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En fallstudie

Grusväg, 5 km
12,5 cm bärlager
Tillgänglighet C

14 km till 
bergtäkt

• 8000 m3fub forslas ut
längs vägen under ett år

• Transporten ger upphov
till spårbildning, som
åtgärdas så snart 50 mm 
djup uppnås

• En avslutande hyvling när
insatsen är klar

8000 m3fub



• Väghyvel
• 6 kr/m
• 4 km/h
• 10 l/h

• Krossverk + hjullastare vid täkt
• 40 kr/ton
• 0.75 l/ton

• Grusbil
• 3 kr/tonkm
• 30 tons kapacitet
• 5 l/mil

Underhållsresurser



Spårbildning

Surface thickness program (STP) – empirisk metod
för att beräkna spårbildning

Indata

• Bärlagertjocklek

• Hårdhet hos bärlager och terrass (CBR)

• Axellaster

• Däcktyp

• Däcktryck



Olika däcktyper ger olika spårbildning

• 3700 m3fub med singelmontage
• 5000 m3fub med dubbelmontage
• 20 000 m3fub med CTI

När uppnås 50 mm spårdjup? (22,5” 385:or)

Enligt STP-modellen efter:

Ganska stor osäkerhet eftersom kurvorna planar ut
Fel i indata kan ge stora variationer - åt båda håll
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Kostnad för hyvling

• Singelmontage: tre hyvlingar ~ 90 000 kr (11:25 kr/m3fub), 150 l drivmedel

• Dubbelmontage: två hyvlingar ~ 60 000 kr (7:50 kr/m3fub), 100 l drivmedel

• CTI: en hyvling ~ 30 000 kr (3:75 kr/m3fub), 50 l drivmedel

Vid normal spårkorrigering räcker ett varv med väghyveln.
Kostnad 30 000 kr/hyvling
25 l drivmedel ”per varv”.
25 l för etablering (40 km enkel resa, drar ca 3 l/mil)
50 l drivmedel för en hyvlingsinsats



Nyttan av singeldäck eller CTI jämfört med 
dubbelmontage

• Singeldäck besparar transportörerna 1:10 kr/m3fub, men kostar väghållaren 3:75 
kr/m3fub extra;  En dålig affär ur ett systemperspektiv!

• Singeldäck besparar transportörerna 550 l drivmedel, men kostar väghållaren 50 l 
drivmedel extra; En bra affär ur ett systemperspektiv!

• CTI kostar transportören ca 1 kr/m3fub, men besparar väghållaren 3:75 kr/m3fub; En bra 
affär ur ett systemperspektiv

Antag transportavstånd 95 km och en förbrukning på 5,4 l/mil
Om singeldäck sparar 3 % motsvarar det 550 l diesel eller 8900 kr (1:10 
kr/m3fub)



Vad händer om man 
tutar och kör?

• 1000 ton grus: 40 000 kr och 750 l drivmedel
• Utkörning: 50 000 kr och 550 l drivmedel
• Två varv med hyvel: 60 000 kr och 75 l drivmedel

• Totalt ca 150 000 kr och 1400 l drivmedel, eller
19 kr/m3fub och 175 ml/m3fub.

“Kör ut virket och justera upp vägen med lite grus
efteråt”

Dubbelt så dyrt och 10 gånger så mycket drivmedel
som om vi sköter oss!



Om vägen havererar helt…

• 3500 ton grus: 140 000 kr och 2600 l drivmedel
• Utkörning: 175 000 kr och 1900 l drivmedel
• Tre varv med hyvel: 90 000 kr och 100 l 

drivmedel

• Totalt ca 400 000 kr och 4600 l drivmedel, eller
50 kr/m3fub och 0,6 l/m3fub.

Så eländigt att vi inte orkar tänka på det!



Nyttan av singeldäck eller CTI jämfört med 
dubbelmontage– en generell kalkyl

• Användning av singeldäck sparar transportörerna 1,10 kr/m3fub, men kostar
väghållaren 2,10 kr/m3fub extra;  En dålig affär ur ett systemperspektiv!

• Användning av singeldäck sparar transportörerna 68 ml/m3fub drivmedel, men 
kostar väghållaren 3,5 ml/m3fub drivmedel; En bra affär ur ett systemperspektiv!

• Med CTI kan man hyvla var 10 000:e m3fub (under samma körförhållanden). 
Systemet kostar transportören ca 1 kr/m3fub, men besparar väghållaren 3 
kr/m3fub.

Man kan också räkna på kontinuerligt underhåll exempelvis av 
en stomväg;
Hyvling “var 3700:e m3fub” eller “var 5000:e m3fub” av 5 km 
väg (medellängd enskild väg)



Slutsatser

• Reparation är avsevärt dyrare än underhåll…
• En ekonomisk kalkyl antyder att singelmontage inte är lönsamt på

systemnivå. Dessutom hamnar vinster och kostnader på olika aktörer.
• Energimässigt är singelmontage förmodligen mycket lönsamt på

systemnivå.
• CTI + singelmontage - skulle det ge det bästa av två världar?
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