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Sammanfattning 

Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som konkurrens 

från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta nya lös-

ningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En stor 

kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en risk 

kopplad till bristfällig planering. 

Vid vägprojekt är masshanteringen en central del och står för ca 25% av den totala kostnaden 

vilket gör det till en attraktiv fråga att hantera i projektet och söka alternativa lösningar och 

optimeringar för att få ner kostnaden. Detta examensarbete har därför inriktats mot att under-

söka hur digitala projektstyrningsverktyg kan bidra med att minska kostnader och risker för 

entreprenörer vid schakt & fyllnadsarbeten i vägprojekt. Detta genom att införa verktyg som 

massoptimering baserad på linjär programmering samt tidlägesplanering i vägprojekt.  

För att undersöka detta har tre forskningsfrågor tagits fram 

 

FF 1: Vilka metoder finns tillgängliga för att produktionsplanera vägprojekt och hur kan de 

implementeras? 

FF 2: Hur kan digital massoptimering och tidlägesplanering minska kostnaderna för entrepre-

nören? 

FF 3: Hur kan digital massoptimering och tidlägesplanering minska riskerna för entreprenören? 

 

För att besvara forskningsfrågorna har en litteraturstudie inom massoptimering och tidlägespla-

nering samt en fallstudie av ett vägprojekt i Segersta som består av en 850 meter lång ny väg-

sträcka samt en vägport under befintlig järnväg genomförts. Fallstudien har huvudsakligen 

gjorts med hjälp av dataprogrammet Dynaroad och består av tre huvudsakliga delar vilka är 

datainsamling, en Dynaroad-modell baserad på den ursprungliga tidplan som gjordes inför pro-

jektet samt en optimerad modell som sedan jämförs mot anbudskalkylen och den ursprungliga 

tidplanen.  

 

Resultaten från fallstudien påvisar att förbättringspotential finns på en mängd punkter såsom 

Tidsplanering, Resursplanering, Massoptimering samt granskning av anbudskalkyl inför pro-

duktionsstart. 
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Fallstudien visar att kostnaden för dumprar i projektet kan minskas med ca 20% jämfört med 

anbudskalkylen. Kostnaden för produktionsresurser, som exempelvis grävmaskiner och vältar, 

kan minskas med 30% jämfört med vad den ursprungliga tidplanen hade kostat vilket motsvarar 

en total besparing på 12% sett till schakt & fyll-aktiviteterna i projektet.  

Med dagens mjukvara blir det möjligt för entreprenörer att på ett enklare sätt implementera 

metoder som Line of Balance & Massoptimeringar och på så vis förbättra sin produktionspla-

nering på ett betydligt enklare sätt än vad som varit möjligt tidigare. Genom att modellera upp 

en tidplan med verktyg som Line of Balance kan entreprenören snabbt se förbättringsområden 

såsom produktionskrockar och aktiviteter som kan behöva fler eller färre resurser. Detta ger 

entreprenören en större kontroll över utförandet vilket kan bidra till att produktionen håller den 

budget som är uppsatt i anbudskalkylen. Kombinerat med en massoptimering levererar det två 

starka verktyg för att förbättra dagens produktionsplanering som bör ha en central roll i framtida 

vägprojekt. 
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Abstract 

Since the mid-1990s, construction costs have increased drastically in Sweden, meanwhile com-

petition from foreign entrepreneurs has increased, which means that Swedish entrepreneurs 

must find new solutions to lower production costs in order to remain competitive. Here unnec-

essary costs associated with inadequate planning emerges in the form of downtimes and poor 

utilization of resources. 

Earthwork operations in road construction, which accounts for about 25% of the total construc-

tion cost, provides opportunities for optimizations and alternative solutions to lower the con-

struction cost. This master thesis are therefore focused on examining how digital project man-

agement tools can contribute to reducing costs and risks for contractors in cut & fill activities 

in road projects using mass optimization and location-based time planning methods. 

Three research questions have been posed: 

 

RQ 1: What methods are available for production planning of road projects and how can they 

be implemented? 

RQ 2: How can digital mass optimization and time planning reduce the costs for the contractor? 

RQ 3: How can digital mass optimization and time planning reduce the risks for the contractor? 

 

To answer the research questions, a literature study in mass optimization and time-planning has 

been carried out along with a case study of a road construction project in Segersta, Sweden. 

The case study consists of an 850-meter-long new road section and an underpass below the 

existing railway. The software Dynaroad have been used to plan the road construction in the 

case study. The case study was divided in three main steps; (1)  data collection, (2) a Dynaroad 

model based on the original time schedule that was made prior to the project and (3) the opti-

mized model was then compared against the bid calculation and the original schedule. 

 

The results of the case study show that the potential for improvement exists in a number of 

points, such as Time Planning, Resource Planning, Mass Optimization and examination of bid 

calculations prior to production start. 

The case study shows that the cost of dumpers in the project can be reduced by about 20% 

compared to the bid estimate. The cost of production resources, such as excavators and rollers, 

can be reduced by 30% compared to what the original timetable had cost, which corresponds to 

a total saving of 12% in terms of the cut & fill activities in the project. 
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Today's software makes it possible for contractors to implement methods such as the Line of 

Balance & Mass optimization to improve their production planning in a much simpler way than 

previously possible. With Line of Balance schedules the contractor can quickly see improve-

ment areas such as production clashes and activities that may need more or less resources. This 

gives the contractor greater control over the execution, which can contribute to keeping the 

budget set in the bid calculation. Combined with a mass optimization, it delivers two strong 

tools to improve today's production planning that should have a central role in the planning and 

execution of future road projects. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att anlägga en ny väg från A till B är inte alltid så enkelt som en kanske först tror då det finns 

en mängd olika alternativa sträckor att behandla mellan just A och B. Dessa sträckor stöter på 

olika svårigheter och möjligheter beroende på hur terrängen och markförhållanden ser ut. Det 

kan till exempel vara mycket hinder på en tänkt sträcka med goda markförhållanden medan en 

annan sträcka är betydligt mer lättarbetat men med sämre markförutsättningar. Vilket alternativ 

är då mest lönsamt?  

Planering av ett vägprojekt består enligt American Association of State Highway and Trans-

portation Officials (AASHTO, 2004) av tre huvuddelar, horisontell orientering, vertikal orien-

tering samt masshantering.  

Den horisontella orienteringen går ut på att se vart vägen ska placeras med hänsyn till att mini-

mera kostnaden för projektet i form av bland annat markinköp samt redogöra vilka negativa 

effekter vägen kan ha på miljön och sociala frågor. När den horisontella orienteringen är be-

stämd, det vill säga vägens sträckning mellan A och B, så ska vägens vertikala profil bestämmas 

enligt Hare, Koch & Lucet (2011). Denna anpassas efter hur miljön ser ut och vägens profil 

följer delvis markprofilens. Vägens vertikala profil har stor betydelse för konstruktionskostna-

den, den lokala miljön, bränsleförbrukningen samt syn och säkerhet. Designen av vägprofilen 

kommer ha stor betydelse för masshanteringen i projektet och hur den kan optimeras vilket 

denna rapport kommer gå in djupare på.  

     Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som kon-

kurrens från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta 

nya lösningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En 

stor kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en 

risk kopplad till bristfällig planering (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 

     Masshanteringen står för ca 25% av den totala kostnaden för ett vägprojekt vilket gör det till 

en attraktiv fråga att hantera i projektet och söka alternativa lösningar och optimeringar för att 

få ner kostnaden (Hare et al., 2011).  

Det finns flera sätt att optimera masshanteringen, bland annat förklaras grunderna för linjär 

programmering som är grunden för dataverktygen och många av optimeringsmodellerna som 

gör detta möjligt (Easa, 1988; Fwa et al., 2002).  
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Sett till vägbyggnadsprojekt finns en del hinder och osäkerheter som är gemensamma för de 

flesta projekt. Dessa är enligt Söderström & Olofsson (2009)  

 

 Saknad av information i anbudsfasen som leder till att kalkyler baseras på osäkra upp-

gifter om mängder och bristfällig planering där uppgifter från tidigare projekt och anbud 

från underentreprenörer ofta används för att fylla i informationsluckor 

 Fokus är på kostnader i planeringsfasen och liten tid läggs på planering av logistik och 

hantering av produktionsresurser.  

 Tidplaner innehåller sällan mängder och illustreras enbart som aktiviteter och milstolpar 

 

Gemensamt för dessa punkter är att de är kopplade till produktionsplanering det vill säga pla-

nering och hantering av tid, mängder, resurser och kostnader. En metod för att behandla risker 

kopplade till tidsplanering är Line of Balance, en typ av tidlägesplanering, enligt Kenley & 

Seppänen (2006). 

     Dessa metoder har tidigare varit komplexa att applicera i entreprenadprojekten men det finns 

numera moderna verktyg som gör det möjligt för entreprenörer att använda sig av massoptime-

ring baserad på linjär programmering och tidlägesplanering för att angripa dessa hinder (Kemp-

painen et al., 2004).  

     Trots att det finns mjukvara för att hantera dessa frågor saknas studier som utvärderar värdet 

av att använda dem för entreprenörer.  
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1.2 Syfte & Mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur digitala projektplaneringsverktyg kan 

främja bättre resultatuppfyllelse i vägprojekt. 

 

Projektets mål är att redogöra om entreprenörer kan minska sina kostnader och risker genom 

att implementera moderna verktyg för massoptimering och platsbaserad tidsplanering i vägpro-

jekt.  
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1.2.1 Forskningsfrågor 

För att uppfylla målet har tre forskningsfrågor formulerats vilka kommer styra projektets rikt-

ning. Den första frågan besvaras med hjälp av en litteraturstudie medan de två senare frågorna 

ämnas besvaras med hjälp av en fallstudie.  

 

Forskningsfråga 1 

Vilka metoder finns tillgängliga för att produktionsplanera vägprojekt och hur kan de imple-

menteras? 

 

Frågan avser att undersöka vilka metoder som finns tillgängliga för att massoptimera och tids-

planera vägprojekt samt besvara hur entreprenörer kan förbättra sin produktionsplanering ge-

nom att införa dessa verktyg. Frågan utgör på så vis en teoretisk grund för att besvara forsk-

ningsfråga 2 och 3.  

 

Forskningsfråga 2 

Hur kan digital massoptimering och tidlägesplanering minska kostnaderna för entreprenören? 

 

Frågan avser att besvara vilka ekonomiska möjligheter som finns med en implementering av 

digitala verktyg för massoptimering och tidlägesplanering.  

 

Forskningsfråga 3 

Hur kan digital massoptimering och tidlägesplanering minska riskerna för entreprenören? 

 

Frågan avser att undersöka hur massoptimering och tidlägesplanering kan minska risker som 

förseningar, produktionskrockar, samt stillestånd i produktionsskedet genom att jämföra ett fär-

digställt projekts planering med en optimerad modell och på så vis identifiera risker och möj-

ligheter i projektet.  
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1.3 Metod 

För att besvara forskningsfrågorna används två vetenskapliga metoder. Den första är en littera-

turstudie där forskning inom områden massoptimering och produktionsplanering undersökts. 

Den andra metoden är en fallstudie där ett vägprojekt i Segersta, Bollnäs kommun, färdigställt 

av Peab Anläggning används som referens. 

I Figur 1-1 nedan ses en övergripande processkarta över examensarbetets metod och vilka 

forskningsfrågor som tillhör vilken del.  

 

Figur 1-1 Övergripande processkarta över metod 

 

I litteraturstudien görs en omfattande analys av hur forskningen ser ut angående massoptime-

ring och produktionsplanering. Detta för att sedan ge ett gott underlag för hur fallstudien ska 

utformas och vilka resultat en högre grad av produktionsplanering kan innebära för ett projekt 

baserat på den forskning som finns. Litteraturstudien fokuserar huvudsakligen på de två ämnena 

massoptimering och tidsplanering vilka har stor betydelse för hur ekonomin i projektet kommer 

att gå. För att stärka studiens validitet används välciterade, publicerade, forskningsrapporter av 

ledande forskare inom ämnet.  
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I fallstudien analyseras ett riktigt vägprojekt utifrån dess anbudskalkyl, tidplan och förutsätt-

ningar och utifrån dem skapas två modeller i dataprogrammet Dynaroad för att ge möjligheten 

att jämföra traditionell masshantering och planering med en massoptimerad modell och tidlä-

gesplanering. Fallstudien är uppdelad i tre huvudsakliga steg. 

1. Datainsamling och analys av projektets förutsättningar såsom, mängder, tidplan, ma-

skinkapaciteter samt möjligheter till bergtäkter och tippar.   

2. Utifrån de projektdata som finns tillgänglig skapa en Dynaroad-modell baserad på pro-

jektets tidplan och de mängder som tagits fram i anbudsskedet 

3. Skapa en optimerad tidplan baserad på massoptimering och samma förutsättningar som 

i steg två i Dynaroad som sedan jämförs mot den ursprungliga modellen samt anbud-

skalkylen. Detta för att undersöka hur planeringsrisker kan förhindras samt identifiera 

poster som projektet kan spara in pengar på i ett anbudsskede. 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten har avgränsats till att fokusera på masshantering och planering av produktionsfasen 

i de stora schakt och fyllnadsarbetena i ett vägprojekt. 

 

För att göra projektet jämförbart med kalkyl och den ursprungliga tidplanen har projektet brutits 

ned i sex aktiviteter som motsvarar de största schakt & fyllnadsarbetena under projektets gång. 

Dessa är Vegetationsborttagning, Jordschakt, Jordfyll, Överbyggnad, Förstärkningslager samt 

Släntjustering.  

     Alla betongarbeten vid vägporten har alltså avgränsats bort samt gång och cykelvägen som 

ligger parallellt med Väg 622 och diverse VA- och lednings-arbeten då fokus ligger på huvud-

vägen.  

      Projektet utgår från anbudskalkylen vilken utgör det pris som entreprenören lämnar till be-

ställaren och den information som fanns tillgänglig då, det vill säga inga materialavvikelser 

som kan ha uppstått i projektet har tagits hänsyn till för att ha möjlighet att jämföra kalkylen 

och tidplanen med den optimerade modellen.  
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2 Litteraturstudie 

2.1 Masshantering 

I vägprojekt utgörs massanteringen i grunden av schakt och fyllnadsområden längs vägens ho-

risontella profil. I ett optimalt projekt lyder så kallad massbalans vilket innebär att mängden 

användbart schaktmaterial stämmer överens med den yta som behöver fyllas för att få önskad 

vägprofil och funktion över sträckan. Med andra ord är materialets kvalitét av stor betydelse för 

att uppnå massbalans och det går inte enbart att se till kvantitet.  

     En annan faktor att ta hänsyn till är att materialet som schaktas upp sväller med ca 20% och 

komprimeras sedan med ca 15% vid fyll vilket ger ett nettoöverskott på 5% material (Umeå 

Universitet, 2012).  

För att effektivisera masshanteringen så kan planeraren använda sig av så kallad massoptime-

ring. Detta berör oftast en optimering på makronivå det vill säga att transporterna av massor i 

projektet behandlas och sträckorna mellan schakt och fyll optimeras för att få ner kostnaden, 

tiden och bränsleförbrukningen. För att göra detta finns en hel del olika teorier som utgår från 

en modell som kallas Linjär programmering, LP, vilket är en matematisk modell för att beräkna 

det kortaste euklidiska avståndet från schakt till närmsta fyllområde. Nyttjandet av LP för att 

optimera masshantering föreslogs först av Stark & Nicholls (1972) och utvecklades sedan av 

Mayer & Stark (1981) och Easa (1988).  
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2.2 Linjär Programmering  

LP är en matematisk modell som kan användas för att beräkna avståndet mellan schakt och 

fyllnadsområden på en sträcka. Den utgår från att vägen delas upp i sektioner för schakt & fyll 

och dess centrum används som utgångspunkt för distansberäkningar. 

Modellen summerar sedan produkten mellan avstånd och mängd material mellan olika fall för 

att beräkna det kortaste avstånd en viss mängd material kan förflyttas Easa (1988). 

     Låt X(i,j) vara mängden material, kubikmeter, från i, schakt, till j, fyll. Där i = 1,2,....,Nc och    

j = 1,2,.....,Nd. Om det finns fler än ett ställe att placera överblivna massor definieras Xd(i,k) där 

mängden schaktmaterial i kan förflyttas till deponi, landfill k, där k =1,2,....Nd. På lika sätt de-

finieras Xb(p,j) för täkter, borrow, när material saknas där p är antal täkter och p=1,2,....Nb. 

Vidare introduceras ue, uh och uc som representerar enhetskostnaden för schakt (excavation), 

förflyttning (haul) och vägbank (embankment) med vilka kostnaden kan beräknas för att flytta 

en mängd schaktmassor från sektion i till fyll i sektion j med Ekvation (1) nedan. 

 𝑆𝑖
ℎ behandlar svällfaktorn i materialet som schaktas och dij avståndet materialet förflyttas.   

𝐶(𝑖, 𝑗) = 𝑢𝑒 + 𝑆𝑖
ℎ(𝑢ℎ ∗ 𝑑𝑖𝑗 + 𝑢𝑐)                                                   (1) 

Ekvationen förutsätter att enhetskostnaden för förflyttning av material (uh*dij) är linjärt proport-

ionerlig till avståndet . Om detta antagande inte gäller kan istället en uppskattning av kostnaden 

i valuta per kubikmeter mellan schakt och fyll användas istället för (uh*dij). För att behandla 

enhetskostnader för lagring av överblivet material införs Cd(i,k) och för täkter, borrows, Cb(p,j). 

Förutsatt att enhetskostnaden är konstant, oberoende av mängden som förflyttas, kan då ett 

samband för minimering av kostnaden tas fram (Z). 

Minimering  

𝑍 = ∑ ∑ 𝐶(𝑖, 𝑗)𝑋(𝑖, 𝑗) + ∑ ∑ 𝐶𝑑(𝑖, 𝑘)𝑋𝑑(𝑖, 𝑘) +𝑘𝑖𝑗𝑖 ∑ ∑ 𝐶𝑏(𝑝, 𝑗)𝑋𝑏(𝑝, 𝑗)𝑗𝑝         (2) 

 

Där summorna begränsas enligt följande.  

 

∑ 𝑋(𝑖, 𝑗) + ∑ 𝑋𝑑(𝑖, 𝑘) = 𝑄𝑐(𝑖)𝑘               𝑑ä𝑟 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑐𝑗                                  (3) 

∑ 𝑆𝑖𝑗
𝑓

𝑋(𝑖, 𝑗) + ∑ 𝑆𝑝𝑗
𝑓

𝑋𝑏(𝑝, 𝑗) = 𝑄𝑓(𝑗)𝑝    𝑑ä𝑟 𝑗 = 1, 2, … , 𝑁𝑓𝑖                                (4) 

∑ 𝑋𝑏(𝑝, 𝑗) ≤ 𝑄𝑏(𝑝)𝑗                                     𝑑ä𝑟 𝑝 = 1, 2, … , 𝑁𝑏                             (5) 

∑ 𝑆𝑖𝑘
𝑓

𝑋𝑑(𝑖, 𝑘) ≤ 𝑄𝑑(𝑘)                              𝑑ä𝑟 𝑘 = 1, 2, … , 𝑁𝑑𝑖                                 (6) 

𝑋(𝑖, 𝑗), 𝑋𝑑(𝑖, 𝑘) 𝑜𝑐ℎ 𝑋𝑏(𝑝, 𝑗) ≥ 0                                                                                    (7) 
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Där Qc(i) och Qf(j) representerar mängden massor som kan schaktas från sektion i och mängden 

Fyll som krävs i sektion j. Qd(k) och Qb(p) beskriver kapacitetsbegränsningarna av fyllmaterial 

i vägbank k och mängden massa tillgänglig i täkt p. Ekvation (2) med begränsningar från ek-

vation (3)-(7) bildar då ett så kallat linjärt programmeringsproblem som går ut på att det finns 

[(Nc*Nf)+(Nc*Nd)+(Nf*Nb)] beslutsvariabler där Nc+Nf+Nd+Nb begränsar modellen tillsam-

mans med de variabler som reglerar att summan ej kan anta negativt värde.  

     Komplexiteten ökar när olika väglutningar införs då olika sluttningar kan påverka antalet 

schakt- och fyllsektioner i projektet. Detta påverkar högerledet i ekvation (3) och (4) samt en-

hetskostnaden i ekvation (2) som beror på antalet sektioner. Det visar på svårigheterna med att 

använda väglutningen som beslutsvariabel. I modellen ovan beräknas antalet beslutsvariabler 

och begränsningar, kvantiteten av schakt och fyll samt enhetskostnaden internt för varje typ av 

väglutning vilket löser det linjära programmeringsproblemet. Processen upprepas tills alla möj-

liga utfall beräknats (Easa, 1988). 

  

2.2.1  Exempel: linjär programmering  

För att demonstrera modellen använder Easa (1988) i sin rapport ett exempel med två olika fall. 

Sträckan som används som referens ses i Figur 2-1 nedan och är på ca 1200m, 4000 fot, och 

delas upp i nio sektioner om 150m. Till sträckan finns en täkt och en deponi tillgänglig och 

kostnader för schakt, transport och packning samt användning av täkt och deponi är fasta.  

     Det enda som skiljer de två fallen åt är hur väglinjen konstrueras. Med olika väglinjer finns 

det två saker som påverkar kostnaden markant. Det första vilket Easa kallar CFD vilket står för 

Cut/fill difference, det vill säga skillnaden för schakt och fyll, för material och det andra är 

kostnaden för masshanteringen då det inte är säkert att dessa hör ihop.   
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Figur 2-1 Vägprofil använd i referensprojektet Easa (1988)  

För Fall A används en skärningslinje mellan höjden 186 och 210 fot vilken illustreras i Figur 

2-2:A nedan. Denna optimala skärningslinje beräknas av modellen föreslagen av Easa (1988) 

där den optimala skärningslinjen ligger på 200 fot vilket ger en kostnad för masshanteringen på 

1,086,729$.  

Den optimala skärningslinjen för CFD ligger dock på 201 fot och ger en totalkostnad på 

1,089,085$. I detta fall ligger kostnaden för den minimala masshanteringen och den minimala 

mängden CFD väldigt nära varandra. Mängden schakt respektive fyllsektioner är 6 och 5 vilka 

ses i Figur 2-2:A där det även illustreras hur massorna förflyttas i projektet. 

     För Fall B används istället två vertikala skärningslinjer vid 1500 fot och 3000 fot, se Figur 

2-2 :B nedan. Skärningslinjerna är utformade efter hur markmodellens profil ser ut. Gränserna 

för skärningslinjerna ligger nu mellan 174 och 210 fot samt 190 till 234 fot. Genom beräkningar 

tas den optimala skärningslinjen fram till 182 samt 229 fot. Detta ger en global minimumkost-

nad för masshanteringen på 618,868$ vilket genererar en besparing på 467,861$ jämfört med 

Fall A.  

     En annan skillnad som fås fram via analys av Fall B är dock att det finns ett lokalt minimum 

som generar ett pris på 800,000$ vilket är 181,000$, ca 23%, dyrare, än det globala minimumet, 

se Figur 2-3 nedan. Detta är enligt Easa (1988) en av modellens främsta styrkor att kunna loka-

lisera dessa skillnader och hitta det billigaste alternativet.  

     En till noterbar skillnad som framgår från Fall B är att kostnaden för den minimala 

schakt/fyll skillnaden, CFD, skiljer sig markant från det alternativ som minimerar kostnaden 

för masshanteringen. Detta tillsammans med resultaten från Fall A visar att det kan bli dyrare 
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att först minimera CFD för att sedan utföra masshanteringen istället för att använda modellen 

och optimera hur masshanteringen ska ske beroende på massornas kvalité.  

  

Fall A: En vertikal grade line Fall B: Två vertikala grade lines 

  Figur 2-2 Figur som visar utfallet av två lösningar med Linjär programmering där det finns ett överskott av massor. (Easa, 

1988) 

 

 

Figur 2-3 Komplett matematisk lösning för Fall B, visar lokalt och globalt minimum. (Easa, 1988) 

Easa:s modell för linjär programmering har sedan använts som grund för ett flertal forsknings-

rapporter där modellen utvecklats vidare. En av dessa är författad av Jayawardane & Harris 

(1990) som kopplar masshanteringen till projekttiden och har på så vis tagit fram en modell 

som kopplas till fordonsflottan i projektet. När möjligheten att alternera olika maskiner för pro-

jektet uppkommer kan den optimala fordonsflottan finnas för en viss projekttid och på så vis 

optimera kostnaden för masshanteringen eller beräkna en minimumtid för att färdigställa akti-

viteten. Modellen öppnar även upp möjligheter att ange beroenden mellan aktiviteter i projektet 
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vilket betyder att en aktivitet till exempel inte kan påbörjas förrän en annan aktivitet är klar eller 

har nått en viss milstolpe.  

2.3 Användning av 2D- och 3D-block 

Burdet & Kozan (2013) presentede en ny modell för att hantera massor. Att istället för sektioner 

likt de som hanteras i konventionell linjär programmering så använder författarna sig istället av 

block. Dessa block är enligt (ibid) en överlägsen metod då de på ett mer realistiskt och träffsä-

kert sätt kopplar massorna till en position i blocken. Denna modell är användbar i både 2-dim-

mensionella och 3-dimensionella simuleringar och skillnaden kan ses i Figur 2-4 nedan. I stu-

dien framkommer det även att vissa 3D-problem kan beräknas i 2D förutsatt att marken är nå-

gorlunda jämn i y-led vilket underlättar beräkningarna och spar således tid.  

 

Figur 2-4 illustration av 2D samt 3D med Blockmodellen presenterad av Burdet & Kozan (2013) 

 

Modellen grundar sig i den fysikaliska termen Arbete, work, för att beräkna bränslemängden 

vilken traditionellt enbart varit beroende av sträckan eller tiden massor förflyttas utan att ta 

hänsyn till hur förhållandena för maskinerna att ta sig fram längs sträckan. Detta gör att ma-

skinparkens bränsleförbrukning enkelt kan summeras sett till arbetet de utför. 

     Blocken namnges som B- och B+ där B- behandlar schakt och B+ fyll. Täkt och deponi be-

traktas som hjälpblock, auxiliary blocks, och tillhör setet AUX. Dessa ingår dock i  B- och B+ 

då de involverar schakt och fyllaktiviteter vid givna platser. Storleken av blocken bestäms av 

koordinaterna (∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑧) och positionen i det tredimensionella rummet ges av koordinaterna 

(xb, yb, zb). Modellen utgår likt den i modellen för linjär programmering nämnd ovan från att 

blockens position utgår från dess mittpunkt, mb, vilken definieras enligt Ekvation (8). 

𝑚𝑏 = ((𝑥𝑏 − 0,5)∆𝑥, (𝑦𝑏 − 0,5)∆𝑦, (𝑧𝑏 − 0,5)∆𝑧)                                                 (8) 

Blockens volym betraktas som Vb och marktypen som ωb. Volymen som behövs av varje 

materialtyp bestäms dock som cutb,s och fillb,s . Kb,s är en binär parameter som bestämmer om 

typen av material, s, kan användas i block b. Bränslekonsumtionen för massförflyttningar, hauls 

mellan block kallas fb,b’ och variabeln för volymen schakt förflyttat mellan två block av materi-

altypen s kallas Qb,b’. Dessa parametrar används sedan för att bygga upp två modeller. En som 

baseras på Mixed Integer Programming, MIP samt en som baseras på linjär programmering.     
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     Det som skiljer dessa åt är främst att MIP-modellen beräknar att hela block förflyttas som 

en mängd enhetligt material medan LP-modellen kan urskilja olika materialsammansättningar 

och på så vis använda en viss typ av material från ett block till en del och en annan typ av 

material från blocket till en annan plats, exempelvis om ett block innehåller silt och morän som 

ska till olika destinationer, två olika block (Burdet & Kozan 2013). 
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2.4 Tidsplanering 

2.4.1 Aktivitetsbaserad tidplan Gantt-CPM 

Aktivitetsbaserad planering såsom Critical path method, CPM, utvecklades under 50-talet och 

är idag det vanligaste verktyget för att göra tidplaner. Verktyget bygger på att lokalisera en 

logisk följd av aktiviteter som är beroende av varandra för att färdigställa det planerade pro-

jektet. Detta för att planera projektet efter vad som behöver göras och i vilken ordning där en 

kritisk linje tas fram för att lokalisera de aktiviteter som kommer styra projektets fortgång (Ken-

ley & Seppänen, 2006). Critical path method namngavs av Kelley & Walker (1959) och en 

illustration hur verktyget kan se ut ses i Figur 2-5 nedan. 

 

Figur 2-5 Illustration av CPM 

 

     Aktivitetsbaserad planering består av två subdivisioner. Deterministisk där CPM tillhör samt 

probabilistisk, där verktyg som PERT är vanligt förekommande. CPM är ett vanligt verktyg 

inom byggbranschen medan PERT mer används av till exempel statliga strategiska program 

(Kenley & Seppänen, 2009). Gemensamt för dessa är sättet att illustrera ett topologiskt nätverk 

av aktiviteter med logiska kopplingar. Varje aktivitet kan förflyttas längs med tidsaxeln förut-

satt att andra aktiviteter inte berörs.  

     Aktivitetsbaserad planering är känt från NASA:s projekt där flera prefabricerade delar ska 

monteras ihop. De ideala förutsättningarna för aktivitetsbaserad planering av en majoritet av 

diskreta aktiviteter, det vill säga aktiviteter som är isolerade från varandra, en hög prefabrice-

ringsgrad, sekventiella aktiviteter där tidskrävande aktiviteter ej löper sammanhängande samt 

en mängd kritiska linjer. Något som inte stämmer överens med de typiska byggprojekten där 

aktiviteterna ofta är kontinuerliga och repetitiva med hög frekvens av platsbyggande enligt 

Kenley & Seppänen (2006). Trots detta är aktivitetsbaserad planering ett vanligt förekommande 

planeringsverktyg inom byggbranschen (Kenley & Seppänen, 2009). 
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2.4.2 Platsbaserad planering 

Ett alternativ till aktivitetsbaserad planering är platsbaserad planering, tidlägesplanering. Detta 

grafiska verktyg användes så tidigt som 1929 när Empire State Building skulle byggas men har 

senare vidareutvecklats på 40-talet av Goodyear Company och på 50-talet av den amerikanska 

marinen. Detta planeringssystem stämmer bättre överens med hur byggbranschens aktiviteter 

fungerar men har ännu inte fått något större genomslag trots stora framgångar har nåtts när det 

införts. Platsbaserad planering, eller location-based scheduling, LBS, som det ofta kallas går 

även under namnen Line of Balance och Flowline vilka är två metoder baserade på LBS. Den 

stora skillnaden mellan platsbaserad planering och aktivitetsbaserad är vad som eftersträvas. 

Aktivitetsbaserad planering bygger på att få klart projektet så snabbt som möjligt medan plats-

baserad planering eftersträvar effektiv användning av resurser och på så vis minimera krockar 

mellan arbetslag som leder till stillestånd (Kenley & Seppänen, 2006).  

2.4.3 Line of Balance 

Line of Balance, LoB som det ofta förkortas, är ett visuellt verktyg för att planera flödet i ett 

projekt via ett tid-plats-diagram. Plats-axeln kan exempelvis vara våningar i ett hus eller sekt-

ioner i ett vägprojekt. Aktiviteter representeras av linjer i olika färger vars lutning beskriver 

kapaciteten hos arbetslagen. Denna kapacitet kan alltså styras genom att ändra resursantalet till 

en aktivitet och på så vis ändra lutningen. Det är önskvärt då mängden resurser som krävs för 

att varje aktivitet ska få ett jämt flöde i produktionen kan visualiseras för att förhindra att 

krockar uppstår och att projekttiden används så effektivt som möjligt. I Figur 2-6 nedan så visas 

två olika LoB-diagram på samma projekt bestående av tre stycken två-våningshus som ska pla-

neras med sju huvudaktiviteter. Grunden i LoB-planering består av två huvudkomponenter där 

den första är synkronisering vilket innebär att målet med planeringen är att uppnå liknande 

produktionshastigheter för alla aktiviteter så att en konstant tid och platsbuffert kan erhållas. 

Den andra huvudkomponenten är att takta arbetslagen så att de inte krockar och produktionen 

kan flyta genom projektets olika delsträckor (Jongeling & Olofsson 2007). 
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Figur 2-6 Vanliga problem vid LoB-diagram (Jongeling & Olofsson, 2007). 

En viktig del av planeringsprocessen är att sträva efter ett jämt flöde av resurser genom projektet 

så att problem snabbt kan åtgärdas så entreprenören inte hamnar i en situation där projektet 

måste forceras i slutet för att uppnå tidplanen (Jongeling & Olofsson, 2007). 
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2.5 Dynaroad 

Dynaroad är ett dataprogram framtaget för att behandla en rad problem och möjligheter kopp-

lade till vägproduktion och masshantering. Verktyget är uppdelat i tre moduler, Design eller 

Plan som den numera kallas, Scheduling samt Control.  

     Genom att importera mängder från en excelfil kan programmet illustrera massorna i ett så 

kallat masshaul-diagram eller massförflyttningsdiagram vilket ger användaren en god överblick 

över hur massorna är fördelade i projektet. Verktyget kan sedan, baserat på algoritmer som 

härstammar från linjär programmering, kalkylera en massförflyttningsplan som visar vart mas-

sor ska förflyttas i projektet för att minimera kostnaderna på just transporter av material. Det 

lokaliserar även vart projektets svagheter finns där massor behöver förflyttas långa sträckor 

vilket innebär högre kostnader för entreprenören. Programmet ger även förslag på optimala 

positioner för mellanlagring av material vilket ger entreprenören möjlighet att prova olika lös-

ningar och undersöka skillnader i kostnader på dessa.  

     Scheduling-modulen integrerar massförflyttningsdiagrammet med tidplanen och gör det 

möjligt att dela upp projektet i aktiviteter beroende på vilken typ av material och mängder som 

ska förflyttas. Detta kopplat till tillgängliga resurser och produktionstakter för aktiviteterna ger 

möjlighet att skapa tidplaner och kalkyler för projektet. Det är även möjligt att laborera med 

antal resurser och dess produktionstakt så att tidplanen kan baseras på projektets kalkyl.         

Dynaroad innehåller tre typer av planeringsverktyg, Gantt-diagram vilket är en typ av aktivi-

tetsbaserad tidsplanering, Line of Balance vilket är en typ av platsbaserad planering samt mass-

förflyttningsdiagrammet. Planeringsprocessen utgår från programmets kostnadseffektiva dator-

genererade lösning men kan sedan anpassas efter planerarens erfarenhet och expertis inom äm-

net så att det kan anpassas till just det projekt som det är tänkt under de rådande förutsättning-

arna som projektet har.  

     Control vilket är den tredje modulen behandlar produktionsuppföljning och gör det möjligt 

för planeraren att med hjälp av programmet och faktisk produktionsdata behandla risker och 

osäkerheter i planeringen av projektet. Genom att föra in mängder och plats för de schaktade 

materialen och vart dessa har förflyttats kan Dynaroad jämföra datan med vad som har planerats 

och påvisa hur projektet ligger till. Programmet använder sedan dessa data för att simulera hur  

den framtida produktionen kommer se ut baserat på de värden som redovisats och kan då flagga 

för framtida problem som kan uppstå, sett till projekttid och ekonomi.  
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     Modulen kan även behandla avvikelser i materialkvalité jämfört mot vad som har planerats 

vilket ger planeraren möjlighet att bemöta dessa osäkerheter i ett tidigt skede och förändra pla-

neringen sett till den faktiska situationen så att tidplanen kan hållas. Detta i kombination med 

ett LoB-diagram ger planeraren en bra överblick över hur kommande aktiviteter kommer på-

verkas så att produktionen är förberedd och krockar kan förutspås och elimineras istället för en 

dyr forcering (Kemppainen et al., 2004).   
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3  Fallstudie 

I detta kapitel presenteras fallstudien som är baserat på ett riktigt projekt färdigställt av Peab 

Anläggning AB i Gävleborg.  

Fallstudie som metod har använts för att undersöka eventuella fördelar med att implementera 

massoptimering kombinerat med platsbaserad tidsplanering på ett riktigt byggprojekt. Detta 

genom att undersöka i vilken utsträckning entreprenören kan förbättra sin produktionsplanering 

i framtida liknande projekt.  

     Fallstudier är en undersökande vetenskaplig metod som gör sig bäst när frågor som ”hur” 

och ”varför” används. Det är också en metod som används när upphovsmannen till studien har 

liten kontroll över ingångsdatan och vill undersöka en riktig situation (Yin, 2008). 

3.1 Fallstudieprojekt 
Väg 622 går idag genom ett bostadsområde i Landafors och korsar ett järnvägsspår. Projektet 

avser en omdragning av den befintliga vägen 622 med anslutning till väg 621 i norr i samband 

med upprustning av järnvägen. Målet uppsatt av Trafikverket är att skapa en mer trafiksäker 

passage av järnvägen genom uppförande av planskild korsning samt att trafiksäkerheten skall 

ökas vid kurvan förbi Kullerbacka Gästhus och en bygdegård vid namn Klippan. Vägens pas-

sage under järnvägen ska uppfylla trafiksäkerhetsbehovet för gående, cyklister, bilister och tung 

trafik samt att kurvan vid Kullerbacka Gästhus skall utformas för att underlätta möte mellan 

personbil och lastbil.  

      Väg 622 är en riksväg med en Årsdygnstrafik, ÅDT, på 440 fordon ca 50 m in på väg 622 

från väg 621 varav ca 6% är tungtrafik. Hastigheten längs sträckan är idag 40 km/h med en 

vägbredd mellan 5,0 och 6,2 m. Vägen är belagd med asfalt. Den nya vägsträckan är 850 meter 

lång, ligger i Bollnäs kommun, Gävleborg, och kan ses i Figur 3-1 nedan. Vägen är uppdelad i 

tre olika vägbredder. Mellan km 0/000 och 0/600 blir vägbredden 6,0 m, mellan 0/600 och 

0/800 blir vägbredden 7,0 m och den resterande sträckan behåller sin befintliga bredd om ca 

5,0 m belagd yta. Den gamla järnvägskorsningen föreslås stängas och ersättas med vändplaner. 

En befintlig bullervall i området ska förlängas med ca 20m och mellan 0/250 och 0/300 ska en 

vägport byggas för att skapa en säker passage under järnvägen för trafikanterna, se Figur 3-2 

för en illustration (Trafikverket, 2016). 
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Figur 3-1 Översikt över den nya vägen i referensprojektet (Trafikverket, 2016). 

 

Figur 3-2 Illustration av Vägport (Trafikverket, 2016). 
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3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen grundar sig på de handlingar som fanns tillgängliga i projektet vid anbuds-

kedet, anbudskalkylen samt den tidplan som gjordes inför produktionskedet.  

3.2.1 Mängder 

Massorna i projektet utgår från den mängdning som entreprenören gjorde inför anbudskalkylen, 

dessa mängder ses i Tabell 3-1 nedan. 

Tabell 3-1 Mängder fördelade på delsektioner 

Materialtyp Jordschakt Vegetations-

avtagning 

Överbyggnad Förstärknings-

lager 

Släntbeklädnad Jordfyll 

Enhet Tf-m3 Tf-m3 Ta-m3 Ta-m3 Ta-m3 Ta-m3 

Sektion       

80-157 460 285 173 298 0 210 

157-200 390 157 110 198 36 55 

200-350 17900 1015 1708 801 450 13 

350-513 1540 640 445 777 102 163 

513-650 385 385 308 530 0 232 

650-730 610 180 174 309 31,5 8,5 

730-820 330 347 211 366 33,3 664 

3.2.2  Massförflyttning 

När massor grävs upp ändras dess packningsgrad vilket leder till att de tar större plats än innan. 

För att ta hänsyn till detta fenomen så har en Excel-fil använts som bas vilken kas ses i Bilaga 

A för att beräkna korrektionsfaktorer för sväll och komprimering av materialen när de förflyttas 

i projektet. I Tabell 3-2  förklaras olika förkortningar som används i massförflyttning och Tabell 

3-3 illustrerar svällfaktorer för de olika materialen som används i fallstudien.  

Tabell 3-2 Teckenförklaring av korrektionsfaktorer och enheter 

Förkortning Förklaring Exempel 

tf Teoretisk fast volym Mängd från ritning 

vl Verklig Lös Opackad, exempelvis vid 

transport 

ta Teoretisk anbringad Utlagd volym på ritning 

m3 Kubikmeter  

t Ton  
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Tabell 3-3 Korrektionsfaktorer för olika material och vart i projektet de kan användas 

 

 

 

Figur 3-3 Massförflyttningsdiagram över hela referensprojektet x-axel visar sektioner i meter, y-axel visar kvantiteter 

I Figur 3-3 ovan kan ett massförflyttningsdiagram ses över hela projektet. Varje stapel repre-

senterar en mängd fördelad på en sträcka om 50m. Färgen representerar olika material vilket 

kan ses på nära håll i Figur 3-4 nedan och storleken illustrerar kvantiteten av de olika material-

typerna. De olika materialskikten behandlas i en viss ordning vilken skapas genom att ge 

materialen beroenden. De staplar som är ovan sektionsaxeln är material som ska schaktas bort 

från den framtida väglinjen medan de som är under sektionsaxeln är fyllmaterial. Att material-

boxarna är ifyllda innebär att alla massor behandlas enligt tidplan och att det inte finns något 

underskott av massor i projektet. I Bilaga B kan samma massförflyttningsdiagram ses inklusive 

massförflyttningar mellan sektionerna.   

Name Unit Suitable types Haul cost tf-m3 -> ta-m3 tf-m3 -> t tf-m3 -> vl-m3 Used by

Vegetation tf-m3
Slänt v, Tipp, Mellanlagring, 

Vegetation
Ytjord 0,99 2 1,15

Vegetation 0-820, Vegetation 

mellanlagring

K_LBB Terassyta 0-300 ta-m3 Överbyggnad Kross 1,24 2,666 1,15 Bergtäkt Granbo

K_Förstärkningslager ta-m3 Förstärknings lager Kross 1,24 2,666 1,15 Bergtäkt Granbo

Jord1 tf-m3
Tipp, Jordfyll, Fyll, Bullervall, 

Mellanlagring jord
Jord 0,99 2 1,15 Jord mellanlagring, Jord 0-820

Jord2 tf-m3
Tipp, Jordfyll, Jord mellanlager, 

Jord
Jord 0,99 2 1,15 Jord mellanlagring
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Figur 3-4 Inzoomad bild av Figur 3-3 

3.2.3 Tidplan 

I Figur 3-5 nedan ses ett urklipp av den ursprungliga tidplanen för de stora schakt och fyllnads-

arbetena i projektet som gjordes inför produktionen av väg 622. 

 

 

Figur 3-5 Ursprunglig tidplan för schakt och fyllnadsarbeten Väg 622 Segersta 
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3.2.4 Maskindata 

Ur projektets anbudskalkyl har information som behandlar kostnader, lämplig maskinpark samt 

maskinkapacitet, enhetstider, tagits fram för att skapa en verklighetstrogen modell. Se Tabell 

3-4 för summering, observera att kapaciteten är per maskin. 

Tabell 3-4 Kostnad och kapacitet per materialtyp hos maskinpark från anbudskalkyl 

 

  

Resurs
kostnad   

[kr/h]
Material

kapacitet 

[m3/h]

Vegetationsborttagning 57

Jordschakt 75

Jordfyll 50

Släntjustering 53

Jordfyll 50

Överbyggnad 50

Förstärkningslager 50

Överbyggnad 50

Förstärkningslager 50

Vält

Bandlastare D6R

450

950

650

Grävmaskin GR30
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3.3 Modellering av data 

3.3.1 Modellering av byggarbetsplats 

I Figur 3-6 nedan ges en överblick över arbetsområdet. Här har huvudväglinjen modellerats i 

Dynaroad för att koppla massorna till dess geografiska punkt. Andra viktiga platser för projektet 

som Bergtäkt, Bullervall, mellanlagring samt Tipp kan ses. Dessa platser är kopplade till hu-

vudväglinjen med så kallade intersections, grönstreckade linjer, där avståndet från plats till väg 

är uppskattat med hjälp av Google Maps kartsystem.  

 

Figur 3-6 Översiktlig bild av modell och viktiga platser 
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3.3.2 Fall A - Ursprunglig tidplan 

Utifrån tidplanen och mängderna har en modell skapats som är baserad på aktiviteterna inlagda 

i tidplanen för projektet. Produktionstakten för aktiviteterna har beräknats baserat på hur lång 

tid aktiviteten är schemalagd och mängden material som de behandlar och kan ses i Tabell 3-5, 

där illustreras även den procentuella skillnaden mellan kapaciteten i tidplanen och den i anbud-

skalkylen.  

     Via det ursprungliga Gantt-schemat har ett LoB-diagram tagits fram vilket ses i Figur 3-7 

nedan. För att göra modellerna jämförbara har aktiviteterna Jordfyll samt Släntjustering inklu-

derats även i den ursprungliga tidplanen i Dynaroad-modellen med samma maskinkapacitet 

som i anbudskalkylen. 

 

Tabell 3-5 Kostnad och kapacitet per materialtyp hos maskinpark baserad på tidplan samt jämförelse mot kapaciteten i an-

budskalkyl. 

 

 

Resurs
kostnad   

[kr/h]
Material

kapacitet 

[m3/h]

Procentuell 

Förändring jämfört 

med kalkyl

Vegetationsborttagning 0-

350
39 -32%

Vegetationsborttagning 350-

850
130 73%

Jordschakt 0-350 39 -48%

Jordschakt 350-850
76 1%

Jordfyll 50 -

Släntjustering 53 -

Jordfyll 50 -

Överbyggnad 0-350 17 -66%

Överbyggnad 350-850 28 -44%

Överbyggnad 0-350 17 -66%

Överbyggnad 350-850 28 -44%

Bandlastare D6R 650

Grävmaskin GR30 950

450Vält
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Figur 3-7 Line of Balance-diagram ursprunglig tidplan, sektioner x-axel, tid y-axel. Röda cirklar representerar lågt tid & 

platsutnyttjande och den blå cirkeln en produktionskrock.  

Genom att analysera den ursprungliga tidplanen går det att identifiera en mängd brister. Den 

tydligaste är tiden per aktivitet som inte stämmer överens med den tid som finns i kalkylen 

vilket leder till att den del av projektet som behandlar schakt & fyllaktiviteter är dömt att miss-

lyckas redan innan det startat förutsatt att tidplanen hålls.  

En annan tydlig brist som kan ses i Gantt-schemat Figur 3-5 är att aktiviteten överbyggnad 0-

350 är färdig innan Jordschakt 0-350 vilket inte är praktiskt möjligt då schaktaktiviteten måste 

färdigställas innan överbyggnaden kan påbörjas. Detta illustreras tydligt i LoB-diagrammet där 

en krock ses kring sektion 340m, se Figur 3-7. I LoB-diagrammet illustreras även ett generöst 

tidsslack och otaktade aktiviteter vilket tyder på ineffektiv användning av resurser.  

      Tidplanen bryter med andra ord mot de två viktigaste grundpelarna i den platsbaserade tids-

planeringen vilket är att takta resurserna för ett jämt arbetsflöde samt förhindra krockar i pro-

duktionen där två arbetslag i olika aktiviteter arbetar på samma plats enligt Jongeling & Olofs-

son (2007). 

     Teorin nämner även ett jämt resursflöde genom projektet vilket inte är applicerbart här då 

ingen resursplanering finns. En uppskattning av resursanvändningen har dock gjorts vilken pre-

senteras på sida 34.  
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Tabell 3-6 Översikt över mängder, transporter och kostnader 

 

I Tabell 3-6 ovan ses en summering av hur mängder transporteras över projektet och kostnaden 

för dessa transporter. Den vägda transportsträckan visar distanssnittet i meter som massorna 

behöver förflyttas. Mer detaljerad tabell kan ses i Bilaga C.  

Tabell 3-7 nedan visar hur stor jordmängd som förflyttas inom ett visst distansintervall. Samma 

tabell i procentuell fördelning kan ses i Tabell 3-8. 

Tabell 3-7 Materialtransport inom projektet 

 

 

Tabell 3-8 Materialtransport inom projektet procentuell fördelning av massförflyttning 

 

  

Typ Total mängd
Förflyttad 

massa
Tippavgift Transportkostnader

Vägd  

transportsträcka

Enhet [m3] [m3] [kr] [kr] [m]

Vegetation 3009 3668 15946,48 56008,41 5267

Jord 21615 23277 125608,97 402543,46 6208

Enhet [t] [t] [kr] [kr] [m]

Överbyggnad 

Förstärkningslager
13777 13777 - 998845,2 -

Jord Ytjord

Distans [m] Total Schakt till fyll 

Mellanlagring 

till fyll Total Schakt till fyll 

Mellanlag

ring till 

fyll

[tf-m3] [tf-m3] [tf-m3] [tf-m3] [tf-m3] [tf-m3]

0-249 6153 5533 621 1367 829 538

250-499 556 0 556 78 0 78

500-999 486 0 486 43 0 43

8000-8999 15045 15045 0 1860 1860 0

9000-9999 1037 1037 0 320 320 0

Total Mängd 23277 21615 1662 3668 3009 659

Vägd 

transportsträcka 

[m] 6208 6660 335 5267 6388 149

Jord Ytjord

Distans [m] Total Schakt till fyll 

Mellanlagring 

till fyll Total Schakt till fyll 

Mellanlag

ring till 

fyll

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

0-249 26% 26% 37% 37% 28% 82% 236%

250-499 2% 0% 33% 2% 0% 12% 50%

500-999 2% 0% 29% 1% 0% 7% 39%

8000-8999 65% 70% 0% 51% 62% 0% 247%

9000-9999 4% 5% 0% 9% 11% 0% 29%

Total Mängd 23277 21615 1662 3668 3009 659

Enhet [m] [m] [m] [m] [m] [m]
Medeltal 

[m]

Vägd 

transportsträcka 6208 6660 335 5267 6388 149 4167,83

Summa
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3.3.3 Fall B - Optimerad modell 

Via identifierade brister och förbättringsområden i den ursprungliga planen har en ny modell 

skapats baserad på teorin om  tidlägesplanering presenterad av Jongeling & Olofsson (2007).  

     Tidplanen är utformad genom att använda den platsbaserade planeringsmetoden Line of Ba-

lance och kan ses i Figur 3-8 nedan. På X-axeln så ses sektionerna och Y-axeln representerar 

en tidsaxel. Mängderna kopplade till LoB-diagrammet är de som ses i Tabell 3-1 och illustreras 

i Figur 3-3. Maskinkapaciteten är baserad på anbudskalkylen och sammanfattas i Tabell 3-4. 

     Från tidplanen kan projekttiden avläsas vilken är åtta veckor lång för de stora schakt och 

fyll-aktiviteterna. Av att utdöma från tidplanen kan det tydligt ses hur de stora mängderna Jord-

schakt, ljusbrun aktivitetslinje, påverkar tiden på sträckan 250-450m vilket representerar den 

plats som vägporten befinner sig. Detta får ses som projektets flaskhals.  

     Aktiviteterna är generellt uppdelade i två delsträckor med två arbetslag på vägsträckan för 

att ha möjlighet att ha produktionen igång på två delar av huvudväglinjen samtidigt och på så 

vis undvika krockar och föra en mer effektiv produktion sett till tidsåtgång. Mellan varje akti-

vitet finns även ett inlagd tidslack vilket ger entreprenören möjlighet att korrigera produktionen 

i tid om något oplanerat skulle inträffa vilket skulle få inverkan på produktionstakten.  

 

Figur 3-8 Line of Balance-diagram optimerad modell, Sektioner X-axel, Tid y-axel 

LoB-diagrammet är utformat genom naturliga beroenden mellan aktiviteterna och med en re-

sursåtgång om max 2 stycken grävmaskiner åt gången längs väglinjen.   
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Tabell 3-9 Översikt över mängder, transporter och kostnader 

 

 

I Tabell 3-9 ovan ses en summering av hur mängder transporteras över projektet och kostnaden 

för dessa transporter. Den vägda transportsträckan visar snittet som massorna behöver förflyttas 

i meter. Mer detaljerad tabell ses i Bilaga D. 

Tabell 3-10 nedan visar hur stor jordmängd som förflyttas inom ett visst distansintervall. Samma tabell i procentuell fördelning 

kan ses i  

Tabell 3-11 

 

Tabell 3-10 Materialtransport inom projektet 

 

Typ Total mängd
Förflyttad 

massa
Tippavgift Transportkostnader

Vägd  

transportsträcka

Enhet [m3] [m3] [kr] [kr] [m]

Vegetation 3009 3668 14531,84 46761,21 3535

Jord 21615 22709 127023,77 410026,4 6652

Enhet [t] [t] [kr] [kr] [m]

Skyddslager 6727 6727 - 487726,19 -

Förstärkningslager 7050 7050 - 511110,37 -

Jord Ytjord

Distans [m] Total Schakt till fyll 

Mellanlagring till 

fyll Total Schakt till fyll 

Mellanlagring till 

fyll

[tf-m3] [tf-m3] [tf-m3] [tf-m3] [tf-m3] [tf-m3]

0-249 5439 4818 621 1932 1394 538

250-499 556 0 556 228 150 78

500-999 486 0 486 43 0 43

8000-8999 15759 15759 0 1465 1465 0

9000-9999 1037 1037 0 0 0 0

Total Mängd 23277 21615 1662 3668 3009 659

Vägd 

transportsträcka [m] 6481 6953 335 3535 4277 149
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Tabell 3-11 Materialtransport inom projekt procentuell fördelning av massförflyttning 

 

3.4 Resultat & Analys 

3.4.1 Jämförelse av optimerad och ursprunglig tidplan 

Med hjälp av den optimerade massförflyttningsmodellen har en tidplan tagits fram med LoB-

verktyget. Dynaroad genererar då automatiskt ett Gantt-schema vilket är branschstandarden för 

tidplaner. Denna Gantt-modell ses i Figur 3-10 nedan tillsammans med originaltidplanen Figur 

3-9. Originaltidplanen har ursprungligen en tidsåtgång på 11:a veckor men här illustreras även 

jordfyll- och släntjusterings-aktiviteterna för att göra dem jämförbara. Denna grundas på erfa-

renhet och antaganden medan den nya tidplanen har en tidsåtgång på 8:a veckor är baserad på 

de uppgifter som finns tillgängliga som mängder, avstånd och resursplanering. Figur 3-11 ne-

dan illustrerar skillnaden i tidsåtgång i arbetsdagar mellan de två tidplanerna.  

 

Figur 3-9 Ursprunglig tidplan från projektet modellerad i dynaroad sträcker sig mellan vecka 27 och 38 

Jord Ytjord

Distans [m] Total Schakt till fyll 

Mellanlagring till 

fyll Total Schakt till fyll 

Mellanlagring till 

fyll

Summa

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

0-249 23% 22% 37% 53% 46% 82% 264%

250-499 2% 0% 33% 6% 5% 12% 59%

500-999 2% 0% 29% 1% 0% 7% 39%

8000-8999 68% 73% 0% 40% 49% 0% 229%

9000-9999 4% 5% 0% 0% 0% 0% 9%

Total Mängd 23277 21615 1662 3668 3009 659

Enhet [m] [m] [m] [m] [m] [m] Medeltal [m]

Vägd 

transportsträcka 6481 6953 335 3535 4277 149 3621,67
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Figur 3-10 Ny tidplan baserad på LoB-diagram i optimerad modell sträcker sig mellan vecka 27 och 34 

 

Figur 3-11 Skillnad i arbetsdagar mellan ursprunglig tidplan och optimerad modell 

Den optimerade modellen har en mängd förändringar gentemot den ursprungliga tidplanen. Sett 

till produktionstid kan projekttiden kortas med 28 arbetsdagar vilket motsvarar en tidsbesparing 

på 42% på de tunga schakt & fyll-momenten längs vägsträckan, se Figur 3-11. Anledningen till 

den stora tidsbesparingen beror på två faktorer, den första är en tajtare tidplan utan onödigt stort 

slack. 

     Den andra och kanske mest signifikanta är att maskinkapaciteten i originaltidplanen är väl-

digt låg sett till de som finns i kalkylen vilket nämndes tidigare i Tabell 3-5 Kostnad och kapa-

citet per materialtyp hos maskinpark baserad på tidplan. 

Den kortare projekttiden ger ingen direkt besparing kopplat till aktiviteterna då resursmängden 

är densamma som i kalkylen men med fler resurser under projekttiden. Däremot uppnås en del 
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indirekta vinster med en kortare byggtid såsom kortare tjänstemannatid, mindre fasta kostnader 

för till exempel byggbodar och tillfälligt kontor. 

     Utöver den direkta tidsbesparingen finns en relativt jämn produktion med aktiviteter som är 

taktade mot varandra för att uppnå en effektiv användning av resurser och ett rimligt slack i 

form av tid och plats mellan dem. Att ha en väl avvägd planering minskar riskerna för produkt-

ionskrockar längs väglinjen och ger entreprenören en möjlighet att korrigera tidplanen i form 

av att sätta in fler eller färre resurser om något oförutsett skulle hända. Som nämnt tidigare så 

är Jordschakt 250-450 projektets flaskhals då det är stora schaktmassor lokaliserade där. Detta 

går i viss mån att lösa med fler grävmaskiner men projektet är begränsat till två maskiner sam-

tidigt på väglinjen vilket sätter stopp för detta. Fler maskiner på samma plats vid samma tid kan 

även skapa störningsmoment mellan dem och på så sätt minska effektiviteten och skapa en 

mindre säker arbetsmiljö. En till följd av fler grävmaskiner är att fler dumpers behövs för att 

transportera massorna vilket genererar mer trafik i arbetsområdet vilket även det kan störa pro-

duktionen.  

 

I Figur 3-12 nedan visas skillnaden av resursanvändning längs väglinjen, det vill säga utan 

hänsyn till de resurser som krävs vid tippar och mellanlagringar, mätt i timmar per aktivitet. 

Där går det att utläsa att det sker en tidsbesparing på samtliga aktiviteter förutom vegetations-

borttagning vilken har en betydligt högre maskinkapacitet i den ursprungliga tidplanen än den 

som är kalkylerad.  

 

Figur 3-12 Jämförelse mellan resurstid i timmar per aktivitet längs väglinjen 

Den totala resurstiden längs väglinjen mätt i timmar illustreras i Figur 3-13 nedan. Figuren visar 

en tidsbesparing på 425 maskintimmar vilket motsvarar en procentuell besparing på 39%. 
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Denna betydliga skillnad beror på missar i planeringsarbetet där aktiviteterna fått en lägre pro-

duktionstakt än den kalkylerad inför projektet vilket utgör en stor ekonomisk risk för projektets 

ekonomi då dessa pengar inte finns i anbudskalkylen.  

 

 

Figur 3-13 Total resurstid, maskintimmar, längs väglinje 

 

 

     Resursdiagrammet i Figur 3-14 nedan visar en relativt jämn användning av resurser som 

avtar allt som projektet fortskrider. Detta innebär att planeringen har tagit höjd för att minska 

risken för forcering. Maskinkapaciteter är tagna från projektets anbudskalkyl och bygger på 

kapacitetsvärden från Peabs databas i dess kalkylprogram MAP.  

 

Figur 3-14 Resursdiagram över dumper (Röd), grävmaskiner (GR30 Grön), Hjullastare (Orange), Bandlastare (D6R Blå) 

samt Vält (Svart)  över hela delprojektet 

Då Ingen resursplanering hade gjorts inför projektet har en uppskattning sett till hur aktivite-

terna ser ut skapats baserat på tiden per aktivitet se Figur 3-15 nedan. 
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Figur 3-15 Resursdiagram över dumpar (Röd), grävmaskiner (GR30 Grön), Hjullastare (Orange), Bandlastare (D6R) samt 

Vält (Svart) över hela delprojektet 

Det mest noterbara i Figur 3-15 ovan är den ojämna resursanvändningen. En tydlig topp ses 

mellan senare delen av v29 för att sedan fortsätta till v33 för att sedan minska drastiskt följt av 

en högre topp i slutet som varar vecka 39. Den sistnämnda toppen beror dock på inkluderingen 

av aktiviteterna Jordfyll och Släntjustering som inte var med i den ursprungliga tidplanen. 

Denna ojämna resursfördelning kan leda till en ryckig produktion som kommer vara problema-

tisk för entreprenören att få ihop då grävmaskiner och dumprar behövs i hög grad under korta 

perioder vilket blir svårt att upphandla.  

 

     Genom att summera den totala kostnaden, transportkostnaden samt resurskostnaden går det 

snabbt att se skillnaden mellan den ursprungliga tidplanen och den optimerade modellen. Ge-

nom att resursplanera produktionen och takta den kan en högre effektivitet uppnås än den som 

fanns i tidplanen vilket leder till en total projektbesparing om 12%, se Figur 3-16 nedan. Denna 

besparing består till stor del av ovan nämnda resurseffektivisering samt en tidplan baserat på 

kända faktorer som maskinkapaciteter samt mängder. Detta leder till en teoretisk besparing på 

ca 280 000kr vad gäller produktionsresurser som grävmaskiner, bandlastare och vältar. En be-

sparing motsvarande 30% jämfört med den ursprungliga tidplanen.  
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Figur 3-16 Jämförelse mellan kostnadsposter över hela projektet 

I Figur 3-16 ovan så summeras kostnadsposterna från Bilaga C och D mellan de två modellerna. 

Den stora skillnaden mellan transportkostnaden i Figur 3-16 och Tabell 3-12 nedan är att Figur 

3-16 inkluderar transportkostnaden för överbyggnad och förstärkningsmaterial vilket motsvarar 

den större delen av transportkostnaden i projektet. Denna kostnad är kontrakterad från bergtäk-

ten och innehåller även materialkostnad och kan därmed ej påverkas i någon större omfattning.  
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Vad gäller transportkostnader sett till dumperanvändning ses ingen större skillnad i kostnader 

då modellerna baseras på samma massor, tippmöjligheter och mellanlagringar. Det man kan se 

i Tabell 3-12 är en besparing på ca 3% motsvarande 17 700 kr. 

Tabell 3-12 Differens i transport och tippkostnader för optimerad modell och ursprunglig tidplan inom projektet 

 

 

Modellerna skiljer sig däremot åt hur massorna behandlas. Den optimerade modellen återan-

vänder Vegetationen, Ytjorden, som fyllmaterial i högre utsträckning medan den ursprungliga 

tidplanen istället använder schaktmaterialet. Detta beror på att tidplanerna skiljer sig åt vilket 

förändrar tiden när materialet behövs i produktionen. Då den optimerade modellen använder 

Ytjord i högre utsträckning så kommer denna att prioriteras på mellanlagringen vilket resulterar 

i de lägre transportsträckorna medan den ursprungliga tidplanen istället har något kortare trans-

portsträckor på Jordschakten. Totalt sett så är den vägda medeltransportsträckan ca 550 m kor-

tare för den optimerade modellen se Tabell 3-13 nedan. 

 

Tabell 3-13 Materialtransport av jordmaterial inom projektet, differens mellan optimerad och ursprunglig tidplan i procent 

 

 

  

Typ Transportkostnad Tippavgift Totalt

Optimerad modell

Vegetation 46761,21 14531,84 46761,21

Jordschakt 410026,4 127023,77 537050,17

Ursprunglig tidplan

Vegetation 56008,41 15946,5 71954,9

Jordschakt 402543,46 125609,0 528152,4

Differens

Vegetation                      

Optimerad - Ursprunglig
-9247,2 -1414,6 -10661,8

Jordschakt                                 

Optimerad - Ursprunglig
7482,94 -14531,7 -7048,7

Total besparing [kr] 1764 15946 17711

Total besparing [% ] 0,4% 0,0% 3%

Differens: Optimerad-

Ursprunglig Jord Ytjord Summa

Distans [m] Total Schakt till fyll 

Mellanlagring till 

fyll Total Schakt till fyll 

Mellanlagring till 

fyll Total mängd

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

0-249 -3% -3% 0% 15% 19% 0% 28%

250-499 0% 0% 0% 4% 5% 0% 9%

500-999 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8000-8999 3% 3% 0% -11% -13% 0% -18%

9000-9999 0% 0% 0% -9% -11% 0% -19%

Total [tf-m3] 23277 21615 1662 3668 3009 659 53890

Differens Vägd 

transportsträcka [m] 273 293 0 -1732 -2111 0
-546,17
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3.4.2 Jämförelse mellan Optimerad modell och Anbudskalkyl 

Vad gäller kostnaderna mellan den optimerade modellen och anbudskalkylen blir de stora vins-

terna istället kopplade till transportkostnaderna, det vill säga kostnader kopplade till att förflytta 

massor över projektet. Då den optimerade modellen bygger på linjär programmering används 

alltid det kortaste avståndet för dumprar att transportera massor inom projektet. Detta illustreras 

i en jämförelse mellan kostnader för dumpertider i den optimerade modellen och den budget 

som finns för denna post i kalkylen. Denna jämförelse summeras i Tabell 3-14 nedan och illu-

streras i Figur 3-17 .  

Tabell 3-14 Jämförelse mellan optimerad modell och kalkyl 

  

 

Figur 3-17 Transportkostnader för jordmaterial - Jämförelse mellan Optimerad modell och Kalkyl 

Sett till projektets kalkylbudget på 15 miljoner blir detta en ansenlig summa. Eftersom detta är 

ett projekt med relativt låg kvantitet återanvändbar fyllmassa då de stora mängderna är schakt-

massor. Hade det istället varit ett projekt med större mängd fyllmassor så bör den potentiella 

vinsten med massoptimering bli större.  

Typ Transportkostnad [kr] Tippavgift [kr] Totalt [kr]

Kalkyl

Vegetation 36178 36178

Jordschakt 532448 142135 674583

Optimerad modell

Vegetation 46761 14532 61293

Jordschakt 410026 127024 537050

Differens

Vegetation                      

Kalkyl - optimerad
-10583 -10583

Jordschakt                                 

Kalkyl - optimerad
122422 579 123001

Total besparing [kr] 111838 579 112418

Total besparing [% ] 19,7% 0,4% 16%
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     En annan fördel med att modellera upp ett projekt på detta vis är att det ger en möjlighet till 

att verifiera hur realistisk kalkylen är och på så vis kunna lokalisera poster som har under eller 

överskattats i projektet och på så vis få en till dimension för att säkra upp att kalkylen är rimlig. 
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4 Diskussion 

Resultaten av jämförelsen av den optimerade modellen och den ursprungliga tidplanen påvisar 

att det finns brister i planeringsarbetet som till stor del grundar sig i kommunikationen mellan 

de som arbetar med anbud och de som planerar produktionen. Det kanske tydligaste exemplet 

är skillnaden i maskinkapaciteter mellan den ursprungliga tidplanen och den i anbudskalkylen. 

Det är ett vanligt problem enligt Söderström & Olofsson (2009) att planeringsarbetet inte an-

passas efter de förutsättningar som finns för projektet och fokus istället ofta hamnar på att släcka 

tillfälliga bränder, såsom produktionskrockar och förseningar i form av dyra forceringar, vilket 

styrks av Jongeling & Olofsson (2007) samt Kemppainen et al., (2004).  

     Söderström & Olofsson (2009) menar i sin rapport att branschen hela tiden strävar efter 

optimeringar och besparingar men helhetssynen i organisationen är bristande vilket lätt leder 

till suboptimeringar som blir på bekostnad av andra aktiviteter i projektet. Detta blir tydligt i 

den ursprungliga tidplanen där den som planerat projektet försökt spara tid genom att ha flera 

aktiviteter igång samtidigt vilket istället resulterar i en produktionskrock som kan ge upphov 

till förseningar.  

     Det som särskiljer projekten i bygg och kanske framförallt anläggningsbranschen från andra 

branscher är att varje projekt är unikt med förutsättningar som kan skilja sig markant från pro-

jekt till projekt. För att bemöta dessa hinder visar sig Line of Balance vara en effektiv metod 

för att uppnå en produktion som är förutsägbar genom att sammankoppla information från an-

budsfasen, såsom mängder, resurser och kapaciteter och på så vis föra informationen vidare 

längs produktionskedjan. Att tidlägesplanering inte används mer i branschen tros bero till stor 

del på okunskap inom området. Forskning av Kenley & Seppänen (2006) påvisar att Line of 

Balance bättre passar de förutsättningar som finns för byggprojekt än de konventionella Gantt-

planerna trots detta används det i väldigt begränsad mån vilket kan leda till stora slöserier i 

projekten.  

     Då varje projekt som tidigare nämnt är unikt blir det dock svårt att dra allt för hårda slutsatser 

då effekten av dessa planeringsmetoder kan skilja sig markant från ett fall till ett annat. Det som 

dock går att påvisa är att potentialen med verktygen är stor och kan ge stora besparingsmöjlig-

heter till entreprenören vilket i så fall skulle göra dem mer konkurrenskraftiga på en marknad 

som blir allt hårdare enligt Josephson & Saukkoriipi (2009).  

Besparingarna som är möjliga med en bättre planering är inte enbart kopplade till vägprojekt 

utan kan tillämpas i flera typer av projekt där stora mängder massor hanteras som exempelvis 
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järnvägsentreprenader. Däremot är masshanteringen ett väldigt attraktivt område att implemen-

tera verktyg som Line of Balance då det är förhållandevis få aktiviteter som har stora kostnader 

kopplat till sig.  

     Vad gäller massoptimeringen så kan kostnaden för materialtransport inom projektet minskas 

med 19,7% jämfört med kalkylen vilket ger en besparing på ca 112 000kr vilket jämfört med 

det resultat som presenteras av Easa (1988) är förhållandevis lågt. Easa (1988) har i sitt exempel 

en teoretisk besparing på 43% och Hare et al. (2011) påvisar kostnadsbesparingar från 48% till 

74%. Det som särskiljer Easa (1988) från fallstudien är att (ibid) förändrar vägens profil för att 

reglera ner mängden massor vilket resulterar i en större besparing. Även om dessa exempel inte 

är helt jämförbart med denna fallstudie då varje projekt är unikt så påvisar de att potentialen 

med massoptimering är stor, men kan skilja sig drastiskt från projekt till projekt samt i vilken 

grad den kan tillämpas. Nyttan av massoptimeringar bör öka med storleken och komplexiteten 

på projektet som behandlas då sträckorna massor förflyttas ökar därefter vilket gör optime-

ringen till ett bra stöd för produktionen.  

     Då dessa metoder tidigare varit komplexa att implementera och drabbas hårt av avgräns-

ningar i form av fokusområde av projektet så är även forskningen som utvärderar värdet be-

gränsad och det krävs därför fler liknande fallstudier för att ge tydligare rekommendationer som 

bär grund.  

En gemensam nämnare för de båda områdena, massoptimering och tidlägesplanering, är att det 

är teoretiska vinster för unika projekt, det är inte förrän planeringen realiseras som det exakta 

värdet kan utvärderas.  
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5 Slutsatser 

5.1 Forskningsfrågor 

Forskningsfråga 1: Vilka metoder finns tillgängliga för att produktionsplanera vägprojekt 

och hur kan de implementeras? 

 

Forskningen inom produktionsplanering av vägprojekt är relativt mager i jämförelse med den 

som sker mot husbyggnadssidan. De två metoder som sticker ut är dock massoptimeringsme-

toder baserade på Linjär programmering samt tidlägesplaneringsverktyget Line of Balance.  

Fördelarna med metoderna är många. En stor skillnad jämfört med konventionell aktivitetsba-

serad planering blir möjligheten att resursplanera och på så vis takta aktiviteter med verktyget 

Line of Balance vilket varit betydligt mer komplicerat tidigare innan program som Dynaroad 

existerade. Med LoB-verktyget kan entreprenören göra en mer kvalificerad tidplan baserad på 

en resursplanering som annars ofta överses i projekt vilket ökar risken för att produktiviteten 

inte blir så effektiv som den skulle kunna vara i form av krockar och stillestånd.  

     En annan metod som hittills inte varit lika tillgängligt är linjär programmerings-modellen 

vilken kan användas för att optimera transporteringen av massor inom projektet. Detta har tidi-

gare varit matematiskt komplicerat att använda men kan idag göras digitalt med ett knapptryck 

och på så vis generera en plan för hur massor ska förflyttas inom projektet.   

     Programvaror som till exempel Dynaroad knyter ihop dessa metoder och är direkt nischad 

mot vägproduktion vilket gör att det är ett mycket kompetent verktyg för att stötta upp både 

kalkyl och produktionen. Genom att snabbt generera optimerade modeller finns det möjligheter 

att prova alternativa lösningar för massförflyttningar i projekten och entreprenören kan på så 

vis väga olika lösningar mot varandra och hitta en som passar varje projekt baserat på dess 

förutsättningar. En annan fördel med mjukvaran är att planeraren får en bättre översikt över 

projektet i form av transportavstånd och kostnader för dessa vilket gör att personen blir mer 

insatt i projektet jämfört med enbart kalkylarbetet, dock till en ökad kostnad i tjänstemannatid.  

     Ett hinder är dock att byggbranschen inte är van att arbeta med tidlägesplanering vilket gör 

att implementering av denna typ av mjukvara kräver utbildning i både hur programmet fungerar 

samt hur platsbaserad tidsplanering går till.  
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Forskningsfråga 2: Hur kan digital massoptimering och tidlägesplanering minska kostna-

derna för entreprenören? 

 

Den stora skillnaden mellan konventionell planering och digital är hur informationen bevaras 

och hanteras från anbudskalkyl till produktion.  

Genom att implementera program som Dynaroad i produktionsförberedelserna kan användan-

det av resurser samt transport av material optimeras vilket kan resultera i besparingar i form av 

produktionstid för entreprenören jämfört med konventionell planering. En kortare produktions-

tid resulterar även i besparingar i omkostnader i projektet som exempelvis maskinhyra och 

tjänstemannatid. 

Resultaten från fallstudien visar att dumperanvändningen mätt i tid vid jordtransporter kan 

minskas med nära 20% jämfört vad som är kalkylerat vilket påvisar att förbättringspotential 

finns. Framförallt då fallstudien är ett projekt där möjligheten att återanvända massor är ganska 

lågt. I projekt med högre kvantitet fyllaktiviteter är det troligtvis möjligt att finna ännu större 

besparingsmöjligheter med digitala optimeringsprogram.  

Sett till resurskostnader så kan entreprenören i fallstudien minska sina kostnader med 30% 

kopplat till schakt & fyllarbetena. Jämfört med den traditionella Gantt-planeringen som gjordes 

inför projektet motsvarar detta en total besparing på 12% sett till hela delprojektet. Denna be-

sparing beror till stor del av bristfällig planering i den ursprungliga tidplanen vilket är ett stort 

hinder för entreprenörens lönsamhet.  

 

Forskningsfråga 3: Hur kan digital massoptimering och tidlägesplanering minska riskerna 

för entreprenören? 

 

Genom att analysera den ingångsdata som finns tillgänglig kan entreprenören skapa tidplaner 

som på ett systematiskt sätt förebygger produktionskrockar, exempelvis de som ses i LoB-dia-

grammet i den ursprungliga tidplanen se Figur 3-7, och ger en ökad förståelse för hur produkt-

ionen ser ut kopplad till tid, mängd och plats. Att då enkelt kunna avläsa vart produktionen bör 

vara och i vilken tid kan entreprenören se ifall produktionen ej sammanfaller med tidsplanen 

och på så vis sätta in fler resurser i tid vilket minskar risken för en dyr, ofta ostrukturerad, 

forcering i slutet.  

     Massoptimeringen genererar en plan för hur massor ska transporteras i projektet vilket kan 

vara ett stöd för produktionsledningen samt de yrkesmän och maskiner ute i produktionen så 

att de hela tiden vet vart en massa ska förflyttas. 

     En annan slutsats som dras från fallstudien är att massoptimeringen kan användas för att 

kontrollera kvalitén av kalkylen och på så vis påvisa om någon post har under eller överskattats 
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och då ge entreprenören en möjlighet att verifiera delar av kalkylen innan den lämnas in i an-

budsskedet.  

5.2 Generella slutsatser 

Fallstudien har varit användbar för att jämföra dagens produktionsplanering och dess brister 

jämfört med vad som kan åstadkommas. Resultaten påvisar att förbättringspotential finns på ett 

flertal områden. 

Dessa är Tidsplanering & Resursplanering. Genom att modellera upp en tidplan i verktyg som 

Line of Balance så kan entreprenören snabbt se förbättringsområden såsom produktionskrockar 

och aktiviteter som kan behöva fler eller färre resurser. Detta ger entreprenören en större kon-

troll över utfallet av planeringen som kan bidra till att produktionen håller den budget som är 

uppsatt i anbudskalkylen.  

     För de som är insatta i LoB-verktyget är det ganska självklart att det bör användas i högre 

utsträckning då utfallet av en implementering av det historiskt har genererat goda resultat, inte 

minst i denna fallstudie. Verktyget stämmer väl överens med de aktiviteter som byggbranschen 

ofta står inför och passar bättre än ett CPM-baserat verktyg som är standard. Trots detta så är 

kunskapen om tidlägesplanering låg och det får ses som framtidens ingenjörers uppgift att upp-

lysa branschen om dess styrkor. 

LoB kombinerat med en massoptimering levererar två starka verktyg för att förbättra dagens 

produktionsplanering vilka bör ha en central roll i framtida vägprojekt.  

Dessa metoder bidrar även till att informationen bevaras i projektet vilket ökar kommunikat-

ionen mellan de som arbetar med anbud och de som planerar och sköter produktionen.  

Med dagens mjukvara blir det möjligt för entreprenörer att på ett enklare sätt skörda dessa fruk-

ter och förbättra sin produktionsplanering på ett sätt som varit betydligt mer komplicerat tidi-

gare.  
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5.3 Begränsningar och framtida forskningsförslag 

I detta examensarbete har ett flertal begränsningar stötts på. Dessa är: 

 Unika projekt – svårt att jämföra en optimerad modell med en konventionell då projektet 

enbart görs en gång 

 Fallstudieobjektet var färdigställt när examensarbetet påbörjades vilket gör att nyttan av 

optimeringarna inte kunde realiseras i produktionen.  

 Tid och fokusområde 

Från dessa begränsningar kan forskningen fortsättas för att komplettera de frågor som detta 

examensarbete lämnar.  

 

Sett till examensarbetets omfattning kunde inte miljövinsterna med massoptimering undersö-

kas. Det vore därför intressant att i ett framtida examensarbete jämföra bränsleförbrukningen 

på schakt & fyll-transporter i en massoptimerad modell jämfört med ett färdigt projekt och på 

så vis utvärdera eventuella miljövinster med att implementera massoptimering i vägprojekt.  

 

Resultaten från detta examensarbete påvisar att digital planering kan medföra nyttor i anbuds-

skedet. Däremot omfattar inte studien byggfasen och det vore därför intressant att fortsätta ar-

betet genom att utvärdera potentialen i att implementera massoptimering och tidlägesplanering 

i ett projekts produktionsfas och på så vis komplettera rapportens slutsatser.  
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7 Bilagor 

Bilaga A: Excellmall för att beräkna korrektionsfaktorer i massförflyttningar.  
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Bilaga B: Masshaulview optimerad modell. Visar hur alla massor förflyttas i projektet.  
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Bilaga C Tabeller Ursprunglig tidplan 

Tabell 7-1 Mängdförflyttning per materialtyp 

 

 

Tabell 7-2 Resurskostnad per aktivitet och delsträcka 

Vegetation 

Sektion         

[m] 

Mängd           

[tf-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/tf-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid        

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-350 928 24,36 22606,08 GR30 39,8 950 37834,81 

350-850 2081 7,31 15212,11         

Jordschakt 

Sektion         

[m] 

Mängd           

[tf-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/tf-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid        

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-350 9428 24,18 227969,04 GR30 400,2 950 380190 

350-850 12187 12,49 152215,63         

Jordfyll 

Sektion         

[m] 

Mängd           

[ta-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/ta-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid        

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-850 1646 37,33 61445,18 GR30 43,9 950 41705 

        

Vält 43,9 450 19755 

Överbyggnad + 

förstärkningsla-

ger 

Sektion         

[m] 

Mängd           

[tf-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/tf-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid        

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-350 1981 66,62 131974,22 D6R 280 650 182000 

350-850 4427 39,76 176017,52 Vält 280 450 126000 

Släntjustering 

Sektion         

[m] 

Mängd           

[ta-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/ta-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid        

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-850 653 17,93 11708,29 GR30 12,3 950 11685 

 

 

 

Typ Enhet Förflyttningssträcka [m] 0-250 250-500 500-100 8000-9000 9000-10000 10000-11000 11000-12000

 [kr/tf-m3] Enhetskostnad 5,51 - - 21,93 23,43 - -

 [m3] Mängd 829 - - 1860 320 - -

[kr] Total kostnad 4570,84 - - 40787,33 7497,11 - -

 [kr/tf-m3] Enhetskostnad 4,5 5,5 7 - - - -

 [m3] Mängd 538 78 43 - - - -

[kr] Total kostnad 2420,8 431,38 300,93 - - - -

 [kr/tf-m3] Enhetskostnad 7,06 - - 21,93 23,43 - -

 [m3] Mängd 5533 - - 15045 1037 - -

[kr] Total kostnad 39057,67 - - 329934,37 24301,96 - -

 [kr/tf-m3] Enhetskostnad 4,5 5,5 7 - - - -

 [m3] Mängd 621 556 486 - - - -

[kr] Total kostnad 2792,81 3056,95 3399,64 - - - -

 [kr/t] Enhetskostnad - - - - - 72,5 72,5

[t] Mängd - - - - - 8269 5508

[kr] Total kostnad - - - - - 599501,94 399343,26

Överbyggnad  

Förstärkningslager

Vegetation

Vegetation 

(mellanlagring)

Jord

Jord 

(mellanlagring)
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Bilaga D Tabeller optimerad modell 

Tabell 7-3 Mängdförflyttning per materialtyp 

 

  

Typ Enhet Förflyttningssträcka [m] 0-250 250-500 500-100 8000-9000 9000-10000 10000-11000 11000-12000

 [kr/tf-m3] Enhetskostnad 7,11 10,45 - 21,93 - - -

 [m3] Mängd 1394 150 - 1465 - - -

[kr] Total kostnad 9909,14 1563,58 - 32135,37 - - -

 [kr/tf-m3] Enhetskostnad 4,5 5,5 7 - - - -

 [m3] Mängd 538 78 43 - - - -

[kr] Total kostnad 2420,8 431,38 300,93 - - - -

 [kr/tf-m3] Enhetskostnad 6,83 5,5 - 21,93 23,43 - -

 [m3] Mängd 4550 269 - 15192 1605 - -

[kr] Total kostnad 31097,04 1476,84 - 333156,41 37600,96 - -

 [kr/tf-m3] Enhetskostnad 4,5 5,5 7 - - - -

 [m3] Mängd 621 556 486 - - - -

[kr] Total kostnad 2792,81 3056,95 3399,64 - - - -

 [kr/t] Enhetskostnad - - - - - 72,5 72,5

[t] Mängd - - - - - 4718 2010

[kr] Total kostnad - - - - - 342019,29 145706,9

 [kr/t] Enhetskostnad - - - - - 72,5 72,5

[t] Mängd - - - - - 3551 3498

[kr] Total kostnad - - - - - 257477,29 253633,08

Vegetation

Förstärkningslager

Skyddslager

Jord 

(mellanlagring)

Jord

Vegetation 

(mellanlagring)
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Tabell 7-4 Resurskostnad per aktivitet och delsträcka 

Vegetation 

Sektion 

[m] 

Mängd         

[tf-m3] 

Enhetskostnad    

[kr/tf-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid      

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-450 1544 16,67 25738,48 GR30 52,8 950 50160 

450-820 1465 16,67 24421,55         

Jordschakt 

Sektion 

[m] 

Mängd         

[tf-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/tf-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid      

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-250 838 12,67 10617,46 GR30 288,2 950 273790 

250-450 18118 12,67 229555,1       

450-820 2660 12,67 33702,2         

Jordfyll 

Sektion 

[m] 

Mängd         

[ta-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/ta-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid      

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-450 562 28 15736 GR30 32,9 950 31255 

450-820 1084 28 30352 Vält 32,9 450 14805 

Överbyggnad 

Sektion 

[m] 

Mängd         

[tf-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/tf-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid      

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-450 2055 22 45210,00 D6R 62,6 650 40690 

450-820 1074 22 23628 Vält 62,6 450 28170 

Förstärknings- 

lager 

Sektion 

[m] 

Mängd         

[tf-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/tf-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid      

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-450 1409 22 30998,00 D6R 65,6 650 42640 

450-850 1870 22 41140 Vält 65,6 450 29520 

Släntjustering 

Sektion 

[m] 

Mängd         

[ta-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/ta-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid      

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

180-820 653 17,93 11708,29 GR30 12,3 950 11685 

Överbyggnad + 

Förstärknings- 

Lager  

Sektion 

[m] 

Mängd         

[tf-m3] 

Enhetskostnad   

[kr/tf-m3] 

Kostnad        

[kr] 
Resurs 

Arbetstid      

[h] 

Timkostnad      

[kr/h] 

Total 

Kostnad        

[kr] 

0-450 3464 22 76208,00 D6R 128,2 650 83330 

450-850 2944 22 64768 Vält 128,2 450 57690 

 

 


