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Sammanfattning:  

Den här uppsatsen har undersökt om det går att genomföra effektivitetsför-
bättrande åtgärder i samband med traditionellt vägbyggande genom att ut-
nyttja moderna datorprogram för att planera masstransporter. Detta skulle 
kunna resultera i minskad energiförbrukning och därmed också mindre koldi-
oxidutsläpp. Uppsatsen består av två delar, där den första delen är en littera-



turstudie som ger en bakgrund till hur traditionellt vägbyggande går till. De 
områden som beskrivs är planering, produktion, materialegenskaper och stat-
lig reglering. Uppsatsens andra del består av en fallstudie av Riksväg 73, mel-
lan Stockholm och Nynäshamn, där ett datorplaneringsprogram (DynaRoad) 
har använts. Programmet har utnyttjats för att göra en optimering av mass-
transporterna vid byggandet av delsträcken Överfors - Lässmyran. Entrepre-
naden genomfördes av Veidekke Entreprenad AB mellan oktober 2007-
september 2009. 

Med hjälp av programmet har antalet dumpertimmar som hade krävts för 
vägbyggnationen vid en optimal planering av masstransporterna beräknats. 
Resultatet har sedan jämförts dels med antalet dumpertimmar som fanns med i 
Veidekkes ursprungliga kalkyl, samt dels med antalet dumpertimmar som gick 
åt i verkligheten. Resultatet visar på betydande skillnader mellan DynaRoads 
optimeringsberäkning, Veidekkes kalkyl och det faktiska utfallet. Uppsatsens 
slutsats är att ett planeringsprogram, vid rätt förutsättningar, kan ge en mer 
sanningsenlig bild av resursutgången samt ger goda möjligheter för effektivi-
tetsåtgärder, så som kortare transportlängder och därmed också minskad ener-
giförbrukning och mindre koldioxidutsläpp. 
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Abstract: 

This thesis has examined the feasibility of implementing efficiency-
enhancing measures in the context of traditional road construction by using a 
modern computer program for planning mass transportation. This could result 
in reduced energy consumption and thus lower carbon emissions. The thesis 
consists of two parts, the first part is a literature study that gives a background 
to the traditional road construction works. The areas outlined are planning, 
production, material properties and state regulation. Essay second part consists 
of a case study of Riksväg 73 between Stockholm and Nynäshamn, where a 
computer design program DynaRoad has been used. The program has been 
utilized to make the optimization of mass-transport during the construction of 
the part Överfors - Lässmyran. The contract was performed by Veidekke En-
treprenad AB from October 2007 to September 2009.  

By using the program, have an optimization been made of the numbers of 
hours the articulated trucks required in an optimal planning of mass transpor-
tation. The results were then compared both with the number of hours of ar-
ticulated truck, which was included in Veidekkes original calculation, and 
partly by the number of hours that the articulated truck needed in reality. The 
results show significant differences between the DynaRoads optimization 
calculation, Veidekkes estimated and the actual outcome. The thesis concludes 
that a planning application, with the right conditions, can provide a more ac-
curate picture of resource output. A planning application can also provide 
excellent opportunities for efficiency measures, such as shorter transport 
lengths and thus reducing energy consumption and lower carbon emissions.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid byggande av stora vägprojekt läggs det ned stora kostnader för hante-
ring av material och transporter (Bjarnet 2009). I branschen finns det behov av 
att förbättra och utveckla metoder för att hur man transporterar material av 
berg och jord på ett så effektivt sätt som möjligt. Ur miljösynpunkt så orsakar 
vägbyggnationer stor miljöpåverkan då nästan alla maskiner som krävs för 
byggprojekt är dieseldrivna. Totalt sätt så räknar Trafikverket ofta med att 5% 
av totalkostnaden för ett vägprojekt utgörs av dieselkostnader (Trafikverket), 
vilket i sin tur medför stora koldioxidutsläpp. Det finns därmed många förde-
lar både för entreprenörer och beställare att man i ett tidigt skede kunna förut-
säga resursåtgången och därmed kunna optimera planeringen. Redan i ett ti-
digt skede för ett projekt utförs det massberäkningar för att balansera dispo-
nibla material längs vägsträckningen. Dessa beräkningar tar endast hänsyn till 
mängden massors som skall disponeras och inte hur denna disponering skall 
gå till. Dessutom krävs det i många fall en förädling av massorna innan 
omdisponering kan ske, exempelvis så kan berg behöva krossas till finare 
material och jordar kan behöva sorteras efter dess olika kvalitéer.  

Det krävs mycket god planering av de materialtillgångar som finns till för-
fogande utmed väglinjen, där också tidpunkten för när dessa tillgångar kan 
nyttjas är av hög betydelse. För ett optimalt genomförande av ett projekt krävs 
att transporter av material blir så korta som möjligt, på ett sådant sätt att kvali-
tetskraven kan säkerställas.  

Med stor delaktighet i större anläggningsprojekt är idag det norska bolaget 
Veidekke Entreprenad AB en stor aktör på den svenska byggmarknaden. Före-
taget har både på kalkylerings- och produktionsnivå eftersökt möjligheterna 
till effektivisering. Då så stor del kostnaden för ett vägbygge kan handla om 
transporter eftersöker företaget möjligheterna till effektivisering och förbätt-
ring.  

 Det finns idag flera programvaror som tagits fram för att underlätta plane-
ringen av vägprojekt, två av dessa är Roadworks och DynaRoad. Roadworks 
är ett program som arbetats fram av tidigare Vägverket, numera Trafikverket. 
DynaRoad är utvecklat av ett finskt privat företag. Denna typ av program 
skulle kunna vara till nytta för entreprenörer för planeringen av vägprojekt, 
men används idag i begränsad omfattning. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten till effektivitetsför-
bättringar i vägprojekt som medför större massförflyttningar. Det kan i sin tur 
minimera transportlängderna, vilket gynnar ett projekts ekonomi och ger tids-
besparing. Genom att analysera ett vägprojekt från planeringsstadiet till slutfö-
randet kan slutsatser dras om nyttan av att använda digitala hjälpmedel i pla-
nering av masstransporter. Målet är att undersöka hur stora planerings- och 
effektivitetsförbättringar som kan uppnås med ett planeringsprogram. Vidare 
diskuteras nyttan för Veidekke Entreprenad att implementera ett planerings-
program. 

1.3 Metod 

I ett första steg genomförs en litteraturstudie inom området. Där undersöks 
vilka regler och krav som gäller vid produktionen av vägar, samt krav på 
material, uppbyggnad och miljö. Litteraturstudien beskriver även hur vägar 
planeras, dimensioneras och byggs. Vidare undersöks storheter som massa 
och volym och hur dessa skiljer sig åt beroende på i vilket sammanhang de 
används. Slutligen diskuteras vilka typer av metoder som används för att rent 
praktisk förflytta jord- och bergmaterial. 

I nästa steg genomförs en fallstudie av en etapp av Riksväg 73, mellan 
Stockholm och Nynäshamn, som färdigställdes 2009 (för mer information om 
projektet, se kapitel 3.1). Fallstudien jämför åtgången av dumpertimmar enligt 
ursprunglig kalkyl av Veidekke, beräkning enligt modernt planeringsprogram 
(DynaRoad) samt faktiskt utfall.  

Indata för beräkningarna för den ursprungliga kalkylen samt beräkningarna 
för planeringsprogrammet härrör från dåvarande Vägverkets ursprungliga 
förfrågningsunderlag, där mängderna av berg och jordmaterial har tagits fram 
med hjälp av tvärsektioner var 20:e meter. Data för den faktiska tidsåtgången 
har framtagits med hjälp av faktureringsunderlag samt dagböcker från pro-
jektet. 

1.4 Avgränsningar 

Den utförda litteraturstudien har avgränsats till information som är relevant 
för svenska förhållanden. 
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De utförda beräkningarna och undersökningarna har utförts endast på Riks-
väg 73, delen Överfors-Lässmyran. Delen bedöms vara representativ för 
svenska förhållanden i stort och speglar ett typiskt vägprojekt. 

Beräkningarna baseras enbart på dumpertransporter och inte massförflytt-
ning utförd av övriga transportfordon så som lastbil/trailer samt bandtrakto-
rer/hjullastare. Det skedde transporter av bland annat krossat berg med trailer 
under projektet, dessa transporter och det material de transporterade har inte 
tagits med i denna undersökning. Övriga transportfordon utgör en begränsad 
del av massförflyttningen och har använts vid begränsade sträckor. 

Undersökningen tar hänsyn till massorna längs huvudvägen, samtliga an-
slutningsvägar, ramper och sidomassor. Ingen hänsyn har tagits till de jord-
schakter som krävts för VA-arbetet. 

Masshanteringen och kostnader för dumpertransporter avser endast förflytt-
ning av grövre material som jord, berg och lätt bergbank, vilket utgör, av 
denna undersökning (ca 90%) den största delen av masstransporten (Bjarnet 
2009). 

2 Litteraturstudie 

2.1 Styrande regelverk 

De viktigaste regelverken för väg- och anläggningsbyggande i Sverige är 
Trafikverkets egna föreskrifter, VVK-Väg, och andra föreskrifter som AMA-
anläggning, EU-standarder samt miljökrav. Regelverkens uppgift är att säker-
ställa en konstruktions funktion under en längre tid, både ur konstruktions- 
och miljösynpunkt. 

VVK-Väg 2009 (Vägverkets krav väg) är trafikverkets tekniska krav vid di-
mensionering och utformning av vägöverbyggnader samt avvattning (Trafik-
verket). Regelverket ersätter tidigare VVTK-Väg och ATB-väg 2005. Dessa 
regelverk är väl inarbetade hos svenska entreprenörer och beställare vilket har 
lett till att även andra beställare, exempelvis kommuner, utnyttjar regelverket 
för att säkerställa en god kvalité i konstruktioner. 

AMA-anläggning 2007 är av byggsektorn gemensamt överenskomna och 
allmänt accepterade krav på material och utförande för bygg-, anläggnings- 
och installationsarbeten (AMA anläggning 2007). Den utkom första gången 
1950 och har sedan dess kontinuerligt utvecklats och uppdaterats. Idag är den 
väl förankrad och använd i hela bygg- och installationsbranschen. I AMA-
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serien ingår en rad handböcker som var och en beskriver och ger råd kring hur 
olika delar i byggprocessen bör hanteras. AMA skapar en länk mellan olika 
aktörer i branschen. Den kan effektivt användas i dokumentation och kommu-
nikation genom byggprocessen, från förfrågningsunderlag till färdiga bygg-
handlingar. På detta sätta så får man alla att tala samma språk, man tydliggör 
regler och undviker onödiga tvister.  

EU-standarder är något som successivt arbetats fram tillsammans med de 
övriga länderna inom EU (FoU avdelningen, ”Påverkan och betydelse av 
europeisk harmonisering styrd av byggproduktdirektivet och upphandlingsdi-
rektivet, Vägverket 2001). Bygg- och anläggningssektorn har i många länder 
betraktats som ett område med egna principer och regler. För att marknaderna 
i Europa ska bli mer samspelta så infördes en ny metod (”the new approach”) 
som anslogs av Europarådet 1985. Metoden syftar till att harmonisera de reg-
ler och förordningar som finns i de olika medlemsländerna. Sedan metoden 
anslogs så har man förbättrat och effektiviserat arbetet med harmoniseringen 
på en rad väsentliga punkter. Implementeringen av europeiskt harmoniserade 
tekniska specifikationer sker successivt i befintliga nationella föreskrifter. 
Detta får till följd att Vägverkets dokument av typ VVK och AMA fortlö-
pande måste uppdateras så snart en europastandard är implementerad i Sve-
rige. 

Miljökrav har storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö under 
flera år arbetat med var för sig i sina upphandlingar (Miljökrav vid upphand-
ling av entreprenader och tjänster, Vägverket 2006). Syftet med detta har varit 
att använda upphandlingarna som ett verktyg för att nå de miljömål samhället 
och respektive organisation satt upp. Då det länge funnits önskemål om ge-
mensamma krav, så har Vägverket tagit fram ett dokument ”Publikation 
2006:105” för att samordna olika miljökrav, dock har en fullständig överens-
stämmelse mellan Vägverket och storstadskommunerna inte kunnat åstad-
kommas. Orsaken till detta är att miljösituationen skiljer påtagligt mellan stor-
städerna och landet som helhet. Att då ställa identiska krav har inte varit att 
föredra av bland annat kostnadseffektivt skäl. Vägverkets arbete med minskad 
miljöpåverkan gällande vägbyggnad handlar i stora drag om vägutformning 
(”Begränsad klimatpåverkan” Vägverket 2007). Inom detta område finns det 
möjlighet att åstadkomma ett sparsamt körsätt, långsiktigt hållbara hastighets-
gränser, minskat rullmotstånd genom val av beläggning samt minskad energi-
användning vid byggande och drift av infrastrukturen. 
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2.2 Vägens uppbyggnad och funktion 

I vägkonstruktionen (Ulf Isacsson, 1998) ingår undergrund, underbyggnad, 
terrassyta, överbyggnad och slänter (Figur 1). 

 

Figur 1: En traditionell skärning av en enkel vägkropp (VVK, Vägverket 2009) 

Undergrunden är den befintliga marken som ligger under ett tänkt plan ge-
nom dikenas botten. Den består vanligast här i Norden av morän, lera eller 
berg. För att kunna färdigställa terrassytan, alltså den yta som överbyggnaden 
skall vila på, krävs en underbyggnad som utgör en komplettering av den be-
fintliga marken för att få rätt nivå på vägen. Arbetena med undergrund och 
underbyggnad benämns terrassering och omfattar omflyttningar av jord- och 
bergsmassor. Terrassytan måste uppnå en viss bärighet för att säkerställa dess 
beständighet, vilket medför att undergrunden kan vara i behov av förstärk-
ningsåtgärder så som urgrävning, nedpressning (överlast), eller jordförstärk-
ning (vertikaldränering, kalkcementpelare). Vid riktigt dåliga markförhållan-
den kan det krävas en grundkonstruktion utförd av exempelvis bankpålning 
eller påldäck för att avlasta hela markytan.  

Överbyggnaden består vanligen av tre lager: förstärkningslager, bärlager och 
slitlager (Figur 2). Generellt så gäller att kvaliteten i de olika lagren ökar uppåt 
i överbyggnaden. Förstärkningslagret fungerar även som ett dränerande och 
skyddande lager som förhindrar att fukt och finmaterial tränger upp i bärlag-
ret. Bärlagret och förstärkningslagret fördelar lasten jämt över undergrunden 
för att minimera deformationer. Bärlagret har vilket namnet antyder en uppgift 
att bära upp slitlagret, och därmed också trafiklasten. Slit- och bärlager kan 
vara bundna eller obundna. I bundna lager så är det olika former av bitumen-
lösningar som är dominerande. Cement är också förekommande, men inte alls 
lika vanligt. Cement används ofta på exempelvis busshållplatser som utsätts 
för extra hårt slitage. Obundet slitlager förkommer ofta på mindre vägar och 
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saknar bitumenbundna lager, så kallade grusvägar. Den helt dominerande 
typen av bundna slitlager är olika typer av asfaltsbeläggningar.  

 

Figur 2: Principiell uppbyggnad av överbyggnad, innehållande den vanligas förekommande 
materialfördelningen (VVK-Vägverket, 2009) 

2.3 Väg- och gatuutformning 

Med väg- och gatuutformning menas utformningen av vägar i ett helhetsper-
spektiv (Bengt Andersson 1999 och VGU Vägverket 2004). I botten ligger 
kunskap om vägens dimensioneringskrav för geometri och kunskap om trafik 
som är avsedd att använda vägen. Ytterligare faktorer som tillkommer för en 
vägs utformning är användandet av trafikreglering så som vägmarkeringar, 
vägmärken och vägvisare. Dessutom ska utformningen beakta kvalité, god 
miljö och estetik. Då vägar och gator oftast finansieras av offentliga medel så 
har den ekonomiska värderingen en hög betydelse. 

Vägars och gators geometri brukar delas in i tre områden: tvärsektion, linje-
föring i plan samt linjeföring i profil. Tvärsektionen tar i beaktande hur bred 
vägen skall vara, vilket tvärfall som ska användas samt utformningen av diken 
och slänter. Linjeföring i plan redovisar vägens utformning i plan eller på en 
karta. Den visar vägens sträckning genom landskapet med kurvor och raklin-
jer. Linjeföringen i profil visar vägens utformning i höjdled utmed vägsträck-
ningen. Den visar vertikalkurvor och lutningar i backar, dalar och krön. Det 
sammanfattande begreppet för en vägs utformning i plan och profil kallas 
linjeföring. Linjeföringen är tredimensionell och utgör en kombination av 
väglinjens linje i plan och profil. Vid traditionell projektering så behandlas 
dessa linjer var för sig, vilket dock inte medför att de är oberoende av 
varandra. Vid projektering är det viktigt att man arbetar med båda linjerna 
samtidigt eller växelvis. 
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Vid en geometrisk utformning är de svenska riktlinjerna att en väg eller gata 
utformas till en viss servicenivå. Servicenivåerna betecknas som ”god”, 
”mindre god” eller ”låg”. God standard är det normala när man bygger nytt. 
Standarden styrs i första han om trafiktekniska krav, särskilt viktig är säker-
heten. För att bygga in säkerheten med en jämn standard utgår projektören 
med en tilltänkt hastighet, i Sverige kallad ”referenshastighet”, referenshastig-
heterna innehåller krav på stoppsiktlängder, minimiradier och maxlutningar. 
Dessa data ligger till grund då projektören skall göra en så kallad terrängin-
passning. En terränginpassning innebär att vägen anpassat till landskapet i 
båda plan och profil. Liten väg förankras i landskapet småskaligt, medan en 
stor väg anpassat till de stora formerna i landskapet. Tilltalande utseende och 
minimala störningar är en viktig aspekt vid projekteringen. Stora trafikleder är 
dominerande byggnadsverk med lång livstid, vilket gör det berättigat att lägga 
ner tid på att tillgodose estetiska krav och önskemål. 

Byggherren vill ha en geometrisk utformning som faller väl in i landskapet 
och terrängen, som undviker dålig grund och ger möjlighet att utnyttja bra 
vägbyggnadsmaterial. Med åren har allt mera mark tagits i anspråk, samtidigt 
som de byggtekniska kraven har höjts. Rullstensåsar som tidigare var utmärkta 
placeringar för vägar är inte längre accepterade för att transportera stora 
mängder trafik på, då de utgör ett viktigt transportmedium för vårt grundvat-
ten. Det betyder att det råder motsättningar mellan trafiktekniska och bygg-
nadstekniska krav vilket medför att terräng och topografi inte styr utformning-
en i samma utsträckning som förr. Det är ofta man behöver gå fram genom 
sämre terräng och utnyttja förstärkningsåtgärder.  

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att sammanväva dessa 
olika slags krav och optimera den geometriska standarden. Vid utformandet av 
en vägs profil faller det sig naturligt att minimera kostnader för schakt och 
transport av material så som jord och bergmassor. Målet är att minimera över-
skott och underskott av massor, man strävar att få en så kallad massbalans. 

2.4 Mängdbegrepp och storheter 

I detta kapitel tas de grundläggande definitionerna upp för mängd för att 
klargöra och definiera begreppet. Dem fysikaliska storheterna i mängder be-
räknas enligt SI-enheterna, där massa, volym och sambandet mellan de, densi-
teten är intressant i denna rapport. Densiteten delas upp i två olika huvudtyper 
kompakt- resp. skrymdensitet. Kompaktdensiteten utgör densiteten av ett 
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material utan håligheter, exempelvis fast berg. Skrymdensiteten tar hänsyn till 
såväl öppna och slutna håligheter, exempelvis krossat berg. 

Beroende på vilka förutsättningar som råder vid hanteringen av jord- och 
bergmassor tillämpas båda mängdtyperna massa och volym Då materialet kan 
ha stora variationer i skrymdensitet så kan det i ett avseende vara mera lämp-
ligt att räkna i massa. Massa är mer vanligt vid exempelvis gruvor och sten-
förädlingsanläggningar där bergkrossar och vågstationer är inrättade. I projek-
teringsstadiet är förhållandena annorlunda, där är det istället volymen som är 
den direkt bestämmande mängdtypen. Mängden kan i grova drag fås fram via 
profilritningen, krävs det en noggrannare mängdrapport kan mängderna be-
räknas fram med hjälp av tvärsektionsritningarna. I produktionen används 
både massa och volym beroende på vilka förutsättningar som råder. Exempel-
vis så kan transportfordonet i sig vara det som avgör om volymen eller vikt är 
styrande. 

Några volymbegrepp, definitioner (Kapacitetsdata, Vägverket 1991):  

Teoretisk fast volym m³ (tf): avser massans volym i naturligt tillstånd beräk-
nad eller uppmätt enligt teoretisk sektion på ritning. 

Teoretiskt anbringad volym m³ (ta). Avser massans volym i anbringat till-
stånd uppmätt enligt verklig utfylld sektion 

Verklig fast volym m³ (vf): avser massans volym i verkligt tillstånd. Uppmätt 
med upplag, eller verkligt erhållen sektion. 

Verklig anbringad volym m³ (va): avser massan volym i anbringat tillstånd, 
uppmätt enligt verklig utfylld volym 

2.5 Massförflyttning vid anläggningsarbeten 

Vid större anläggningsprojekt krävs ofta en rad åtgärder inför schaktning 
såsom, uppluckring, lösgöring, rivning och stubbrytning (intervju). Detta sker 
vanligen med grävmaskiner eller bandtraktorer. Därefter krävs ofta byggande 
av tillfälliga vägar för att tillgodose framkomligheten av transportfordon som 
exempelvis dumprar.  

Schaktning bruka vanligtvis utföras av en större grävmaskin som tillhanda-
håller flertalet dumprar. Dumprarna fraktar i sin tur materialet till en motta-
garplats där en bandtraktor, hjullastare eller en annan grävmaskin, tar emot 
materialet och exempelvis drar ut det efter en väglinje.  
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Ibland kan massorna inte flyttas direkt till sin slutdestination utan kan be-
höva förädlas eller läggas upp på upplag för att användas i ett senare skede i 
projektet. Med förädling menas bearbetning av materialet till en viss beskaf-
fenhet, exempelvis sortering eller krossning. 

För att kunna bedöma schakternas beskaffenhet, som i sin påverkar materi-
alets schakt- och lastbarhet, krävs mätning och bedömning av markens till-
stånd. Trafikverket klassificerar bland annat jordars schaktbarhet, där man 
bedömer materialets motstånd mot losshållning i en skala 1-5. Där 1 bedöms 
vara ett litet motstånd mot losshållning och 5 som ett stort motstånd mot loss-
hållning. 

Transporter av massor påverkas av en rad olika faktorer. På samma sätt som 
Trafikverket klassificerar jordar, klassificeras även olika typer av vägar. Vid 
planering och kalkylering är det viktigt att känna till vilka förhållanden som 
råder då man ska anlägga en ny väg. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är ex-
empelvis vilka tidigare vägar som kan användas, vilka väger som måste hållas 
öppna för trafik och var hinder finns såsom åar eller broar. För truck, dumper, 
schaktvagn och hjultransporter använder Trafikverket en indelning i bra, nor-
mala, mindre bra och dåliga vägar. Bra och mindre bra vägar påverkas inte 
nämnvärt av kurvor, sikt, mjukhet och lutning, medan dåliga vägar håller låg 
kvalité och medför då att en låg hastighet måste hållas. 

2.6 DynaRoad i planeringsprocessen 

DynaRoad är ett privat finskt företag som specialiserat sig på styrning och 
ledning av infrastrukturkonstruktioner (www.dynaroad.fi). Beställare, projek-
törer och entreprenörer har möjlighet att utnyttja företagets produkter för att 
förenkla och därmed också minimera kostnader för stora och komplicerade 
anläggningsprojekt. Företagets huvudprodukt är DynaRoad som är en pro-
gramvara för styrning av infrastrukturprojekt. Programmet har tagits fram för 
att beräkna transportlängder, mängder samt att planera och följa upp produkt-
ionen. Programmet innehåller tre olika moduler som heter Plan, Schedule och 
Control. DynaRoad Plan är den modul som är relevant i planeringsskedet av 
projekt, exempelvis i samband med kalkylering innan projektet hunnit starta.  

DynaRoad Plan beräknar massbalans och transportlängder, värderar olika 
design- och planeringsalternativ samt beräknar dess kostnader. Modulens hu-
vud funktioner är: 

• Automatisk import av massor från Excel 
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• Uppdelning i massanvändningsområden  

• Massdisponeringsdiagram  

• Kartfönster med stöd för flera väglinjer  

• Automatisk optimering av massberäkning  

• Assistens i skapandet av projekt  

Mängderna av jord- och bergmaterial importers från Excel där, där struk-
turen skall vara enligt de anvisningar som anges. Därefter så ges användaren 
möjlighet att styra dessa materialtyper till specifikt användningsområde eller 
plats. Programmet optimerar sedan transportera, vilket gör att enklare att 
överblicka hur schakterna bör bedrivas i verkligheten. Med programmet hjälp 
går det sedan att lägga in hinder, mellanupplag eller extra krossanläggningar 
utmed väglinjen. Då går det att testa och undersöka olika scenarier och däri-
genom analysera fram hur schakter och transporter bör bedrivas på mest effek-
tiva sätt.  

DynaRoad har tidigare använts för massoptimering av större anläggnings-
projekt bland annat vid byggandet Riksväg 7 som är en av Finlands viktigaste 
internationella vägförbindelser (www.dynaroad.fi). DynaRoad användes bland 
annat i ett tidigt skede i processen vilket resulterade i att det upptäcktes ett 
massunderskott inom vägprojektet. Vägen kunde då projekteras om något 
genom att sänke profilen och därigenom få massbalans i projektet. Åtgärden 
kom att attraktiv för beställaren som därigenom kunde minska sina kostnader. 
DynaRoad ligger i denna rapport som grund för att undersöka möjligheten till 
effektivisering som fanns både före och under projektets gång.  
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3 Fallstudie: Riksväg 73, delen Överfors - Lässmyran 

3.1 Introduktion  

Riksväg 73 är huvudleden som går mellan Stockholm och Nynäshamn. 
Sträckan är 57 kilometer och kallas Nynäsvägen inom Stockholms, Huddinge, 
Haninge och Nynäshamns kommun (Trafikverket). Utbyggnad till mötesfri 
motorväg har pågått fram till 4 december 2010 då den sista etappen av tre 
färdigställdes. Den näst sista etappen utfördes av Veidekke Entreprenad AB 
under perioden september 2007 till den 26 september 2009, då den invigdes. 
Projektet omfattade 6,8km motorväg, 9st broar, anslutande lokala/enskilda 
vägar samt 7,5km huvudvattenledning åt Stockholm Vatten. Entreprenadfor-
men var en delvis reglerbar totalentreprenad och kontraktsumman uppgick till 
343 miljoner kronor. Huvudväglinjens dragning samt anslutande lo-
kala/enskilda vägar visas i Figur 9. Vägprojektet innebar stora massförflytt-
ningar och krävde att massor som jord och berg behövde transporteras långa 
sträckor utmed väglinjen. Etappen är ett utmärkt objekt för att studera vilka 
resurser som företagen initialt hade tagit med i beräkningarna, till vilka resur-
ser som skulle krävts med ett planeringsprogram samt vilka resurser som fak-
tiskt hade gått åt då projektet färdigställts. 
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Figur 3: Riksväg 73, delen Överfors-Lässmyran, med tillhörande anslutningsvägar 
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3.2 Framtagning av mängder Riksväg 73 

Motorvägen, anslutande vägar, ramperna, broarna och huvudvattenledning-
en innebar schakt av både jord och berg av olika kvalitéer. Huvudväglinjen 
gick mestadels i orörd terräng, och innefattade losshållning av ca  
360 000 m3 berg samt ca 400 000 m3 jordschakt. De schakter som är aktuella 
för denna rapport är dem som är transporterade med dumper. Summan av de 
totala mängderna (huvudväg, ramper och sidovägar) redovisas i Tabell 1 ne-
dan. De mängder som ingår i massoptimeringen är schakt för jord, berg och 
urgrävning (dåliga massor). De fyllnadsmängder som redovisas är jordfyll, 
bullervall/tryckbank, sidotipp, släntkilar/matjord samt lätt bergbank. Vilka 
lager som är aktuella för projektet framgår av ritningar i form av tvärsektioner, 
där finns information om lagrens position, storlek och mängd. 

Tabell 1: Tabellen visar de totala mängderna som hanterats i entreprenaden  

Käll-/destinationstyp Schakt Fyll Enhet 

Jordschakt 381864  [m3 tf] 

Urgrävning 14607  [m3 tf] 

Berg 363215  [m3 tf] 

Jordfyll  205211 [m3 ta] 

Bullervall/tryckbank  54965 [m3 ta] 

Sidotipp  14607 [m3 ta] 

Släntkilar/matjord  41901 [m3 ta] 

Lätt Bergbank  125440 [m3 ta] 

 
3.3 Dumpertimmar från ursprunglig kalkyl 

I den kalkyl som gjordes under anbudstiden beräknades kostnaderna för alla 
jordschakter utifrån kapaciteten (m³/tim) hos grävmaskiner och dumprar. Re-



21 
 

surserna som krävdes för transporterna framgick av en enkel summering av 
antalet dumpertimmar i kalkylen.  

3.4 Transportlängder i DynaRoad 

För att kunna utföra en massoptimeringsberäkning i DynaRoad krävs in-
formation om schakt- och fyllnadslagrens storlek och position. I DynaRoad 
benämns schakt- och fyllnadsmassor som käll- resp. destinationstyper. Med 
källtyper menas det lager som ska transporteras bort till en annan plats eller 
genomgå någon form av omvandling och förädling. Med destinationstyper 
menas det lager som är mottagande, d.v.s. det lager dit massor ska tillföras ex. 
fyllnadsmassor. Berg kan exempelvis krossas på plats, köras bort till tipp, 
mellanlager, krossplats eller omedelbart utnyttjas som fyllnadsmassor. Berg 
blir då källtyp medan tipp, mellanlager och krossplats blir destinationstyp. 
Varje destinationstyp kan ta emot en eller flera olika typer av material. Exem-
pelvis så kan ”fyllnadsmassor” vara mottagare av både jordmaterial av berg-
material med uppnådda kvalitetskrav. Både käll- resp. destinationstyper går att 
anpassa för det aktuella projektet astyDessa går också att anpassa så att man 
själv kan styra vilka lager som man vill ska kunna flyttas till vilka. Systemet 
har en hierarkiskt styrd struktur vilket gör det möjligt att prioritera hur mas-
sorna ska styras så att exempelvis krossat berg i första hand hamnar i under-
byggnaden och i andra hand i bullervallen, som har lägre krav på kvalitet.  

För denna rapport som inriktar sig på dumpertransporter så använder vi de 
masstyper som transporterats med dumper. Nedan visas de käll- resp. destinat-
ionstyper som är aktuella för vår undersökning. 

Tabell 1: Tabellen visar exempel på käll- resp. destinationstyper 

Källtyper  Destinationstyper 

Berg Jordfyll 

Jord Bullerval (Tryckbank) 

Urgrävning Jord mellanlager 

(Källtyper efter förädling) Kross mellanlager 

Förstärkningslager 0-90 Förstärkningslager 0-90 

Lätt bergbank 0-300 Lätt bergbank 

 Kross sidotipp 

 Tipp urgrävning 
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Vidare så krävs denna information upplagd i specifik struktur i ett Excelark 
för att möjliggöra import till DynaRoad. Import till DynaRoad kräver då pro-
jektet innehåller sidovägar, två skilda Excelark, ett för huvudväglinjen (Figur 
4) samt ett för sidovägar (Figur 5). Tabellen för huvudväglinjen är uppdelad i 
sektioner i 20 metersintervall, käll- resp. destinationsmängd redovisas för 
varje för varje sektion. På motsvarande sätt anpassas mängderna för sidovägar 
till ett format som är anpassat för DynaRoad. Data är i detta fall förenklad på 
det sätt att man sammanställer den totala mängden massa och ansätter den vid 
en viss sektion längs med huvudväglinjen. Här anges det ett sidomått som står 
för ett medelvärde för transportlängderna utmed sidovägarna längs huvudväg-
linjen.  

 

Figur 4: Figuren visar käll- resp. destinationsmängder för huvudvägen för total mängdrapport 
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Figur 5: Tabellen visar käll- resp. destinationsmängder för sidovägarna, sektionerna anger 
huvudväglinjen 

För att beräkna de optimala transportlängderna för Riksväg 73 med Dyna-
Road utnyttjar vi ett flödesschema som är rekommenderat av DynaRoad (Fi-
gur 6). Flödesschemat hjälper oss leda oss igenom processen. 
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Figur 6: Visar ett enkelt flödesschema i DynaRoad Plan mode 

 

 

 Välj lämplig mall och fyll 
i  

Kan transporterna godtas? 

 Beräkna transporterna 
och analysera resultatet 

Färdig! 

Kontrollera Excel-filen, im-
portera den och kontrollera 
den importerade filen 

Kontrollera var förbättringar 
kan göras 

Lägg till sidotippar, mellanla-
ger, bergkrossar mm. på lämp-
liga platser. 

Beräkna transporterna och ana-
lysera resultatet 

Se till att svällfaktorer stämmer 
överens med önskemålen 

Beräkna transporterna och ana-
lysera resultatet 

Finns all schakt och fyll med? 

Nej 

Kontrollera möjliga mottagar-
typer och dess volymer. Åt-
gärda det som krävs  

Ja 

Definiera en väglinje inklusive 
eventuella hinder 

Ja 

Nej 
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Då Excelarken är anpassade i rätt struktur sker inläsning till programmet 
DynaRoad (Bilaga 1). Efter bearbetning av projektet så finns det nu möjlighet 
att skriva ut textrapporter angående en rad olika faktorer. Den rapport som är 
intressant för vår undersökning är de rapporter som handlar om transportläng-
der. Nedan visas dem transportlängder som minst krävs för att genomföra 
projektet (Tabell 2). 

Tabell 2: Tabellen visar DynaRoad’s beräknade transportslängder  

 

3.5 Kapacitetsdata 

I Vägverkets ”Kapacitetsdata” (1991) redovisas driftkapaciteter i tabeller 
och diagram för maskiner inom anläggningsarbeten. För att uppnå driftkapa-
citet får inga driftavbrott eller feldispositioner förkomma dessutom måste 
personalen vara inkörd och tidshållningen perfekt. Restider till och från ar-
betsstället ingår normalt inte i driftkapaciteten. Ofta förekommer dock kapaci-
tetssänkande faktorer av nämnda slag, dessa bör det tas hänsyn till vid pro-
duktionsplaneringen genom att reducera driftkapaciteten – hur mycket beror 
på planeringssituationen.  

Vid dagplanering ska driftkapaciteten endast reduceras för resor till och från 
arbetsstället samt för tidsspill. Avser planeringen längre tid ska långtidskap-
acitet användas, d.v.s. hänsyn ska tas till kapacitetssänkande faktorer Tidsplan 
och produktionsberäkning görs alltid med utgångspunkt från långtidskap-
aciteten. Långtidskapaciteten är lägre än driftkapaciteten på grund av tidsför-
luster som driftavbrott, dålig tidshållning, feldispositioner mm. Vid god orga-

  Jord  Berg Kross Sidotag 
Sidotipp 

jord Totalt 

Avstånd (m) m³(tf) m³(tf) m³(va) m³(tf) m³(ta) (t) 

/Svällfaktor     1,4   1,05   

0 – 249 153366 359735 89105 15929 20464 1333206 

250 – 499 72423 2275 396 22225 0 129046 

500 – 999 32132 0 3882 7149 5049 60997 

1000 - 1999 55608 2628 23769 9030 0 118313 

2000 - 2999 74644 258 47088 6619 0 190440 

3000 - 3999 50473 6576 190286 9715 6245 298943 

4000 - 4999 58778 0 2618 5547 55892 114626 

5000 - 5999 112 0 0 0 0 225 
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nisation av arbetsplatsen (arbetsledning, utsättning, tidshållning mm) är nor-
mal 10% minskning av driftkapaciteten. 

itetdriftkapacpacitetlångtidska *9,0=  

För denna rapport används långtidskapaciteten som grund för beräkningarna 
(Dj Vägkroppen, kapacitetsdata, Vägverket 1991). Förutsättningar för driftka-
paciteten för högfartsdumper redovisas nedan. 

• Högfartsdumper, förutsättningar för diagram 

• Dumper, struken volym ca 9,5m3  

• Schaktbarhetsklass 3 

• Driftkapacitet för lastande enhet 100m3 (vf)/h 

Diagrammets kapacitetsvärden avser relativt gynnsamma förhållanden, 
d.v.s. inga passager förbi brolägen, trummor eller dylikt. Väntetider på grund 
av köbildning vid t ex. raster förutsätts ej (Figur 8). Diagrammet bygger en på 
tabell (tabell 3), tabellen är avläst från Vägverkets kurva för dumperkapacitet. 
Tillhörande diagrammet finns det en tabell med korrektionsfaktorer som tar 
hänsyn till bland annat kvaliteten på materialet, dumperns korgvolym, och 
byggväg (tabell 4). 

• Bra byggväg medger full utnyttjning av fordonets hastighetsresurser 
(43km/h) Ytstruktur 0-0,2 enligt Volvo BM:s handbok för masstrans-
porter. 

• Normal byggväg har ytstruktur, kurvor och lutningar, som medför att 
va 70% av hastighetsresurserna kan utnyttjas 34km/h. Ytstruktur 0,4-
0,6 

• Dåliga byggväg är väg där endast låg körhastighet kan hållas (13 
km/h) Ytstrukturklass 0,8-1,0 
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Figur 7: Driftkapacitetsdiagram för dumper med avseende på byggvägens kvalitet (Vägverket, 
1991) 

Tabell 3: Tabell framtagen ur diagram för driftkapacitet dumper (Kapacitetsdata, 
Vägverket 1991)  

Sträcka  Driftkapacitet byggväg [m3/h] 

[m] Bra Normal  Dålig 

125 70 70 70 

250 65 64 58 

500 58 56 45 

1000 50 46 32 

1500 43 39 24 

2000 38 34 19 

2500 34 30 16 

3000 31 27 14 

3500 28 24 12 

4000 26 22 11 

4500 24 20   

5000 22     
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Tabell 4: Tabellen visar de korrektionsfaktorer som förekommer vid kapacitetsdata-
beräkningar (Kapacitetsdata, Vägverket 1991) 

Schaktningskap. 

skl 2 3 4     

Korr.fakt. 1,05 1 0,95     

Lastingskap Q 

m³ (vf)/h 50 100 150 200 300 

Korr.fakt  0,85 1 1,1 1,1 1,15 

Korgvolym 

m³ 9,5 10 11 12 16 

Korr.fakt. 1 1,05 1,15 1,2 1,5 

Svår passage 

antal 0 1 2 3 4 

Korr.fakt 1 0,95 0,9 0,85 0,85 

Väntetid köbildning 

min/lass 0 0,5 1 1,5 2 

Korr.fakt 1 0,95 0,95 0,9 0,9 

Kurvig o backig väg 

vägtyp bra   normal   dålig 

Korr.fakt     0,9-0,8     

 

Korrektionsfaktorer för Riksväg 73 får vi fram med hjälp av intervju av ar-
betsledare samt av egna undersökningar. 

• Schaktbarhetsklass:  3 (schaktbarhet system-85, Vägverket 1991)  

• Lastningskapacitet:  200 (grävmaskiner över 30-ton) 

• Struken korgvolym: 12 m3 (Volvo A25E, www.volvo.se) 

• Svåra passager:  2 (trånga byggvägar) 

• Väntetid köbildning: 1,5 min (Väntetider har registrerats, intern rap-
port)  

Vägtyp:  

• Bra 10% av byggtiden 

• Normal 80% av byggtiden 

• Dålig 10% av byggtiden (Bjarnet 2009) 

• Kurvig och backig väg, Normal för långa sträckor. (intervju arbetsle-
dare) 
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Dessa data leder oss till den slutliga korrektionsfaktorn 0,818 enligt nedan-
stående tabell (Tabell 5). 

Tabell 5: Tabellen visar korrigeringsfaktorns slutprodukt 

Schaktbarhetsklass 3   1 

Lastningskapacitet 200 m³ (vf)/h 1,1 

Struken korgvolym 12 m³ 1,2 

Passage av broläge el dyl. 2 st 0,9 

Väntetid p g a köbildning 1,5 min/lass 0,9 

Kurvig och backig väg Normal   0,85 

Lång planeringstid Ja   0,9 

    Kapacitetsfaktor 0,818 

 

Vi har nu både transportlängder, kapacitetsdata för Riksväg 73 och kan nu 
beräkna dumpertimmar. Resultatet redovisas i nästa kapitel. 

3.6 Dumpertimmar verkligt utfall 

Dumpertimmar verkligt utfall beräknas utifrån fakturor samt dagböcker.   

3.7 Vidare bearbetning av masstransporter 

Med hjälp av tydliga hjälpmedel för planering så kan vi nu gå vidare för att 
undersöka de förändringar man kunde ha gjort i projektet och till vilka bespa-
ringar av dumpertimmar det skulle kunna leda till. Förutsättningarna för en 
extra sidotipp i detta projekt var stora då den största delen av vägsträckningen 
gick genom orörd terräng. Vi har därför valt att införa en extra sidotipp när-
mare den plats dit material skulle tillföras vid ett senare skede i projektet. 
Sidotippen införs i sektion 7500 dit vi anvisar 15000m3 matjord (figur 9)  
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Figur 9: Bilden visar massfördelningen av jord distribuerat ifrån 3 sidotippar 
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4 Resultat 

4.1 Dumpertimmar kalkylerat antal 

I Veidekke ursprungliga kalkylering av projektet uppgick antalet dumper-
timmar till 18 400. Siffran baseras på en summering av det totala antalet dum-
pertimmar för aktuella transporter enligt bolagets kalkyl. 

4.2 Dumpertimmar optimerat antal 

Det totala antalet dumpertimmar vid optimerat transportutnyttjande beräknas 
med hjälp av DynaRoad och kapacitetsdata från BD, Kapacitetsdata Vägver-
ket 1991. Resultatet redovisas i nedanstående tabell där kapacitetsdata för 
dumpertransporter på Riksväg 73 och transportlängder i DynaRoad har slagits 
samman (Tabell 6). 

Tabell 6: Tabellen visar en optimering av transportlängder för dumprar på Riksväg 
73  

  

 Driftkapacitet byggväg 

  

Volym med 
korr.faktor 

  

Kapa-
citets 
faktor 

Dumper 
timmar 

Trsp-
sträcka 

[m] Bra Normal 
Då-
lig 

Jord 
m³(va) 

Berg 
m³(va)     

  10% 80% 10% 1,05 1,4 0,818   

125 70 70 70 175179 56485 0,818 4046 

375 61 59 50 79914 209 0,818 1680 

750 54 51 38 36224 2051 0,818 937 

1500 43 39 24 58388 3147 0,818 1985 

2500 34 30 16 78376 24877 0,818 4353 

3500 28 24 12 48321 93082 0,818 7451 

4500 24 20 10 45892 8829 0,818 3448 

5500 20 16 8 118 0 0,818 9 

      Summa 23909 

Som framgår av tabell 6 uppgår det optimerade antalet dumpertimmar med 
denna beräkning till 23909. 
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4.3 Dumpertimmar verkligt antal 

Den verkliga dumperkostnaden framgår av faktureringsunderlaget för pro-
jektet. Enligt faktureringsunderlaget uppgår den totala kostnaden för dumper-
transporter till 20 691 200 kr. I projektet kostar varje dumper i genomsnitt  
610 kr/h, vilket medför att det totala antalet dumpertimmar blir:  

33920
610

69120020
= timmar 

4.4 Jämförelse av resultaten 

Figur 10 visar en jämförelse mellan de olika beräkningarna av antalet dum-
pertimmar och respektive kostnad. Som framgår finns betydande skillnader 
mellan kalkylen, datorplaneringsprogrammet och verkligt utfall. 

  

 

Figur 10: Stapeldiagrammen visar kostnaden i tusentalet kronor samt dumpertimmar för re-
spektive beräkning 
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4.5 Dumpertimmar optimerat med extra sidotag 

Genom att tillföra en extra sidotipp kan antalet dumpertimmar reduceras nå-
got, vilket framgår av tabell 7. Den extra sidotippen medförde att transporter-
na minskade med totalt 701 timmar, vilket motsvarar en kostnadsbesparing 
om cirka 400 000 kronor. Extra sidotippar är dock alltid förenade med mer-
kostnader i form av omlastning och mottagning, som måste tas i beaktande. 

Tabell 7: Tabellen visar samma massor men beräknade med en extra sidotipp för 
matjord.  

  

  

Driftkapacitet Byggväg 

  

Volym med 
korr.faktor 

  

Kapa-
citets 
faktor 

Dumper 
timmar 

Trsp-
sträcka 

[m] Bra Normal 
Då-
lig 

Jord 
m³(va) 

Berg 
m³(va)     

  10% 80% 10% 1,05 1,4 0,818   

125 70 70 70 189673 56485 0,818 4299 

375 61 59 50 87369 209 0,818 1836 

750 54 51 38 41783 2051 0,818 1073 

1500 43 39 24 59775 3147 0,818 2030 

2500 34 30 16 56426 24877 0,818 3427 

3500 28 24 12 41375 93082 0,818 7085 

4500 24 20 10 45892 8829 0,818 3448 

5500 20 16 8 118 0 0,818 9 

      Summa 23208 

 

5 Diskussion och slutsats 

Kostnaden för masshantering utgör ofta en betydande del av den totala kost-
naden för större anläggningsprojekt, vilket gör att analysen och planeringen av 
masstransporterna är viktig. Resultatet från ovanstående studie visar tydligt på 
en stor avvikelse mellan kalkylens bedömning av transportkostnaderna och det 
faktiska utfallet. Riskerna med en felbedömning är att byggbolaget riskerar att 
ta på sig uppdrag som inte är lönsamma eller fördela sina resurser på ett sätt 
som inte är optimalt. Det innebär också att ett modernt planeringsprogram kan 
vara användbart i dessa situationer, om det bidrar till att kunna beräkna den 
verkliga resursåtgången mer korrekt. Den kalkylerande avdelningen på bygg-
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bolaget skulle i ett tidigt skede kunna massoptimera kalkylen, och även testa 
olika scenarier, för att hitta den ekonomiskt mest fördelaktiga planeringen av 
masstransporterna. Detta skulle kunna få ner den totala drivmedelsåtgången 
och därmed också minska koldioxidutsläppen för anläggningsprojekt i det fal 
som entreprenaden tillfaller företaget. 

Resultatet i studien visar dock att kostnaden för projektet blev ca 30 % 
högre än vad simulationen i planeringsprogrammet visade. Det är en mindre 
avvikelse än för kalkylen, men den är ändå betydande. Möjliga förklaringar 
kan vara exempelvis att den långsiktiga effektförlusten på 10 % som antagits i 
dumperkapaciteten är för lågt räknad. Det kan bero på många stilleståndstim-
mar för dumprarna, dåliga transportvägar eller oförutsedda händelser som 
medfört en lägre effektivitet. Det kan också bero på att dumprarna har fått 
utföra andra uppdrag inom ramen för projektet som inte finns upptagna under 
de beräknade kostnaderna för jordschakten. Som exempel kan nämnas att 
vissa dumprar har utnyttjas för schakter och tranporter av material för brostöd, 
upplagsytor och provisoriska vägar. Dessa sidouppdrag har dock varit förhål-
landevis marginella och kan knappast förklara en kostnadsdifferens på 30 %. 
Viktigare faktorer är sannolikt antalet stilleståndstimmar och ineffektivitet 
som beror på att transportplaneringen varit optimal. Parallellt med denna rap-
port har ett annat examensarbete analyserat Riksväg 73 med fokus på just 
stilleståndstimmar på dumprar (Öberg, Beiron 2009). Resultatet där visar tyd-
ligt att det fanns perioder i projektet då stilleståndstiden var större än normalt, 
med periodvisa värden upp mot 30%.  

Resultatet visar tydligt på vikten av noggrann kontroll över mängdhante-
ringen i ett projekt. Det är exempelvis vanligt att hastigt behöva omdisponera 
massor som visar sig vara av en annan kvalitet än vad som förordats, vilket 
leder till felplaneringar och stilleståndstid (Bjarnet 2010). Eftersom produkt-
ionen sällan står still är det viktigt att snabbt kunna få insikt i förändringarnas 
omfattning och vilka konsekvens det får för projektets ekonomi. Ofta saknas 
det tid och resurser för att analysera nyinkommen information på ett sådant 
sätt som optimerar omläggningen av produktion och planering. 

Ett intressant ämne för framtida studier är att vidare undersöka möjligheter-
na att implementera en masshanteringsmetod med kontinuerlig uppföljning 
som omfattar både kalkyl- och produktionssidan hos byggbolag. Målet skulle 
vara att erhålla en 4-dimensionell uppföljnings- och produktionsmall. Dum-
pertransporter kan dessutom vara ett utmärkt hjälpmedel för kontinuerlig upp-
följning av projekt. I dagsläget finns det många olika alternativ på GPS-
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lösningar för att kunna logga lastbilstrafik. Detta system skulle vara intressant 
att implementera vid större masstransporter. Förutom möjligheten att visuali-
sera produktionsplanen erhåller man även ett utmärkt underlag för uppfölj-
ning, kontroll och mängdreglering. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1, Transportberäkning DynaRoad 

DynaRoad läser in vägsträckningen i de sektioner man angivit (5500-12280) 
och ritar upp samtliga käll- resp. destinationstyper i stapeldiagram fördelat 
längs hela vägsträckningen. Staplarna presenteras i olika färger för skilda 
materialtyper. Staplarna motsvarar i standarläge 300 meter vägsträckning. 
Detta gör det enkelt att överblicka. Alla lager på den övre sidan av huvudlin-
jen är källtyper och de på nedre sidan av huvudlinjen är Destinationstyper. 
Vid detta läge så har DynaRoad inte utfört någon massoptimeringsberäkning 
vilket visas i form av att staplarna har ett rutigt mönster (figur 11). I ett andra 
steg av importen av indata sker inläsning av sidovägarna. Sidovägarna redovi-
sas i mindre rutor i samma vy längs med huvudaxeln. 

 

Figur 11: Bilden visar mängdsammanställning efter att inläsning av huvudväg resp. sidovägar 
har lästs in i DynaRoad. Ovanför huvudlinjen visas källtyper och under huvudlinjen visas desti-
nationstyper  

I detta läge kan en första massoptimering göras. För de staplar som repre-
senterar käll- resp. destinationstyper som är möjliga att transportera kommer 
då att visas helfärgat (Figur 12).  
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Figur 12: Bilden visar mängdsammanställning efter att en första masstransportberäkning är 
gjord. Staplat där transporter är möjliga visas nu i helfärgat. 

Massoptimeringen som nu är utförd visar att endast en dela av massorna är 
möjliga att transportera. Detta beror på att det nu i DynaRoad krävs bearbet-
ning av projektet innan samtliga lager kan bli möjliga att beräkna. Projektet 
anpassas nu med hjälp av intervjuer av ansvariga arbetsledare till att i stora 
drag stämma överens med den faktiskt utförda masshanteringen. Krossas in-
förs på lämpliga platser för att kunna omvandla berget till bergkross av olika 
fraktioner (lätt bergbank 0-300 samt till förstärkningslager 0-90). Därefter så 
styrs transporter om för att anpassat till verkligheten, exempelvis så ska 
sprängsten inte vara möjligt att transportera till fyllnadsmaterial. Sprängsten 
ska krossas på plats och då etappen innehåller ett stort överskott på berg så ska 
det överskottet, enligt kontraktet, krossas och köras till ett sidolager ca 3 km 
söder om detta projekt till den sista etappen av Riksväg 73. 

Delar av den jord som ursprungligen schaktades bort eller enbart lagt åt si-
dan kommer att återanvändes, dessa massor kallar vi i denna studie för sido-
massor. Sidomassor består av jordmaterial som har körts tillbaka efter det att 
vägens underbyggnad har byggts klart. Det rör sig total om 76 214m3 jord. 
Jorden har förts till två sidotippar för mellanlagring innan den återigen tas till 
vara som matjord och släntkilar. Dessa mellanlagringsplatser är placerade i 
sektion 6000 resp. vid den norra trafikplatsen vid sektion 10400. Dessa mel-
lanlagringsplatser läggs också in i projektet. Den färdiga bearbetningen av 
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projektet inklusive mellanlagringsplatserna visas i figur 13. Vi väljer också att 
dessutom visa transportfördelningen av jord från mellanlagringsplatserna. 
Dessa är möjliga att flytta och utöka vilket gör att vi har möjlighet att experi-
mentera med vad konsekvenserna skulle bli om man skulle tillföra projektet 
ytterligare en sidotipp 

 

Figur 13: Bilden visar staplarna i helfärg, vilket medför att alla transporter är lyckat beräk-
nade. 




