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II. Sammanfattning 

Masshantering är en viktig beståndsdel av projekteringen för både entreprenören och 

beställaren vid infrastrukturprojekt, i form av väg- och järnvägsbyggen, samt vid 

byggnationer som involverar förflyttningar av stora schaktmassor. I dagsläget sker 

planering av masshantering i stor utsträckning traditionellt, vilket innebär omfattande 

handberäkningar och tillämpning av aktivitetsbaserad planering. Utveckling av 

datorstödda planeringsprogram har bidragit till en förändring av 

masshanteringsprocessen. Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka på 

vilka sätt masshanteringsprocessen potentiellt kan effektiviseras vid understöd av 

planeringsprogram som tillämpar lokalitetsbaserad planering. Vidare också redovisa 

skillnaden i transportkostnader mellan traditionell planering och planering som 

tillämpar planeringsprogram.  

Undersökningen utfördes genom en jämförelse mellan traditionell planeringsprocess 

vid masshantering och planeringsprocess vid masshantering med tillämpning av 

lokalitetsbaserat planeringsprogram. Rapporten innehåller tre huvuddelar. Första 

delen utgörs av en litteraturstudie som ger en generell beskrivning till 

huvudområdena masshantering, vägprojektprocess och planeringsmetoder. Vidare i 

andra delen utförs en redogörelse av planeringsmetoderna, och avslutningsvis i tredje 

delen jämförs planeringsmetoderna för masshantering. En fallstudie utfördes på ett 

vägprojekt som ligger till grund för både beskrivning och jämförelse av 

planeringsmetoder.  

Resultatet av studien visar att masshanteringsprocessen kan effektiviserar inom olika 

delmoment vid tillämpning av lokalitetsbaserat planeringsprogram. Framför allt 

upprättas en snabb massberäkning med hög detaljeringsgrad som i sin tur leder till 

ekonomiska besparingar. Dessutom konstateras det i slutsatsen att lokalitetsbaserat 

planeringsprogram i form av DynaRoad underlättar hantering av förändringar, då 

kompletteringar sker dynamiskt.  

Även transportkostnader kunde minimeras vid användning av planeringsprogram, 

dock på grund av omständigheter för detta vägprojekt blev skillnaden inte väsentlig. 

Vidare kunde även projekttiden minimeras med hela två månader, anledningen till 

detta var den visuella prestationen av den lokalitetsbaserade tidsplanen.  

  



 

 

III. Abstract 

Mass optimization represents an essential part during the design stage for both 

contractors and clients regarding infrastructure projects, highways and railway 

construction and construction which involve large quantities of mass hauling. A 

major part of current mass optimization planning is performed in a traditional 

manner, which involves comprehensive hand calculations and enforcement of 

activity-based scheduling. Development of computerized planning software has 

contributed to a change of the mass optimization process. The main purpose of this 

thesis is to investigate the factors in which the mass optimization process potentially 

could be more efficient by using planning software which utilizes location based 

scheduling. Further on also present the difference in mass haul costs between the 

traditional process and the process utilizing planning software.  

The investigation was accomplished through a comparison between the traditional 

planning process for mass optimization and the planning process in which the 

planning software is used. The thesis contains three main parts. The first part consist 

a research to enlighten general knowledge regarding the main subjects mass 

optimization, highway construction and scheduling. Further in the second part a 

description of the planning methods within mass optimization is presented, and 

finally in the third part the comparison of the tow planning methods is presented. A 

case study is executed on a highway project which forms the basis for both 

description and comparison of the planning methods.  

The final result of this thesis points out that the mass optimization process can be 

streamlined within different parts in the application of location based software. It 

allows the establishment to execute a quicker mass calculation with a higher level of 

detail which allows financial savings. Furthermore, it stated in the conclusion that 

location based software in terms of DynaRoad facilitates the management of 

changes, as supplementary actions is implemented dynamical without any needs for 

repeating the planning process.  

Mass haul costs minimized by the use of planning software, however due to 

constraints for this highway project the difference was not significant. Also the 

project duration minimized with two months and the reason for that was the visual 

presentation of the location based time schedule. 
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1. Inledning 

I följande kapitel redogörs förutsättningarna för detta examensarbete. Inledningsvis 

presenteras bakgrunden som beskriver grunden till problemställningen i form av 

förutsättningar, orsaker och samband. Därefter i problemförmuleringen presenteras 

förankringen av problemställningen. I syftet fastställs varför undersökningen utförs 

och vidare i mål konstateras vad författarna strävar efter att erhålla av 

undersökningen. Slutingen presenteras de avgränsningar som rapporten tar hänsyn 

till.  

1.1 Bakgrund 

Masshanteringsfrågan är en betydelsefull fråga inom anläggningsprojekt. 

Masshantering innebär planering, förvaring samt förflyttning av schakt-, berg och 

jordmassor vilket vanligtvis står för betydande kostnader inom anläggningsprojekt, 

främst vid väg- och järnvägsprojekt. Masshantering kräver tunga maskiner som 

medför höga kostnader och därför är det viktigt med en hög utnyttjandegrad av 

maskiner (Kenley & Seppänen, 2010). Hantering av jord- och bergmassor i 

vägprojekt har även en betydande miljöpåverkan. Därmed är ambitionen vid 

masshantering att främst minimera transportsträckor vilket i sin tur medför att 

koldioxidutsläpp och transportkostnader kan minskas. Problematiken kretsar kring 

disponeringen av över eller underskott av massor, idealet är att uppnå en massbalans 

där inget över eller underskott förekommer. Kostnaderna som masshantering utgör 

står för 30 % av den totala projektkostnaden, och därmed är en viktig beståndsdel vid 

anbudsförförandet (Kenley, 2011). Det finns därför flera fördelar för både 

entreprenörer och beställare att kunna planera för en produktiv masshantering. 

Den traditionella planeringen av masshantering är komplex där erfarenhet har en 

betydande vikt. Planeringen är tidskrävande och omfattande arbete krävs så fort 

förändringar eller felaktigheter uppstår i processen. Planeringen är också 

komplicerad och kräver omfattande handberäkningar som sker manuellt och normalt 

avviker i förhållande till verkligheten (Mawdesley, et al., 2004). En viktig aspekt för 

huruvida en entreprenad kan vinna ett anbud är möjligheter och förutsättningar att 

hantera jordmassor. Genom att integrera planeringen med en masshanterings plan 

kan kritiska faktorer för ekonomisk vinning för infrastruktur projekt spela en 

betydande roll (Kenley & Seppänen, 2010).  

Branschen är därmed i behov av att förbättra och utveckla effektiva 

planeringsmetoder för transporter i form av schaktmassor. På senare år har 

möjligheten att utnyttja planeringsprogram för beräkning, planering samt 

produktionskontroll av schakt-, berg- samt jordmassor vuxit (Kenley, 2011). Syftet 

med planeringsprogram är att beräkna massbalansen snabbare och i en mera 

noggrann utsträckning, även transportsträckor för den delen skall kunna minimeras 
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genom datorberäkningar. Vidare har även planeringsprogram som tillämpar 

lokalitetsbaserad planering utvecklats i kombination med massberäkningar.  

Lokalitetsbaserad planering är ett verktyg som används för både planering och 

styrning inom bygg- och anläggningsprojekt. Det som är unikt med denna 

planeringsmetod är att den använder sig av fysiska ”lokaliteter” för att planera, 

anlysera samt styra arbetsflödet. Metodiken baseras på ett nätverk av aktiviteter som 

i CPM-metoden, dock definieras en uppgift som en grupp av aktiviteter i en sekvens 

av lokaliteter (Lowe, et al., 2012), mer information om lokalitetsbaserad planering 

erhålls i kapitel 3.3.1 längre fram i rapporten. Trots att lokalitetbaserad planering nu 

funnits sedan 1940-talet används den i minimal utsträckning (Andersson, 2008). En 

väsentlig anledning till detta är att bygg- och anläggningsbranschen domineras 

normalt av icke-repetitiva arbetsuppgifter, men också för att utvecklandet av 

lokalitetbaserade planeringprogram varit ytterst liten (Andersson & Christensen, 

2007). Planringsprogrammet DynaRoad är en mjukvara utvecklat i Finland. 

Programmet används främst för projektering och hantering av markarbeten av främst 

stora väg- och järnvägsprojekt och parallellt kombinerar funktion av 

lokalitetsbaserad planering (DynaRoad, 2005). 

1.2 Problemformulering 

Inom anläggningsprojekt finns det potential till betydande besparingar genom en 

mera noggrann datoriserad planering av schaktmassor. Masshantering sker på flera 

anläggningsprojekt men möjligheter till förbättringar finns, främst inom 

linjärutformade projekt så som väg- och järnvägsbygge (Kenley, 2011). Anledningen 

är att dessa projekt karaktäriseras av långa masstransporter. Problemställningen 

förankrades i samarbete med Peab Anläggning som har i intresse att undersöka 

minimieringen av transportkostnaderna. Av den orsaken att den traditionella 

planeringsprocessen är komplex så fanns även intresset hos både författare och Peab 

att undersöka på vilka sätt masshanteringsprocessen potentiellt kan effektiveras vid 

användning av lokalitetsbaserade planeringsprogram.  

Frågeställning:  

I. På vilka sätt kan masshanteringsprocessen potentiellt effektiveras vid 

användning av planeringsprogram som tillämpar lokalitetsbaserad planering 

vid masshantering? 

I. Kan transportkostnader vidare minimeras vid planering av massdisponering i 

planeringsprogram till skillnad från traditionell planering under 

anbudsskedet?  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att främst bidra med kunskap inom 

lokalitetsbaserad planering till anläggningsbranschen genom att utreda på vilka sätt 

masshanteringsprocessen potentiellt kan effektiviseras med tillämpning av 
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lokalitetsbaserat planeringsprogram. Vidare också undersöka ifall transportkostnader 

kan effektiviseras vid masshantering med understöd av planeringsprogram.  

Målet med detta examensarbete är att redovisa olika sätt som 

masshaneteringsprocessen potentiellt kan effektiviseras på, vid användning av 

lokalitetsbaserat planeringsprogram. Vidare också kunna redovisa kvantitativt 

skillnaden i transportkostnader.  

1.4 Avgränsningar 

Masshantering sker både under anbudsskede samt produktionsskede, dock behandlar 

denna rapport endast masshantering vid anbudsskede. Det finns ett antal 

planeringsprogram som utnyttjas vid masshantering, i detta examensarbete tillämpas 

endast DynaRoad. Rapporten avgränsas även till endast en fallstudie som behandlar 

ett vägprojekt. Resultatet kan därmed inte generaliseras för samtliga vägprojekt.  
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2. Metod 

I följande kapitel redogörs tillvägagångsättet för detta examensarbete.  

2.1 Forskningsdesign 

Syftet med forskningsdesignen är att redogöra för utformningen av examensarbete. 

Enligt Andersson & Borgbrant (1998) förekommer fyra olika forskningstyper: 

förändringsinriktad, utvärderande, teori- och modellbyggande samt utprövande. 

Rapporten utförs i enlighet med den utvärderande forskningstypen som är en objektiv 

beskrivning av ämnet och därtill även en utredning av möjligheter. Utvärderande 

forskningstypen som tillämpas i detta examensarbete behandlar studieområdet 

masshantering vid projektering. En litteraturstudie skall ge omfattande kunskap inom 

ämnet för att kunna tillämpa det på en fallstudie. Likaså inhämtas empirisk data från 

arbetsmöten tillsammans med individer verksama inom anläggningsbranchen och 

även individer kunniga inom lokalitetbaserade planeringsprogram. Detta skall ge en 

tillräcklig grund för att kunna undersöka potentiell effektivisering av masshantering 

med tillämpning av planeringsprogram. Undersökningen genomförs genom en 

jämförelse mellan traditionell planeringsprocess vid masshantering och 

planeringsprocess vid masshantering med tillämpning av lokalitetebaserat 

planeringsprogram. Utformning av jämförelsen visualiseras enligt figuren nedan, se 

Figur 1.  

 

Figur 1 - Modell som visualiserar strukturen för både redogörelse och jämförelse av planeringsmetoder  

Arbetsgången för de båda planeringsmetoder beskrivs enligt modellen i Figur 1. 

Beskrivningen sker i avsnitt 4, redogörelse av planeringsmetoder vid masshantering 

och vidare sker jämförelsen i avsnitt 5, analys av planeringsmetoder vi 

masshantering.  

2.2 Litteraturstudie  

Ett första steg i arbetet genomfördes en litteraturstudie som utgör den teoretiska 

grunden för detta examensarbete. Litteraturstudien utfördes genom sökning via 

Google Scholar och Högskolan i Halmstads databaser, Summon, DiVA och Libris. 

Teoriinsamlingen bestod av artiklar, rapporter, böcker men även vetenskapliga 

artiklar som tillhandahållits från handledare. Teorin har inhämtats från både svenska 

och internationella källor.  

  

Input  Planeringsprocess Output  
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Vid sökningen av all inhämtad teori har följande sökord använts: 

Vägprojektprocessen, masshantering, planeringsmetoder, Line of Balance, 

lokalitetsbaserad planering, aktivitetsbaserad planering, Gantt, vägdesign, flowline, 

mängdbegrepp, mass haul, DynaRoad, CPM, Line Of Balance, mass optimization, 

infrastructure construction, Earthworks.  

2.3 Datainsamling 

Insamlingen av data styrs normalt av den valda insamlingsmetoden och 

utformningen av de insamlade data återfinns normalt i kvantitativ eller kvalitativ 

form (Anersson & Borgbrant, 1998). Val av metod för detta examensarbete är en 

kombination av både kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Kvantitativ metod 

innebär allmänt en undersökning av numeriska relationer. Syftet med de kvantitativa 

data som erhålls i form av mängdförteckningar, är att få underlag för att kunna utföra 

redogörelsen för den datorstyrda planeringsmetoden.  

Kvalitativ metod beskrivs i Åsberg (2001) artikel enligt följande:  

”Kvalitativ metod handlar om hur man ska karaktärisera något; gestalta något. 

Ordet härstammar från latinets qualitas som betyder »beskaffenhet, egenskap, sort». 

Kvalitativ metod är således systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att 

gestalta beskaffenhet hos något.”  

Datainsamlingen vid den kvalitativa metoden i denna undersökning utgörs 

huvudsakligen av kontunerliga arbetsmöten med två veckors intervall under två 

månader. Syftet med dessa arbetsmöten är att inskaffa samt utveckla kunskaper inom 

huvudämnena masshantering, traditionell planeringsmetod och lokalitetbaserad 

planering. Följande kunskap skall sedan fungera som underlag för att kunna 

genomföra redogörelsen av planeringsmetoderna. 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som normalt tas hänsyn till i bedömningen 

vid undersökningsresultatets värde. Innebörden av validitet beskrivs enligt Thurén  

(2007) att rapporten mäter eller undersöker det som är relevant i sammanhanget. 

Reliabiliteten däremot redogör för undersökningens tillförlitlighet, inom vilken ram 

är undersökningen korrekt fullbordad (Thurén, 2007). Validiteten anses som hög för 

detta examensarbete, då ett nära samarbete med Peab Anläggning som i nuläge 

befinner sig i slutfas av vägprojektet bidrar till en verklighetsförankring för 

undersökningen. Tillförlitligheten på undersökningen bedöms som god eftersom 

autentiska handlingar tillämpas. 
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2.4 Fallstudie  

För att kartlägga skillnaden mellan det två planeringsmetoderna utfördes en fallstudie 

i samarbete med Peab Anläggning. Enligt Yin (2003) beskrivs fallstudie på följande:  

”en empirisk utredning som studerar samtida fenomen i verkligt kontext, särskilt när 

gränsen mellan fenomenet och kontext inte tydligt kan ses” (Yin, 2003). 

En fallstudie gör det möjligt att begränsa undersökningen till att enbart inkludera ett 

fall som studeras ingående eller ett antal fall som studeras ytligt. Att genomföra en 

fallstudie i denna undersökning uppfattas som en naturlig metodval med tanke på 

bakgrunden till studiens karaktär. Fallstudien i undersökning omfattar endast ett fall 

som studeras djupgående, fallstudien undersöker ett vägprojekt. Vidare fördjupning 

inom vägprojektet finns inledande i avsnitt 4.  

Tanken med fallstudien är att studera projektets nuvarande utnyttjade 

planeringsprocess och den planeringsprocess där det lokalitetbaserade programmet 

DynaRoad utnyttjas. Vidare utförs en jämförelse mellan dessa två processer för att 

redogöra på vilka sätt masshanteringsprocessen kan potentiellt effektiviseras vid 

användning av planeringsprogram. 
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3. Litteraturstudie  

I följande kapitel redogörs generella teorier, tekniska begrepp och regelverk som 

berör genomförandet av examensarbetet. Trafikverket är den förvaltningsmyndighet 

som ansvarar för byggandet av statliga vägar och järnvägar. Därmed redogörs 

inledningsvis tillvägagångsättet för Trafikverkets förprojektering av vägbyggen. 

Vidare behandlas begreppet masshantering, även här redogörs andra begrepp som 

är relaterade till ämnet masshantering i form av mängdbegrepp, vägdesign och 

planeringsprogram i form av DynaRoad. Slutligen i detta kapitel beskrivs olika 

planeringsmetoder vid vägprojekt i form av lägesbaserad- och aktivitetsbaserad 

planering. 

3.1 Vägprojektprocessen 

Vanligtvis bestäms byggandet av en väg när det väl har identifierats brister i ett 

vägsystem eller på ett särskilt vägavsnitt. Vidare förslås vilka åtgärder som måste 

vidtas, detta sker vid fasen strategisk planering. Därefter påbörjas den fysiska 

planeringen som normalt sker några år innan byggandet utförs. Den fysiska 

planeringen sorteras sedan in i två faser som är vägplanering och vägprojektering. 

Skedet vägplanering berör lokaliseringen av vägen så som var vägen ska byggas, då 

påbörjas en förstudie där det utreds brister, behov och åtgärder för vägen (Vägverket, 

Dok. Bet. 88210, 2007). 

   

Figur 2- Beskriver allmänt vägprojektprocessen (Vägverket, Publikation 2010:01, 2010) 

  

Förstudie 
– plattform för fortsatt arbete 

Vägutredning 
– underlag för val av vägkorridor och trafikteknisk standard 

Arbetsplan 
– vägen projekteras 

Bygghandling 
– underlag för byggprocessen 

  Planering 

                       Projektering 
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Efter förstudien kan även en vägutredning äga rum men detta bara om det upptäcks 

alternativa vägkorridorer för den nya vägen. Arbetsplan och Bygghandlingar är två 

skeden som går under fasen vägprojektering. Först upprättas en arbetsplan där 

vägens utformning diskuteras, vid det här skedet tas även hänsyn till miljöfrågor, 

berörda markägare och myndigheter men även indirekt samt direkt inverkan på 

människors hälsa (Vägverket, Dok. Bet. 88210, 2007). Så fort arbetsplanen är 

färdigställd påbörjas utförandet av bygghandlingar som främst inrymmer krav på de 

tekniska instruktionerna för vägens funktion (Trafikverket, Dok. Bet. 100584 , 2012). 

Vid färdigställande av bygghandlingar sätts byggandet av vägen igång. 

3.1.1 Fyrstegsprincipen 

Trafikverket strävar ständigt efter att resurshushålla under byggandet av vägar och 

det görs bäst enligt den så kallade fyrstegsprincipen.  

1. Tänk om  

2. Optimera 

3. Bygga om 

4. Bygga nytt 

Från början användes fyrstegsprincipen främst som ett ställningstagande i 

åtgärdsanalyser men på senare år har vägverket utvecklat den så att den nu används 

mer som en planeringsprincip. Fyrstegsprincipen går ut på att problemet undersöks 

noggrant och sedan analyseras successivt olika sorters åtgärder som kan vara 

passande för att eventuellt lösa problemet (Johansson, 2010).  

Analys enligt Fyrstegsprincipen (Trafikverket, Dok. Bet. 100585, 2012): 

Tänk om  

Det första steget i processen behandlar främst transportbehovet och transportsättet. 

Här skall det tänkas om så att alla åtgärder övervägs som berör behovet av 

transporter samt användandet av andra transportmedel. Analyser över hur 

transportbehovet kan minskas redovisas, vidare även ifall det finns möjligheter till att 

utnyttja andra säkrare och miljövänligare transportsätt som inte heller kräver så stort 

utrymme.  

Optimera 

Senare i steg två diskuteras utnyttjandet av det existerande vägnätet ur ett mer 

effektivt perspektiv, vidare granskas även aspekterna säkerhet och miljö. Detta kan 

till exempel verkställas genom att införa trafikreglering eller hastighetsanpassning.  
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Bygga om  

I steg tre fortsätter diskussionen av den existerande vägsträckan där istället mindre 

utbyggnadsåtgärder och förbättringar av vägen prövas. Åtgärder som är relaterade till 

trafiksäkerhet och vägbärighet så som breddning och väginformatik är exempel på 

tänkbara åtgärder. Andra alternativa åtgärder är uträtning av kurvor samt 

vägförstärkning. 

Bygga nytt  

I steg fyra utreds det för nybyggnation. Begäran av nya investeringar eller kraftiga 

ombyggnationer diskuteras. Exempel på sådana åtgärder kan vara att en helt ny väg 

byggs eller att en ny trafikplats blir aktuell. (Trafikverket, Dok. Bet. 100585, 2012).  

3.1.2 Förstudie 

Enligt väglagen bör en förstudie alltid genomföras vid planering av vägbygge. Likaså 

rekommenderar Trafikverket starkt att alltid genomföra en förstudie vid projektering 

av vägbyggnadsåtgärder också. Förstudien ska omfatta förutsättningar för tänkbara 

vägåtgärder inom existerande vägområde eller åtgärder som kräver nytt vägbygge 

men även andra åtgärder än vägåtgärder (Vägverket, Publikation 2002:46 , 2002). 

För att på ett lämpligt och fungerande sätt kunna hitta eventuella lösningar ska 

tonvikten vila på följande aspekter. Den insamlade informationen av den existerande 

situationen i det aktuella området, problembeskrivning samt målutformningen för 

projektet. Informationsinsamling sker vanligtvis genom granskning av tidigare 

genomförda utredningar och undersökningar. Vidare, med hänsyn till befintlig 

insamlad information kan problembeskrivningen utformas och även projektmålen 

kan formuleras. Projektmålen framhäver vilka kvalitéer som bör uppnås och även hur 

dessa ska uppnås vid lösning av problemet. I förstudien framställs projektmålen 

ytligt, men senare vid skedet vägutredning beskrivs målen mer omfattande 

(Johansson, 2010).   

Under förstudiefasen sker en dialog gentemot flera olika aktörer så som myndigheter, 

organisationer, allmänheten och näringsliv, då är det betydelsefullt att dialogen är 

öppen och rak så att framtagandet av förstudien förblir optimal (Vägverket, 

Publikation 2002:46 , 2002). Kommunikationen mellan alla de berörda sker normalt 

genom samrådsmöten vilket också kan ge upphov till faktainsamling där okända eller 

gamla förutsättningar kan avslöjas.  

3.1.3 Vägutredning 

I enlighet med Väglagen (1971:948) bör vägutredning ske endast om det under 

förstudiefasen upptäcks möjligheter för eventuella vägkorridorer som bör 

undersökas. Vägutredningen ska resultera i ett underlag som ska göra det rimligt att 

välja det område som kan vara aktuellt för att bygga den planerade vägen, detta 

område kallas i regel för vägkorridor. Vägutredning ska även ge ett underlag för 

vägens trafiktekniska standard (Vägverket, Publikation 2005:64, 2006). Under 
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vägutredningsfasen granskas förstudien för eventuella kompletteringar, därefter 

undersöks en rad olika lösningar och därmed analyseras också 

miljökonsekvensbeskrivningen (Johansson, 2010).  

Miljökonsekvensbeskrivningen bör framhävas tydligt, vidare ska den innehålla 

information som gör det möjligt för att kunna beskriva samt identifiera direkta och 

indirekta effekter, de konsekvenser som vägprojektet kan orsaka på natur- och 

kulturmiljön, landskapsbilden, friluftslivet, markanvändningen och människors hälsa 

och säkerhet (Vägverket, Dok. Bet. 88210, 2007). Även en samhällsekonomisk 

kalkyl kan ingå i vägutredning som normalt tillsammans med 

miljökonsekvensbeskrivningen formar en bra grund vid väghållningsmyndighetens 

ställningstagande om projektets framtid i form av bestämmelser om projektet ska 

drivas vidare eller inte (Vägverket, Publikation 2005:64, 2006). Det är angeläget att 

under utredningens gång redovisar alla studerade vägkorridorer och områden, även 

här bör det beaktas åtgärder som är inaktuella för vägbygget (Johansson, 2010). 

Likaså alternativ noll och noll plus bör alltid enligt Väglagen tas hänsyn till vid 

jämförelse av de realistiska vägkorridorerna och trafiktekniska lösningar. 

Nollalternativet går ut på att i princip behandla den gamla vägen så som den är, 

respektive den gamla vägen med förbättringsåtgärder (Vägverket, Publikation 

2005:64, 2006). 

Slutligen ska vägutredning som tidigare nämnts i rapporten fungera som ett underlag 

för väghållningsmyndighetens ställningstagande om projektets framtid, men den bör 

även kunna användas som underlag för regeringens tillåtlighetsprövning om en sådan 

bör utföras. Beslutas det sedan att gå vidare med en viss vägkorridor skall då en 

arbetsplan upprättas (Vägverket, Publikation 2005:64, 2006). 

3.1.4 Arbetsplan 

Varje vägprojekt bör behandlas i enlighet med processen som är beskriven i 

väglagen, där framstår det tydligt att en arbetsplan alltid bör upprättas även vid drift 

och underhåll av vägar (Vägverket, Publikation 2010:01, 2010). Arbetsplanen är det 

första steget i projekteringsprocessen men är det tredje skedet i hela arbetsprocessen, 

detta framstår tydligt i Figur 2 tidigare i rapporten.  Därmed kan det fastställas att 

vägen först börjar projekteras vid upprättandet av arbetsplanen.  

Avsikten med arbetsplanen är att främst ge väghållaren ett godkännande till att bygga 

vägen vilket någorlunda skulle kunna jämföras med bygglov enligt PBL, vidare ska 

arbetsplanen även visa var vägen ska dras samt hur den eventuellt ska formas. Likaså 

uppgifter om mark och annat utrymme för tunnlar som berör vägen bör framhävas i 

arbetsplanen, men det avser även temporära transportvägar samt markområden 

(Vägverket, Publikation 2010:01, 2010). Nödvändiga skyddsåtgärder bör dessutom 

redovisas i arbetsplanen, dessa åtgärder ska förebygga störande moment för natur- 

och kulturmiljö men också för de bosatta längs vägsträckan (Vägverket, Dok. Bet. 

88210, 2007).  
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I Vägverkets handbok som behandlar och beskriver arbetsplansprocessen betonas 

tydligt vikten av samrådsmöten och sakägarsammanträden. Dessa möten, där 

kunskap om projektet samlas in, ska ge alla berörda en möjlighet att få bra inblick i 

processen så att vederbörande kan ta del av planerade åtgärder och på ett lämpligt 

sätt framföra sina idéer. En av arbetsplansprocessens avslutande skeden är när 

tillräckligt projekteringsunderlag är fullbordat, då hålls normalt 

sakägarsammanträden där den planerade väganläggningen presenteras så att alla 

berörda aktörer på bästa sätt kan förstå projektet. Dessutom kan dessa intressenter i 

form av kommuner och fastighetsägare framföra sina åsikter och tankar där även 

chans till enskilda samtal kan förekomma.  

 

Arbetsplanprocessen har alltså en betydande roll vid förankring av vägprojektet, 

anledningen är att involverade parter får en bra uppfattning och acceptans för 

projektet (Johansson, 2010). För att arbetsplanen avslutningsvis ska kunna bedömas 

vara etablerad ska länsstyrelsen godta miljökonsekvensbeskrivningen som normalt 

upprättas i samband arbetsplanen (Vägverket, Dok. Bet. 88210, 2007). Den beskriver 

hur miljön påverkar projektet men också vilka tänkbara skyddsåtgärder som krävs för 

den valda vägkorridoren.  

3.1.5 Bygghandlingar 

Anledningen till att bygghandlingar upprättas är för att arbetsplanen normalt inte är 

tillräckligt detaljerad för att genomföra vägbygget i praktiken. Bygghandlingar 

fungerar normalt som stöd för byggprocessen där entreprenörer finner tekniska 

handlingar samt beskrivningar med hänsyn till krav på vägens funktion (Vägverket, 

Dok. Bet. 88210, 2007). Bygghandlingarna beskriver projekteringen i detalj där 

noggranna genomförande för olika delar av vägen framställs. I bygghandlingar 

framgår även hur trafikgången kommer arta sig under byggskedet, hur enstaka 

förbindelsevägar ska anläggas och hur jord- och bergmassor skall disponeras. I 

bygghandlingar kan också enskilda delar så som trafiksignaler, skyltar och 

vägmarkeringar framföras (Johansson, 2010). Krav på skyddsåtgärder samt 

försiktighetsmått framhålls normalt också i bygghandlingarna som är grunden för 

byggarbetet. Mestadels upphandlar Trafikverket sina entreprenörer med understöd av 

bygghandlingarna, men inte under totalentreprenad där entreprenören själv istället får 

i uppgift att upprätthålla bygghandlingarna dock med hänsyn till de funktionskrav 

Trafikverket ställer (Trafikverket, Dok. Bet. 100584 , 2012).  

3.1.6 Byggskede 

När bygghandlingar är färdigställda och entreprenören är upphandlad påbörjas 

byggskedet som innebär att byggandet av vägen påbörjas. Innan byggandet inleds 

bör alla de berörda bli informerade, informationsutdelningen beror normalt på 

projektets utsträckning. Så fort arbetsplanen är upprättad och fastställt kan 

byggnadsarbetet starta (Vägverket, Dok. Bet. 88210, 2007).  
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3.2 Masshantering vid vägprojekt  

Masshantering är ett begrepp som vanligtvis används i samband med alla stora 

anläggnings- samt infrastrukturprojekt. Främst inom de stora väg- och 

järnvägsprojekt där stora schakt-, berg- och jordmassor uppstår vid sprängning och 

uppgrävning. Vid väg- och järnvägsbygge strävas det ständigt efter att utnyttja de 

befintliga av jord- och bergmassor inom entreprenadområdet och på så vis hushålla 

med naturens resurser och samtidigt minimera långa transporter så att entreprenören 

på bästa sätt kan minska bränsleutsläppen (Trafikverket, 2014).  

3.2.1 Masshantering vid planeringsskedet 

Under planeringsskedet av masshantering upprättas en masshanteringsplan, avsikten 

med masshanteringsplanen är att redogöra samt planera för hantering, styrning och 

kontroll av jord- och bergmassor. Masshanteringsplanen behandlar framställningen 

av de uppgrävda och sprängda massorna men också mottagandet och därtill även 

transporterandet av schakt- och bergmassor. Ytterligare resurser redovisas i 

masshanteringsplanen, främst i form av materialtransporter som ska hantera de 

producerade massorna. Vidare framgår i masshanteringsplanen även 

mellanlagringsmöjligheterna och återvinningsmöjligheterna av jord- och bergmassor 

(Niklasson, 2011). I en masshanteringsplan kan även förutsättningar framgå i form 

av godkännande eller anmälan enligt miljöbalken, detta för att eventuellt kunna 

handskas med massorna som riskerar vara förorenade (Trafikverket, Dok. Bet. 

100584 , 2012). 

3.2.2 Mängdbegrepp vid masshantering  

Mängdförteckningar som förkommer i alla bygg- och anläggningsprojekt har en 

framstående betydelse vid tidsberäkning i samband med kalkylering och planering. 

Under produktionen utnyttjas dock mer eller mindre material än vad som mätts upp 

från ritningar och förteckningar, detta leder i sin tur till att en hel del blir 

spillmaterial av de inköpta mängderna som normalt kallas för verklig mängd.  

Vid anläggningsarbeten sker en hel del hantering av jord- och schaktmassor. Massor 

lastas, transporteras och lossas, det vill säga förflyttas och därefter placeras dessa 

massor vilket bland annat innebär mottagning, packning och utläggning, detta 

begrepp kallas för komprimering. I dessa samband förkommer det även flera 

mängdbegrepp. Volymen på de schakt- och jordmassor förändras vid hantering av 

dem i verkligheten beroende på de tillstånd de befinner sig i vid hanteringen 

Volymbegrepp har därför introducerats i syfte för att kunna bestämma volymen på 

ett entydigt och klart sätt (Révai, 2012). Även begreppet massa förekommer inom 

anläggningsarbeten, dock är det mera vanligt vid gruvarbeten där en hel del 

bergkross förkommer. I projekteringsfasen används begreppet volym som en direkt 

väsentligt mängdtyp, men senare under produktionen används både massa och volym 

beroende på vilka antagande som råder (Axner, 2011).  
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Révai (2012) definierar i sin bok (Byggprocessen) olika volymbegrepp som används 

vid markarbeten:  

 Teoretisk fast volym m
3
(tf): volym i naturtillstånd, uppmätt eller beräknad 

enligt teoretisk sektion på ritningar.  

 Verklig fast volym m
3
(vf): volym i naturtillstånd (eller upplag), uppmätt i fält 

enligt verklig erhållen sektion.  

 Lös volym m
3
(vl):verklig volym vid visst hanteringstillstånd. Volymen är inte 

entydig, då den kan förändras till exempel vid komprimering i samband med 

förflyttning. 

 Teoretisk anbringad volym m
3
(ta): volym i placerat tillstånd, uppmätt enligt 

teoretisk sektion.  

 Verklig anbringad volym m
3
(va): volym i placerat tillstånd, uppmätt enligt 

verkligt utfylld sektion. Eventuell övervolym under fyllningar är på grund av 

sättning av marken svår att mäta. 

3.2.3 Vägdesign   

Vid upphandling av vägobjekt finns allmänna tekniska krav och beskrivningar från 

Trafikverket som skall följas, i dessa dokument finns beskrivningar över hur delar i 

vägkonstruktionen skall utföras. Dessa publikationer och beskrivningar som 

formuleras enligt AMA-Anläggning ska finnas som underlag som riktar sig främst 

mot projektörens arbete (Vägverket Publ 2009:120, 2009).  Dessa regelverk är väl 

inarbetade hos de flesta svenska entreprenörer men även många beställare så som 

kommuner m.fl. utnyttjar dessa regelverk för att tillförsäkra en god kvalité i 

vägkonstruktioner (Axner, 2011).  

 

Figur 3 – Uppbyggnaden av vägkonstruktionen enligt VVK-väg.  

En vägs uppbyggnad enligt vägverkets krav väg (VVK-väg) ser normalt ut som i 

Figur 3 och består av följande lager.  

Undergrund – är den befintliga delen mark som ligger under vägbyggnaden som 

normalt i Sverige består av morän, lera eller berg.  
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Underbyggnad – är den kompletterade delen av den befintliga marken som befinner 

sig mellan undergrund och terrassyta. I huvudsak ingår i den delen tillförda jord- och 

bergmassor men även schaktmassor som schaktas i en annan del av vägen. 

Terrassyta – är den ytan som skiljer överbyggnaden från underbyggnaden eller 

överbyggnad från undergrund. Terrassytan består främst av jord- och bergmassor 

som omplacerats, dessa massor inhämtas från en annan del av vägsträckan eller köps 

in. 

Överbyggnad – är den del som består normalt av tre lager och befinner sig ovanför 

terrassytan. I vanliga fall är dessa tre lager förstärkningslager, bärlager och slitlager. 

Kvalitén på dessa material bör öka uppåt i överbyggnaden där förstärkningslagret 

fungerar som både skyddande och dränerande lager för att eventuellt kunna hindra att 

fukt och annat finmaterial från att tränga sig upp i bärlagret. 

 

Figur 4 - Allmän beskrivning över hur en vägöverbyggnad är uppbyggd enligt VVK-väg.  

Både förstärkningslagrets och bärlagrets uppgift som syns på Figur 4 är att minimera 

deformationer i undergrunden genom att fördela lasten jämt över konstruktionen. 

Bärlagret som normalt delas in i två delar både bundet och obundet bärlager, skall 

sedan även fungera som ett lager som bär upp både slitlagret och lasten från trafiken. 

Det bundna bärlagret består för det mesta av olika former av bitumen lösningar men 

även cement har förekommit för den delen. I det obundna bärlagret däremot är 

asfaltbeläggningar den mest dominerande typen.  

3.2.4 DynaRoad  

DynaRoad är ett lokalitetbaserat planeringsprogram som är utvecklat i Finland, 

programmet är speciellt utvecklat framförallt för projektledning och hantering av 

markarbeten av främst stora vägprojekt med verktyg för massdisponeringsplanering. 

Programmets huvuduppgifter är att beräkna transportlängder, mängder men också att 

planera och följa upp produktionen. Programmet kan utnyttjas av entreprenörer, 

projektörer men också beställare eftersom det ger fördelar i alla projektfaser genom 

att tillåta snabbare, mera realistisk och mera exakt planering och analys jämfört med 

traditionella metoder. DynaRoad innehåller följande tre moduler (DynaRoad, 2005):  

DynaRoad Plan (planering): gör det möjligt att planera massbalansen vilket innebär 

beräkning av över- och underskottsmaterial vilket gör det möjligt att hitta optimal 



17 

 

placering av eventuella krossplatser och sidotippar. Här ges möjlighet att utvärdera 

resurskostnaderna för olika vägdesignalternativ. 

DynaRoad Schedule (tidplan): gör det möjligt att framställa ett tidsplan för projektet 

som baseras på uppgifter om volymer, platser, kvantiteter, produktionstakter, resurs- 

och tillgångsbehov, beroenden, kalendrar och olika tidsbegränsningar.    

DynaRoad Control (övervakning): gör det möjligt att övervaka och styra projektet 

för att tidplanen ska hålla. Här ska det utförda arbetet matas in i programmet för att 

därefter kunna jämföras med det planerade arbetet, då går det exempelvis att jämföra 

masstransporterna. Detta ska då underlätta utredningen av bristerna, men samtidigt 

skall man även kunna förbättra under projektets gång eller vid framtida projekt. 
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3.3 Planeringsmetoder vid vägprojekt 

Bygg- och anläggningsbranschen har viss problematik, i jämförelse med till exempel 

bilindustrin, att varje projekt ofta skiljer sig ifrån tidigare projekt när det gäller, 

lokalisering av projektet, omfattning av projektet och kommunikationen mellan 

involverade parter för att nämna några problemområden (Koskela, 1992). Detta har 

resulterat i att t.ex. utvecklingen av effektiviteten inom organisationer, tillämpning av 

nya teknologier har hamnat efter tillverkningsindustrin. Utveckling och tillämpning 

av IT-applikationer har varit en avgörande faktor för effektivare produktutveckling 

och tillverkningsmetoder (Jongeling, 2006). 

Flera planeringsmetoder tillämpas utifrån projektets egenskaper och tidigare 

erfarenheter inom företaget. Generellt används vissa planeringsmetoder för vissa 

projekttyper. Planeringsmetoder delas generellt in i två huvudsakliga metodologier, 

aktivitet-baserad planering samt läges-baserad planering (Kenley, 2004). 

 

Figur 5 - En modell som visar hur planeringsmetoder delas in (Kenley & Seppänen, 2009) 

Nätverksplanering hör exempelvis till den aktivitetsbaserade planeringen som passar 

bättre till mer komplexa projekt så som större sjukhus eller byggnader med en 

avancerad arkitektur, då däremot lägesbaserad planering i form av Line Of Balance 

lämpar sig bättre då arbetet sker i upprepande karaktär (Büchmann-Slorup, 2012). 

Exempel på projekt med upprepande arbetsuppgifter är järnvägs-och vägprojekt, 

broar och tunnlar.  

Inom byggbranschen har däremot utnyttjandet av lokalitetbaserad planering varit 

minimal, anledningen till detta är att byggprojekt normalt domineras av icke-

repetitiva arbetsuppgifter där omfattande antal projekt istället tillämpar 

aktivitetsbaserad planering (Jongeling, et al., 2007). Vid nyproduktion av vägprojekt 

kan flera typer av planeringsmetoder tillämpas. Planeringen av aktiviteter och dess 

ordningsföljd och hur arbetsplatsen utformning planeras under projektets gång 

påverkar kostnader, tidsåtgång och arbetsmiljön avsevärt om planeringen är 

bristfällig. Detta blir påtagligt i anläggningsprojekt vid schaktning och transporter av 

jordmassor eftersom det ofta involverar stora volymer och är de aktiviteter som 
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(LOB)  

Lokalitetsproduktion 
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påverkar fortlöpandet av övriga aktiviteter i stor utsträckning. (Mawdesley, et al., 

2004) 

3.3.1 Lokalitet-baserad planering  

Intresset gällande lokalitetbaserad planering har varit relativt minimal trots att det nu 

funnit sedan 1940-talet (Andersson, 2008). Anledningen är att byggbranschen 

normalt domineras av icke-repetitiva arbetsuppgifter, men också för att utvecklandet 

av lokalitetbaserad mjukvara varit ytterst liten (Andersson & Christensen, 2007). 

Dock har utnyttjandet av lokalitetbaserad planering på senare år ökat, anledningen är 

att flera projekt numera genomgår stora mängder av prefabricerade byggdelar som 

normalt tillverkas eller monteras upp direkt på arbetsplatsen, detta medför i sin tur att 

arbetet sker kontinuerlig eller repetitivt på olika lokaliteter eller i form av olika 

enheter runt om på arbetsplatsen (Jongeling, et al., 2007).  

I Finland har tillämpningen kommit längst gällande lokalitetbaserad planering. På 

senare år har det även utvecklats, i ett samarbete med den finska byggindustrin, ett 

kommersiellt programpaket kallat DYNAProject.
 

Huvudprincipen för detta 

programpaket är att begränsningarna för de schemalagda aktiviteterna/uppgifter 

beaktas så tidigt som möjligt under planeringsfasen. I DYNAProject kan flera 

lokalitetsbaserade verktyg utnyttjas så som Line Of Balance och Flowline, fördelarna 

med detta system är att det främst underlättar planering av ett genomförbart schema 

som inte är känslig för störningar (Kankainen & Seppänen, 2003).  

Till skillnad från aktivitetsbaserad planering så grundas den lägesbaserade 

planeringen på att använda sig av ”lokaliteter” eller ”enheter” för att eventuellt 

planera, analysera samt kontrollera arbetsflödet. En ökad effektivitet vid användning 

av lokalitetbaserad planering uppfylls genom att: (Seppänen, et al., 2012).  

 Planera för kontinuerligt, upprepande arbetsuppgifter  

 Färdigställa aktiviteten innan förflyttning till nästa lokalitet 

 Undvika störningar för arbetsgrupper inom samma lokalitet  

Lokalitetsbaserad planering innehåller flera olika metoder som skiljer sig marginellt 

från varandra, de metoder som omfattas är ”line of balance scheduling”, ”linear 

scheduling method”, ”vertical production method”, ”repetitive project model”, 

”flowline” m.m. (Büchmann-Slorup, 2012). I grunden baseras lägesbaserad planering 

i synnerhet på Line of Balance (LOB) och Flowline metoden (Büchmann-Slorup, 

2012), därför presenteras båda metoderna i rapporten. Den väsentliga skillnaden 

mellan dessa två metoder är linjen som illustrerar start och slut för aktiviteten och 

presentationen av det utförda arbetet. I LOB används två linjer där det ackumulerade 

arbetet eller produktionen visas över tiden, enhetsproduktion, medan i flowline 

används en linje där lokaliteten eller arbetsarean visas på den vertikala axeln 

”lokalitetsproduktion” (Büchmann-Slorup, 2012).  
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3.3.1.1 Line of Balance (LOB)  

Line of Balance är en teknik som det normalt talas om i samband med 

lokalitetbaserad planering. Tekniken utvecklades först tidigt på 1940-talet genom 

företaget Goodyear Company i USA och implementerades först på industrier där den 

tillämpades främst för industriell tillverkning och produktionskontroll. På senare år 

började tekniken även att utnyttjas i bygg- och anläggningsbranschen där den nu 

används för planering samt schemaläggning (Neeraj, 2011). De grundläggande 

komponenterna för LOB som behöver beaktas initialt är (Büchmann-Slorup, 2012):  

 Logiska relationer mellan aktiviteter 

 Tidsperiod för hela projektet 

 Stadier och aktiviteter 

 Start och färdigställande av aktiviteter 

 Produktionstakt för enskild enhet 

 Resursbehov 

Det första steget i planeringen är att bestämma en logisk ordningsföljd mellan 

aktiviteter, dvs. vilka aktiviteter som ska föregå varandra. Detta kan göras med hjälp 

av ett nätverksdiagram, se Figur 8. När ordningsföljden är etablerad kan ett LOB-

diagram struktureras upp. Tidigast möjliga start för en enhet och färdigställande av 

den sista enheten för alla aktiviteter bör beaktas för alla steg inom det etablerade 

nätverksdiagrammet för att undvika en konflikt mellan två aktiviteter. Detta är en 

egenskap för LOB, att beaktningen av repeterade aktiviteter under produktionen så 

att dessa är ”in balance”, dvs. att produktionen sker konstant och undviker 

”gråzoner” där aktiviteter fördröjs av varandra och produktionen riskerar att stoppas. 

 

LOB är inriktad i färdigställandet av enheter inom olika tidsperioder, 

produktionstakten, som baseras på vetskapen om hur många enheter som måste 

färdigställas per tidsenhet för att klara den projekterade tidsramen för hela projektet. 

Den optimala produktionstakten med den optimala storleken på arbetslaget kallas för 

natural rhythm och avvikelser från denna produktionstakt anses ödsla tid och 

Figur 6 - Line of Balance-diagram som visar exempel på när två aktiviteter har olika produktionstakt, 

baserad på (Arditi, et al., 2002) 
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resurser (Lumsden, 1968). LOB baserar sig normalt på antagandet att 

produktionstakten för en aktivitet är jämn. Med andra ord, produktionshastigheten av 

en aktivitet är linjär där tidsåtgången ritas på en axel, vanligen horisontella, och 

enheter eller stadier av en aktivitet på den vertikala axeln. (Siddesh, et al., 2013). 

3.3.1.2 Flowline 

Peer tillsammans med Selinger anses vara de första som bidragit till flowline-

metoden. Flowline utgjorde en ny planeringsteknik för hantering och åskådliggöra 

aktiviteter för ett projekt. Peer påpekade att planering och kontrollering av projekt 

inom byggnadsindustrin bör sträva efter att färdigställa projekt i snabbast möjliga tid 

som är förenlig med ekonomiska begränsningar. Den kortaste byggtiden är 

nödvändigtvis inte den bästa i ekonomisk synpunkt.  

Tillgängliga resurser under projektets gång kan variera och även så behovet av 

resurser mellan olika aktiviteter. (Büchmann-Slorup, 2012) Istället för att visa två 

linjer för start och färdigställande, som med LOB, använder flowline endast en linje. 

Början av en linje representerar startdatum för aktiviteten. Flowline visualiserar 

rörelsen av en arbetsgrupp utmed projektet i sektioner eller lokaliteter, till exempel 

längs en väglinje i ett vägprojekt, med vägavståndet på y-axeln och en kalender utgör 

tid på x-axeln. Se exempel i Figur 7 

 

Figur 7 - Flowline diagram där alla aktiviteter har samma produktionstakt (Büchmann-Slorup, 2012) 

Med flowline är det möjligt att visualisera den faktiska produktionstakten med den 

planerade för att på ett tydligt sätt erhålla prognoser över hur produktionen förhåller 

sig inom tidsramen. Även i planeringsstadiet så drar optimeringen nytta av 

visualiseringen av aktiviteter för justering av storlek på arbetslag och antalet 

arbetslag som arbetar samtidigt (Kenley & Seppänen, 2009). 

 



22 

 

3.3.2 Aktivitet-baserad Planering  

Historiskt sett har planeringen inom bygg- och anläggningsbranschen dominerats av 

aktivitetsbaserad planering där det främst utnyttjats metoder så som Critical Path 

Method (CPM) och Program Evaluation and Review Technique (PERT) (Kelley Jr, 

1964). Anledningen till detta är framförallt att byggbranschen har dominerats av 

mestadels icke repeterande arbetsuppgifter och därför lämpar sig bäst den aktivitet-

baserade planeringen (Krantz, 2013).  

Tekniken grundas på ett upprättat logiskt nätverk av aktiviteter som normalt delas in 

i två väsentliga divisioner; deterministiska (CPM) och probabilistiska (PERT) 

(Kenley & Seppänen, 2009). Den fundamentala skillnaden mellan dessa två tekniker 

är att aktiviteterna i ett CPM-nätverk behandlas i bestämda enheter, medan i PERT 

behandlas aktiviteterna utifrån ett sannolikhetsperspektiv (Martinez, 2013). Dessa 

tekniker underlättar avgörandet samt fokuseringen på de kritiska aktiviteterna, vilket 

i sin tur gör det möjligt att kalkylera tiden för både aktivitet och projektet 

(Büchmann-Slorup, 2012). 

3.3.2.1 Critical Path Method 

Under 1950-talet utvecklades i USA nätverksplanering i samband med projektering 

och tillverkning av stora militära projekt. Det två mest välkända 

nätplaneringssystemen är CPM och PERT. CPM tekniken som på svenska normalt 

kallas för den kritiska linjen, introducerades först genom de två kemisterna Kelly and 

Walker, år 1959, där den till en början utnyttjades till att planera byggande samt 

underhåll av kemiska fabriker (Eriksson, 2008).  

Huvudsyftet med CPM är att visa varaktigheten av projektet samt sekvensen för 

aktiviteterna, men även delmålen för aktiviteten och huruvida aktiviteten är kritisk. 

Metoden demonstrerar också tydligt aktiviteterna och deras logiska relation till andra 

aktiviteter i form av efterföljning (Krantz, 2013). Det är bevisat att CPM metoden är 

effektiv vid planering och kontroll av stora komplexa projekt samt icke repeterande 

jobb (Andersson & Christensen, 2007). Ett första steg vid skapande en CPM analys 

är att dela upp arbetet i enskilda arbetsuppgifter eller aktiviteter genom att använda 

sig av work break down structure (WBS) vilket definieras som ett hierarkiskt system 

som bryter ner stora delar av projektet i mindre hanterbara arbetspaket (Lester, 

2007).  

För varje projekt eller arbete bör det finnas en ordningsföljd av arbetet som måste tas 

hänsyn till, alltså enstaka arbetsuppgifter kan beror på färdigställandet av andra 

medan andra aktiviteter inte berörs av någon aktivitet alls (Guy Le, 2009). Detta 

aktivitetsberoende presenteras normalt grafiskt genom ett arrow diagram som 

normalt kallas för nätverksdiagram på svenska, eller genom ett precedence diagram 

(Büchmann-Slorup, 2012). Varje aktivitet bör sedan tidsättas. Ur dessa tekniker skall 

den förutsagda tiden som behövs för att slutföra projektet kunna presenteras, men 

även hur skilda aktiviteter är kritiska eller inte genom illustration av Critical Path 

(CP) (Jongeling, et al., 2007). Diagrammet skall vidare kunna användas för att bättra 
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på planeringen och utformningen av tidsplanen, men även vid uppföljning av 

projektet.

 

Figur 8 - Exempel på hur ett Arrow diagram kan se ut (Martinez, 2013).  

Arrowdiagrammet innehåller pilar som representerar aktiviteterna, dock har pilarnas 

längd och riktning ingen betydelse förutom att de illustrerar den logiska kopplingen 

mellan aktiviteterna. Varje aktivitets varaktighet står under aktivitetens namn 

(Büchmann-Slorup, 2012). Boxarna representerar tidigast händelse (TH) som 

beskriver när aktiviteten tidigast kan starta samt senast händelse (SH) som beskriver 

när aktiviteten senaste bör starta så att sluttiden inte påverkas (Révai, 2012).  

 

 

Figur 9 - Exempel på hur ett Precedence diagram kan se ut (Fross & Alexander, 2006) 

Ett Precedence diagram innehåller pilar och boxar där boxarna representerar 

aktiviteterna. Pilarna i ett Precedence diagram illustrerar den logiska kopplingen 

mellan aktiviteterna men också vilka aktiviteter som är beroende av varandra. I 
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boxarna finns väsentliga begrepp så som early start (ES), late start (LS), early finish 

(EF), late finish (LF) samt varaktighet för aktiviteten. 

Slutligen ska CPM visualiseras i ett Gantt-schema som ska hjälpa vid 

kommunikation, analysering samt uppföljning av tidsplan. De främsta fördelarna vid 

användning av CPM-metoden är den övergripande bilden som skapas där start och 

sluttider presenteras, även sekvenser, kritiska aktiviteter samt milstolpar introduceras 

(Johansson, 2010).  

3.3.2.2 Gantt-schema 

Gantt-schema är en visualiseringsmetod som används frekvent inom bygg- och 

anläggningsindustrin. Tekniken är uppkallad efter Henry L. Gantt. Tekniken är en 

form av ett stapeldiagram som utnyttjas till att illustrera start och färdigställande, där 

aktiviteter visualiseras efter en lämplig tidsskala. En aktivitet utgörs av en stapel vars 

längd motsvarar den tid som aktiviteten beräknas ta (Révai, 2012).  

 

Figur 10 - Ett exempel på Gantt-schema över schakt och fyll arbete i ett vägprojekt 
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4. Redogörelse av planeringsmetoder vid masshantering 

Följande kapitel behandlar utförandet av traditionell planeringsprocess vid 

masshantering samt planeringsprocess vid masshantering med tillämpning av 

lokalitet baserat planeringsprogram. Detta utförs genom att tillhandhålla väsentlig 

data från ett verkligt vägprojekt. Förutsättningar för vägprojektet som tillämpas 

presenteras inledande i detta kapitel.  

4.1 Introduktion Fallstudie  

Eftersom programmet DynaRoad är ett linje utformat program  så passar det bäst vid 

planering av väg- och järnvägsbygge men även vid byggnation av flygplatser, 

hamnar och trafikplatser. Projektet som studeras i rapporten är ett vägprojekt, 

projektet är en utbyggnad av väg E22 till motorväg mellan Rolsberga och Fogdarp i 

Skåne. E22 är en väg som sträcker sig från Trelleborg och fortsätter ända upp till 

Norrköping, i dagsläget är vägen både kraftigt trafikerad och olycksdrabbad. För att 

eventuellt åtgärda följande åtgärder och delvis få en säkrare E22 samt förbättra 

framkomligheten, byggs sträckan mellan Rolsberga och Fogdarp om till motorväg 

och mötesfri väg. 

Ombyggnationen av den 4.7 km långa motorväg består av följande moment. 

 Dagens E22 smalnas av och görs om till en lokalväg  

 En ny trafikplats byggs i Fogdarp där E22 kommer korsa väg 17  

 En ny busshållplats vid ”Tegelladan” byggs med bussramp och anslutande 

gång- och cykelväg  

 Pendlar- och cykelparkering byggs vid busshållplatserna 

 Bullerskyddsåtgärder i form av plank och bullervall byggs längs med skilda 

sträckor på vägen  

 Nya vattenmagasin byggs för att ta hand om delar av vattnet från vägen  

 3 nya broar byggs över korsande vägar  

Entreprenadformen för detta projekt är totalentreprenad med funktionsansvar vilket 

innebär att entreprenören Peab står för både projektering och byggande av vägen där 

Trafikverket är beställaren. Kontraktssumman uppgick till 190 miljoner kronor. 

Tanken från början var att starten för projektet skulle vara sommaren 2012 och 

november 2013 skulle projektet vara helt färdigställt. På grund av olika skäl blev så 

aldrig fallet, projektet fick i vilket fall starta sommaren 2012, istället blev det nu en 

ny beräknad tid som är sommaren 2014. En väsentlig anledning till förseningen var 

att vägen inte fick plats i den förslagna vägkorridoren vilket ledde till 

omprojektering. För att åtgärda följande problem sänktes hastighetsstandarden från 

70km/h till 50km/h och på så sätt kunde vägen byggas inom vägkorridoren. 

Projektet involverar stora mängder, ca 200 000 m
3
 jordschakt, ca 80 000 m

3
 

matjordsschakt och en asfaltyta på ca 100 000 m
2
. En viktig fråga i projektet var hur 

hanteringen av överskottet på jord skulle ske, lösningen blev genom att justera 
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vägprofilen, vilket innebar cementstabilisering av överbyggnaden. Jordöverskottet 

minskades då från 100 000m
3 

ner till 30 000 m
3
. Genom avtal med fastighetsägare 

kunde det beräknade överskottet på 30000m
3
 hanteras. 

 

Figur 11 - Det gröna sträcket på kartan visar vart den nya E22 skall gå 

Tanken hos entreprenör var från början att utnyttja planeringsprogrammet DynaRoad 

i detta projekt men på grund av flera skäl blev aldrig så fallet. En väsentlig anledning 

till detta var resursfrågan, entreprenören hade alltså brist på kompetens inom 

programmet. Alla handlingar i form av mängdförteckningar var heller inte färdiga i 

tid för byggstart för att eventuellt kunna utnyttja programmet optimalt. Projektchefen 

påstod även att det som är nytt tar både tid och kraft att implementera och då är det 

lätt hänt att det sker en uppskjutning till nästa projekt då man även känner sig trygg i 

det man gör förtillfället.  

Vägprojektet medförde stora massförflyttningar och därmed krävdes även långa 

transporter av massor utmed väglinjen. För hela vägsträckan var tanken att avklara 

allt schaktarbete under perioden maj-sep, anledningen till detta är att massorna under 

denna tid befinner sig i bästa hanteringstillstånd. Eftersom projekteringen blev 

försenad kunde inte arbetet sättas igång, dock runt den 15 juni hade man avklarat så 

långt i projekteringen att arbetet i fält kunde sättas igång. Detta orsakade att 

schaktarbetet pågick ända fram till sent in på hösten och då vädret inte var gynnsamt 

ledde till att massorna blev icke-hanterbara. Istället fick man komplettera med större 

massor längs med vägsträckan.  
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4.2 Traditionell planeringsprocess vid masshantering - E22 

Vid planering av schaktarbetet kan flera olika metoder tillämpas. I allmänhet skiljer 

sig den traditionella planeringen från projekt till projekt och detta beror vanligen på 

hur förfrågningsunderlaget är upprättat, vilket normalt skiljer sig från konsult till 

konsult. För detta projekt har entreprenören använt sig av traditionell planering och 

därmed behandlat flera olika bygghandlingar för att beräkna massbalans. Här nedan 

följer arbetsgången. 

Ett första steg är att lära känna projektet för att få ett övergripande perspektiv över 

hur jobbet är tänkt att drivas. Analysera eventuella hinder för arbetetsgången och hur 

dessa kan undvikas eller hur hindrens inverkan kan minimeras. Orsaker till hinder 

kan vara följande:  

 Trafik  

 Brobygge  

 Vattendrag  

 Tunnelbygge   

Därefter påbörjas behandlingen av upprättade handlingar, för att beräkna var schakt 

och fyll skall utföras. Genom att granska profilritningar fås reda på inom vilka 

intervaller på vägen schakt och fyll skall genomföras, se Figur 12 

 

Figur 12 - Profilritning på väg E22 

Föratt sedan beräkna schakt och fyll mängderna övergår användaren till 

sektionsritningar se Figur 13, därpå genom att multilplicera bredd, höjd och längd 

erhålls beräknad mängd.  

 

Figur 13 - Sektionsritning för ett schakt intervall på väg E22 

Beräkningen av massbalans utförs också för att analysera hur åtgärder i vägdesignen 

potentiellt kan minska över- eller underskottet av massor inom entreprenadområdet. 

Befintlig marknivå  
Överbyggnad  Schaktdjup 

Här skall fyll ske  

Fyllintervall  Schaktintervall  

Här skall schakt ske  
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Förändringar av vägdesignen leder till att handberäkningar för massbalansen får 

göras om ifrån start för att vara korrekta. Faktorer för hur vägdesignen förändras är 

många. Tjälfrittdjup, tillåten höjning och sänkning av beställaren, statistisk data för 

antalet fordon.   

När vägdesignen är bestämd och schakt-och fyllmängder är beräknade enligt den 

bestämda vägdesignen kan transportlängder beräknas. Ambitionen är att  beräkna 

kortast möjliga sträcka, vilket utförs manuellt genom mätning på profilritningar. 

Slutligen i kalkylen sätts kapacitet på grävmaskin och antalet dumprar dimensioneras 

med hjälp av transportlängderna.  

 

Figur 14 - Enkel modell som sammanfattar planeringsprocessen vid traditionell masshantering 

Planeringsprocessen resulterar i en tidsplan. Tidsplanen upprättas normalt genom 

CPM-metod där användaren baserar aktiverna på schakt- och fyllmängderna. Innan 

tidsplanen är upprättad är det viktigt att användaren har en idé över hur arbete är 

tänkt att drivas. Så fort den logiska följden av aktiviteterna är fastställd kan ett Gantt 

schema skapas för att visualisera arbetsgången. 

Planeringsmetoden åskådliggörs enkelt i en sammanfattande modell ovan, se Figur 

14. 

  

Input 

•Profilritningar  

•Sektionsritningar  

•Mängdförteckningar  

•Situationsplan  

Planeringsprocess 

•Lära känna projektet 

•Analys av hinder  

•Fastställande av 
vägdesign 

•Beräkna massbalans 
med understöd av 
förfrågningsunderlag  

•Avgör kostast möjliga 
sträcka  

 

Output 

•Transportlängder 

•Transportkostnader 

•Transportmängder  

•Resurskostnader  

•Tidsplan 
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4.3 Planeringsprocess vid masshantering – E22 med tillämpning av 

lokalitetsbaserat planeringsprogram  

Vid planering av masshantering i lokalitetbaserade planeringsprogrammet DynaRoad 

krävs färdigställda mängdförteckningar med lokaliteter för att kunna utnyttja 

optimeringsberäkningen i programmet. För att utnyttja programmet krävs även en 

situationsplan, med två kända koordinater, som avser huvudvägen samt alla 

anslutningsvägar och trafikplatser se Figur 15. Situationsplanen används till att rita in 

väglinjer och områden i programmet. Men också för att visuellt kunna följa 

arbetsflödet vägen igenom. 

 

Figur 15 - Situationsplan över E22 mellan Rolsberga och Fogdarp 

Mängdförteckning med lokaliteter i ett Excel dokument importeras i programmet 

tilldelas olika väglinjer i form av huvudväg, anslutningsvägar och trafikplatser. Dock 

måste strukturen vara beskaffad på sådant vis att programmet kan tolka mängderna 

rätt för att möjliggöra importen till programmet. I DynaRoad-manualen förklaras 

strukturen på följande sätt, se Figur 16. Sektionen anger lokaliteten mellan kända 

punkter längs med vägsträckan. I uppgiftstyp A, B och C anger vilken typ av 

arbetsuppgift som skall utföras i form av schakt, fyll, kross eller annat. 
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Figur 16 - Strukturen på hur mängdförteckningen skall se ut för att möjliggöra importen till DynaRoad 

Uppbyggnaden av mängdförteckningarna för projekt E22 såg ut på följande sätt, se 

Figur 17. Sektioner indelade i 100 meters intervall utmed vägsträckan, där framgår 

det tydligt hur mycket som både skall schaktas och fyllas på följande intervall. 

Uppgiftstyperna som beaktas i denna rapport var endast schaktning och fyll. 

   

Figur 17 - Strukturen på de importerande mängdförteckningarna till projekt E22 

Här nedan följer arbetsprocessen vid användning av DynaRoad i denna rapport.  

Det första steg i processen är att importera in en situationsplan i kartfönstret som 

visualiserar projektområdet där minst två kända koordinater måste vara kända för att 

avståndsberäkningar skall bli korrekt. Väglinjer som omfattar schakter ritas in i 

kartfönstret och tilldelas ett referensnummer. Sektionsspecifika mängdförteckningar 

importeras sedan till respektive väglinje se Figur 17.  

Nästa steg är att sammanlänka väglinjerna med vägförbindelser i kartfönstret, dessa 

vägar definierar förbindelsen mellan en väglinje eller ett område. Huvudsyftet till att 

dessa vägförbindelser ritas in och definieras är för att programmet skall veta hur 

långt avståndet är mellan de platser som involverar transporter av massor mellan 

inritade vägsträckor och områden, därmed kan transportavstånden beräknas. 

Ytterligare ett syfte att skapa vägförbindelser är så att programmet skall kunna 

tilldela väglinjer och områden koordinater så att de visualiseras korrekt i förhållande 

till varandra i massdisponeringsfönstret och i tid-lägesfönstret. 
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Därefter påbörjas transportplaneringen som också skulle kunna kallas för planeringen 

av massbalans. Detta steg görs i två olika faser, först i plan-modulen och sedan i 

schedule-modulen. Syftet med plan-modulen är att kunna identifiera balansen mellan 

schakt och fyll och därmed minimera material över- och underskott genom ändringar 

i vägprofilen eller vägdesignen, optimal balans innebär plus minus noll i 

massbalansen.  

För att beakta arbetsgången så måste så kallade manuella transporterna tillämpas, 

vilket innebär att specifika transporter införs manuellt till områden som kräver det 

för att beakta arbetsgången under projektet. Dessa transporter är inte optimala enligt 

DynaRoads beräkning. Därefter sker i programmet beräkning av transportoptimering 

för de resterande transporterna, då kommer programmet beräkna kortaste avstånden 

för alla transporter inom projektet. 

Figur 18 representerar massdisponeringsfönstret i plan-modulen, här visas endast det 

tvingade transporterna som arbetsgången begär. Dessa transporter är inte optimala 

eftersom de är manuellt utförda.  

 

Figur 18 - Massdisponeringsfönster i plan modulen som visar endast tvingade transporter 

Lösningen av transporterna i plan-modulen skall fungera som ett riktgivande facit för 

fortsatt tidsplanering. I schedule-modulen sker tidsplaneringen av transporter, syftet 

är att framställa en realistisk, genomförbar och noggrann transportplan som är 

samordnad med uppgifternas tidplan. I praktiken kan schedule-modulen inte 

tillämpas helt i enligt med lösningen i plan-modulen eftersom resursbegränsningar 

och utförandeordning av aktiviteter inte har beaktats i plan-modulen. 

Tidsplaneringen kan ske i två olika planeringstyper, antingen genom att utnyttja 

Jordschakt  

 Fyll  Tvingade transporter  
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aktivitetsbaserad planering i form av Gantt-schema alternativt lokalitetsbaserad i 

form av flowline. 

Avslutningsvis i projektkostnadsrapporten redovisas en sammanfattning av transport- 

och resurskostnader, projekt- och summauppgifter samt icke flyttad massa, detta 

endast i schedule-modulen. Eftersom tid inte tas hänsyn till i plan modulen redovisas 

endast transportkostnaderna i projektkostnadsrapporten.  

Planeringsmetoden illustreras i en enkel modell nedan, se Figur 19.  

 

 

Figur 19 - Enkel modell som sammanfattar planeringsprocessen vid masshantering med tillämpning av 

planeringsprogram 

  

Input 

•Mängdförteckning 
med lokaliteter  

•Situationsplan med 
kända koordinater  

•Startdatum  

Planeringsprocess 

•Importera projektets 
förutsättning 

•Tanke över hur arbetet 
skall bedrivas  

•Analys av hinder  

•Resurskapacitet  

•Kunskap om 
lokalitetbaserad planering  

•Tilldela lokalitetsbaserade 
mängder 

•Beräkna massbalans  

•Etablera tidsplanering 

Output 

•Transportlängder 

•Transportkostnader 

•Transportmängder  

•Resurskostnader  

•Tidsplan 
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5. Analys av planeringsmetoder vid masshantering 

Detta kapitel innehåller en jämförelse mellan den traditionella planeringsprocessen 

vid masshantering och planeringsprocess med tillämpning av planeringsprogram. 

Skillnaden i inputen redogörs för de båda planeringsmetoder. Vidare sker en 

jämförelse av planeringsprocess där för- och nackdelar redogörs för varje 

planeringsprocess. Även outputen som resulteras i en tidsplan jämförs för de två 

metoderna i form av Gantt-schema och flowline, även här skall för-och nackdelar 

redogöras. Avslutningsvis skall även en jämförelse ske för transportkostnader som 

också resulteras i outputen i de båda planeringsmetoderna.  

5.1 Jämförelse Input  

Innebörden av den input som framhålls vid det båda planeringsmetoderna är den 

samma. Syftet med inputen är att få kännedom om vart på vägen schakt och fyll skall 

utföras, men även mängden på dessa. Den traditionella planeringsprocessen kräver 

input i form av mängdförteckningar, sektionsritningar, profilritningar och 

situationsplan. Vid planering i ett lokalitetbaserat programvara däremot krävs annan 

input främst i form av mängdförteckning med lokaliteter och en situationsplan med 

kända koordinater.   

I anbudsskedet finns det relativt begränsad data tillgänglig för projektledare för att 

eventuellt framställa ett anbud, även tiden för den delen är begränsad. Detta kan i sin 

tur till skillnad från den traditionella planeringsprocessen orsaka problem vid 

tillämpning av lokalitetsbaserade planeringsprogram i form av DynaRoad under 

planeringen av masshantering. För att kunna utnyttja DynaRoad fullt ut och samtidigt 

få ett optimalt resultat så krävdes en hel del input som vid anbudskedet inte skulle 

kunna vara färdigställda särskilt i en totalentreprenad. I den traditionella däremot 

krävs inte lika omfattande input och kan påbörjas så fort förfrågningsunderlaget är 

färdigställt. Planeringsprogram som tillämpar lokalitetbaserad planering kräver en 

betydande mängd av inmatad information i det inledande skedet av 

planeringsprocessen vilket kan saknas vid denna fas av vägprojektet, vilket även 

framhålls i Andersson & Christensen (2007) rapport. 

5.2 Jämförelse planeringsprocess  

Traditionell planeringsprocess vid masshantering  

Fördelar:  

Den väsentliga fördelen med att använda denna planeringsprocess är att den är 

inarbetad inom organisationen vilket medför en trygghetskänsla hos användaren. 

Eftersom processen är tidskrävande sätts användaren verkligen in i arbetet, dock kan 

detta betraktas som en nackdel också eftersom användaren själv är den som kan mest 

om de upprättade beräkningarna.  
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Nackdelar:  

Nackdelarna i denna process överväger fördelarna, främst när det gäller att de 

manuella beräkningarna som kan leda till signifikanta avvikelser i förhållande till 

verkligheten. Det är även svårt och tidskrävande för vederbörande att avgöra kortast 

möjliga transportsträcka och därmed fastställa den mest gynnsamma lösningen. 

Eftersom all beräkning i denna process sker manuellt blir arbetsprocessen 

tidskrävande och ifall det förekommer felberäkning under arbetsgången eller 

ändringar i input bör hela processen upprepas på nytt. Processen är inte heller tydlig 

där tumregler och erfarenhet spelar en stor roll vilket även poängteras uttryckligen i 

Mawdesley, Askew och Al-jibouris (2004) artikel.  

Planeringsprocess med tillämpning av lokalitetbaserat planeringsprogram 

Fördelar:  

Planeringsprogrammet DynaRoad medför betydande fördelar vid planering av 

masshantering. Användaren får möjlighet till att tillhandhålla en snabbare, mera 

realistisk samt mera noggrann massplanering. Vid transportberäkning i programmet 

minimeras transportsträckorna optimalt där kortast möjliga sträcka redovisas. Vid 

massberäkningen säkerställs en effektiv användning av allt tillgängligt material och 

därmed fastställs en optimal massbalans. Därnäst får användaren även möjligheten 

till att vidare jämföra planerad och aktuell process sida vid sida.  

Nackdelar: 

Dynaroad är ett planeringsprogram som inte funnit allt för länge på marknaden och 

kan därmed medföra en del implementeringskostnader i form av inköp av 

programvara samt utbildning av personal. Beroende på personalen så kan 

inlärningskurvan bli låg vilket i sin tur leder till att det dröjer innan konsumenten kan 

utnyttja programmet optimalt.  

5.2.1 Sammanfattning av jämförelsen  

Skillnaden mellan dessa två arbetsmetoder är tydlig, dock är arbetstänket den samma 

i båda. I båda metoderna eftersträvas utnyttjande av allt tillgängligt material som 

finns inom entreprenadområdet och samtidigt minimera transportsträckor. Skillnaden 

däremot finns främst i planeringssteget, men outputen är den samma i båda. Dock 

kan det konstateras att outputen för den traditionella planeringsprocessen kan avvika 

från verkligheten till skillnad från DynaRoad planeringen.  

Skulle det ske ändringar i det indata som krävs för att kunna utföra båda metoderna 

bör planeringen antingen kompletteras eller börjas om på nytt. DynaRoad underlättar 

för förändringar då det är flexibelt att ändra i inputen och samtidigt komplettera 

planeringen snabbt och enkelt. Den traditionella gynnar däremot inte för förändringar 

av den orsaken att hela planeringen bör påbörjas på nytt, vilket kostar en hel del tid.  
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Begräsningarna i input för den traditionella planeringsprocessen spelar en betydande 

roll vid beräkning av transportmängder och transportkostnader.  

Förfrågningsunderlaget som används som input i den traditionella processen granskar 

endast i ett 2D-senario medan i verkligheten väg projekt är tre dimensionella där 

sidovägar spelar en betydande roll i projektet. Genom att ta data från profilritning för 

en sidoväg och placera det på profilritningen för huvudvägen kommer detaljer för 

sidovägen försvinna. Principen kan tydligt ses på exemplet i Figur 20.  

                          

Figur 20 - Exempel på underlaget som används vid den traditionella planeringsprocessen av massor 

(Mawdesley, et al., 2004)  

I DynaRoad däremot bevaras detaljer i större omfattning. I massdisponeringsfönster i 

programmet kan användaren enkelt bedöma mängden schakt och fyll på 

huvudväglinjen, och samtidigt i samma fönster finns möjligheten till att avgöra 

mängden schakt och fyll för sidovägar, anslutningsvägar samt broar, se Figur 21.  

 

  

Figur 21 - Massdisponeringsfönster i DynaRoad 

 Sidoväg-intervall  

 Huvudväg-intervall  Bro-intervall 

Även schakt och fyll redovisas på samtliga intervaller  
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5.3 Jämförelse output  

I de både planeringsprocesserna är ambitionen av outputen den samma, dock skiljer 

sig strukturen främst i visualiseringen av tidsplanen. Även precisionen i beräkningen 

av transportkostnaderna kan skilja beroende på skickligheten hos individen, främst 

vid den traditionella planeringsprocessen. Därmed redogörs en jämförelse för både 

tidsplan och transportkostnader i följande avsnitt.  

5.3.1 Tidsplan  

Den traditionella planeringsprocessen vid masshantering resulterar en tidsplan i form 

av Gantt schema. Medan vid planering av massbalans i programmet DynaRoad 

resulteras en tidsplan i både Gantt-schema och Flowline. Dock skall i detta avsnitt 

endast flowline behandlas.  

 Aktivitetsbaserad planering (Gantt-schema)  

Fördelar:  

Gantt-schema är en visualiseringsmetod som länge tillämpats i bygg- och 

anläggningsbranschen. Under det senaste århundrade har tekniken använts 

kontinuerligt och är fortfarande bland det mest implementerade verktygen inom 

projektledning. Detta medför att det flesta är redan bekanta med Gantts prestations 

format vilket även framkallar en trygghetskänsla hos användaren. Informationen som 

ett Gantt-schema framhäver är lättbegriplig där alla uppgifterna är synliga i 

förhållande till varandra. Utvecklingen av aktiviteter är lättbedömda i en Gantt-

schema, där användaren får möjligheten att granska aktiviteterna och eventuellt 

avgöra förseningar samt deadlines.  

Nackdelar:  

Gantt-schema är inte en optimal visualiseringsteknik utan visar en hel del 

begränsningar i sin prestationsförmåga. Främsta anledningen till detta är svårigheten 

i övervakningen av den planerade användningen av resurserna som inte alls framgår 

av de horisontella staplarna i ett Gantt-schema, vilket även understryks tydligt i 

Andersson & Christensen (2007) rapport. Andra väsentliga nackdelar är att 

sambanden mellan aktiviteterna inte framgår, men även den kritiska linjen. Det är 

omöjligt att avgöra vart på väglinjen aktiviteten utförs, men även av vilken 

arbetsgrupp den också genomförs. Ger inte heller möjlighet till att förutse projektets 

produktionstakt.  

Lokalitetbaserad planering (Flowline)  

Fördelar:  

Flowline är en relativt ny teknik som inte alls används i stor utsträckning, dock har 

det på senare år börjat användas i högre grad, och en väsentlig anledning är att flera 

programvaror så som DynaRoad använder sig av tekniken. Flowline tillhandhåller 
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flera olika fördelaktiga egenskaper. Viktig information så som när och vart på 

väglinjen uppgiften utförs kan enkelt utvinnas ur flowline schemat. Optimering av 

projekttiden är möjlig genom identifiering av lokaliteter för utnyttjning samt genom 

samordning av produktionstakt och överlappande produktion. Vid planering med 

flowline kan produktiviteten öka och samtidigt kan långa vänte timmar undvikas. 

Resursanvändningen kan planeras för att vara kontinuerlig och jämn vilket i sin tur 

resulterar i lägre kostnader och mindre avvikelser i produktionen. Visuellt, grafiskt 

och enkelt att utnyttja där användaren tillåts få en tydlig överblick över vägprojektet 

utan behov av kompletterande arkiv.  

Nackdelar:  

Kan finnas stora hinder vid implementering av flowline, och speciellt när användaren 

är van vid CPM-metoder och Gantt schema. Dock finns Gantt tillgängligt i 

DynaRoad men planeringen beaktar inte kontinuitet och någon hänsyn till resurser 

tar den inte. Flowline kräver mer centraliserad samordning av arbetsgrupper, då 

utmaningen är att övertyga alla arbetsgrupper att följa samma produktionstakt vilket 

även Büchmann-Slorup (2012) konstaterade i sin rapport. Lokalitet 

fördelningsanalysen kan vara en utmaning ifall de fysiska egenskaperna hos 

platserna är mycket olika, vilket lätt kan hända i ett väg projekt eftersom marken 

förhåller sig olika längs med vägen.  

5.3.1.1 Sammanfattning av jämförelsen  

Gantt-schemat i den traditionella planeringen visar beroenden mellan olika aktiviteter 

men även start- och sluttider för varje arbetsmoment. Flowline i DynaRoad däremot 

ges användaren mer information där det tydligare framgår när i tid och var på 

väglinjen uppgiften ligger, även samband och beroenden mellan olika aktiviteter är 

möjliga att se. Jämförelsen mellan dessa två visualiseringsmetoder, som konstaterats 

i Andersson & Christensen (2007) rapport, och kan sammanfattas enligt följande.  

Förbättrad schema översikt: flowline ger till skillnad från Gantt ett enklare sätt av 

visualisering, som ligger till grund för etablering av arbetsflöde samt förbättringen i 

projektstyrningen. Översikten av resurstilldelningen i flowline medger en enklare 

förståelse vilket bidrar till en förbättrad kommunikation mellan alla inblandade 

partner i projektet.  

Fastställande av arbetsflöde: vid användning av Gantt-schema är det svårt att 

säkerställa kontinuiteten i arbetsflödet, medan i flowline är det möjligt att fastställa 

en önskad produktionstakt som ger en rytm som underlättar vägledning av resurser 

och deras arbetsflöden längs projektets lokaliteter. Följande rytm kallas normalt för 

”takt”. Denna så kallade takt gör det även möjligt att simulera olika arbetsmoment 

vilket skulle resultera i annorlunda lösningar med annorlunda uppgiftslokaliteter och 

uppgiftsberoenden.  
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Förbättring av projektstyrning och uppföljning: den kombination av information som 

flowline förutser i form av lokaliteter, resurser och tid ger ett kraftfullt verktyg för 

eventuell övervakning, kontroll samt jämförelse av den planerade och aktuella 

produktionstakten.  

5.3.2 Transportkostnader  

Masshantering vid vägprojekt innebär främst en ambition efter beräkning av kortast 

möjliga transportsträckor då dessa kan ses som variabler och grävmaskiner som 

konstanter i planeringen av masshantering. Kalkylen för transportlängder är mer 

komplex och avgörande för kostnader. Transportsträckorna divideras in i olika 

intervall som användaren själv avgör, därefter i varje intervall anges mängden schakt 

som skall transporteras men även maskintypen som skall transportera det. I 

intervallen anges också ett enhetspris som multipliceras med mängden schakt och på 

så vis erhålls transportkostnader för det angivna intervallet. Förfarandet vid 

transportberäkningen är den samma i både DynaRoad och vid traditionell 

planeringsprocess. Dock är möjligheten för ändring och styrningen mer omfattande i 

DynaRoad.  

I den traditionella planeringen beräknas transportmängder och transportlängder inte 

lika detaljerat i jämförelse med när ett program i likhet med DynaRoad tillämpas för 

beräkningar. Förutsatt rätt indata finns tillgänglig för programmet.  

Redovisningen av uppgifter är flexiblare i ett dataprogram då det är möjligt att 

anpassa hur uppgifter skall redovisas. Förändringar som görs i tidsplanen eller med 

resurser sker dynamiskt med förändringar i kostnadsrapporter. 

För att kunna jämföra transportkostnaderna för vägprojekt E22 har två planeringar 

upprättats i DynaRoad. Den ena planeringen (planering 1) handskas med hur arbetet 

har utförts i verkligheten, och den andra (planerings 2) behandlar hur arbetet var 

planerat skulle utföras. Skillnaden i transportkostnader mellan de båda planeringarna 

förblev runt 23 000 kr som är ungefär 1 %, se Figur 22. Denna kostnadsskillnad har 

ingen betydande storlek inom bygg- och anläggningssammanhang.  

 

Figur 22 - Ett stapeldiagram som visar skillnaden i transportkostnader för båda planeringarna 
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Dock kunde projekttiden i planering 2 minskas, skillnaden i tid blev runt två 

månader. Under dessa två månader förkommer en hel del fasta kostnader i form av 

tjänstemän men också omkostnader i form av bodar, el och vatten. Desto kortare 

projekttiden blir desto mindre avgifter tillkommer vilket får en betydande effekt på 

den totala projektkostnaden. Anledningen till att projekttiden kunde minskas var 

genom den visuella prestationen. Vid behandlingen av tidsplanen i flowline fönstret 

kunde det enkelt konstateras möjligheten och jobba på två olika lokaliteter på vägen 

och därmed kunde tiden minskas. 

Omständigheterna för projekt E22 spelade en betydande roll vid jämförelse av 

transportkostnader vilket även inte ledde till en större vinst. I både planering 1 och 2 

var de längsta transportsträckorna ungefär de samma i vardera, följande 

transportsträckor var tvingade transporter som arbetsgången krävde eftersom arbetet 

inte kunde utföras på något annat sätt. Därmed förblev jämförelsen inte optimal.  

För att eventuellt få en optimal jämförsele av transportkostnader genomfördes en 

sista planering (planering 3) där tvingade transporter uteslöts i massplaneringen. 

Följande planering är endast teoretiskt utförbara och hade inte kunnat utföras i 

praktiken på grund av trafikhinder. Dock skulle lösning på trafikhindret kunna 

utredas vidare för en eventuell lösning. Hänsyn till detta tas inte i denna jämförelse, 

vilket gör det endast teoretiskt utförbart.  

  

Figur 23 - Ett stapel diagram som visar skillnaden mellan de tre planeringarna 

Skillnaden i transportkostnader mellan planering 1 och 3 blev betydligt större än 

mellan planering 1 och 2. Skillnaden i transportkostnader uppkom till 137 738 kr 

vilket motsvara ungefärligt 6,3 %. Samma för planering 3 kunde projekttiden 

minskas med två månader vilket också har en betydande effekt på projektets totala 

kostnad.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel skall de två frågeställningar som upprättats i problemformuleringen 

besvaras.  

1. På vilka sätt kan masshanteringsprocessen potentiellt effektiveras vid 

användning av planeringsprogram som tillämpar lokalitetsbaserad 

planering vid masshantering?  

Lokalitetbaserat planeringsprogram i form av DynaRoad effektiviserar genom att 

underlätta och snabba upp masshanteringsprocessen, av den orsaken att beräkningar 

av massbalans, transportmängder och transportlängder sker betydligt snabbare i 

programmet vilket leder till en ökad tid för analysering och jämförelse av alternativa 

designlösningar på vägprofilen. Beräkningar sker även i större detaljeringsgrad vilket 

leder till en mer noggrann och realistisk massplanering som i sin tur medför 

ekonomiska besparingar. DynaRoad är flexibel att arbeta med vid oönskade 

förändringar under planeringsprocessen, och därmed sker kompletteringar samt 

ändringar i planeringen snabbt och enkelt.  

I programmet finns möjlighet för tillämpning av lokalitetbaserade planeringen som 

innebär en mer överskådlig planering, där användare kan erhålla en hel del väsentlig 

information om till exempel vart och när på väglinjen aktiviteten utförs.  

De kostnader masshantering utgör vid vägprojekt spelar en stor och betydande del av 

de totala kostnaderna för hela projektet, och därmed blir planeringen och analysen av 

masshanteringen i projekt väsentlig. Resultatet från ovanstående studie visar tydligt 

att masshanteringsprocessen kan effektiveras vid användning av lokalitetbaserat 

planeringsprogram i form av DynaRoad.  

1. Kan transportkostnader vidare minimeras vid planering av 

massdisponering i planeringsprogram till skillnad från traditionell 

planering under anbudsskede?  

I DynaRoad spelar det en mindre roll vem som utför beräkningen av 

transportsträckor, i slutändan är möjligheten stor att ändå få samma värden. Däremot 

vid traditionell planering kan det medföra stora skillnader beroende på skickligheten 

som användaren förfogar över. Eftersom DynaRoad beräknar kortast möjliga 

transportsträcka i större noggrannhet än i en traditionell planering, så är möjligheten 

att transportkostnaderna minimeras är ett faktum. Dock krävs att i stora drag försöka 

undvika tvingade transporter och istället låta programmet själv avgöra kortast 

möjliga transportsträcka.  

Slutligen för att kunna minimera transportkostnaderna med relation till tidsplanen 

bör användaren upprätta en tidsplan som i största möjliga mån efterlikna 

beräkningarna av transportsträckor i plan-modulen.  

  



43 

 

  



44 

 

7. Diskussion 

Undersökningen har medfört att författarna har kunnat erhålla en ökad förståelse för 

masshanteringsprocessen främst vid tillämpning av planeringsprogram. Anledningen 

var att författarna själva upprättade alla planeringar i DynaRoad som redovisas i 

studien, dock när det gäller den traditionella har inte författarna tillämpat den utan 

endast erhållit fakta genom projektchef och mättekniker på Peab anläggning men 

också genom vetenskapliga artiklar.  

Valet av metod har visat sig fungera väl med tanke på studiens karaktär, arbetsmöten 

som kontinuerligt utfördes under studiens gång fick författarna att bli väl insatta i 

ämnet masshantering. Begreppet masshantering har en begränsad litteratur att tillgå 

vilket ledde till att det var svårt och få en övergripande förklarning över hur 

processen fungerar, detta eftersom det normalt skiljer sig från företag till företag. 

Valet av planeringsprogrammet DynaRoad diskuterades fram tillsammans med 

handledare som också visade sig vara relevant att använda med tanke på studiens 

natur. 

Studien visade att masshanteringsprocessen kan på flera olika sätt effektiviseras vid 

användning av planeringsprogram. Vidare konstaterades det även att 

transportkostnader kan minimeras vid planering av massdisponering i 

planeringsprogram. Att masshanteringsprocessen kan effektiviseras innebär att 

beräkningar sker snabbt, enkelt och i en högre detaljeringsgrad, och därmed kan 

avvikelser i förhållande till verkligheten undvikas. Beräkningar sker också mer 

flexibelt i ett planeringsprogram. Personalen inom Peab anser att användning av 

planeringsprogram vid masshantering är ett verktyg för att hålla sig 

konkurrensmässig, där utvecklingspotential och vilja finns inom förtaget för en 

eventuell effektivisering av masshanteringsprocessen. Dock är de medvetna om att 

övergångsfasen är ett hinder eftersom de känner sig bekväma med befintliga 

metoder, men också för att tillräcklig kompetens saknas inom planeringsprogram. 

Författarna upplevde detta tydligt i klarspråk, där införandet av planeringsprogram 

vid masshantering inte i huvudsak handlar om tekniska lösningar utan handlar mer 

om mänskliga och organisatoriska faktorer. Branschen i allmänt upplevdes också 

bristande i kompetens när det gällde den lokalitetsbaserade planeringen vilket kan 

anses som en väsentlig nackdel. Anledning är att lokalitetsbaserad planering medför 

stora fördelar vid planering, som konstaterats i flertalet tidigare studier kring ämnet. 

Författarna kan även konstatera detta tydligt av den orsaken att de själva utnyttjade 

lokalitetsbaserad planering under studiens gång. 

Resultatet för denna undersökning baserades på en fallstudie i form av ett vägprojekt, 

vilket gör att generaliserbarheten begränsas. Dock kan det antas att samma resultat 

skulle kunna tillämpas på andra, till och med mera komplexa vägprojekt. 

Effektiviserings aspekter skulle därmed även kunna vara mera påtagliga vid större 

och komplexare projekt. Masshanteringen vid väg E22 var inte komplex, anledning 
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var att aktiviteterna som skedde längs med vägen endast var schakt och fyll av 

samma jordkategori och ingen bergkross förekom.  

Eftersom författarna inte alls hade någon erfarenhet från planeringsprogrammet 

DynaRoad, så stötte man på en del problem främst vi upprättning av tidsplanen. När 

programmet först beräknar massbalansen i plan-modulen tas ingen hänsyn till tiden 

vilket gjorde det svårt att efterlikna den planeringen i schedule-modulen. En annan 

anledning var den bristande kunskapen inom den lokalitetbaserade planeringen, 

författarna stötte på en del svårigheter vid behandling av flowline i DynaRoad.  

Ett intressant förslag till vidare forskning skulle vara att behandla flera olika 

fallstudier i form av väg- eller järnvägsprojekt. Därefter endast undersöka hur 

mycket transportkostnader kan minimeras vid användning av planeringsprogram i 

form av Dynaroad till skillnad från när den traditionella planeringen tillämpas. Detta 

för att få en mer generaliserbar jämförelse, men också för att redogöra hur hinder vid 

masshanteringen påverkar transportkostnaderna.  

7.1 Validitet och reliabilitet  

Validitet i detta examensarbete antogs i metodavsnitten skulle vara hög. Så har också 

fallet varit, genom ett nära samarbete med Peab Anläggning kunde undersökningen 

få en tydlig verklighetsförankring. Arbetsmöten som utfördes kontinuerligt hos 

förteget har bidragit till att information samlats direkt ifrån de som utfört 

planeringen. Av det faktum att undersökningen ledde till konkreta effekter hos 

företaget förstärker validiteten ytterligare. Dock uppnås hög validitet genom att 

studera ett system ur flera perspektiv vilket inte var fallet för denna undersökning, då 

endast ett vägprojekt granskades. Däremot har undersökningen skett genomgående.  

Tillförlitligheten i denna rapport bedöms som god eftersom de planeringar som 

utförts med tillämpning av DynaRoad har granskats av företagets egen 

supportavdelning. Genom webmöten tillsammans med supportavdelningen på 

DynaRoad kunde författarna redovisa planeringarna och samtidigt få hjälp med 

funktioner i programmet främst i form av lokalitetsbaserad planering.  

  



46 

 

Referenser 

Andersson, N., 2008. THE SINGLE AND MULTI PROJECT APPROACH TO 

PLANNING AND SCHEDULING – CONTRACTORS VS. SUBCONTRACTORS, 

Lyngby: Technical University of Denmark. 

Andersson, N. & Christensen, K., 2007. Location-based scheduling , Lyngby : 

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET . 

Andersson, N. & Christensen, K., 2007. PRACTICAL IMPLICATIONS OF 

LOCATION-BASED SCHEDULING, Lyngby: Technical University of Denmark. 

Anersson, N. & Borgbrant, J., 1998. Byggprocesser - processer och vetenskaplighet , 

Luleå : Luleås tekniska universitet . 

Arditi, D., Tokdemir, O. & Suh, K., 2002. Challenges in Line-of-Balance 

Scheduling. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND 

MANAGEMENT, 128(6), pp. 545-555. 

Axner, D., 2011. Nyttan av att använda planeringsprogram vid masstransporter för 

vägprojekt , Stockholm : Kungliga Tekniska Högskolan . 

Büchmann-Slorup, R., 2012. Criticality in Location-Based Management of 

Construction, Lyngby: The Technical University of Denmark, Department of 

Management Engineering. 

DynaRoad, 2005. DynaRoad - Manual, Helsinki: DynaRoad. 

Eriksson, J., 2008. Effektivisering av byggprocessen genom totalplanering av 

entreprenadprojekt i skanska, Luleå: Luleå tekniska universitet. 

Fross, N. & Alexander, H., 2006. 4D CAD och Line of balance för effektivt 

betongbyggande , Luleå : Luleå tekniska universitet . 

Guy Le, R., 2009. Projects’ Analysis through CPM (Critical Path Method). School of 

Doctoral Studies (European Union) Journal, 6(1), pp. 10-51. 

Johansson, F., 2010. Landskapsanalys I Vägprojekt , Uppsala : Sveriges 

Lantbruksuniversitet. 

Johansson, T., 2010. Produktionsplanering och 4D-modellering av 

anläggningsprojekt , Luleå: Luleå tekniska universitet . 

Jongeling, R., 2006. A Process Model for Work-Flow Management In Construction, 

Luleå: Luleå Tekniska Universitet. 

Jongeling, R., Olofsson, T. & Norberg, H., 2007. VIRTUAL CONSTRUCTION - 

Construction planning and simulation with 4D, Luleå: Luleå University of 

Technology. 



47 

 

Jongeling, R., Olofsson, T. & Norberg, H., 2007. VIRTUAL CONSTRUCTION 

PLANNING AND SIMULATION WITH 4D, Luleå: Luleå University of Technology. 

Kankainen, J. & Seppänen, O., 2003. A LINE-OF-BALANCE BASED SCHEDULE 

PLANNING AND CONTROL SYSTEM , Helsinki : Helsinki University of 

Technology . 

Kelley Jr, J. E., 1964. The Nature and Use of Critical Path Method. Industrial 

Management, 6(2), p. 4. 

Kenley, R., 2004. Project Micromanagement: Practical Site Planning and 

Management of Work Flow, Copenhagen : Annual Conference on Lean Construction 

. 

Kenley, R., 2011. GREENING PROCUREMENT OF INFRASTRUCTURE 

CONSTRUCTION: OPTIMISING MASS - HAUL OPERATIONS TO REDUCE 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS. Sophia Antipolis, CIB. 

Kenley, R. & Seppänen, O., 2009. LOCATION-BASED MANAGEMENT OF 

CONSTRUCTION PROJECTS: PART OF A NEW TYPOLOGY FOR PROJECT 

SCHEDULING METHODOLOGIES. Austin , Winter Simulation Conference. 

Kenley, R. & Seppänen, O., 2010. Location-Based Management System for 

Construction: Planning, Scheduling and Control. 1 red. Abingdon: Taylor & Francis 

Ltd. 

Koskela, L., 1992. Application of the new production philosophy to construction, 

Stanford: Stanford University. 

Krantz, J., 2013. An Earthworks Energy Model for Practical use in road construction 

, Luleå : Luleå University of Technology . 

Lester, A., 2007. Project management, planning and control. Oxford: Butterworth-

Heinemann. 

Lowe, R., Seppänen, O., ’Onofrio, M. & Fisk, D., 2012. A Comparison of Location-

Based Scheduling with the Traditional Critical Path Method, Austin : American 

College of Construction Lawyers. 

Lumsden, P., 1968. The Line-of-Balance Method, London: Pergamon Press. 

Martinez, N. R., 2013. Optimization of Flowline Scheduling vs.Balanced Resources 

and Task Continuity, Oslo : Norwegian University of Science and Technology. 

Mawdesley, M., Askew, W. & Al-Jibouri, S., 2004. Site layout for earthworks in 

road projects. Engineering, Construction and Architectual Management, 11(2), pp. 

83-89. 



48 

 

Neeraj, K., 2011. Construction project management.. New Delhi: Dorling 

Kindersley. 

Niklasson, B., 2011. E4 Förbifart Stockholm, Stockholm: Trafikverket. 

Révai, E., 2012. Byggstyrning. 4:e red. Stockholm: Liber. 

Seppänen, O., Evinger, J. & Mouflard, C., 2014. Effects of the location-based 

management system on production rates and productivity. Construction Management 

and Economics, Volym publicerad online, pp. 2-17. 

Seppänen, O., Lowe, R., D'Onofrio, M. & Fisk, D., 2012. A Comparison of Location-

Based Scheduling with the traditional Critical Path Method, Austin: American 

College of Construction Lawyers. 

Siddesh, K. P., Preeti, V. & Shweta, R., 2013. Application of Line of Balance 

Scheduling Technique (LOBST) for a Real estate sector. International Journal of 

Science, Engineering and Technology Research, 2(1), pp. 82-95. 

Thurén, T., 2007. Vetenskapsteori för nybörjare. 2nd ed. Stockholm : Liber . 

Trafikverket, Dok. Bet. 100584 , 2012. Vad händer när en väg eller järnväg byggs? , 

Borlänge : Trafikverket . 

Trafikverket, Dok. Bet. 100585, 2012. Nya vägar och järnvägar , Borlänge : 

Trafikverket . 

Trafikverket, 2014. Trafikverket. [Online]  

Available at: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasternorrland/E4-

Sundsvall/Miljo/Masshantering/ 

[Använd 11 Feb 2014]. 

Vägverket Publ 2009:120, 2009. VVK väg. Borlänge: Vägverket. 

Vägverket, Dok. Bet. 88210, 2007. En väg blir till, Borlänge: Vägverket. 

Vägverket, Publikation 2002:46 , 2002. Handbok Förstudie , Borlänge : Vägverket . 

Vägverket, Publikation 2005:64, 2006. Handbok Vägutredning , Borlänge : 

Vägverket, enheten samhälle och trafik . 

Vägverket, Publikation 2010:01, 2010. Handbok Arbetsplan , Borlänge : Vägverket . 

Yin, R., 2003. Case Study Research Design and Methods. California: Sage 

Publications. 

Åsberg, R., 2001. Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för 

den delen. Pedagogisk forskning i Sverige , 6(4), pp. 270-292. 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Islam Mireé, Byggnadsingenjör
Alexander Nordin, Byggnadsingenjör


