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Sammanfattning 
Denna undersökning har tilldelats från Peab Anläggning i 

Uppsala. Peabs intresse är att undersöka hanteringen av 

oönskade jordmassor för att kunna minska den ekonomiska och 

miljömässiga belastningen. Förutsättningarna för att lyckas 

undersöka detta har skett med hjälp av intervjuer med anställda 

på Peab, samt genom läsning av det undersökta projektets 

förfrågningsunderlag. Det givna projektet som studerades är en 

vatten- och tryckspillvattenledning i Uppsalaområdet. 

De faktorer som står i fokus för undersökningen är den 

ekonomiska och miljömässiga faktorn. Dessa punkter har 

undersökts med hjälp av en kontroll av arbetstider och 

hanteringsmetoder som undersökts. Den totala kostnaden för 

jordhanteringen och den totala drivmedelsförbrukningen 

sammanställdes för varje jordhanteringsmetod. 

Slutsatsen blev att en metod där jordmassor ska spridas ut i 

ledningsdragningens arbetsområde hade den lägsta kostnaden 

och den minsta miljöpåverkan. Vidare drogs slutsatsen att med 

minskade transporter får man lägre totalkostnad och mindre 

miljöpåverkan. Detta ger Peab Anläggning i Uppsala ett 

uppskattat värde på vad de kan spara in på liknande projekt, 

dels ekonomiskt men även miljömässigt mot vad de gör i 

dagsläget. 
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1.  Introduktion 

1.1  Mål och syfte 

Syftet med detta arbete är att göra en jämförelse mellan olika 

hanteringsmetoder av deponimassor. Målet är att förhoppnings-

vis kunna föreslå en bättre deponeringsmetod än de befintliga 

och vanliga arbetssätten. 

Syftet med att hitta en alternativ deponeringsmetod är att kunna 

minska ett projekts miljöpåverkan, samtidigt som kostnaden 

inte ska öka. Detta för att miljökraven blir strängare i bygg-

branschen, samtidigt som det blir ett mer och mer prispressat 

verksamhetsområde. 

 

1.2  Litteraturstudie 

Det som studerats för att få en större förståelse och inspiration 

till denna undersökning är främst information på webbplatser. 

Det som sökts är tidigare examensarbeten eller företagshemsidor 

som diskuterar detta ämne. Anledningen till att hemsidor valts 

är för att det varit svårt att hitta litteratur kring denna fråga. 

Trots Internets lättåtkomlighet har det varit svårt att finna vettig 

information. Det finns många skäl varför det har varit svårt att 

hitta information och litteratur. En antagen anledning är att 

kunskapen är erfarenhetsmässig och dessa erfarenheter skrivs 

inte ned och delas med andra. Erfarenheterna stannar ofta inom 

företagen eftersom det handlar om kunskaper och strategier de 

nyttjar i konkurenssyfte. 

De texter som gett inspiration och större förståelse till ämnet 

masshantering kommer från, Trafikverket (2011), Nilsson, P och 

Wall, M (2009), samt Håkansson, I (2000). 

 

1.3 Inledning 

En av de stora kostnaderna både ekonomiskt och miljömässigt 

på en byggarbetsplats är transporterna. På ett anläggningsarbete 

är en stor del av transporterna att förflytta jord- och bergmassor 
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till och från arbetsplatsen. Därför har Peab Anläggning i Uppsala 

gett uppdraget att undersöka hur dessa transporter kan 

minskas på ett givet projekt. Förslagsvis genom att ta hand om 

schaktmassorna på ett annat sätt än vad som görs idag.  

Efter intervjuer med erfarna arbetsledare och platschefer på 

Peab kom det fram att alternativa masshanteringsmetoder finns 

och används. Däremot var det inte någon som tog tag i 

problemet och såg till att det alltid kontrollerades och användes 

alternativa metoder istället för att transportera massorna till 

deponi. 

För att en ny teoretisk arbetsmetod ska vara intressant att 

använda i verkligheten, krävs det att produktionskostnaderna 

inte ökar samtidigt som miljöpåverkan minskar. När ett anbud 

beräknas är det viktigare att hålla priset nere än att ha låg 

miljöpåverkan. Så länge miljökraven från beställaren uppfylls 

används de maskiner som är billigast, inte de som är mest 

miljövänliga. För att maskiner med bättre miljöklass ska 

användas i produktionen krävs det att beställaren ställer högre 

miljökrav än vad som normalt ställs idag, enligt Vänglund 

(2012). 

Vid några tidigare projekt har Peab försökt att ta hand om 

schaktmassorna på olika sätt för att inte behöva transportera 

alla massor till en deponiplats. När Peab själva kalkylerar ett 

projekt försöker de i största mån att uppnå massbalans för att 

kostnaden för material och transport ska bli så liten som möjligt. 

Schaktmassor kan även flyttas mellan olika arbetsplatser om det 

är överskott på massor i ett projekt och underskott på ett annat. 

Att bygga bullervallar längs järnvägar och vägar, eller skjutvallar 

på en skjutbana är bra sätt att förvalta de schaktmassor som är 

orena. Dessa är icke lämpade till mark som kontinuerligt ska 

nyttjas av människor och djur. Om massorna är rena kan 

privatpersoner få hämta massor för att exempelvis fylla ut deras 

egen mark, enligt Engström (2012). 

Björnson (2012) nämner att vid byggnation i närheten av villa-

områden har det på vissa projekt pulkabackar anlagts för att 

omhänderta schaktmassor lokalt. 
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Idag körs alla jordmassor från projekt Gunsta till en deponi-

plats och alla bergmassor krossas för att återanvändas. Denna 

rapport ska visa på ett översiktligt sätt hur man kan gå tillväga 

och hur mycket man kan spara genom att minska miljöpåverkan 

och kostnaderna. Detta genom att ta hand om masshanteringen 

mer lokalt än vad som görs idag. Eftersom byggföretag ständigt 

får hårdare miljökrav på sig måste nya och effektivare metoder 

hittas för att dessa krav ska kunna hållas utan att kostnaderna 

ökar. Det finns rimliga alternativ på hur transporterna kan 

minskas för masshanteringen, utan att kostnaderna stiger för 

projektet i Gunsta. 

 

1.4  Bakgrundsbeskrivning 

Efter att en konversation med Peab Anläggning påbörjats i 

februari 2012 om ett bra ämne att skriva ett examensarbete 

kring, sattes tankarna igång om vad som behövde undersökas i 

anläggningsbranschen. Peab kom då fram med ett förslag 

gällande masshantering ute i produktionen och ämnet började 

diskuteras. Efter denna diskussion uppkom den frågeställning 

som ligger till grund för denna rapport. 

Projekt Gunsta är ett projekt där man ska anlägga nio kilometer 

nya vatten- och tryckspillvattenledningar mellan Uppsala och 

Gunsta. Den nya ledningsdragningen sträcker sig mestadels 

över åkermark och skogsmark. Till stor del ska ledningarna ligga 

i en schaktad ledningsgrav, se Figur 1.1. Men på vissa åker-

marker, samt där ledningarna korsar väg ska de anläggas 

schaktfritt genom styrd borrning. Styrd borrning är när man 

borrar ner ledningarna i marken istället för att gräva ner dem. 

Det är inte samma antal ledningar hela sträckan utan antalet 

varierar mellan en enkel ledning och upp till fem ledningar som 

mest. Utmed ledningssträckan kommer det att uppföras tre 

pumpstationer för spillvatten och två stycken reservkrafts-

byggnader.  
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Figur 1.1 Schaktad ledningsgrav med fem ledningar. 

Marken där ledningen ska anläggas består huvudsakligen av 

berg och kohesionsjord. Kohesionsjorden som ska schaktas bort 

har en beräknad volym av 28 900 m3 och består mestadels av 

lera. Allt transporteras till deponiplatsen i Vedyxa som är 

belägen i närheten av arbetsplatsen. Den beräknade mängden 

berg som ska sprängas bort är 36 700 m3 och allt bergmaterial 

krossas på arbetsplatsen. Den totala krossade mängden berg-

massa är 55 020 m3. Det krossade materialet har en storlek på 

0-16 mm och återanvänds som ledningsbädd, se Figur 1.2, eller 

som överbyggnad till en blivande väg i området, enligt Bjerking 

(2011). 

 
Figur 1.2 Krossat berg används som ledningsbädd.  
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2.  UNDERSÖKNING 

2.1  Metodik 

2.1.1  Datainsamling 

Tillvägagångssättet för att behandla frågeställningen i denna 

rapport kommer ske med ett flertal metoder. För att finna de 

fakta och indata som kommer att behövas för att kunna utföra 

de beräkningar och uppskattningar som ska arbetas fram, 

måste informationen komma från tillförlitliga källor. Eftersom 

denna undersökning är mycket svår att läsa sig till i böcker och 

rapporter är intervjuer en stor och välbehövd källa. Anledningen 

till att de muntliga intervjuerna är till sådan stor vikt i denna 

undersökning är för att de som intervjuats har stor arbetslivs-

erfarenhet och kunskap inom området. De personer som valts ut 

för intervjuer är personer inom Peabkoncernen. Deras erfarenhet 

och arbetssätt är det som återspeglar detta projekt på bästa sätt. 

Deras erfarenhet ger även den information som behövs för att få 

förståelse om hur ledningsdragningen mellan Uppsala och 

Gunsta anläggs. 

Alla intervjuer som gjorts har varit spontana och inte följt en 

tydlig mall. Detta för att få ta del av de intervjuade personernas 

egna erfarenheter och åsikter och inte de strikta frågor som 

ställs från en tydlig intervjumall. 

Utöver de intervjuer som kommer ligga till grund för under-

sökningen kommer information hämtas från relevanta webbsidor 

och litteraturer. Förfrågningsunderlaget för projektet kommer 

ligga till grund för att kunna ta reda på vilka masstyper som 

finns i området, samt vilka volymer dessa massor har. 

Litteraturer och webbsidor kommer bistå med de uppgifter som 

saknas gällande materialtyper. De fyller även på med de priser 

som intervjuerna inte gett svar på. Alla dessa upplysnings-

hjälpmedel kommer vara de som fyller i de kunskapsluckor som 

finns kvar efter de planerade intervjuerna ägt rum. 

För att ta reda på de sträckor som kan vara aktuella för 

transport inom Uppsalaområdet har www.hitta.se valts som 

verktyg. På denna webbsida finns funktioner för att skalenligt 
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kunna mäta på visad karta de sträckor som kan vara av 

intresse. 

 

2.1.2  Beräkningsgång 

För att kunna få ett slutgiltigt resultat och kunna jämföra olika 

tillvägagångsmetoder mot varandra på ett rimligt sätt måste de 

ställas mot varandra som likvärdiga. Att jämföra den 

ekonomiska kostnaden i svenska kronor är ett bra sätt att få 

förståelse. Den miljömässiga påverkan är däremot svår att 

jämföra rakt av. Hur miljön påverkas är inte bara hur mycket 

föroreningar en maskin släpper ut. Utöver detta måste man ta i 

beaktning att ombyggnation av naturen och förflyttning av 

jordmassor har sin negativa påverkan på miljön. Ska man 

påverka så lite som möjligt måste man ta tillvara på materialen 

på plats så mycket som det går. Behandlar man massorna på 

detta vis behöver de inte flyttas runt lika mycket och därigenom 

behöver inte transporter nyttjas i samma utsträckning. Genom 

en sådan behandling har man sparat både på materialet men 

också på utsläppen. Att flytta oönskat material från arbetsplats 

till deponi och senare önskat material från ett grustag till 

arbetsplatsen är svårt att undersöka vad det får för 

miljökonsekvens i slutändan. Därför nämns detta bara som en 

del att ta hänsyn till. Däremot när man jämför vad de maskiner 

som transporterar och hanterar jordmassor förbrukar i 

drivmedel kan man få en uppfattning om den negativa 

miljöpåverkan de har. Denna jämförelse är lättast att se om man 

kontrollerar och undersöker hur mycket drivmedel maskiner och 

fordon totalt förbrukar. 

För att undersöka detta ska enklare handberäkningar göras. Där 

kommer alla indata ställas upp för respektive metod och senare 

sammanställas i en total kostnad och drivmedelsförbrukning. 

Dessa kan sedan enkelt jämföras mot varandra för att se det 

mest ekonomiska alternativet, men även vilket av alternativen 

som påverkar miljön minst. 

I denna undersökning kommer det vara svårt att arbeta med 

exakta värden. Mycket av det som kontrolleras kommer baseras 

på uppskattningar, vilket kan vara både negativt eller positivt 
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om man ska tillämpa metoderna. Det positiva är att 

beräkningarna blir mer lättberäknade och ger ett bra uppskattat 

slutresultat. Nackdelen är att slutresultatet kan skilja sig 

kraftigt mot ett verkligt scenario och därmed verka bättre än det 

verkliga resultatet. Eftersom priser och hanteringsmetoder på 

plats kan variera mellan olika projekt kommer resultatet i denna 

undersökning vara mer av en ledsagning i ämnet. Med stor 

sannolikhet kommer detta kunna vara ett uppvaknande för att 

vid senare kalkyler på företaget göra ytterligare kontroller och 

noggrannare beräkningar. Detta kan senare leda till ekonomiska 

insparningar och mindre miljöpåverkan. 

Generella beräkningsgången är att transporttider och arbetstider 

för maskiner multipliceras med timkostnad eller bränsle-

förbrukning som maskinen har per timme. Eftersom de olika 

metoderna angrips på lite olika vis är varje beräkningsgång 

beskriven mer utvecklat vid varje hanteringsmetod.  

 

2.1.3  Avgränsningar 

För att kunna genomföra dessa beräkningar krävs att vissa 

begränsningar görs i arbetet. En av dessa begränsningar är att 

alla lermassor antas vara rena, helt utan föroreningar. 

Beräkningarna på miljöpåverkan är avgränsade till bränsle-

förbrukningen och behandlar inte de miljöfarliga partiklar som 

maskinerna bidrar med. Alla beräkningar avgränsar sig till 

produktionskostnader och därför har inte några projekterings-

kostnader tagits i beaktning. Det är mycket svårt att beräkna 

projekteringskostnader då det inte finns tillräckligt med 

kunskap och insikt i det arbetet hos författarna. Beräkningar för 

maskiner och dess arbetstid är endast effektiv tid för 

masshanteringen och inte för hela projektet. I arbetet antas att 

alla lastbilar, dumprar och bandschaktmaskiner har fasta 

medelhastigheter och lastkapaciteter oavsett vilken sträcka de 

kör eller vilken masshanteringsmetod som används. Detta för att 

underlätta beräkningen och göra den mer lättöverskådlig. 
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2.2  Undersökning med olika masshanteringsmetoder 

2.2.1  Allmänt 

I denna undersökning ska en kontroll utföras på alternativa 

metoder för masshantering för ledningsdragningsprojektet i 

Gunsta. Se området i Figur 2.1 och Figur 2.2. 

 

 

Figur 2.1 Karta över Uppsala med markerat projektområde, från 

(Hitta.se 2012). 
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Figur 2.2 Ritning över ledningsdragningen i Gunsta, från 

(Bjerking 2011), se förstoring Bilaga 13. 

Som det beskrivits tidigare i denna rapport körs stora mängder 

av de oönskade massorna till deponi. Beroende på vart ett 

projekt är beläget kan avstånd till deponi variera. I detta fall 

ligger en deponi som heter Vedyxa i närheten, se Figur 2.3. 

Däremot om det är längre avstånd kan exempelvis deponiplatsen 

55:an vara aktuell och då kan det bli större transportkostnader, 

kostnader som i denna undersökning ska försöka bevisas vara 

överflödiga. 
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Figur 2.3 Karta över Uppsala med två inringade deponiområden, 

från (Hitta.se 2012). 

Efter ledningsdragningen finns det olika sorters jordmassor, 

dessa förändras beroende på vilket del längs ledningsdragningen 

man undersöker. Därför är det högst väsentligt att ta reda på 

hur dessa massor är fördelade. Det finns två typer av massor i 

detta projekt: 

 Fall A – Önskvärda massor 

De önskvärda massorna är det berg som sprängts för att 

senare krossas och återanvändas till ledningsbädd och 

återfyllnad av ledningsgrav, se Figur 2.4. 

 

 Fall B – Oönskade massor 

De oönskade massorna är den kohesionsjord som inte är 

direkt återanvändningsbar. Dessa massor är deponi-

massorna i projektet. 

 

Vedyxa 

55:an 



Kap. 2 Undersökning 
 

___________________________________________________________________________ 

11 
 

 

Figur 2.4 Verksam krossmaskin. 

Fall A-massorna är planerade massor från sprängt berg. Dessa 

massor kostar enligt Vänglund (2012) 46 SEK/ton att krossa. Då 

är maskiner och arbetskraft inkluderat i detta pris. Om dessa 

massor istället köpts in på exempelvis Vedyxa eller 55:an skulle 

kostnaden öka eftersom priset per ton är 92 SEK/ton respektive 

74 SEK/ton exklusive transportkostnaden, enligt dalby-

maskin.se (2008). En snabb beräkning för att påvisa att Peab 

sparar stora summor på att krossa själv leder till dessa värden, 

se Tabell 2.1. 

Enligt Bilaga 2 är det 93 534 ton berg som blivit krossat. 
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Tabell 2.1 Totalkostnad för krossat material. 

 

Material 

 

Mängd (ton) 

 

SEK/ton 

 

Totalt pris 
(SEK) 

 
Eget krossat 
material 

 
93 534 

 
46 

 
4 302 564 

 
Krossat material 

från Vedyxa 

 
93 534 

 
92 

 
7 360 497 

 

Krossat material 
från 55:an 

 

93 534 

 

74 

 

5 920 400 

 

Detta är priser utan transporter inräknade. Men vid en snabb 

jämförelse emellan totalpriserna kan man se att Peab i dagsläget 

sparar mycket pengar. 

Följande beräkningar påvisar hur mycket Peab kan spara på att 

krossa sitt eget material och inte köpa in det från en annan 

aktör. Värden tas ur tabell 2.1. 

                                    

Beräkningen ovan visar att Peab sparar på att krossa materialet 

själva i stället för att köpa in materialet från Vedyxa. 

                                    

Ovan visar beräkningen att Peab sparar pengar genom att 

krossa själv och inte köpa material från 55:an. Detta betyder att 

Peab sparar mellan 1,6 - 3,1 miljoner kronor genom att krossa 

själva. Det bör förtydligas ytterligare en gång att transporter 

kommer att tillkomma. Vilket bidrar till en större insparning än 

det framräknade resultatet. 

Anledningen till att jämförelsen av krossat material togs upp i 

denna rapport är för att ge en snabb översikt på hur Peab idag 

drar ner på sina kostnader. Detta genom att tillverka 

krossmaterialet själv och därigenom slippa inköpskostnader. 

Samma sak gäller Fall B-massorna, men där är det deponi-

kostnader och transporter som bör minskas. 
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Fall B-massorna är de massor som påverkas störst av transport- 

och deponiavgifter. I denna undersökning är det därför dessa 

massor som måste hanteras på ett bättre sätt för att minska den 

miljömässiga belastningen, men även för att få ner kostnaden för 

deponiavgifterna. Vart dessa deponimassor befinner sig är av 

stor vikt i planeringen för att få bra alternativa masshanteringar. 

Enligt Flinthammar (2012) har information givits om vilka 

sträckor där de största deponimassorna finns, se Figur 2.5. 

 

 

Figur 2.5 Ritning av ledningssträcka med markerade områden 

för deponimassor, ritning från (Bjerking 2011). 

Det är kring dessa markerade områden i Figur 2.5 som den 

alternativa masshanteringen måste äga rum. Annars tillkommer 

det långa transporter vilket leder till större miljöpåverkan och 

kostnaderna växer. 

Undersökningen av masshanteringen i detta projekt ska baseras 

på tanken att återanvända och gömma deponimassor i områden 

kring ledningsdragningen. Tanken är att man genom att sprida 

ut deponimassorna som ett tunnare lager istället för högar på 

deponiplatser och därigenom kunna få ner kostnaderna och 
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miljöpåverkan. Detta görs med hjälp av en bandschaktmaskin, 

se Figur 2.6. 

 

Figur 2.6 Bandschaktmaskin 

Emellertid kan man icke sprida ut jordmaterialet hur man vill. 

Eftersom de flesta deponimassor plockas upp ur brukbar åker-

mark måste marken återställas till ursprungligt skick. Att bruka 

jorden genom att så direkt i lermassor kommer ej vara hållbart 

för bönder eller markägare. Ett lager med matjord måste finnas 

ovanpå lermassorna för att kunna bruka jorden på normalt sätt. 

Att därför skrapa bort befintlig matjord för att sedan sprida ut 

ett tunnare lager deponimassa till en jämn yta. För att senare 

låta matjorden återfå sitt ursprungliga läge och därigenom efter 

en total återställning kunna bruka jorden normalt igen, se Figur 

2.7 och Figur 2.8, enligt (Björnson 2012). 
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Figur 2.7 Ursprunglig mark utan påverkan av byggnation. 

 

 

 

 

 

Figur 2.8 Återställd mark med deponimassor utspridd under 

matjordsskikt. 

Kohesionsjord 

Matjord 

Markvegetation 

Markvegetation 

Matjord 

Deponimassa 

Kohesionsjord 
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För att lyckas med detta krävs en del undersökningar och 

kontroller, samt att man måste kontrollera olika scenarion för 

att finna den bästa lösningen. Därför har det valts att 

kontrollera följande metoder: 

 Deponi till deponiplats 55:an 

 Deponi till deponiplats Vedyxa 

 Intern deponi på kringliggande åkermark 

 Intern deponi på kringliggande skogsmark 

 Intern deponi ledningsdragningens arbetsområde 

Dessa fem metoder kommer att beräknas med parametrar från 

intervjuer och insamlade data från litteratur och webbsidor. 

Värdena kommer inte vara exakta efter de rådande projekt-

förutsättningarna i Gunsta. Däremot kommer värdena och upp-

skattningarna ge en bild över vad det kan finnas för vinning i de 

olika metoderna. 

 

2.2.2  Deponi till deponiplats 55:an 

Beskrivning 

Denna granskning av deponiplats 55:an utförs för att kunna 

påvisa att transportsträckan har stor betydelse för den totala 

ekonomin för masshanteringen. Idag transporteras inte några 

deponimassor till 55:an, utan allt förflyttas till Vedyxa. 

Anledningen att 55:an valts som granskningsobjekt är om det 

inte funnits någon deponiplats i närheten av projektet. Då är 

55:an ett alternativ till deponi och därigenom har man längre 

transportsträckor för att bli av med oönskade massor. Detta 

kommer ge en översiktlig bild på hur transportsträckor kan 

skilja beroende på vart projekten är beläget. Vilket i sin tur ger 

ett ekonomisk och miljömässigt värde för att kunna jämföra med 

andra typer av hanteringar. 

Transporterna behandlas enligt Bilaga 3, Bilaga 6, samt Bilaga 

11. Dessa bilagor ger värden på de lastningstider som krävs för 

hela deponimassan, samt den transporttid som behövs för att 

forsla bort massorna till deponin. Den totala transporttiden 

tillsammans med kostnaden för lastbilen per timme kommer att 
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ge den totala kostnaden för att transportera bort massorna till 

deponiplats 55:an. 

Gällande bränsleförbrukningen kommer samma tid som är 

framräknat för att kontrollera kostnaden för masshanteringen 

nyttjas. Denna tid kommer tillsammans med bränsle-

förbrukningen enligt Bilaga 3, ge den totala drivmedels-

förbrukningen för hanteringen av de totala deponimassorna. 

Beräkning 

Indata för transport- och deponikostnad ses i Tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Indata för beräkningar på deponiplats 55:an. 

 

Pris lastbil 

 

630 SEK/h 

 

Bilaga 1 – Tabell 
B1.1 

 
Total transporttid 

 
4 743 h 

 
Bilaga 12 

 
Kostnad deponi 

 
24 SEK/ton 

 
Bilaga 7 

 
Mängd deponi 

 
49 133 ton 

 
Bilaga 2 

 
Bränsleförbrukning 

 
20 l/h 

 
Bilaga 3 

 

Beräkningen nedan görs med värden ur tabell 2.2 

Totalkostnad för transport                          

Totalkostnad för deponimassa                          

Totalkostnad för deponihantering vid 55:an  

                                   

Total bränsleförbrukning                    

 

2.2.3  Deponi till deponiplats Vedyxa 

Beskrivning 

Följande deponihantering rättar sig efter den rådande 

hanteringen för projektet i Gunsta. Alla massor förflyttas till 
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deponiplats Vedyxa och leder till ett stort antal transporter. 

Trots Vedyxas närbelägna position påverkar transporterna till 

denna plats både ekonomin och miljön. Denna hanteringsmetod 

undersöks för att kunna jämföra de framberäknade värdena på 

hur de hanterar massorna idag, mot de andra alternativa 

metoderna.  

Beräkning 

Indata för transport- och deponikostnad ses i Tabell 2.3. 

Tabell 2.3 Indata för beräkningar på deponiplats Vedyxa. 

 
Pris lastbil 

 
630 SEK/h 

 
Bilaga 1 – Tabell 

B1.1 

 

Total transporttid 

 

1 214 h 

 

Bilaga 12 

 

Kostnad deponi 

 

23,6 SEK/ton 

 

Bilaga 7 

 

Mängd deponi 

 

49 133 ton 

 

Bilaga 2 

 

Bränsleförbrukning 

 

20 l/h 

 

Bilaga 3 

 

Beräkningen nedan görs med värden ur tabell 2.3. 

Totalkostnad transport                        

Totalkostnad deponimassa                            

Totalkostnad deponihantering vid Vedyxa =  

                                

Total bränsleförbrukning                    

 

2.2.4  Intern deponi på kringliggande åkermark 

Beskrivning 

När deponimassorna ska döljas på kringliggande åkermark är 

det tänkt att avsatta områden efter ledningsdragen ska agera 

som deponiplatser. Dessa områden ska under planeringsstadiet 

placeras ut väl, för att transporter av massor ska bli så små som 
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möjligt. Detta uppnås genom att flera mindre områden placeras 

längsgående den projekterade ledningsdragningen. 

Tanken med dessa mindre områden är att befintlig matjord ska 

skrapas av för att senare forslas tillbaka till ursprunglig plats. 

Dock ska deponimassorna spridas ut i ett tunnare lager innan 

matjorden återställs. Detta arbete ska utföras med hjälp av en 

bandschaktmaskin, se Figur 2.6.  

Eftersom de planerade åkermarksområdena inte är belägna i 

direkt anslutning till aktuellt arbetsområde, kommer transporter 

att behövas. Dessa transporter kommer dock bli kortare än att 

transportera massorna till en deponiplats. I detta fall antas 

transport ske med lastbil då en dumper tar med sig lermaterial 

från arbetsområdet ut på offentliga vägar via däckmönstret. 

Skulle en dumper användas tillkommer en extra kostnad för att 

rengöra vägarna dumpern transporterats på, enligt Flinthammar 

(2012). Därför är lastbilar det bästa alternativet då de har annan 

typ av däck och därigenom skräpar de ner mindre. Eftersom 

transporter blir kortare och deponiavgifter utgår kommer den 

ekonomiska påverkan att minska. 

Det som tillkommer utöver transport och bandschaktskostnader 

är eventuella tippavgifter till markägare. Beroende på vilket avtal 

mellan entreprenör och markägare som uppkommer, kan 

eventuella tippavgifter variera kraftigt. Enligt Vänglund (2012) 

kan cirka 4 SEK/m3 antas, medan Flinthammar (2012) 

uppskattar denna kostnad till 10 SEK/m3. I denna kontroll 

antas det högre värdet för att kontrollera ett extremare fall. Det 

som kan tillkomma utöver tipprätt på inplanerade deponi-

områden är eventuella ersättningskostnader för att marken inte 

kan brukas direkt efter färdigställande av marken. Om denna 

kostnad inkluderas i tippavgift eller inte är upp till entreprenör 

och markägare att besluta. I denna undersökning antas 10 

SEK/m3 som den enda ersättningen till markägare. 

Utöver tipprätter finns flera alternativ för att behandla deponin 

på detta sätt. Om åkermark köps istället för att ge markägare 

tippersättning kan eventuella insparningar uppkomma. Däremot 

är det väldigt svårt att greppa detta fall på grund av att det finns 

för många olika parametrar. Dels vad markägare vill ha för 
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betalning för önskad markyta, men även kostnader som 

uppkommer av planering och eventuell skötsel av marken innan 

försäljning. Senare är det oklart om man på ett enkelt och 

kostnadseffektivt sätt får marken såld. Därför utgår detta 

alternativ i denna kontroll, av den anledningen att tipprätt 

känns enklare att få tillstånd till från en markägare. 

 

Beräkning 

Indata för transport- och deponihantering ses i Tabell 2.4. 

Tabell 2.4 Indata för beräkningar på intern deponi på 

kringliggande åkermark. 

 

Pris lastbil 

 

630 SEK/h 

 

Bilaga 3 

 

Total transporttid 

 

602 h 

 

Bilaga 12 

 

Pris bandschaktmaskin 

 

1 100 SEK/h 

 

Bilaga 1 - 
Tabell B1.1 

 
Total arbetstid 
bandschaktmaskin 

 
596 h 

 
Bilaga 8 

 
Tipprätt 

 
10 SEK/m3  

 
Bilaga 1 - 

Tabell B1.3 

 

Volym deponimassa 

 

28 902 m3 

 

Bilaga 2 

 

Bränsleförbrukning lastbil 
 

 

20 l/h 

 

Bilaga 3 

 

Bränsleförbrukning 
bandschaktmaskin 

 

35 l/h 

 

Bilaga 5 

 

Beräkningar nedan görs med värden ur tabell 2.4. 

Total transportkostnad                      

Total bandschaktskostnad                       

Total tipprättskostnad                        
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Totalkostnad för deponihantering på åkermark  

                                       

Bränsleförbrukning lastbil                  

Bränsleförbrukning Bandschaktmaskin                  

Total bränsleförbrukning           

 

2.2.5  Intern deponi på kringliggande skogsmark 

Beskrivning 

Ett alternativ kan vara att sköta deponin i skogsområden istället 

för åkermark eller andra typer av deponiplatser. I detta 

hanteringsalternativ är det många olika parametrar att ta 

hänsyns till. I stora drag ska deponimassor fylla ut svackor eller 

höja upp ordinarie markhöjd. Träd ska avverkas och stubbar 

och sten ska forslas bort innan deponin sprids ut och marken 

senare återställs. 

Första parametern att ta hänsyn till är hur stor markyta som 

behövs för att hantera oönskade massorna. Markytan som 

behövs till förfogande kan variera väldigt mycket beroende på 

hur området ser ut. Eftersom skogsmark är mer kuperat och det 

eventuellt finns stora svackor i det planerade området kan 

mängden behövd markyta variera kraftigt. Varje område måste 

kontrolleras platsspecifikt. Det är svårare att göra en medel-

uppskattning till skillnad från normal slät åkermark. 

Hanteringen av området kommer dels variera på grund av ytan 

som ska hanteras, men även på hur växtligheten och mark-

förhållandena råder. Mängden och typen av växlighet i området 

gör att avverkning och förberedelse av mark varierar kraftigt. Är 

det mindre träd för massatillverkning eller är det stora stammar 

som ska gå till virkestillverkning. Detta kommer att påverka 

hanteringen avsevärt. Virkesträd har stora stubbar som kräver 

mycket arbete och stor kostnad för att röjas bort, medan sly och 

massaträd enklare kan röjas bort. Stubbar och matjord kan 

lämnas kvar vid specifika fall. Detta kan ske i de fall där man 
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har möjlighet att fylla upp markhöjden så pass mycket att syre 

inte kan tränga ner till matjord och stubbar. Då upphör 

förmultningen av de organiska materialen enligt Engström 

(2012). Mängden stenar och större block måste eventuellt forslas 

bort, vilket även det bidrar till en större kostnad. Senare måste 

marken återställas, allt från att jämna till den, till att åter-

plantera träd. 

Utöver alla eventuella hanteringar som kan uppkomma inom 

denna deponeringsmetod krävs det mycket planering och 

diskussion med markägare. Dels måste det diskuteras vem som 

har rättigheterna till timret, men även vem som ska göra vad.  

Det kan därefter uppkomma diskussioner om eventuella tipp-

rätter eller markköp. Allt beror på vad en markägare har för typ 

av skog och senare vad denne person är villig att avtala fram.  

Beräkning 

Denna metod har för många parametrar för att problemet ska 

kunna angripas på ett enkelt och lätthanterligt tillvägagångssätt. 

Med hänsyn till detta utgår beräkning och djupare undersökning 

av denna hanteringsmetod. Denna metod omnämns som en 

rekommendation för vidare studier i avsnitt 3.2.  

 

2.2.6  Intern deponi på ledningsdragningens 

arbetsområde 

Beskrivning 

Eftersom arbetsområdet vid ledningsdragningen redan är 

avtalad med markägare är denna yta ett ypperligt område att 

dölja massor på. Arbetsområdet är, enligt Flinthammar (2012), 

30 meter brett längs hela ledningsdragningen. Detta ger en stor 

yta att sprida ut ett tunnare lager av deponimassor. Transport-

sträckor utgår nästan helt och ekonomi och miljö sparas. Efter 

ledningsdragningen är det tre olika områden där de största 

deponimassorna påträffas. Dessa benämns som DEL 1, DEL 2 

och DEL 3, se Figur 2.9. Överskottsmassor som inte får plats 

inom de större deponisträckorna kommer att transporteras till 

extraområden som är markerade i blått, se Figur 2.9. En 

bandschaktmaskin ska skrapa av matjord på arbetsområden för 
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att allt eftersom ledningen dras sprida ut deponimassorna i ett 

tunnare lager. Därefter återställs marken med den avskalade 

matjorden. De deponimassor som inte inryms av Delområde 1, 2 

och 3 kommer via en dumper transporteras till behövligt 

extraområde. 

 

 

Figur 2.9 Karta över Delområde 1, 2 & 3 (rött), samt förslag på 

extrasträckor (blått), ritning från (Bjerking 2011). 

Dumper är valt av den anledningen att den i detta fall bara 

kommer förflytta sig inom anlagda byggvägar. Då kommer den 

inte skräpa ner på offentliga vägar, vilket gör att dumpern är 

mer kostnadseffektiv än lastbilstransport. Detta eftersom 

dumpern kan lasta större volymer och har bättre framkomlighet. 

Om transport skulle behövas på offentliga vägar bör lastbil 

övervägas. Annars finns det stor risk att uppstädning av 

allmänna vägar måste ske, eftersom dumperns grovmönstrade 

däck gärna tar med jordmaterial upp på vägen, se Figur 2.10. 

 

DEL 1 

DEL 2 DEL 3 
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Figur 2.10 Transport av massor med dumper inom arbetsområde. 

Det är avtalat att markägare ska få ersättning av Uppsala vatten 

för försämrad brukbarhet på åkermark de närmaste åren efter 

byggnation, enligt Flinthammar (2012). Marken kommer oavsett 

deponi på ledningsområde eller ej, behöva återställas. Om man 

får tillstånd av markägare att höja markytan efter lednings-

dragningen med 2-3 decimeter kommer det inte bli någon 

kraftigt märkbar skillnad jämfört med återställningen som den 

ser ut efter dagens byggnation. Däremot kan en tipprätt behövas 

för att ersätta markägare för den upphöjda marken. Tipprätten 

antas vara 10 SEK/m3 enligt Flinthammar (2012). Denna 

tipprätt är endast en uppskattning och kan självfallet ändras vid 

en faktisk förhandling med markägare. 
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Beräkning 

Indata för deponihantering ses i Tabell 2.5. 

Tabell 2.5 Indata för beräkningar på ledningsdragningens 

arbetsområde. 

 
Pris dumper 

 
800 SEK/h 

 
Bilaga 1 - 

Tabell B1.1 

 
Total transporttid 

 
76 h 

 
Bilaga 12 

 
Pris bandschaktmaskin 

 
1 100 SEK/h 

 
Bilaga 1 

 
Total arbetstid 

bandschaktmaskin 

 
633 h 

 
Bilaga 8 

 

Tipprätt 

 

10 SEK/m3  

 

Bilaga 1 - 
Tabell B1.3 

 
Volym deponimassa 

 
28 902 m3 

 
Bilaga 2 

 
Bränsleförbrukning dumper 

 
20 l/h 

 
Bilaga 4 

 

Bränsleförbrukning 
bandschaktmaskin 

 

35 l/h 

 

Bilaga 5 

 

Beräkningar nedan görs med värden ur tabell 2.5. 

Total transportkostnad                    

Total bandschaktskostnad                        

Total tipprättskostnad                        

Totalkostnad för deponihantering inom arbetsområdet (utan 

tipprätt) 

                            

Totalkostnad för deponihantering inom arbetsområdet (med 

tipprätt)  
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Bränsleförbrukning dumper                

Bränsleförbrukning Bandschaktmaskin                  

Total bränsleförbrukning           

 

2.3  Observationer 

Innan sammanställning av beräkningar och intervjuer har ett 

studiebesök ägt rum på projektområdet. Där har områdes-

specifika iakttagelser dokumenterats för att kunna samman-

ställa alla beräkningar och intervjuer för att få en välbetänkt 

alternativ lösning. De bilder som följer kommer beskriva och visa 

vilka maskiner som redan används, samt påvisa hur lednings-

dragningen ser ut. Detta för att ytterligare förtydliga de 

antaganden som gjorts under undersökningens gång. 

 

 

Figur 2.11 Dumper på projektområdet. 

Inom området används flertalet olika dumprar, se ett exempel i 

Figur 2.11. Dessa har varierande storlek och lastkapacitet. 

Utifrån denna erfarenhetsmässiga upplevelse är det inte orimligt 

att dessa dumprar även kan användas vid alternativa deponi-

hanteringar. 
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Figur 2.12 Grävmaskin i projektområdet. 

Grävmaskinerna i området kommer oavsett hanteringsmetod att 

brukas i ledningsstråket, se Figur 2.12. Dessa maskiner kommer 

hantera samma mängd deponi- eller fyllnadsmassa oberoende 

deponimetod. Därför har de i undersökningen utgått tack vare 

att de uppskattas vara i bruk godtyckligt lika oavsett deponi-

metod. 
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Figur 2.13 Ledningsgrav i         Figur 2.14 Upplagd matjord 

projektområdet.         i projektområdet. 

Enligt Figur 2.13 kan man se att ledningsgraven tar upp en stor 

yta, likaså arbetsområdet. Man kan även utläsa av figuren att 

markytan runt detta område behöver återställas vid slutförande. 

Därför kan dessa områden vara till eventuell nytta för att sprida 

ut ett tunnare lager av de deponimassor som finns i projekt-

området. 

I Figur 2.14 kan man se att matjord är upplagt på sidan efter 

ledningsstråket. Eftersom dessa massor redan hanteras på detta 

sätt borde alternativa metoder vara aktuellt. Detta eftersom man 

redan skrapar av matjord, för att senare återföra den. 
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Figur 2.15 Deponiplats Vedyxa som används i projektet. 

Deponiplats Vedyxa, se Figur 2.15, påvisar hur en deponiplats 

kan se ut. Detta område har tack vare mänsklig påverkan inte 

en naturlig utformning. Om alternativa metoder används skulle 

detta område eventuellt inte vara lika utbrett, och naturen 

skulle på så vis inte påverkas i samma grad. Hur stor denna 

påverkan är på miljö och natur är svår att uppskatta. Detta på 

grund av att det är för många parametrar att ta hänsyn till, samt 

att vissa av dessa är för människan fortfarande helt okända. 

 

2.4  Resultat 

2.4.1  Delresultat 

Deponi till deponiplats 55:an 

Totalkostnad för deponihantering                

Total bränsleförbrukning           

 

Deponi till deponiplats Vedyxa 

Totalkostnad deponihantering                

Total bränsleförbrukning           
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Intern deponi på kringliggande åkermark 

Totalkostnad deponihantering                

Total bränsleförbrukning           

 

Intern deponi på kringliggande skogsmark 

Utgår enligt avsnitt 2.2.5. 

 

Intern deponi på ledningsdragningens arbetsområde 

Totalkostnad deponihantering (utan tipprätt)             

Totalkostnad deponihantering (med tipprätt)                

Total bränsleförbrukning           

 

2.4.2  Sammanställning 

 Ekonomisk sammanställning 

I denna del följer en sammanställning av 

ekonomiundersökningen. 

 

Figur 2.16 Ekonomisk sammanställning av deponimetoder. 

0

1

2

3

4

5

Miljoner SEK 



Kap. 2 Undersökning 
 

___________________________________________________________________________ 

31 
 

Det man kan se i den ekonomiska sammanställningen, se Figur 

2.16, är att kostnaden för deponihanteringen ökar markant vid 

längre transportsträckor. Detta ses tydligt genom att jämföra 

55:an mot Vedyxa. Priserna för deponimassorna är nästan 

densamma, däremot är det transportsträckan som gör att 55:an 

är ett kostsammare alternativ. På de mindre kostsamma 

alternativen är det både deponiavgifterna och transport-

sträckorna som minskar och därigenom en lägre totalkostnad. 

Bränsleförbrukning sammanställning 

I denna del följer en sammanställning av miljöundersökningen. 

 

Figur 2.17 Bränsleförbruknings sammanställning av 

deponimetoder. 

I sammanställningen för ekonomin, se Figur 2.16, kunde man 

utläsa att transportsträckorna bidrog till den största 

ekonomiska förändringen. Detta gäller även i denna jämförelse, 

Figur 2.17. Tydligt ser man att alternativ 55:an förbrukar mest 

drivmedel, medan de andra alternativen konsumerar mer 

likvärdigt. Anledningen att alternativ åkermark är lite högre än 

Vedyxa och arbetsområde är för att åkermarksalternativet 

innefattar både transporter och bandschaktarens drivmedels-

förbrukning. Vedyxa och arbetsområdet förbrukar väldigt 

likvärdigt gällande deras drivmedelsförbrukning. Hur detta 

grundar sig är för att alternativ Vedyxa har transporter som 
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drivmedelsförbrukare och arbetsområdet har bandschaktaren 

som drivmedelsförbrukare. Tack vare att Vedyxa ligger nära 

projektområdet leder detta till att de två alternativen råkar 

sammanfalla på ett likvärdigt värde på den totala 

bränsleförbrukningen. 

 

2.4.3  Slutgiltigt resultat 

Det man kan utläsa ur Figur 2.16 och 2.17 ur samman-

ställningen i avsnitt 2.4.2 är att hanteringen av deponimassor i 

arbetsområdet är det mest ekonomiskt gynnsamma alternativet, 

samtidigt som det påverkar miljön minst. Enligt resultaten i 

avsnitt 2.4.1 ser man att alternativ arbetsområdet har den 

minsta totala bränsleförbrukningen och den minsta totala 

kostnaden. Att befintligt markmaterial får behålla sitt 

ursprungsområde är också en stor vinning i den miljömässiga 

aspekten. 

Detta ger resultatet att Intern deponi på ledningsdragningens 

arbetsområde är den metod som är den billigaste och minst 

miljöpåverkande metoden. 

 

2.5  Analys och diskussion 

2.5.1  Ekonomianalys 

Rimligheten i undersökningen och i det framtagna slut-

resultatet är högst trovärdig. Detta på grund av att alla olika 

deponimetoder har behandlas på samma eller likvärdigt vis. 

Därför kommer detta ge en bra uppskattning på skillnaderna 

mellan de olika metoderna. Det man bör ta hänsyn till är att 

projekteringskostnaden för de olika metoderna ej är medtagen i 

beräkningarna. Detta på grund av att för lite tid och erfarenhet 

finns för att göra en tillförlitlig kontroll av detta. Däremot är 

produktionskostnaden en bra mall för hur stor vinning det kan 

finnas i olika metoder för deponihantering. I de olika metoderna 

har det gjorts antaganden på de parametrar som står till grund 

för beräkningarna. Att dessa priser, sträckor och förbrukningar 

m.m. endast är ungefärliga värden givna från intervjuer gör att 
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den slutgiltiga kostnaden inte är en exakt kostnad. I 

verkligheten kan andra priser och indata gälla, som tillsammans 

med förseningar på arbetsplatsen m.m. bidrar till en högre 

totalkostnad. Eftersom alla metoder har baserats på samma eller 

likvärdiga uppskattningar kommer skillnaderna i resultaten 

fortfarande vara rimliga. Däremot kommer den totala kostnaden 

för det slutgiltiga resultatet avvika. Detta eftersom metoden 

uträknats teoretiskt och skulle i praktiken medföra större 

skillnader än de teoretiska antaganden som gjorts.  

Skillnaderna mellan metoderna har undersökts och visas därför 

på ett överskådligt sätt i Tabell 2.7. Indata för Tabell 2.7 kommer 

ur Tabell 2.6. Tabell 2.7 visar en jämförelse procentuellt 

metoderna emellan. Den minst kostsamma metoden står till 

grund för jämförelse mot de mer kostsamma. Detta för att få 

insyn i hur mycket som kan sparas in. 

Tabell 2.6  Totalpris för varje metod. 

 
Metod 

 
Pris 

 
55:an 

 
4 164 634 SEK 

 
Vedyxa 

 
1 921 838 SEK 

 
Åkermark 

 
1 324 051 SEK 

 

Arbetsområde med tipprätt 

 

1 045 815 SEK 

 

Arbetsområde utan tipprätt 

 

756 795 SEK 

 

Tabell 2.7  Procentuell möjlig insparning. 

 

 

 

 
55:an 

 

 
Vedyxa 

 

 
Åkermark 

 

Arbetsområd
e med 

tipprätt 

 
Arbetsområd

e utan 
tipprätt 

 
82 % 

 
61 % 

 
43 % 

 
28 % 
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2.5.2  Miljöanalys 

Eftersom det är väldigt svårt för en person som icke är insatt i 

ämnet att få en förståelse hur utsläpp och markförändringar kan 

påverka miljön, har endast den förbrukade mängden bränsle 

beräknats. Olika maskiner släpper ut olika mängder miljöfarliga 

ämnen, vilket leder till en väldigt avancerad och besvärlig 

undersökning av denna fråga. Däremot är det lättare att förstå 

och få ett värde när man tittar på den totala bränsle-

förbrukningen. För med en total förbrukning är det lättare att 

jämföra resultaten och se vilken metod som förbrukar minst. 

Den mindre förbrukningen ger bara ett mått på hur mycket 

mindre drivmedelsförbrukning som sker i förhållande mot en 

metod som förbrukar mer drivmedel. Däremot är den slutgiltiga 

miljöpåverkan svår att mäta gällande drivmedel, detta i och med 

att exempelvis koldioxidutsläppen är ett globalt problem. Det är 

svårt att mäta hur en liter förbränt drivmedel påverkar miljön. 

Emellertid kan man alltid göra slutsatsen att en minskad 

drivmedelsförbrukning kommer ge en lika stor minskning i 

utsläppen som påverkar miljön. Detta leder till att om miljö-

mässiga metoder alltid används, både från Peab anläggning som 

entreprenör, men även av andra entreprenörer, kommer den 

globala drivmedelsförbrukningen minska. Med minskad driv-

medelsförbrukning kommer de globala utsläppen minska, 

därigenom mindre påverkan på miljön. Dock bör det nämnas lite 

tydligare att olika maskiner släpper ut olika mängd miljöfarliga 

ämnen. Men för att kunna få en viss metods miljöpåverkan 

valdes antagandet att endast titta på den totala drivmedels-

förbrukningen. Detta för att få en uppskattning i hur mycket en 

viss metod förbrukar i förhållande till de andra och därigenom 

kunna dra en miljöslutsats om metoden är bättre eller sämre. I 

drivmedelsberäkningarna är alla drivmedel antagna värden. Den 

totala förbrukningen baseras därefter på den totala effektiva 

arbetstiden.  

Det man måste ta i hänsyn till är att maskiner inte bara är igång 

på den effektiva tiden. Det finns ett stort mörkertal där maskiner 

står på tomgång eller ej brukas fullt effektivt. Därför kan den 

totala bränsleförbrukningen för en metod öka i praktiken. Dock 

är antagandena gjorda på samma sätt för alla metoder, vilket 
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borde ge en god uppskattning i skillnaderna av bränsle-

förbrukningen för respektive metod. 

För att redogöra skillnaderna mellan metoderna på ett över-

skådligt och lättuppfattat sätt har Tabell 2.9 skapats. Denna 

tabell har baserats på värdena ur Tabell 2.8. I Tabell 2.9 är den 

minst drivmedelsförbrukande metoden jämförd med de andra 

metoderna för att få en procentuell jämförelse dem emellan. 

Tabell 2.8 Total bränsleförbrukning för varje metod. 

 
Metod 

 
Bränsleförbrukning 

 
55:an 

 
94 854 l 

 
Vedyxa 

 
24 278 l 

 
Åkermark 

 
32 905 l 

 
Arbetsområde 

 
23 665 l 

 

Tabell 2.9 Procentuell möjlig minskning av bränsle. 

 

 

 

55:an 

 

Vedyxa 

 

Åkermark 

 

Arbetsområde  

 

75 % 

 

3 % 

 

28 % 

 

2.5.3  Sammanställning av ekonomi- och miljöanalys 

I avsnitt 2.5.1 och 2.5.2 har en analys gjorts på ekonomi- och 

miljöfrågorna. Tillämpas dessa och sedan tittar man på det 

slutgiltiga resultatet kan man komma fram till att Intern deponi i 

arbets-området ger en rimlig uppskattning i vad man kan spara 

ekonomiskt, samt att man får en bild av den minskade miljö-

påverkan tack vare en mindre drivmedelsförbrukning. Som mest 

sparar man in 82 % på ekonomin och 75 % på drivmedels-

förbrukningen. 
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3.  SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

3.1  Slutsats 

Med dagens sedvanliga hanteringsmetoder för jordmassor får 

man resultatet att de leder till en stor kostnad för projektet, men 

även en stor miljöpåverkan. Därför har denna rapport skrivits åt 

Peab Anläggning i Uppsala för att göra en undersökning på vilka 

ändringar i arbetsmetoder man kan göra i ämnet. Syftet var att 

hitta metoder som är mer miljövänliga utan att priset på 

projektet stiger. 

Eftersom alla parametrar är antagna på samma eller liknande 

sätt och att beräkningsgången för de olika metoderna gått till på 

liknande vis, kan man anta att undersökningen lett till en bra 

uppskattning. Därefter kan man dra slutsatsen att deponimetod 

Intern deponi på ledningsdragningens arbetsområde är det 

alternativ där Peab anläggning kan finna en stor ekonomisk och 

miljömässig vinning. Peab anläggning bör lägga resurser på att 

försöka få denna metod att fungera i praktiken. Detta för att 

senare kunna nyttja denna metod och därigenom få ner 

produktionskostnaden och den totala miljöpåverkan som 

projektet bidrar med.  

Metoden att utgå från intervjuer för att samla den större delen 

av den sökta informationen fungerade bra för detta arbete. 

Eftersom det är det lättaste sättet att få ta del av den erfarenhet 

som finns på arbetsplatser skulle samma metod använts om 

undersökningen gjorts igen. Däremot skulle antalet intervjuer 

ökats för att få en större bredd och erfarenhetsåtergivning i 

ämnet. 

Med denna slutsats har målet och syftet uppnåtts som var 

grunden till detta arbete. En jämförelse mellan olika 

deponimetoder har gjorts och det har resulterat i en metod som 

är mer ekonomisk och mildare mot miljön. Den resulterande 

metoden är mer av en rekommendation och vägledning som kan 

leda till ett uppvaknande i hanteringen av oönskade 

deponimassor. 
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3.2  Rekommendationer 

Det bör göras ytterligare kontroller på respektive metod och alla 

antaganden för att få ett mer exakt resultat på varje delmetod. 

En sak som bör kontrolleras noggrant är vad markägare skulle 

ha för åsikt vid de metoder där de är berörda. Vilken typ av 

ersättning de vill ha och hur mycket de vill ha ersättning för vid 

olika metoder. Olika markägare kan komma att kräva olika 

ersättning och olika typer av avtal gällande sin mark. Därför bör 

detta kontrolleras ytterligare för att få en bättre uppskattning på 

de parametrar som detta gäller. 

Utöver att utreda de redan undersökta metoderna ytterligare, 

bör det undersökas om skogsmark kan vara ett bra förslag som 

deponiplats. Att nyttja skogsmark är omnämnd i detta arbete, 

men är inte undersökt på grund av alla okända parametrar. 

Denna punkt kräver större insikt i skogsbruk och vad 

markägare har för åsikter. Därför bör denna punkt undersökas 

enskilt eftersom ovissheten om den uppkommande 

informationsmängden kan göra att denna undersökning blir 

väldigt omfattande. 

Denna undersökning står till bra grund för tankesätt och 

beräkningsgångar hur man kan hantera oönskade jordmassor. 

Om Peab använder dessa beräkningar som mall för att på eget 

bevåg finna nya lösningar som kan leda till mindre ekonomiska 

utgifter och därmed bli mer konkurrenskraftiga som företag. 

 

3.3  Fortsatta studier 

Utöver att utveckla denna studie på en mer djupgående nivå bör 

hela ämnet kring deponihantering undersökas ytterligare. Denna 

undersökning som är gjord är baserad på ledningsdragningen i 

Gunsta. Samma principer och undersökningar kan och bör 

göras på andra typer av projekt. Alla olika typer av byggnationer 

leder mer eller mindre till oönskade deponimassor. Hur dessa 

massor ska hanteras för att få ner kostnaden och den 

miljöpåverkan projektet bidrar till är en punkt att studera 

ytterligare. 
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Dessutom rekommenderas det att man kan göra en utvecklad 

studie på hur den alternativa metoden kommer påverka 

omgivningen. Vad måste man tänka på vid byggnationen av 

denna och hur kommer denna typ av hantering att påverka 

området på sikt. 
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5.  Bilagor 

Bilaga 1 – Prislista 

Maskiner 

Priser gäller för inhyrning av de olika maskiner som används i 

projektet. 

Tabell B1.1 Maskinpriser 

 
Maskin 

 
Pris (SEK/h) 

 
Referens 

 
Bandschaktmaskin 

 
1 100 

 
Vänglund (2012) 

 
Lastbil 

 
630 

 
Vänglund (2012) 

 
Dumper 

 
800 

 
Vänglund (2012) 

 

Massor 

Här visas en tabell för de priser de olika massorna har. Priserna 

gäller för samtliga deponimetoder. 

Tabell B1.2 Priser för deponimaterial och återfyllnadsmaterial 

 
Massor 

 
Pris (SEK/ton) 

 
Referens 

 
Krossat material 

 
46 

 
Vänglund (2012) 

 

Återfyll från Vedyxa 

 

92 

 

dalbymaskin.se 
(2008) 

 
Torra deponimassor, 

Vedyxa 

 
18 

 
Vänglund (2012) 

 
Blöta deponimassor, 

Vedyxa 

 
55 

 
Flinthammar 

(2012) 

 

Återfyll från 55:an 

 

74 

 

dalbymaskin.se 
(2008) 
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Torra deponimassor,  

55:an 

 
22 

 
dalbymaskin.se 

(2008) 

 

Blöta deponimassor, 
55:an 

 

35 

 

dalbymaskin.se 
(2008) 

 

Tipprätt 

Denna tabell visar de tipprättspriser som diskuterats vid 

intervjuer med Flinthammar (2012) och Vänglund (2012). 

Tabell B1.3 Tipprättspriser 

 

Tipprätt 

 

Pris SEK/m3  

 

Referens 

 
Tipprätt 1 

 
10 

 
Flinthammar (2012) 

 
Tipprätt 2 

 
4 

 
Vänglund (2012) 

 

Flinthammar och Vänglund har olika uppfattningar om priset 

per m3 men i beräkningar är 10 kr/m3 mer relevant då det ger 

ett extremare fall. 
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Bilaga 2 - Massmängder 

Fall A – Krossmassor 

Här beräknas den totala vikten av Fall A-massor.  

Volym              Bjerking (2011) 

Densitet           ⁄    Axelsson (2006) 

                     

                            

Fall B – Deponimassor 

Här beräknas den totala vikten av Fall B-massor.  

Volym              Bjerking (2011) 

Densitet           ⁄    Axelsson (2006) 
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Bilaga 3 – Lastbil 

Här visas tidsuppskattningar, kapacitet och bränsleförbrukning 

för lastbil. 

Tid för lastning och transport 

Lastning           Björnson (2012) 

Avlastning           Björnson (2012) 

Medelhastighet        ⁄   (Antagande) 

          (   ⁄ )  
 

  
         ⁄  

Kapacitet 

Lastkapacitet         Vänglund (2012) 

Bränsleförbrukning 

Drivmedelsförbrukning       ⁄   Flinthammar (2012) 
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Bilaga 4 – Dumper 

Här visas tidsuppskattningar, kapacitet och bränsleförbrukning 

för dumper. 

Tidsberäkning lastning och transport 

Lastning           Björnson (2012) 

Avlastning           Björnson (2012) 

Medelhastighet        ⁄   (Antagande) 

          (   ⁄ )  
 

  
         ⁄  

Kapacitet 

Lastkapacitet          Vänglund (2012) 

Bränsleförbrukning 

Drivmedelsförbrukning       ⁄   Flinthammar (2012) 
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Bilaga 5 – Bandschaktmaskin 

Här visas kapacitet och bränsleförbrukning för 

bandschaktmaskin. 

Kapacitet 

Borttagning befintlig matjord         ⁄  Björnson (2012) 

Utbredning deponimassor         ⁄  Björnson (2012) 

Återställning matjord        ⁄   Björnson (2012) 

Bränsleförbrukning 

Drivmedelsförbrukning       ⁄   Flinthammar (2012) 

 



 

_______________________________________________________________ 

B6.1 
 

Bilaga 6 - Transportsträckor 

Transportsträckorna är uppmätta med www.hitta.se som hjälp-

medel. Fasta sträckor är uppmätta, därefter har medelsträckor 

inom området beräknats. 

Deponi till deponiplats 55:an 

Här beräknas den totala körsträckan för deponi till 55:an. 

Sträckorna är framtagna via Hitta.se (2012). 

Fast sträcka är transport från arbetsplats till deponiplats. 

Fast sträcka          

Medelsträcka är den varierande transportsträckan inom 

arbetsplatsområdet. 

Medelsträcka inom projektområde:  

                                                       

  
        

Total medeltransportsträcka =                   

Total transportsträcka =          

Deponi till deponiplats Vedyxa 

Här beräknas den totala körsträckan för deponi till Vedyxa. 

Sträckorna är framtagna via Hitta.se (2012). 

Fast sträcka är transport från arbetsplats till deponiplats. 

Fast sträcka       

Medelsträcka är den varierande transportsträckan inom 

arbetsplatsområdet. 

Medelsträcka inom projektområde: 

                     

 
        

Total medeltransportsträcka =               

Total transportsträcka         
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Intern deponi på kringliggande åkermark 

Här beräknas transportsträckan för deponi på kringliggande 

åkermark. 

Fast sträcka är transport från arbetsplats till åkermark. 

Fast sträcka      , utgår för att åkermarken befinner sig i 

arbetsplatsområdet. 

Medelsträcka är den varierande transportsträckan inom 

arbetsplatsområdet. 

Medelsträcka inom projektområde: 

                                   

 
        

Total medeltransportsträcka =              

Total transportsträcka         

Intern deponi ledningsdragningens arbetsområde 

Inom arbetsområdet försvinner all transport av deponimassor till 

deponiplats. I Gunsta projektet är deponimassorna inte jämt 

fördelade över sträckan. Därför måste en del deponi 

transporteras inom området för att spridas på annan del av 

ledningsdragningen. Detta för att man inte kan lägga ett allt för 

tjockt lager av deponimassorna under matjorden. 

Fast sträcka       

Medelsträcka inom projektområde: 

       

 
               

Total medeltransportsträcka =           

Total transportsträcka       
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Bilaga 7 - Priser deponi 

I alla prisexempel i denna bilaga är fördelningen på torra och 

blöta på massorna enligt Flinthammar (2012): 

Torra massor               

Blöta massor               

För att förenkla beräkningarna har denna fördelning antagits: 

Torra massor       

Blöta massor       

Deponi till deponiplats 55:an 

Prisberäkning deponikostnad till 55:an. 

Enligt bilaga 1 – Tabell B1.2 

Torra deponimassor, 55:an           ⁄  

Blöta deponimassor, 55:an           ⁄  

Genomsnittspriset =                          ⁄  

Deponi till deponiplats Vedyxa 

Prisberäkning deponikostnad till Vedyxa. 

Enligt bilaga 1 – Tabell B1.2 

Torra deponimassor, Vedyxa           ⁄  

Blöta deponimassor, Vedyxa           ⁄  

Genomsnittspriset                            ⁄  
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Bilaga 8 - Bandschaktmaskin arbetstid 

För att beräkna tidsåtgången för en bandschaktmaskin krävs 

kapaciteten enligt bilaga 5, ytan att behandla, samt mängden 

deponimassa som ska hanteras enligt bilaga 2. 

Intern deponi på kringliggande åkermark 

Ytan som behövs för att hantera massorna på ett rimligt och 

överkomligt sätt beräknas genom att kontrollera en höjd på den 

utspridda deponimassan mot den totala deponimassan för 

projektet. För att påverkan på åkermark inte ska bli allt för stor 

antas en höjd av deponimassa till 0.3 m för att den inte ska höja 

ursprunglig mark för mycket. 

Markbehov:  

      

   
        

Beroende på hur man kan sprida ut deponimassorna på höjden 

kommer areabehovet att variera. Med detta kommer även den 

slutgiltiga arbetstiden för bandschaktmaskinen att förändras. 

På dessa 9,6 ha jord ligger ett lager matjord som måste skrapas 

av för att senare läggas tillbaka på ursprunglig plats. Antagen 

matjordshöjd enligt Flinthammar (2012) ska vara 0,2 m. Denna 

siffra kan variera, men det fasta värdet 0,2 m antas för att 

kunna slutföra en vettig beräkningsgång. 

Total matjordsmängd                         

Med kunskap om bandschaktmaskinens kapacitet kan man nu 

beräkna tidsåtgången för att behandla detta område. 

 

Borttagning matjord                   ⁄        

Utspridning deponi                   ⁄        

Återställning matjord                  ⁄        

Total arbetstid        
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Intern deponi ledningsdragningens arbetsområde 

I denna masshanteringsmetod kommer arean bero på lednings-

sträckans längd och arbetsområdets bredd. 

Delområdessträckornas längder är framtagna med information 

från Flinthammar (2012), samt Hitta.se (2012). 

Del 1          

Del 2          

Del 3          

Extrasträcka 1: Längd av extrasträcka 1 beräknas genom att 

använda deponiutspridningshöjd och arbetsområdes bredd. 

Volymen 6 391 m3 är hämtad från bilaga 10. 

        

          
       

Bredd arbetsområde       

Arean för varje delområde: 

Del 1                         

Del 2                         

Del 3                         

Total area aktivt ledningsområde          

 

Volym matjord (höjd = 0,2 m): 

Del 1                           

Del 2                          

Del 3                           

 

Volym deponimassa hämtas från bilaga 10. 

Del 1: Här råder underskott, därför väljs massan          
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Del 2: Här råder överskott, därför väljs massan           

Del 3: Här råder överskott, därför väljs massan           

Extrasträcka 1: Detta område tillkommer på grund av över-

skottsmassorna från del 2 och del 3. Dessa massor är uträknade 

enligt bilaga 10 och är 6 391 m3. 

 

Arbetstid bandschaktmaskin: 

             

      
 
            

      
 
                           

     
  

                       

 

Del 1: 

        

       ⁄
 
        

       ⁄
 
        

      ⁄
       

Del 2: 

        

       ⁄
 
         

       ⁄
 
        

      ⁄
       

Del 3: 

        

       ⁄
 
         

       ⁄
 
        

      ⁄
       

 

Extrasträcka 1: 

Denna sträcka behöver inte behandlas på samma sätt som de 

andra delarna. Denna sträcka kommer med stor sannolikhet 

vara skogsmark och därför behandlas inte matjorden på samma 

sätt. 

        

       ⁄
      

 

Total arbetstid för bandschaktmaskin       
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Bilaga 9 - Massfördelning 

Det finns tre huvudområden med olika mängd deponimassor. 

Denna fördelning är en uppskattning efter givna värden, men 

den kommer ge en uppskattning för att kunna tolka området. 

Mängden massa per meter är antingen 1.7 m3 eller 5-7 m3 

beroende på sträcka enligt Flinthammar (2012). Därför antas 1.7 

m3 och 6 m3 som parametrar att beräkna detta med. 

Sträckor och massmängd per meter 

Del 1                  ⁄  

Del 2                ⁄  

Del 3                ⁄  

Mängder varje delsträcka 

Del 1                      

Del 2                    

Del 3                    

Totalt            

Fördelning delsträckor 

      
     

      
           

      
     

      
           

      
     

      
           

 

Total massa hela projektet = 28 902 m3 enligt bilaga 2. 

Massmängder utmed huvuddelar av deponisträckor: 

Del 1                       

Del 2                        

Del 3                         
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Bilaga 10 – Deponiutspridning i arbetsområdet 

De olika områdena belastas med olika mängd deponimassor. 

Därför måste kontroll utföras hur stora mängder området klarar 

av att dölja för att ej påverka området med för stor förändring.  

Teoretiskt uppskattade deponimassor 

Fördelning av deponimassor i de tre delområdena. 

Del 1           

Del 2             

Del 3            

Om dessa massor ska spridas ut jämt efter de långa deponi-

sträckorna kommer det blir långa transportsträckor. Transport-

erna är det som ska minskas och därför måste det räknas ut vad 

området klarar av för deponimängd. 

Enligt Flinthammar (2012) bör inte det utspridda deponilagret 

vara mer än två till tre decimeter. Därför kontrolleras sträckan 

om den klarar av att dölja alla deponimassor. 

Sträckor enligt bilaga 9. 

Total sträcka                            

Om 28902 m3 deponimassa ska spridas ut på ett 30 meter brett 

område efter denna sträcka, får det ett deponilager med tjocklek: 

      

        
        

Detta betyder att hela deponimassan kan döljas efter lednings-

sträckan eftersom det inte överstiger två till tre decimeter. 

Om allt sprids ut jämt skulle varje område ta upp dessa 

mängder deponimassor: 
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Dessa mängder ska jämföras mot de riktiga massmängderna 

som är uträknade i början i denna bilaga. 

 

Del 1                         (          ) 

Del 2                         (         ) 

Del 3                        (         ) 

På del 2 och del 3 är det överskott på totalt: 

                      

Dessa massor bör inte transporteras för långa sträckor. Därför 

är det bra om de kan spridas ut på ledningsområden i närheten. 
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Bilaga 11 - Antal transporter 

Antalet transporter beräknas genom att använda kapaciteten för 

transportfordonet och den totala massan som ska förflyttas. 

Lastbil 

Massmängd enligt bilaga 2. 

Kapacitet på lastbil enligt bilaga 3. 

Antal transporter: 

           

             
  
      

 
          

Dumper 

Massmängd enligt bilaga 2. 

Kapacitet på dumper enligt bilaga 4. 

Antal transporter:  

           

            
  
      

  
          

Dumper – Arbetsområde 

Mängd deponimassa enligt bilaga 10. 

Kapacitet på dumper enligt bilaga 4. 

Antal transporter:  
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Bilaga 12 - Transporttider 

Alla transporter är beräknade efter bilaga 11 och bilaga 6, samt 

bilaga 3. 

Deponi till deponiplats 55:an 

Denna beräkning nedan avser transport med lastbil. 

Total transporttid: 

(                                )                     

(          (         ))                 

Deponi till deponiplats Vedyxa 

Denna beräkning nedan avser transport med lastbil. 

Total transporttid: 

(                                )                     

(          (        ))                 

Intern deponi på kringliggande åkermark 

Denna beräkning nedan avser transport med lastbil. 

Total transporttid: 

(                                )                     

(          (        ))               

Intern deponi ledningsdragningens arbetsområde 

I denna del behövs inte lastbil, utan dumper är effektivare. 

Vilket leder till att denna punkt beräknas med data från bilaga 

4. 

Total transporttid: 

(                                )                     

(          (      ))            
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Bilaga 13 – Översiktsbild 

Översiktsritning från (Bjerking 2011). 

 

Vedyxa 

Ritningen är 

otydlig och går ej 

att utläsa. Syftet 

är endast att få 

en översiktsbild 

mellan vilka 

områden 

ledningen dras. 

Uppsala 

Gunsta 


