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Sammanfattning

I Sverige transporteras ca 90 % av rundvirket av timmerlastbilar.

Transportkostnaderna har under de senaste 10 åren ökat med 1 – 2 % per år, 

främst på grund av ökade bränslekostnader. Av miljömässiga och 

ekonomiska skäl har skogsbruket under lång tid arbetat för att effektivisera 

virkestransporterna. Ett sätt att effektivisera transporter är genom ökade 

lastvikter. 

Sveaskog startade år 2013 virkestransporter med ett 74 tons fordon i 

samarbete med åkeriföretaget Bennesveds åkeri. Detta ska jämföras med ett 

traditionellt timmertransport med bruttovikten 60 ton, vilket är den 

lagstadgade högsta bruttovikten för vägfordon i Sverige. Fordonet ingår i 

projektet ”ETT-demo” och kallas för ST (Större Travar). På denna typ av 

fordon är det möjligt att lasta högre travar jämfört med ett traditionellt 

fordon. 

För att framföra det tunga fordonet i trafik krävs dispens från Trafikverket 

där det framgår vilka vägar och vägbroar som fordonet får färdas på, samt 

vilka regler som gäller vid framförandet av fordonet. Det finns en rad 

begränsningar och regler kring passage över broar. Dispensen levereras som 

ett pappersdokument. 

För att förbättra det dagliga arbetet för chauffören av ST-bilen på 

Bennesveds åkeri, valde Sveaskog att starta ett examensarbete, med syftet 

skapa möjlighet att i realtid avgöra vilka vägar och broar som ingår i 

transportdispensen. Detta skulle ske genom att utveckla ett kartstöd för 

lastbilens fordonsdator med koppling till GPS som visualiserar de i 

dispensen angivna vägsträckorna och broarna.

Resultatet av examensarbetet är ett kartstöd som använder tjänster som 

tillhandahålls av ArcGIS Online för att presentera geografisk information för

användaren. Dispensdokumentet har digitaliserats och vägkartor från 

Lantmäteriet har använts för att visualisera dispensen. Applikationen har 

programmerats i programmeringsspråket JavaScript. Som bakgrundskartan 

används en baskarta från ArcGis Online. Ovanpå bakgrundskartan ligger ett 

GIS-skikt med vägar och ett annat med broar. Med ett visst intervall 

uppdateras GPS-positionen, kartan ritas om och centreras kring den nya 

positionen. Information om huruvida vägen som fordonet färdas på ingår i 

dispensen eller inte, samt information om de eventuella broar som finns på 

vägsträckan presenteras för föraren. Denna information uppdateras vid varje 

uppdatering av GPS-positionen.

Applikationen har testats i trafik, dock under en mycket begränsad tid. Vid 

testet framkom att applikationen fungerar enligt den kravspecifikation som 

låg till grund för utvecklingen av applikationen. 
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Summary

In Sweden, 90% of the round timber is transported by timber trucks.

Transportation costs over the past 10 years have increased by 1-2 % per 

year, mainly because of increased fuel costs. To reduce the environmental 

and economic impact of transportation, forestry companies always strives to 

make the timber transportation more effective. One way to improve the 

efficiency of a transport is through increased loads.

The Swedish forest company Sveaskog started in 2013 timber transport with

a 74 ton vehicle in cooperation with the transportation company 

“Bennesveds åkeri”. 

A traditional Swedish timber truck has a gross weight of 60 tons, which is 

the legal maximum gross weight of road vehicles in Sweden. The 74 ton 

vehicle type is called “ST” (Larger Stacks), which indicates that it is 

possible to load higher stacks compared to a traditional vehicle.

In order to use the heavier vehicle in Swedish traffic, a permit from the 

Swedish transport administration is required. A document shows which 

roads and bridges the vehicle is allowed to traffic and what rules applies 

when driving the vehicle. 

In order to improve the daily work environment of the ST truck driver at 

Bennesveds åkeri, the forest company Sveaskog started a thesis with the aim

to create the possibility to determine in real time, which roads and bridges 

that are part of the transport permit. This should be done by developing a 

map support for the truck's on-board computer with connection to GPS to 

visualize the permit of the specified road sections and bridges.

The result of the thesis is a map support using services provided by ArcGIS 

Online to present geographic information to the user. The application is 

programmed in JavaScript programming language. The background map 

consist of a base map from ArcGIS Online. On top of the background map is

a GIS layer with roads and another layer with bridges. The GPS location is 

updated in a certain interval, the map is redrawn and centred around the new

position. Information about whether the vehicle currently is travelling on a 

road included in the permit or not, as well as information about rules that 

applies to bridges on the road section, is presented to the driver. This 

information is updated at each update of the GPS position.

The application has been tested in traffic, however, for a very limited time. 

The test revealed that the application works according to the specification.

II



Abstract

För att framföra en timmerlastbil med 74 tons bruttovikt i svensk trafik, 

krävs ett tillstånd från Trafikverket. Tillståndet består av ett dokument som 

visar vilka vägar och broar fordonet får trafikera och vilka regler som gäller 

när man kör lastbilen.

Skogsbolaget Sveaskog startade ett examensarbete med syfte att skapa 

möjlighet att i realtid presentera för lastbilsföraren vilka vägar och broar 

som är en del av transportdispensen. Detta skulle ske genom att utveckla ett 

kartstöd för lastbilens fordonsdator med anslutning till GPS för att 

visualisera dispensdokumentet med de angivna vägsträckorna och broarna.

Resultatet av examensarbetet är ett kartstöd som använder tjänster från 

ArcGIS Online för att presentera geografisk information för användaren. 

Bakgrundskartan består av en grundkarta från ArcGIS Online. Över 

grundkartan ligger ett GIS-skikt med vägar och ett annat skikt med broar. 

Information om huruvida fordonet för närvarande färdas på en väg som 

ingår i tillståndet eller inte, samt information om regler som gäller för broar 

på vägavsnittet, presenteras för föraren i realtid. Denna information 

uppdateras vid varje uppdatering av GPS-positionen. 

In order to use a timber truck with 74 ton gross weight in Swedish traffic, a 

permit from the Swedish transport administration is required. A document 

shows which roads and bridges the vehicle is allowed to traffic and what 

rules applies when driving the vehicle. 

The forest company Sveaskog started a thesis with the aim to create the 

possibility to determine in real time, which roads and bridges that are part of

the transport permit. This should be done by developing a map support for 

the truck's on-board computer with connection to GPS to visualise the 

permit of the specified road sections and bridges.

The result of the thesis is a map support using services provided by ArcGIS 

Online to present geographic information to the user. The background map 

consist of a base map from ArcGIS Online. On top of the background map is

a GIS layer with roads and another layer with bridges. Information about 

whether the vehicle currently is travelling on a road included in the permit or

not, as well as information about rules that applies to bridges on the road 

section, is presented to the driver in real time. This information is updated at 

each update of the GPS position.

Timber transportation, map support, ETT-demo, GIS, ArcGIS, Online, 

JavaScript
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1. Introduktion

1.1 Timmertransporter

I Sverige transporteras ca 90 % av rundvirket av timmerlastbilar. 

Tågtransporter står för endast 10 %. Transport med lastbil är en flexibel och 

snabb transportlösning och som oftast sker genom små externa 

transportföretag. (Uusitalo, 2010) 

Timmertransporter är ofta enkelriktade och fordonen är specialanpassade för

virkestransport, vilket omöjliggör returlaster av andra varor. Detta leder till 

höga transportkostnader som utgör 25 % av virkesanskaffningskostnaden. 

En tredjedel av transportkostnaden går till drivmedel. Transportkostnaderna 

har under de senaste 10 åren ökat med 1 – 2 % per år, främst på grund av 

ökade bränslekostnader. Men även på grund av att transportavstånden blivit 

längre när industrin har omstrukturerats och specialiserats. (Löfroth & 

Svenson, 2012) 

1.2 Direktiv

Inom EU är den lagstadgade längden på lastbilar 18,75 m, bredden 2,55 m 

och höjden 4 m. Maxvikten för lastbilar är 40 ton (EU direktiv 96/53/EC). I 

Sverige har skogsindustrin erhållit dispens från direktivet, vilket innebär att 

timmerlastbilar får vara 25,25 m med en totalvikt på 60 ton. Den vanligaste 

typen av fordon för timmertransporter i Sverige är en lastbil med 3 hjulaxlar 

och tillhörande släp med 4 hjulaxlar, alltså totalt 7 axlar, figur 1. Lastbil och 

släp väger normalt ca 18 – 19 ton tomvikt. Lastkapaciteten på ett sådant 

ekipage är ca 41 – 42 ton (45 – 50m3fub). I Sverige är det vanligast att 

kranen som används för att lasta virket är fast monterad på lastbilen. Detta 

påverkar lastkapaciteten eftersom kranens vikt uppgår till ca 2 – 3 ton. Om 

kranen är avtagbar kan den ställas av vid transport och därmed öka 

lastkapaciteten, motsvarande kranvikten. Dagens timmerbilsläp är ibland 

utrustade med en teleskopfunktion som innebär att längden på släpet kan 

justeras beroende på vilken längd det lastade virket har, vilket också 

förbättrar manövrerbarheten. (Uusitalo, 2010)
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1.3 Ökad lastvikt

1.3.1 ETT-Modulsystem för skogstransporter

Av miljömässiga och ekonomiska skäl har skogsbruket under lång tid arbetat

för att effektivisera virkestransporterna. Skogforsk har genomfört projektet 

”ETT-Modulsystem för skogstransporter” tillsammans med flera 

samarbetspartners från skogsnäringen med syfte att testa fordon med ökad 

bruttovikt och större lastkapacitet. Projektet kallas ”ETT-Modulsystem för 

skogstransporter” som i sin tur består av två olika delprojekt, ”En Trave 

Till” (ETT) och ”Större Travar” (ST). Projektet har följts upp av en 

pågående studie med namnet ETT-demo. Syftet är att undersöka hur det 

totala antalet virkestransporter kan minska samtidigt som utsläppen och 

bränsleförbrukning minskar. (Löfroth & Svenson, 2012)

1.3.2 EMS (European Modular System)

Gemensamt för de fordonstyper som studerats i ETT och ST projekten, är att

de är uppbyggda av EMS-komponenter. Fördelen med att använda 

modulsystem är ökad flexibilitet och lägre investeringskostnad. Följande 

komponenter som används i projektet är: (Löfroth & Svenson, 2012)

Dolly – en typ av sammankopplingsenhet med två axlar och en vändskiva 

ovanpå. Dollyn dras efter lastbilen och till dollyn kopplas en semitrailer eller

link med hjälp av vändskivan. (Löfroth & Svenson, 2012)

Link – ett släp med plats för en trave virke. Kopplas till en dolly med hjälp 

av en kingpin (dragtapp) och är utrustad med en vändskiva i bakänden där 

en semitrailer kan kopplas till. (Löfroth & Svenson, 2012)

Semitrailer – ett släp med plats för två travar (Löfroth & Svenson, 2012).
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Figur 1: Traditionellt fordon för 

timmertransporter. Källa: Skogforsk



1.3.3 ETT-Projektet

Delprojektet (ETT) syftar till att testa längre fordon med längden 30 m och 

bruttovikten 90 ton. Som projektnamnet antyder är målet att kunna lasta 

ytterligare en trave virke på lastbilen jämfört med en 24 m lång traditionell 

timmertransport. För att åstadkomma en jämn fördelning av vikten, samt 

undvika överlastning, har fordonet utrustats med ett vågsystem. ETT-

systemet har testats en sträcka på 16 mil i Norrbotten mellan en 

virkesterminal i Överkalix och ett sågverk i Munksund utanför Piteå.

(Löfroth & Svenson, 2012)

ETT-fordonet är uppbyggt av en lastbil från Volvo (FH16) med tre hjulaxlar.

Till lastbilen är kopplat en dolly, link och trailer. Totalt har ekipaget 11 

hjulaxlar, figur 2. (Löfroth & Svenson, 2012)

1.3.4 ST-Projektet

Delprojektet ”Större Travar” (ST) syftar till att testa fordon med längden 24 

m och bruttovikten 74 ton. Det går att lasta upp till 30 % mer vikt på dessa 

fordon jämfört med ett traditionellt timmerfordon. ST systemet har testats i 

västra Sverige. (Löfroth & Svenson, 2012)   

ST-fordonen finns i två varianter. Den ena varianten har egen kran medan 

den andra är en ren dragbil (Löfroth & Svenson, 2012). 

Kranbilen är uppbyggt av en specialbyggd lastbil med kran från Volvo med 

4 hjulaxlar. Till lastbilen är kopplat en dolly och trailer. Kranen har en 

inbyggd våg som kan väga last i rörelse. Totalt har ekipaget 9 hjulaxlar, 

figur 3. (Löfroth & Svenson, 2012)  
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Figur 2: ETT-fordon Källa: Skogforsk



Dragbilen är uppbyggd av en dragbil med tillkopplad link och en trailer. 

Totalt har ekipaget 9 hjulaxlar, figur 4 (Löfroth & Svenson, 2012).  

Dragbilen och kranbilen har testats dels för direkttransport från 

skog/terminal till industri, men även i ett rangersystem där de båda fordonen

används tillsammans. Kranbilen har lastat och kört virket från skogen till en 

rangerplats och dragbilen har kört virket från rangerplatsen till industrin. På 

detta sätt utnyttjas fordonen bättre. Kranbilen används i skogen för lastning 

medan den lättare och enklare dragbilen används till de längre 

transportsträckorna. (Löfroth & Svenson, 2012) 

1.3.5 Slutsatser från projektet ETT-Modulsystem för skogstransporter

Managementsystemet Dynafleet (Volvo) har används för att följa fordonet 

under testperioden. Systemet möjliggör uppföljning av bland annat 

bränsleförbrukning, hastighet och körsätt. Man har även studerat 

produktionsparametrar såsom tidsåtgång och transporterad virkesvolym. 

Trafiksäkerhet, ekonomi, vägslitage, teknik och förarmiljö är andra områden

som studerats. (Löfroth & Svenson, 2012)

Man har inte sett några negativa effekter på trafiksäkerheten och i praktiken 

minskar antalet transporter med tunga fordon när mer virke kan lastas i varje

lass. Vägslitaget är likvärdigt jämfört med en traditionell virkestransport 

eftersom axeltrycket är detsamma tack vare att lasten fördelas på fler 

hjulaxlar. (Löfroth & Svenson, 2012) 
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Figur 3: ST-fordon med kran. 

Källa: Skogforsk

Figur 4: ST-fordon i form av 

dragbil. Källa: Skogforsk



ETT-fordonet hade 21 % lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 

jämfört med om samma volym hade transporterats med en traditionell 

virkeslastbil (Löfroth & Svenson, 2012).

ST-dragbil hade 8 % lägre bränsleförbrukning per transporterat ton jämfört 

med en konventionell gruppbil. I ett rangersystem likt det som beskrivits 

ovan, blir transportkostnaden 5 % lägre, jämfört med en konventionell 

virkestransport. (Löfroth & Svenson, 2012) 

Om ST-kranbil används för direkttransport från skog till industri blir 

transportkostnaden 7 % lägre jämfört med en konventionell virkestransport 

(Löfroth & Svenson, 2012).

1.3.6 ETT-demo

Projektet ”ETT-Modulsystem för skogstransporter” är nu avslutat och ett 

nytt pågående projekt, ”ETT-demo” har tagit vid. I projektet skall man bland

annat göra fortsatta studier av ETT- och ST-fordonen med avseende på 

trafiksäkerhet, kostnader, bränsleförbrukning och vägslitage. Projektet är 

tänkt att innefatta ca 20 stycken fordon, både 74- och 90-tons ekipage. 

(Svensk åkeritidning, 2013)

1.4 Sveaskog och Bennesveds åkeri 

Sveaskog äger 14 % av Sveriges produktiva skogsmark, vilket motsvarar 3,1

miljoner hektar. Totalt äger man 4 miljoner hektar mark. De största 

skogstillgångarna finns i norra och mellersta Sverige. Sveaskog ägs av 

staten, har ca 700 anställda och en omsättning på 6,1 miljarder kronor per år.

(Sveaskog, 2013)

"Sveaskogs vision är att vara det ledande skogsföretaget" vilket bland annat 

innebär att vara det mest lönsamma och miljömässigt hållbara 

skogsföretaget (Sveaskog, 2013).

Sveaskogs huvudverksamhet består av försäljning av skogsråvara till 

Sveriges skogsindustrier. Man säljer alla sortiment såsom timmer, massaved 

och biobränslen. År 2013 levererades 10,8 miljoner m3 virkesråvara från 

Sveaskog till industrin fördelat på 40 % sågtimmer, 47 % massaved och flis 

och 13 % biobränsle mm. Huvuddelen av virkesråvaran säljs till svenska 

sågverk och pappers- och massabruk. Biobränsle säljs till värmeverk, 

skogsindustrier och pelletstillverkare. Man upplåter även mark för 

kundanpassade verksamheter och jakt och fiske. (Sveaskog, 2013)

Sveaskogs avverkningar sker på ca 10 000 trakter per år och en 
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effektivisering av transporter och logistik är en nyckel för att minska 

kostnader och miljöpåverkan (Sveaskog, 2013). 

Ett sätt att effektivisera transporterna är att öka lastvikten vid varje transport 

och redan i slutet av 60-talet testade SCA Skog ett 30 m långt fordon 

bestående av en lastbil med två efter varandra kopplade släp (Skogforsk, 

u.å.). År 2013 inledde så Sveaskog timmertransporter med ett 74 tons ST-

fordon. Satsningen genomfördes i samarbete med det småländska 

transportföretaget Bennesveds åkeri som hade investerat i en fyraxlad Volvo

FH 750 med dolly och trailer. Lastbilen ingår i projektet ETT-demo.

Fordonet är i grunden likvärdigt med de ST-fordon som användes i projektet

”ETT-Modulsystem för skogstransporter”. Det finns dock ett antal 

förbättringar och vidareutvecklingar såsom skjutbara bankar och 

avmonteringsbar kran. Med hjälp av det skjutbara bordet är det möjligt att 

flytta virkestravarna 80 cm och därmed bättre fördela vikten oberoende av 

vilken längd virket har. Om kranen ställs av vid transport kan lastvikten 

uppgå till 54 ton virke. Fordonet har även ett inbyggt vågsystem med givare 

på varje hjulaxel som gör det möjligt att maximera lastvikten genom att 

fördela lasten på hjulaxlarna optimalt. (Svensk åkeritidning, 2013)

1.5 Dispens och navigeringshjälpmedel

De finns flera aspekter att ta hänsyn till om man vill öka lastvikter vid 

vägtransporter. Det handlar främst om trafiksäkerhet och vägarnas bärighet. 

Därför krävs idag en särskild transportdispens för att framföra dessa tunga 

fordon. Dispensen gäller för ett antal utvalda vägsträckor baserat på 

upptagningsområde och skogsindustriernas geografiska placering. Dispensen

utfärdas av Trafikverket (Trafikverket, 2014).

Bennesveds åkeri erhöll i början av 2013 en dispens från Trafikverket för 

vägtransporter med 74 tons totalvikt. Dispensen gäller för transport på alla 

statliga vägar med bärighetsklass 1 i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län 

samt för vissa vägsträckor i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Halland,

Skåne och Blekinge län. Eftersom vägbroar är en känslig punkt när det 

gäller belastningar, har dispensen en rad begränsningar och regler kring 

passage över dessa med 74 tons totalvikt.

Själva dispensdokumentet består av ett 8 sidor lång redogörelse för 

dispensens omfattning och villkor. Dokumentet inkluderar även en 5 sidor 

lång lista med de broar som berörs av dispensen jämte de regler som gäller 

för passage över dem. Totalt ingår 173 stycken broar i dispensen.

För lastbilschauffören innebär detta att hålla reda på vilka vägar lastbilen får 

framföras med full last. Ur lastbilschaufförens synvinkel är det opraktiskt att

använda dokumentet som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Vägar och 
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broar är endast listade i skrift utan någon geografisk representation i form av

kartor eller i ett GIS (geografiskt informationssystem). Ett HMI (Human 

Machine Interface) i form av ett GIS-baserat kartstöd och 

navigeringshjälpmedel skulle kunna lösa detta problem. 

1.6 Syfte och mål

För att förbättra det dagliga arbetet för chauffören av ST-bilen på 

Bennesveds åkeri i Älghult, valde Sveaskog att starta ett examensarbete, 

med syftet skapa möjlighet att i realtid avgöra vilka vägar och broar som 

ingår i transportdispensen. Detta skulle ske genom att utveckla ett kartstöd 

för lastbilens fordonsdator med koppling till GPS som visualiserar de i 

dispensen angivna vägsträckorna och broarna.
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2. Teori

I följande avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för 

genomförandet av examensarbetet. De begrepp som används i rapportens 

senare delar förklaras här i tre olika avsnitt. 

I det inledande avsnittet ges en introduktion till GIS (geografiska 

informationssystem) som spelar en central roll för examensarbetets 

genomförande och som används i slutprodukten. 

Vidare förklaras transportstyrningssystem i det andra avsnittet, med fokus på

Sveaskogs eget system Prolog. 

I det avslutande avsnittet ges en introduktion till programmering, vilket är 

det verktyg som används för att implementera kartstödet.

2.1 Geografiska informationssystem (GIS)

Det här avsnittet är tänkt som en kort introduktion till vad GIS är och en 

beskrivning av de verktyg i GIS som har används för att genomföra arbetet. 

GIS kan definieras som ”Ett datoriserat informationssystem för hantering 

och analys av geografiska data”. GIS används idag inom en rad olika 

tillämpningsområden. Några exempel är samhällsplanering, 

skogsbruksplaner och transportplanering. (Eklundh, 2003)

Det som skiljer GIS från en vanlig karta är främst att geografiska data och 

presentationen av densamma är skilt från varandra. GIS kan lagra och 

presentera data som normalt sett inte kan visualiseras i en kartbild såsom 

statistik och satellitdata. Geografiska data  kan bearbetas och analyseras 

oberoende av den grafiska presentationen för att sedan göra 

specialanpassade presentationer av resultatet beroende på vad som är 

ändamålet med analysen. Alla geografiska objekt i systemets databas har 

koordinatangivelser som anger vilket läge objektet har på jorden. I Sverige 

används det globala referenssystemet SWEREF99. (Eklundh, 2003)

Det finns två olika typer av attribut i ett GIS. Det finns dels attribut som 

beskriver ett objekts olika geografiska egenskaper, såsom omkrets och 

storlek, men det finns även icke rumsliga attribut exempelvis en databas med

statistik. De olika typerna kan kopplas samman och på så sätt skapa en 

grafisk presentation av den icke rumsliga statistiken. (Eklundh, 2003)

En mycket viktig och fundamental funktion i ett GIS är möjligheten att mäta

avstånd och storlek på objekt. Att göra motsvarande mätningar med hjälp av 

en vanlig karta är mycket arbetskrävande och ger ett osäkert resultat. En 

annan viktig funktion i ett GIS är möjligheten att kunna göra sökningar i 
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databasen och välja ut objekt baserat på geografiska egenskaper. Att detta är 

möjligt beror på kopplingen mellan data och den rumsliga representationen. 

På den inlästa datan är det möjligt att göra analyser både på rumsliga data 

och attribut. Vid analysen använder man ofta så kallad överlagring för att 

analysera samband mellan olika lager av geografiska data. När analysen är 

genomförd skall resultatet vara pedagogiskt presenterat, med exempelvis 

kartbilder. (Eklundh, 2003) 

2.1.1 Geografiska objekt 

I ett GIS skiljer man mellan fyra olika typer av geografiska objekt. Dessa 

grundobjekt bygger sedan upp andra typer av objekt. Grundobjekten 

betraktas som homogena och deras position kan anges med 

koordinatangivelser. Grundobjekten är punktelement, linjeelement, 

ytelement samt kroppar. (Eklundh, 2003)

Ett punktelement är ett objekt som inte har någon rumslig utbredning. Det är

bara en lägesangivelse. Punktelement kan exempelvis användas för att 

markera läget för skyddsvärda växter. (Eklundh, 2003)

Linjeelementet har en utbredning i en dimension medan bredden är fast. 

Används för att representera exempelvis vägar. (Eklundh, 2003)

Ett ytelement är en homogen yta med en definierad gräns. Flera ytelement 

kan kombineras för att täcka en större sammanhängande yta, så kallad 

oregelbunden tesselering. (Eklundh, 2003)

Kroppar har utbredning i tre dimensioner. Exempelvis en representation av 

en byggnad. (Eklundh, 2003)

När man ska representera naturliga element såsom temperatur eller 

höjdvariationer används ofta ett raster. Ett raster är en kontinuerlig yta som 

har indelats i diskreta homogena enheter (pixlar). (Eklundh, 2003)

2.1.2 ArcGIS for Desktop

ESRIs program ArcGIS 10.1 for Desktop är den GIS-programvara som 

använts för redigering av kartmaterial i denna studie.

I ArcGIS finns funktioner för att söka data i attribut tabeller. Med hjälp av 

dessa funktioner är det möjligt att selektera information baserat på ett 

attribut eller baserat på en geografisk position. I ArcGIS kallas funktionerna 

för ”Select By Attributes” respektive ”Select By Location”.
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2.1.2.1 Selekteringar

När ”Select By Attributes” används skapas med databasspråket SQL 

(Structured Query Language) en fråga med någon form av urvalskriterium. 

En fråga som från en tabell (Citizens) väljer ut personer med en ålder (Age) 

överstigande 50 år kan se ut så här:

SELECT * FROM Citizens WHERE Age > 50

Om ovanstående databasfråga översätts till vanlig text skulle det motsvara: 

”Välj ut allt från tabellen ”Citizens” för de poster där attributet ”Age” är 

större än 50.

Genom ”Select By Location” selekteras data inte utifrån attribut. Det är ett 

sätt att välja ut geografiska element som t.ex. överlappar eller innesluts av 

andra geografiska element. Först väljs ur vilket GIS-skikt de geografiska 

elementen skall väljas ut. Därefter väljs det GIS-skikt vars geografiska 

element skall fungera som urvalsselektorer. Slutligen väljs villkoret för 

urvalet t.ex. att elementens centrumpunkt ska ligga inom urvalsselektorns 

ytterlinjer. 

2.1.3 ArcGIS Online

Kartstödet använder tjänster som tillhandahålls av ArcGIS Online för att 

presentera geografisk information för användaren. 

ArcGIS Online är en molntjänst som kan användas av en organisation eller 

en privatperson för att skapa, använda och dela appar och data. En 

privatperson får endast tillgång till en begränsad del av ArcGIS Online och 

kontot är dessutom publikt. Detta innebär att alla med internet, får tillgång 

till det som publiceras. ArcGIS Online tillhandahåller även baskartor samt 

ger användaren möjlighet att skapa och publicera egna webblager. (Esri, 

2014a)

Genom ArcGIS Online ges även tillgång till ArcGIS REST API som 

tillhandahåller flera viktiga funktioner för utveckling av GIS-baserade 

applikationer (Esri, 2014b). 

API står för Application Program Interface och kan jämföras med ett 

gränssnitt för en databaserad tjänst. Ett API ger utvecklaren ett verktyg att 

hämta information från en webbservice med hjälp av exempelvis JavaScript.

Med REST API är det bland annat möjligt att:

• Använda tjänster som gjorts tillgängliga av Esri i ArcGIS Online

• Använda egenutvecklade tjänster som publicerats i ArcGIS Online

• Dela information som skapats i ArcGIS Online
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(Esri, 2014b)

ArcGIS Online tillhandahåller flera olika services exempelvis:

• Geokodning

• Nätverksanalys

• Geometri

• Baskartor och temakartor (feature service)

(Esri, 2014b)

En "feature service" ger genom API:n möjlighet att hämta och ändra 

geometriska objekt och attribut i ett webbaserad GIS-lager.   

2.2 Transportstyrningssystem och Prolog

Dagens skogsmaskiner har inbyggda avancerade informationssystem som 

registrerar avverkad volym, aptering, sortiment mm. Skogsmaskinens 

datasystem är idag en integrerad del av hela inköpsorganisationens 

informationssystem. Planerade avverkningsobjekt finns registrerade i 

inköpsorganisationens datasystem och visualiseras med hjälp av GIS. 

Virkesupplag, objektsgränser, avverkningsinstruktioner mm visualiseras i 

systemet. Avverkningsplaneringen skickas till skogsmaskinerna innan 

uppstarten av ett planerat avverkningsobjekt. När objektet har avverkats 

skickas en avverkningsrapport från skördarens dator till 

inköpsorganisationens informationssystem och objektet tas bort från 

databasen över stående skog. Volymerna förs sedan över till databasen över 

virkeslager vid bilväg. (Uusitalo, 2010)

Transport styrning sker med hjälp av datasystem som använder heuristiska 

algoritmer för att optimera transporten av virket. Systemet hämtar 

information om virkesvolymer vid bilväg i en databas som hela tiden 

uppdateras genom skördarens rapportering av avverkad volym. Programmet 

optimerar lastbilarnas körschema genom att ta hänsyn till virkesvältors 

geografiska belägenhet, volym, ankomsttid till industri samt vilken 

transportväg som skall användas. Vid industrin mäts virket in och volymen 

överförs till den aktuella industrins lager. (Uusitalo, 2010)

Prolog är Sveaskogs eget lagerhanteringssystem. Systemet är utvecklat av 

IT-företaget Imano. Det krävs en dator med internetuppkoppling för att 

använda systemet. Genom systemet får Sveaskog kontroll på lagervolymer 

genom hela produktions och transportkedjan, från avverkning till industri. 

Sveaskog har ständigt ca 400 000 m3 virke i väglager, men även stora 

volymer biobränsle. Detaljerad information om avverkningar och transporter

finns lagrat i systemet exempelvis bilvägarnas status och kartor med 
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koordinater för virkesvältor. (Sveaskog, 2012)

2.3 Programmering 

För att ge läsaren en introduktion till programmering följer här en beskrivning av

några av de mest grundläggande verktygen och principerna för objektorienterad 

programmering. 

2.3.1 Variabler

En variabel kan liknas en slags behållare som kan innehålla olika slags data 

(Skansholm, 2000). Exempelvis kan man i en variabel lagra information om 

ålder på en person som är 25 år och heter Anna. En sådan variabel kan 

deklareras så här:

var alder_anna = 25;

2.3.2 Funktioner

Funktioner används för att dela upp programkoder i hanterbara mindre delar.

En funktion är en del av av en algoritm som löser ett specifikt problem. En 

funktion kan t.ex. beräkna medelvärdet av en viss mätning och en annan 

funktion kan använda det uträknade medelvärdet i en helt annan typ av 

beräkning. (Skansholm, 2000) 

Funktioner kan vara av två typer, antingen en funktion som utför något och 

returnerar ett värde eller en funktion som utför något utan att returnera ett 

värde. En funktion som returnerar ett värde fungerar som en svart låda som 

matas med ingångsvärden och levererar ett resultat. (Skansholm, 2000)

Ett exempel på en funktion som beräknar ett medelvärde av två ingående 

variabler och returnerar resultatet:

function calculateMean(number1, number2) {

return (number1 + number2 / 2);

}

Om man vill beräkna medelvärdet av 2 och 4 samt lagra detta i en variabel 

kallad ”result” skrivs följande för att anropa funktionen:

var result = calculateMean(2, 4);
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Svaret 3 lagras nu i variabeln result.

2.3.3 Modularisering

Modularisering handlar om hur ett program är strukturerat och är en viktig 

komponent när man pratar om programdesign. Ett bra modulariserat 

program är hopsatt av olika delar. Varje del är så långt det är möjligt 

oberoende av andra delar, med inga eller få kopplingar till varandra. Det 

finns flera fördelar med en modulariserad design. Moduler kan återanvändas

i andra program. Stora program blir enklare att utveckla, testa, felsöka och 

underhålla när de delas upp i mindre delar (moduler). (Bell, 2000)

2.3.4 Klasser och objekt 

Objektorienterad programmering handlar bland annat om att gruppera ihop 

saker som är starkt relaterade till varandra till enheter som kallas för objekt. 

En viktig princip är att ”insidan” av ett objekt är inkapslat och ej direkt 

nåbart från utsidan. Att använda denna strategi resulterar i en modulbaserad 

programkod. Varje objekt har en specifik roll och är en fristående enhet som 

kan återanvändas i andra program. Ett objekts struktur måste vara definierat 

för att kunna skapas. En sådan beskrivning av ett objekt kallas för en klass. I

klass beskrivningen anges vilka egenskaper objekten skall besitta i form av 

variabler samt interna (privata) och externa (publika) funktioner. De 

variabler och funktioner som deklarerats som privata är inte direkt 

manipulerbara utifrån. Om en professionell programkod eftersträvas ska 

alltid direktaccess till objektets interna data undvikas. För att kunna 

manipulera dessa data skapas istället en funktion. (Bell, 2000)

Med programspråket JavaScript konstrueras en klass som en funktion, men 

denna kan också användas som en klass enligt beskrivningen ovan. Här 

följer ett exempel på en klass som lagrar information om GPS-position:

function gpsPos () {

var longitude;

var latitude;

this.setPosition = setPosition;

this.getLat = getLat;

function setPosition (lat, long) {

longitude = long;
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latitude = lat;

}

function getLat() {

return latitude;

}

}

När klassen är definierad är det därefter möjligt att skapa ett objekt av 

klassen gpsPos exempelvis med namnet myPosition med följande kodrad:

var myPosition = new gpsPos();

I klassen ovan ingår funktionerna setPosition och getLat. Dessa blir 

nåbara genom deklareringen med this. De inre variablerna longitude och 

latitude är inte nåbara utifrån. För att kunna manipulera dessa variabler 

och lägga in en koordinat i objektet används funktionen setPosition enligt 

följande exempel:

myPosition.setPosition(1234, 5678);

Nu har objektet tilldelats en position. Om t.ex. latitudvärdet ska utläsas 

används funktionen getLat().

2.3.5 JavaScript

Det finns flera olika typer av programmeringsspråk och ett av dessa är 

JavaScript. Systemet Prolog är implementerat i JavaScript. JavaScript har 

ingen koppling till programmeringsspråket Java. JavaScript är ett 

programmeringsspråk med stöd för objektorienterad programmering. Dock 

skiljer sig JavaScript från många andra objektorienterade 

programmeringsspråk när det gäller graden av typning. JavaScript har en låg

grad av typning och variabler behöver därför inte tilldelas en specifik typ. 

En annan viktig skillnad är att programmeringskoden ej behöver kompileras 

före exekvering. 

Språket har stöd för vanliga programmeringskonstruktioner såsom if, 

while, operatorer såsom && och primitiva datatyper som tal, strängar, 

boolean, arrayer och datum. Det finns mekanismer för arv mellan objekt-

typer (prototype). (Flanagan, 2006)

JavaScript används främst i webbläsare som del av en HTML-baserad 

webbsida. JavaScript kan användas för att interagera med användaren av 

webbsidan eller för att kontrollera och styra webbläsaren och innehållet på 
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webbsidan. Skriptet exekverar på användarens dator och inte på 

webbservern. (Flanagan, 2006) 

JavaScript kod skrivs ofta direkt i HTML-koden och tagen <script> 

används för att indikera starten på skriptet och </script> för att indikera 

slutet. Koden som skrivs mellan dessa taggar kommer av webbläsaren att 

behandlas som JavaScript. (Flanagan, 2006) Exempel: Följande talserie ska 

skrivas ut på en webbsida:

1! = 1

2! = 2

3! = 6

4! = 24

5! = 120

6! = 720

7! = 5040

8! = 40320

9! = 362880

För att göra detta formuleras en kod enligt:

<html>

<head><title>Factorials</title></head>

<body>

<h2>Table of Factorials</h2>

<script>

var fact = 1;

for(i = 1; i < 10; i++) {

fact = fact*i;

document.write(i + ”! = ” + fact + ”<br>”);

}

</script>

</body>

</html>

I kodstycket ovan används metoden document.write. Det är den som ser 

till att texten skrivs ut på webbsidan medan den läses in.
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För att skapa interaktivitet på en annars statisk webbsida kan man använda 

en typ av funktioner i JavaScript som kallas för ”event hanterare”. Dessa 

funktioner triggar en exekvering av kod när användaren exempelvis klickar 

på en knapp eller skriver in något i ett formulärfält. (Flanagan, 2006)

Exempel:

<button onclick=”alert('Du klickade på knappen');”>Click 
here</button>

När användaren klickar på en knapp enligt ovan körs den JavaScript kod 

som står angiven efter eventhanteraren onclick dvs. funktionen alert(). 

Funktionen alert() triggar en dialog box med meddelandet ”Du klickade 

på knappen”. (Flanagan, 2006)   

För att skapa avancerade webbsidor med många rader JavaScript-kod är det 

nödvändigt att organisera koden och skriva den i separata filer. 

Fördelarna med en sådan uppdelning är flera. Stora mängder 

programmeringskod kan lyftas bort från HTML-filerna och göra dem lättare 

att överblicka samtidigt som webbsidans innehåll och funktion särskiljs. Kod

som används på flera olika HTML-sidor kan läsas in från en och samma fil 

vilket möjliggör enkla uppdateringar av koden. Det är också möjligt att 

använda skript från externa källor genom att ange en URL-sökväg till ett 

sådant skript. (Flanagan, 2006) För att läsa in ett externt JavaScript används 

tillägget src till <script> tagen. Vanligtvis används .js som filtyp. 

Exempel:

<script src=”mittskript.js”></script>

JavaScript koden som finns i filen ”mittskript.js” kommer att exekveras på 

samma sätt som om den vore utskriven i sin helhet mellan <script> och 

</script> taggarna.
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3. Material och metod

3.1 Metodik

Arbetet kan delas upp i fyra faser. Definiering av projektet, bearbetning av 

material, implementering och testning.

I den första fasen definierades projektets omfattning, krav och val av 

utvecklingsmiljö. Detta gjordes i samtal med slutanvändaren Bennesveds 

åkeri. 

Under fas två digitaliserades dispensdokument samt bearbetades vägkartor 

så att de fick den form och omfattning som krävdes för applikationen.

Den fjärde fasen, implementeringen innefattade programmering av 

kartstödet/navigeringshjälpmedlet i programmeringsmiljön Visual Studio 

(Microsoft, 2014).

Slutligen har applikationen testats i trafik, dock under en mycket begränsad 

tid.

3.2 Definiering av projekt

För att få en uppfattning om vilka önskemål och krav som slutanvändarna 

(lastbilsförarna på Bennesveds åkeri) har på applikationen gjordes ett 

inledande besök hos åkeriet den 6 augusti 2013, där samtal fördes med en av

lastbilsförarna som kommer att köra ST-lastbilen. Med utgångspunkt i dessa 

samtal, samt överväganden gjorda i samråd med handledaren på Sveaskog 

skapades följande tredelade kravspecifikation.

• Dispensen från Transportstyrelsen gällande transport med 74 tons 

totalvikt skall visualiseras genom en karta. I kartan skall det framgå vilka 

vägar och broar som ingår i dispensen. Med ett klick med muspekaren på 

en väg eller bro skall information kopplat till vägen/bron presenteras. 

Vidare skall kartan ej vara redigerbar för användaren. 

• Navigationshjälpmedlet ska utformas så att det pekar ut lastbilens 

aktuella position (GPS) på en karta där det framgår om färdvägen ligger 

inom dispensen. Om det finns broar på färdvägen skall föraren delges 

detta visuellt. Det fanns även önskemål om att en ljudvarning skall 

signalera att lastbilen har svängt in på en väg med en eller flera broar. 

Denna funktion är extra viktig nattetid, då det är krävande att titta på en 

skärm. En integrering i Sveaskogs eget navigations- och 

transportstyrningssystem Prolog skulle vara önskvärt för att minimera 
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antalet applikationer som föraren måste hantera.

• Kostsamma programvarulicenser eller abonnemang skall undvikas.

Uppgiften bedömdes kunna lösas på flera sätt med olika för- och nackdelar. 

Det är möjligt att lösa den första och andra delen av kravspecifikationen var 

för sig eller att integrera den första delen i ett navigationshjälpmedel. Vidare

skulle funktionen antingen kunna integreras i Prolog eller skapa ett helt 

fristående system. 

Det ansågs, inom examensarbetets tidsramar, inte rimligt att utveckla en 

programmodul som skulle kunna integreras i Prolog. Prolog är dessutom 

utvecklat av ett konsultföretag för Sveaskogs räkning och det skulle vara 

svårt att genomföra en sådan integration utan ett nära samarbete med 

konsultföretaget, något som inte var aktuellt för det här examensarbetet. 

Vidare skulle det krävas mycket tid och resurser för att testa ett sådant 

system för användning i skarpt läge.

Lösningen blev en kompromiss där navigationshjälpmedlet utvecklas i 

samma programmeringsmiljö som Prolog men fungerar som en helt 

fristående applikation. Denna lösning gör det möjligt att i ett senare skede 

göra en integration i Prolog. 

Applikationen utvecklas i likhet med Prolog för ESRI:s ArcGIS Online med 

programmeringsspråket JavaScript. Kartunderlag för applikationen valdes 

att skapas i ArcMap då shape-filer som skapas i ArcMap går att använda i 

ArcGIS Online utan konvertering. Visualiseringsfunktionen valdes att 

integreras i navigationshjälpmedlet så att endast en applikation behöver 

hanteras.

3.2.1 GpsGate Client

GpsGate Client är ett datorprogram som används för att göra ett fordons 

GPS-position tillgänglig för de olika GPS-applikationer som körs i 

fordonsdatorn. Installationen av GpsGate Client kan utföras med hjälp av en 

enkel installationsguide som anger att man söker fram sin GPS-mottagare 

och väljer på vilket sätt man vill dela ut GPS-positionen. 

För tänkt brovarningsapplikation i denna studie, är det en funktion i GpsGate

Client som är särskilt relevant. Denna funktion kallas för ”GPS in Browser” 

och används för att på ett enkelt sätt göra GPS-positioner tillgängliga i en 

webbläsare. Den fungerar genom en intern liten webbserver som körs lokalt 

i bakgrunden i fordonsdatorn. På webbservern ligger ett JavaScript som kan 

användas i en webbapplikation. För att använda skriptet anges en länk till 

skript filen i <script> tagen i den webbapplikation som behöver tillgång till

GPS-positionen.
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Exempel:

<script 
src=”http://localhost:12175/javascript/GpsGate.js”></script> 

Ovanstående kod laddar skriptet som ger tillgänglighet till de funktioner som

krävs för att kunna läsa av GPS-positionen.

3.3 Bearbetning av material  

3.3.1 Transportdispens  

För att kunna framföra en ST-bil med en bruttovikt på 74 ton på allmän väg, 

har Bennesveds Åkeri sökt dispens om undantag från bestämmelserna om 

största tillåtna vikt på allmän väg (4 kap. 12§ Trafikförordningen 

(1998:1276). Dispensen utfärdades 2013-03-28 och gäller fram till 2014-03-

27. Nedan följer en sammanfattning av dispensen.

Det största axelavståndet mellan sista axeln på ett dragfordon och den första 

axeln på ett tillkopplat fordon får ej understiga 5 m när citat ”den ena axeln 

ingår i en boggie och den andra i en trippelaxel eller båda i en trippelaxel” 

(Trafikförordningen 4 kap. 13§). 

Dispensen tillåter avsteg från denna paragraf, och ett avstånd av 4,75m 

tillåts. Under förutsättning att bruttovikten 32 ton och bakaxeltrycket 24 ton,

ej överskrids, får dragbilens axelbelastningar föras över från framaxel till 

bakaxlarna.

Vägmärke som anger begränsat axeltryck, boggitryck eller bruttovikt 

innebär ett förbud mot transport på den vägsträcka som berörs. Samråd  med

väghållningsmyndighet skall ske vid tjällossning.

Lasten skall bestå av rundvirke och transport får ske från avverkningsplats 

till industri och rangerplatser.

I dispensen listas de vägar där transport får ske med 74 tons last uppdelat per

län. De län som berörs är Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, 

Halland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. Endast ett fåtal 

vägsträckor har valts ut med hänsyn till åkeriets behov att ta sig till vissa 

industrier, med undantag för Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, där 

transport får ske på alla statliga vägar med bärighetsklass 1.

Vidare listas broar (totalt 173 stycken) med information om villkor för 

passage, se figur 5. Listan inkluderar alla broar på statlig allmän väg inom 

de berörda länen. Detta innebär att många av broarna i listan hör till vägar 

som ligger utanför dispensen eller har en bärighetsklass lägre än 1. Villkor 
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för passage listas i figur 5 som en hastighetsbegränsning eller stopp i 

kolumnen ”eget körfält” alternativt ”vägbanemitt”. I kolumnen ”mötande 

trafik tillåten” anges om överfart får ske med mötande trafik. 

Om transporten sker över bro på motorväg, motortrafikled eller mötesfri väg

i eget körfält och den i dispensen angivna hastigheten understiger 40 km/tim 

måste varningsbil och varningslyktor användas. När överfarten skall ske i 

vägbanemitt måste fordonet eskorteras av vägtransportledare eller polis med 

varningslyktor påslagna. Vid överfarten får det ej finnas andra fordon i 

samma färdriktning.

3.3.2 Digitalisering av transportdispens

Tabellen med villkor för passage över broar överfördes genom manuell 

registrering från dispensdokumentet till en databasfil (.dbf) med hjälp av 

dataprogrammet Openoffice Calc. En extra kolumn tillfördes för att ange 

broarnas länsbeteckning. Genom detta förenklas sökningar när broar ska 

selekteras ur ett specifikt län. Ytterligare två kolumner tillfördes för att ange 

den geografiska positionen (latitud och longitud) för respektive bro. Även 

detta arbete utfördes manuellt genom att utläsa koordinaterna från ett GIS-

skikt av en Sverigekarta. Koordinaterna angavs i koordinatsystemet 

SWEREF99. Den färdiga filen var kompatibel med GIS-programmet 

ArcMap. 

3.3.3 Redigering av kartmaterial 

Ett GIS-skikt med vägdata var nödvändigt för att brovarningssystemet skall 

kunna identifiera om vägen där fordonet färdas ingår i dispensen. Det 

behövdes ett grundskikt som inkluderar hela vägnätet. Utifrån detta kan 

sedan urval göras för att skapa specialanpassade skikt. Grundskiktet som 

20

Fredrik Pettersson

Figur 5: Utdrag ur transportdispens som visar en liten del av listan över 

broar som berörs av dispensen.



användes hämtades från Lantmäteriets GSD-Vägkarta. All information om 

GSD-Vägkartan i följande avsnitt är hämtat från dokumentet 

”Produktbeskrivning: GSD-Vägkartan, vektor” (Lantmäteriet, 2013).

GSD-Vägkartan är anpassad för skala 1:100 000 och omfattar hela Sveriges 

vägnät (bortsett från några öar i den yttre skärgården). Koordinatsystemet är 

SWEREF99. Lägesnoggrannheten har ett medelfel på ca 20 m i plan men 

kan i vissa fall uppgå till hela 150 m på grund av kartografiska 

generaliseringar. 

GSD-Vägkartan är uppbyggd av 33 separata vektor skikt, som i sin tur är 

uppdelade på olika teman och geometrityper. Skiktens namn byggs upp av 

en bokstav som anger tema-, geometrityp och bladkod/områdesnamn. 

Exempelvis skiktet AL_vriks innehåller administrativa (A) gränser av 

linjetyp (L) för hela riket (vriks). Skikten är lagrade i shapefiler, som i sin 

tur består av filuppsättningen: *.shp (geometri), *.dbf (attribut), *.shx 

(index) och *.prj (projektion).

I GSD-Vägkartan är vägarna uppbyggda av linjer, som i sin tur är 

sammanlänkade med hjälp av knutpunkter så att de bildar ett nätverk. 

Administrativa gränser är lagrade som sammanhängande linjer så att de 

bildar ytor. 

För utvecklingen av detta kartstöd användes två skikt från GSD-Vägkartan; 

ett skikt med administrativa gränser och ett skikt med vägar. Skiktet med 

administrativa gränser (AL_vriks) innehöll två attribut KKOD och 

KATEGORI, tabell 1. KKOD avser typ av gräns, t.ex. länsgräns. 

Tabell 1. Attribut tillhörande skikt med administrativa gränser (AL_vriks).

Nr Attribut Typ

Shape

Längd

Shape

Typ

MapInfo

Längd

MapInfo

Beskrivning

1 KKOD Decimal 5 Heltal 5 Kategorikod

2 KATEGORI Text 50 Text 50 Beskrivning av 

kategorikod

Skiktet med riksvägar (VL_vriks) innehöll 7 attribut KKOD, KATEGORI, 

VAGNR1, VAGNR2, VAGNR3, VAGNR4 och BKLASS, tabell 2. KKOD 

avser typ av väg, t.ex. 5011 för motorväg och 5012 för motortrafikled. 

Attribut med vägnummer listar de vägnummer som ingår för vägsträckan. 

BKLASS anger bärighetsklass (anges endast för statliga eller kommunala 

vägar).
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Tabell 2. Attribut tillhörande skikt med riksvägar (VL_vriks).

Nr Attribut Typ

Shape

Längd

Shape

Typ

MapInfo

Längd

MapInfo

Beskrivning

1 KKOD Decimal 5 Heltal 5 Kategorikod

2 KATEGORI Text 50 Text 50 Beskrivning av 

kategorikod

3 VAGNR1 Text 8 Text 8 Vägnummer

4 VAGNR2 Text 8 Text 8 Vägnummer

5 VAGNR3 Text 8 Text 8 Vägnummer

6 VAGNR4 Text 8 Text 8 Vägnummer

7 BKLASS Decimal 2 Heltal 2 Bärighetsklass 

(1,2 el 3 enl. 

Trafikverket, 0 är

oklassat)

Bearbetning av kartmaterial gjordes i ArcGIS 10.1 for Desktop. 

Bearbetningen handlade om olika typer av selekteringar och urval i olika 

kartskikt. Resultaten av urvalen sparades som nya shapefiler. Nedan 

redovisas steg för steg hur bearbetningen av kartskikten genomfördes. 

Steg 1 – Skapa ett projekt

Ett nytt projekt skapades i ArcGIS. Referenssystem sattes till SWEREF99, 

som både vägkartan och listan med broar är definierade i.

Steg 2 – Addering av grundläggande lager

Databasfilen med listan över broar med dispens importerades i ArcGIS som 

en GIS-skikt. Broarna framträdde då som punkter i ArcMaps kartvy. Från 

vägkartan importerades lager för riksvägar i Sverige samt linjeskikt för 

administrativa gränser mellan län.

Steg 3 – Skapa nya lager

För att anpassa kartmaterialet till brovarningsapplikationen skapades nya 

lager med hjälp av ArcGIS urvals-funktioner. 

Det finns en begränsning hur många ”features” (vägar/broar) som får ingå i 

den shape-fil som laddas upp till ett publikt ArcGIS Online konto. Det 

innebar att en karta med vägnätet för hela dispensområdet innehöll för 

många ”features” (vägar). För utveckling av denna applikation gjordes 

därför en avgränsning att endast inkludera vägar och broar i Kalmar län. 

Med anledning av det behövde vägnätet och broar delas upp per län. 

Uppdelningen av vägar och broar per län erhöll en god struktur på 
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datamaterialet. De skikt som skapades var följande:

Alla_broar_dispens.shp (representerar alla broar med dispens. Skapades 

genom att exportera databasfilen till ett nytt lager.)

Blekinge_lan_K.shp, Hallands_lan_N.shp, Jonkopings_lan_F.shp, 

Kalmar_lan_H.shp, Kronobergs_lan_G.shp, Orebro_lan_T.shp, 

Ostergotlands_lan_E.shp, Skane_lan_M.shp, VastraGotalands_lan_O.shp  

Skikt som representerar de olika länens utbredning. Skapades genom att 

markera ett län i skiktet med administrativa gränser. Ett raster skapades för 

ytan som omslöts av markeringslinjerna och därefter exporterades det som 

ett eget lager. 

Broar_dispens_Blekinge.shp, Broar_dispens_Halland.shp, 

Broar_dispens_Jonkoping.shp, Broar_dispens_Kalmar.shp, 

Broar_dispens_Kronoberg.shp, Broar_dispens_Orebro.shp, 

Broar_dispens_Ostergotland.shp, Broar_dispens_Skane.shp, 

Broar_dispens_Vastergotland.shp 

Lagerskikt som representerar de broar som omfattas av dispensen uppdelat 

per län. Skapades genom att göra ett urval med verktyget Select By Location

ur skiktet med alla broar och välja ut de broar som ligger inom länsgränsen. 

Därefter exporterades urvalet som ett nytt lager.  

Vagar_med_dispens_alla_lan.shp, Vagar_med_dispens_Blekinge.shp, 

Vagar_med_dispens_Halland.shp, Vagar_med_dispens_Jonkoping.shp, 

Vagar_med_dispens_Kalmar.shp, Vagar_med_dispens_Kronoberg.shp, 

Vagar_med_dispens_Orebro.shp, Vagar_med_dispens_Ostergotland.shp, 

Vagar_med_dispens_Skane.shp, Vagar_med_dispens_VastraGotaland.shp 

Lagerskikt som representerar vägar som ingår i dispensen för hela 

dispensområdet samt uppdelat per län. Skapades genom att manuellt i skiktet

med riksvägar markera alla vägar som ingår i dispensen. För Jönköping, 

Kronoberg och Kalmar län var processen enklare. För dessa län valdes alla 

vägar med bärighetsklass 1 (BK1) ut. Uppdelning per län gjordes med hjälp 

av skiktet med administrativa gränser. När detta var gjort exporterades 

urvalet som ett nytt lager.

Steg 4 – Ladda upp lagren på ArcGIS Online

För att göra lagren (shape-filerna) tillgängliga via internet, laddades de upp 

till ArcGIS Online kontot. För applikationen i denna studie ingick endast 

Kalmar län. Följande lager laddades upp:

Broar_dispens_Kalmar.shp, Vagar_med_dispens_Kalmar.shp

När lagren var uppladdade till ArcGIS Online startades för respektive lager 

funktionen ”Feature Service” som gjorde dem tillgängliga publikt.
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3.4 Programmering 

Programmering av applikationen utfördes i utvecklingsmiljön Visual Studio.

Programmeringsspråket var JavaScript. 

3.5 Testning

Den slutgiltiga versionen av applikationen testades. Testet genomfördes vid 

färd på väg, med en personbil. Applikationen kördes på en laptop med 

internetuppkoppling genom en iPhone.  
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4. Resultat

4.1 Programdesign

Rapporten kommer inte att gå in på varje detalj i programmeringskoden. 

Istället kommer här en övergripande beskrivning av hur applikationen är 

uppbyggd. För varje programmeringsmodul beskrivs de funktioner som 

spelar en central roll för programmets funktion.

4.1.1 Programmoduler

Applikationen delades in i fem moduler, figur 6. Varje modul innehåller 

funktioner som är relaterade till varandra.

Figur 7 visar en översiktlig bild av modulernas roll och hur systemet i sin 

helhelhet är uppbyggt. För en mer detaljerad beskrivning av varje modul, 

hänvisas till respektive underrubrik. 
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Figur 6: Diagram som visar applikationens moduler.



4.1.2 Start av applikationen

Användaren startar applikationen genom att öppna startsidan index.html i 

sin webbläsare.

Modulen index.html är kartstödets startsida där all html-kod är 

koncentrerad och den fungerar som ett ramverk för hela applikationen 

genom att bland annat definiera style sheets samt ladda in modulerna 

gpsnavi.js, query.js, geometry.js och graphics.js. När index.html 

öppnas sker följande:

1. Style sheets från ArcGIS Online hämtas. Style sheets är ett sätt att styra 

hur en webbsida presenteras för användaren, exempelvis vilket typsnitt som 

används och vilken textstorlek (W3C, 2014). 

2. Följande script (moduler) laddas in:

js.acgis.com/3.6/
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Figur 7: Skiss som visar systemets uppbyggnad.



GpsGate.js

geometry.js

gpsnavi.js

query.js

graphics.js

3. Ett initierings-script körs där följande initieras:

Bakgrundskartan hämtas från ArcGIS Online och initieras.

Väglagret och brolagret hämtas från ArcGIS FeatureServer och två nya 

FeatureLayer objekt skapas med vägar respektive broar. De två nya 

lagerobjekten läggs till kartan.

En uppdateringssekvens startas. Sekvensen består av fyra funktionsanrop 

som sker efter varandra. Detta resulterar i en uppdatering av 

positionspunkten och uppdatering av väg och broinformationen på skärmen. 

Sekvensen ser ut enligt följande: 

1. Funktionen gpsNavi.watchPosition i modulen gpsnavi.js 

anropas och ett värde för uppdateringsfördröjning anges vid 

anropet. Uppdateringssekvensen startar när tiden har förflutit 

motsvarande det värde som angavs vid funktionsanropet.

Funktionen hämtar GPS-positionen från GpsGate och anropar i 

sin tur funktionen doUpdate i index.html modulen.

2. I funktionen doUpdate omvandlas GPS-koordinaterna till 

koordinatsystemet WebMercator som är det koordinatsystem som 

används i kartstödet. Sedan anropas funktionen 

executeQueryTask i modulen query.js.

3. Funktionen executeQueryTask ställer en databasfråga till GIS-

skiktet med vägar från ArcGIS Online för att finna den väg som 

matchar med den GPS-position som inhämtats tidigare. När 

informationen hämtats görs en ny sökning genom ett anrop av 

funktionen findRelatedBridges, denna gång i GIS-skiktet med 

broar. Finns det broar på vägen hämtas information om dessa. 

Funktionen showLocation i modulen graphics.js anropas.

4. När funktionen showLocation körs, skapas den grafiska 

representationen av informationen om vägen och broarna. 

Kartbilden uppdateras med den nya informationen. Slutligen 

anropas gpsNavi.watchPosition återigen och en ny 

uppdateringssekvens inleds. 
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4.1.2.1 Beskrivning av centrala funktioner i modulen index.html

doUpdate(position)

Använder ESRIs geometrifunktion för omvandling mellan olika 

koordinatsystem: 

"esri.geometry.geographicToWebMercator" 

Används för att omvandla GPS-koordinaten som hämtats från GpsGate till 

koordinatsystemet Web Mercator.

Anropar funktionen: 

executeQueryTask(pt,calculateDistance)

pt = koordinaten omvandlad till Web Mercator

calculateDistance = funktion som beräknar avstånd till broar

setUpdateDelay()

Anropar funktionen: 

gpsNavi.watchPosition(doUpdate, 1000)

doUpdate = funktion för uppdatering, se beskrivning ovan

1000 = värde som anger uppdateringsfrekvens, kan ökas eller minskas 

genom att ange ett annat värde.

toggleTracking()

Anropas för att skifta mellan tracking läge och manuellt läge. Funktionen 

anropas när användaren klickar på knappen i nedre vänstra hörnet på kartan.

4.1.3 Hämtning av fordonets aktuella GPS-position

Modulen gpsnavi.js innehåller funktioner som hanterar GPS-positionen 

och kopplingen till GpsGate. 

4.1.3.1 Beskrivning av centrala funktioner i modulen gpsnavi.js

gpsNavi.getCurrentPosition (callback)

callback = callback funktion

Skapar en nytt gpsnaviPosition objekt och uppdaterar GPS-positionen 

genom ett anrop till instans-funktionen updatePosition(callback) med 
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callback funktionen som argument. Se beskrivning nedan.

gpsNavi.watchPosition (callback, timeout)

callback = callback funktion

timeout = ett värde på tiden mellan uppdateringarna av GPS-positionen

Startar en uppdateringskedja och sätter ett intervallvärde för 

uppdateringsfrekvensen. Returnerar ett id som kan användas för att stoppa 

uppdateringen när man vill växla till manuellt läge.

gpsNavi.watchPositionStop (watchId)

watchId = id för uppdateringskedja

Nollställer uppdateringen för uppdateringskedjan med det id som skickats 

med som funktionsargument. 

gpsnaviPosition()

Ett objekt som lagrar information om en GPS-punkt. Objektet har värden för

id, longitudkoordinat, latitudkoordinat och tid.

Objektet har en privat funktion som uppdaterar objektet med den nuvarande 

positionen genom att anropa GpsGate.

4.1.4 Hämtning av data från ArcGIS Online

query.js är en modul som innehåller funktioner för anrop till databasen för 

väglagret på rest server tjänsten på ArcGIS Online.

4.1.4.1 Beskrivning av centrala funktioner i modulen query.js

Modulen har två huvudfunktioner, executeQueryTask(mp, callback) 

samt findRelatedBridges(features, mapPoint, callback)

Funktionerna beskrivs kortfattat nedan:

executeQueryTask(mp, callback)

Funktionen används för att genomföra en databasfråga i väglagret, för att 

hämta information om vilken väg fordonet befinner sig på.

mp = gps position i koordinatsystemet Web Mercator

29

Fredrik Pettersson



callback = callback funktion (pekare till funktion)

Ett esri.tasks.QueryTask objekt skapas och initieras med väglagret på 

feature servern.

Ett esri.geometry.Extent objekt skapas som fungerar som en geometrisk 

bufferzon runt GPS-positionen. På så sätt erhålls en mindre snäv matchning 

när feature objektet och positionen skall jämföras, se figur 8. Detta behövs 

för att kompensera för GPS-systemets felmarginal. 

Ett esri.tasks.Query objekt skapas och initieras med en databasfråga för 

att hämta uppgifter om den feature som sammanfaller med GPS-positionen. 

Databasfrågan körs genom att Query objektet skickas som argument till 

QueryTask objektets interna funktion kallad execute. Ett objekt skapas med

features från databasens svar, dvs. uppgifter om vägnummer, bärighetsklass 

och dispens. Callback funktionen (calculateDistance) körs med feature 

objektet som argument. 

findRelatedBridges(features, mapPoint, callback)

Funktionen hämtar uppgifter om eventuella broar på aktuellt vägnummer.

features = lista med features från resultatet av databasfrågan till väglagret

mapPoint = GPS-position i koordinatsystemet Web Mercator

callback = callback funktion(pekare till funktionen)

En Array (lista) skapas som senare används för att lista de broar som finns 

på vägen.

Ett esri.tasks.QueryTask objekt skapas med koppling till feature servern 

med broar.

Ett esri.taskt.Query objekt skapas och initieras med en databasfråga vars

syfte är att plocka ut information om de broar som matchar med det 

vägnummer som fordonet kör på. Vägnumret hämtas från feature listan som 

skickats med som argument till funktionen, se ovan.

Databasfrågan körs genom att Query objektet skickas som argument till 
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Figur 8: De blåa ringarna symboliserar punkter på det lila 

linjeobjektet som representerar en väg. Den röda punkten 

visar en GPS-position med en buffertzon som skär väglinjen 

(matchning).



QueryTask objektets interna funktion kallad execute. Ett objekt per bro 

skapas med features från databasens svar, dvs uppgifter om broar, 

longitudkoordinat och latitudkoordinat samt information om 

hastighetsbegränsning. Dessa bro-objekt läggs i listan med broar. Callback 

funktionen (calculateDistance) körs med brolist objektet som argument.

4.1.5 Avståndsberäkning

I modulen geometry.js finns de funktioner som behandlar geometriska 

beräkningar av avstånd till broar.

4.1.5.1 Beskrivning av centrala funktioner i modulen geometry.js

calculateDistance(pos, featureSet, bridges)

pos = nuvarande position

featureSet = egenskaper hämtade från väglagret

bridges = lista med broar

Funktionen använder polyline objektet som beskriver vägen som fordonet 

kör på hämtad från featureSet från väglagret.

Genom att genomföra ett antal geometriska beräkningar kan sträckan från 

GPS-positionen till broarna tas fram. Avstånd till broar beräknas som 

avståndet mellan punkter på den polyline som representerar aktuell väg och 

aktuell bro.

Punkter adderas till polylinjen för brons koordinat och fordonets nuvarande 

position före beräkning, figur 9.
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Figur 9: Figuren visar en väglinje med punkter (blåa). Den 

ursprungliga dragningen illustreras med den tunna svarta 

linjen. För att göra beräkningen på avstånd till bron har 

GPS punkten lagts in och linjen ritats om före beräkning.

BroNuvarande pos



4.1.6 Styrning av kartstödets grafiska representation

Modulen samlar de funktioner som är kopplade till den grafiska 

presentationen.

4.1.6.1 Beskrivning av centrala funktioner i modulen graphics.js

zoomToLocation(location)

location = GPS-position

Funktionen centrerar och zoomar in kartan runt den GPS-position som 

skickas som argument. 

showLocation(pt, callback, infoGraphic, bridges)

pt = GPS-position

callback = callback funktion

infoGraphic = attribut från väglagret

bridges = lista med broar med tillhörande attribut.

Kartans infoWindow fylls med information om vägen och broarna. Ett 

ljudobjekt skapas, initieras med en ljudfil med ett varningsbudskap. Objektet

spelas upp om det finns broar på vägsträckan.

4.2 Grafisk gränssnitt

Figur 10 visar applikationens gränssnitt vid användning. Bakgrundskartan är

en baskarta som finns tillgänglig som en service i ArcGIS Online. Ovanpå 

bakgrundskartan ligger ett GIS-skikt med vägar och ett annat skikt med 

broar. Med ett visst intervall uppdateras GPS-positionen, kartan ritas om och

centreras kring den nya positionen. Samtidigt skickas en ”fråga” till 

databasen för vägskiktet: ”ligger nuvarande position på en väg med 

dispens?”. Om positionen sammanfaller med ett linjeobjekt i databasen som 

representerar en väg, skickas en ”fråga” till databasen för skiktet med broar. 

Finns det inga broar på vägen skrivs vägnummer och bärighetsklass ut i en 

dialogruta längst ner på kartan samt en notering om det finns dispens för 

vägen eller inte, figur 10. 
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Om det finns broar på det aktuella vägnumret, svarar databasen med 

information om bron eller broarna i form av en beskrivning (såsom den är 

angiven i dispensen från Trafikverket), ett beräknat avstånd till bron samt 

vilken hastighetsbegränsning som gäller vid överfart. Informationen skrivs 

ut under texten med vägnummer, bärighetsklass och dispensklassning enligt 

figur 11.
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Figur 10: Skärmdump som visar grafiken vid färd på en väg (nr 23), 

bärighetsklass 1 och med dispens. Den oranga punkten visar fordonets 

position. 



Under kartan i vänstra hörnet finns en knapp som används för att skifta 

mellan automatisk uppdatering av GPS-positionen (standardläge vid färd) 

och ett manuellt läge. I det manuella läget kan användaren klicka på broar 

eller vägar för att få information om dem. Informationen hämtas på samma 

sätt som vid det automatiska läget. Skillnaden är att den klickade positionen 

i kartan används istället för den faktiska GPS-positionen.
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Figur 11: Skärmdump som visar grafiken vid färd på en vägsträcka 

med broar.



5. Diskussion

Det färdiga kartstödet har testats mycket begränsat på grund av att en 

omfattande testning inte inrymdes inom projektets tidsram. Testet visade att 

applikationen fungerade enligt kravspecifikation. Det framkom dock ett par 

svagheter.  

• Mobiloperatörens täckning har en varierande kvalitet vilket resulterar i en

långsam uppdatering av GPS positionen på en del av sträckan. 

Att fundera på är möjliga lösningar på när applikationen tappar anslutning 

till internet. Det finns flera möjliga parametrar att justera om applikationens 

beteende ska ändras vid en begränsad eller obefintlig bandbredd. I 

nuvarande version leder en minskad bandbredd till att uppdateringen av GPS

positionen på kartan tar längre tid vilket medför att positionen är inaktuell 

när uppdateringen väl är genomförd. Detta får självklart stora konsekvenser 

om användaren inte är medveten om fördröjningen och litar på att positionen

stämmer. 

Ett alternativ är att implementera ytterligare en funktion som känner av hur 

lång tid som förflyter från uppdateringens början till den slutförs. Om tiden 

når ett visst tröskelvärde avbryts uppdateringen och ett meddelande visas på 

skärmen om att internetanslutningen har för låg bandbredd. 

GPS-positionen som hämtas från GpsGate är inte beroende av en 

uppkoppling till internet eftersom positionen hämtas direkt från GPS-

mottagaren. Detta innebär att det är möjligt att uppdatera positionen även 

med en obefintlig uppkoppling, men utan att presentera information om 

dispensen eftersom denna information måste hämtas från ArcGIS Online.

• Vid korsningar, rondeller och där vägarna ligger tätt är vägkartans 

noggrannhet för låg. Detta leder till att fel information presenteras för 

föraren. 

Anledningen till att noggrannheten blir för låg när flera vägar ligger nära 

varandra beror dels på GPS signalens noggrannhet men framförallt på att 

kartan är generaliserad så att informationen presenteras för användaren på ett

optimalt sätt vid en viss skala. GSD-Vägkartan är optimerad för skalan 

1:100 000. Denna generalisering gör att en punkt på kartan kan ha ett fel på 

upp till 150 m. I figur 12 visas ett exempel på en generalisering för att 

anpassa kartan till en viss skala. I den ursprungliga skalan stämmer linjernas 

position med verkligheten. När kartan konverteras till en större skala med 

bredare linjeelement kommer linjerna att överlappa varandra. För att skapa 

en läsbar karta generaliseras linjerna genom att de flyttas i sidled. Linjerna 

erhåller då en sämre lägesnoggrannhet.
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Den enda lösningen på problemet är att använda andra kartunderlag för 

applikationen. I denna studie gjordes justeringar, med hjälp av bufferzoner, 

för att göra GPS-positionen mindre noggrann vid matchningen med vägar i 

väglagret (se figur 9). I detta fall sattes buffertzonen till 40 m. Större 

buffertzoner kan innebära en risk att erhålla flera matchningar samtidigt.

Om kartstödet utvecklas vidare med hänsyn till ovan angivna 

förbättringsförslag kan applikationen återigen testas och utvärderas. En 

sådan utvärdering skulle förslagsvis utföras under verkliga förhållanden, 

dvs. under körning med timmerlastbilen. Då kan ytterligare information 

samlas in för att identifiera fler eventuella problem och åtgärda dessa. 

Applikationens fulla potential kan erhållas vid övergång till ett kommersiellt

(med abonnemang) ArcGIS Online konto. Först då kan alla funktioner i 

ArcGIS Online användas utan begränsningar. Det blir då möjligt att lägga in 

kartskikt med en större mängd ”features” (vägar och broar) och inkludera 

flera län.
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Figur 12: Ett exempel på generalisering. Skala 1 har 

en lägre skala jämfört med skala 2. 
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