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Sammanfattning 

Detta examensarbete är genomfört åt Sandvik Mining and Construction inom ramen för 
det statliga samarbetsprojektet MinBaS II. Sandvik Mining and Construction är ett av 
Sandvik koncernens affärsområden och har en världsledande position på marknaden för 
maskiner och tekniska lösningar för bergbrytning m.m. 
MinBas II är ett samarbetsprojekt mellan ett stort antal företag och universitet där staten 
står som huvudman och löper till 2010. 
Uppgiften med examensarbetet var att se om det fanns någon metod för att kartlägga de 
interna transporterna och beräkna deras energiåtgång i en bergtäckt. I brist på en 
befintlig skulle det tas fram en ny metod och sedan testa denna genom att genomföra 
fältstudier i en bergtäkt tillhörande Skånska Makadam AB för att sedan göra 
beräkningar på energiåtgången där. 
Volvo CE har under arbetet ställt upp med information och även givit oss Site 
Simulation, ett simuleringsprogram för simulering av användning av deras maskiner.  
En del av arbetet var också att utreda hur energiåtgången ändras om förkrossen placeras 
på en högre respektive lägre nivå än det ställe där bergbrytningen genomförs. 
För att införskaffa underlag till beräkningarna har fältstudier genomförts i Skånska 
Makadam AB:s bergtäkt. Där gjordes bl.a. uppmätningar av den fysiska miljön som 
t.ex. mätningar av höjdskillnader, bedömningar av lutningar på backar och bedömningar 
av vägstandarder. Dessutom gjordes ett antal klockningar av cykeltider för olika fordon 
vilket senare fick fungera som underlag för att utvärdera hur vida Site Simulations 
resultat stämmer överens med verkligheten. 
I resultatet går det att utläsa vilken den totala energi- och bränsleförbrukningen per ton 
är för respektive utvald produkt. Dessa värden är en sammanställning av 
förbrukningarna för de olika interna transporter som behövs under 
tillverkningsprocessen, från bergbrytning till kundutlastning av färdig produkt.  
Arbetet med att utreda förkrossens placering genomfördes genom att en teoretisk 
sträcka ”tillverkades” i Site Simulation där sedan förkrossen placerades på olika nivåer i 
förhållande till startstället. De olika simuleringarna tydde på att optimal 
bränsleförbrukning uppnås vid en lätt sluttning mot förkrossen. 
Vid simuleringarna med de nya Volvo maskinerna, gick det av resultaten att dra 
slutsatsen att energiåtgången per ton sten ökar samtidigt som även produktiviteten ökar.  
Till sist kan vi dra slutsatsen att det hela bygger på att man gör en ordentlig förstudie 
och verkligen planerar upplägget av anläggningen vilket allt ifrån lagringshögar, 
transportsträckor och placering av krossanläggning i förhållande till dessa.  
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Abstract 

This thesis work is implemented for Sandvik Mining and Construction within the state 
joint project MinBaS II. Sandvik Mining and Construction is one of the Sandvik 
Group's business lines and is a world leader in the market for machines and technical 
solutions for rock processing, etc. 
MinBas II is a joint project between a large number of companies and universities 
where the state stands as principal and runs until 2010. 
The task of the thesis work was to see if there was any method to identify the internal 
transport and calculate their energy consumption in a stone quarry. In the absence of an 
existing, a new one would have to be put forward. The method then needed to be tested 
by carrying out field studies in a stone quarry belonging to Skånska Makadam AB. 
Then calculations on the energy consumed could be made there. 
During the work Volvo CE has given us information and also Site Simulation, a 
simulation program for simulating the use of their machines. 
One part of the work was to investigate how the energy consumption changes if the 
placement of the pre-crusher is at a higher or lower level than the place where rock 
mining is carried out. 
To acquire a basis for the calculations, the field studies were conducted in Skånska 
Makadam AB: s stone quarry. There was among other things metering of the physical 
environment such as measurements of height differences, assessments of the slopes of 
hills and assessments of the ground structure. Moreover, a number of measurements of 
the cycle times for different vehicles were made, which later served as a basis to 
assessing how far Site Simulations results are consistent with reality. 
The result shows the total energy and fuel consumption per tonne for each chosen 
product. These values are a compilation of the consumption of different internal 
transports that are required during the production process, from rock mining to the out 
loading of the finished product to customer. 
The work to investigate the placement of the pre-crusher was carried out by a theoretical 
distance "manufactured" in the Site Simulation, which was later placed at different 
levels in relation to the starting spot. The various simulations suggested that the optimal 
fuel consumption was achieved in an easy slope against the pre-crusher. 
At the simulations with the new Volvo machines so went the results to conclude that the 
energy consumed per ton stone increases while also increasing productivity. 
Finally, we can underline the importance of making a thorough study and really plan the 
arrangement of the facility with everything from storage, transport routes and the 
location of crushing plant in relation to these. 
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1 Inledning 

Examensarbetet är utfört inom ramen för det statliga samarbetsprojektet MinBaS II där bl.a. 
Sandvik Mining and Constructions ingår, vilka gett oss uppdraget att genomföra utredningen. 

1.1 Bakgrund  

Detta examensarbete kommer utav att tidigare undersökningar kommit fram till att en väsentlig 
del av energiåtgången vid bergtäkter går åt till att förflytta material från brottet till kross och 
vidare från kross till lagringshög och slutligen till att lasta utgående lastbilar. Dessa transporter 
går i dag till viss del med t.ex. bandtransportörer men stor del med hjälp av dumprar och 
hjullastare, även om många av transporterna är väldigt rutinartade. 
Ett problem som uppstår eftersom hjullastare och dumprar i regel drivs med diesel är att 
kostnaderna för dessa ökar i takt med ökande oljepriser samtidigt som de utgör en källa för 
koldioxidutsläpp. Det är dock inte bara att byta ut t.ex. dumprarna mot bandtransportörer eller 
motsvarande då detta skulle kräva omfattande ingrepp i anläggningens infrastruktur. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att redogöra för vilken energiåtgång som krävs för olika 
moment inom ramen för de interna transporterna vid en bergtäkt. Som t.ex. hur mycket en 
produkt flyttas från att den bryts tills dess att kunden kör iväg med den och då även vilken 
energiåtgången för detta blev. Det ska även utredas om densiteten och säljvolymen hos 
produkterna påverkar hur lagerplatserna bör läggas i förhållande till krossanläggningen för att 
transportsträckorna ska vara optimala. Om vägarnas kvalité är varierande och inverkar på 
energiåtgången kommer även detta att utredas. 
Det ska förutom ovanstående utredas vilka befintliga metoder som finns att tillgå för denna sorts 
arbete som finns i litteraturen och i brist på lämpliga metoder ta fram och använda en ny metod 
som sedan kan utvärderas och kanske förfinas. 
Vår förhoppning är att examensarbetet kommer att kunna ligga till grund för fortsatta studier 
inom området och förhoppningsvis leda till att bergtäkter över lag blir effektivare och därmed 
framför allt minskar sin miljöpåverkan samtidigt som de minskar energikostnaderna. 

1.3 Avgränsningar 

Som säkert förstås finns det väldigt mycket man kan gå in och titta närmare på i ett arbete av det 
här slaget, en sådan analys av all verksamhet är dock inte möjlig att uppnå under de tidsramarna 
som finns. 
Med anledning av detta finns ramar eller även kallat avgränsningar uppsatta vilka avsikten är att 
hålla sig inom. Arbetet omfattar de transporter som går till förkrossen och de produkter som 
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produceras i den stora krossanläggningen, alltså inte de produkter som produceras i de mindre 
krossanläggningarna runt omkring på området, inte heller de produkter som tvättas före 
försäljning ingår i studien. 
Denna del av avgränsningarna görs framför allt av praktiska skäl då det inte var möjligt att ha 
överblick över allt och samtidigt dokumentera det. 
Vid själva beräkningarna är det endast sju utvalda produkter som det har gjorts noggrannare 
beräkningar på. Detta för att det inte ska bli för mycket upprepningar eftersom beräkningarna är 
nästan utförda på samma sätt. Produkterna som skulle räknas på valdes ut genom att se på 
försäljningsstatistiken för föregående år där sedan de produkter som såldes mest av listades upp. 
Dessa gicks sedan igenom och de som valdes skulle omfatta de flesta olika transporter t.ex. 
körning från silo till hög, hög till hög och även några produkter som transporteras upp ur gropen. 
Beträffande maskinparken är beräkningarna begränsade till tipptruckar av märket Euclid R36 och 
R32, hjullastare Cat 980H och Volvo 180E samt dumper, modell Volvo A40. Anledningen till att 
arbetet begränsades till dessa maskiner är att det är de som till största delen arbetade inom våra 
övriga avgränsningar men även andra maskiner kan förekomma i arbetet.  
Som det framgår i titeln på detta examensarbete förväntas kostnaderna för de interna 
transporterna räknas ut. Detta har dock valts att inte göras p.g.a. dieselpriset varierar väldigt 
mycket.  

1.4 Sandvik 

Sandvik är en global industrikoncern som jobbar för att hålla en hög kvalité och en världsledande 
ställning på en mängd produkter inom ett antal utvalda områden.  
Sandvik Mining and Construction är ett av Sandvik koncernens affärsområden och har en 
världsledande position på markanden för maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska 
lösningar för mineralprospektering, brytning av berg och mineraler inom gruv- och 
anläggningsindustrin och hantering av bulkmaterial. Sortimentet omfattar även maskiner för 
tunneldrivning, demolering och återvinning. [1] 
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1.5 MinBaS 

MinBaS står för Mineral, Ballast, Sten och är ett samarbetsprojekt mellan 150-talet företag, 15-
talet universitets-/högskoleinstitutioner med staten genom Sveriges Geologiska Undersökning 
som medfinansiär. MinBaS I startade 2003 och var den första etappen som avslutades 2005. 
MinBas II startades våren 2007 och kommer att löpa till 2010 och kommer att omsätta 55 
miljoner kronor.  
Målet med MinBas är att öka den svenska mineral-, ballast- och stenindustrins konkurrenskraft 
genom att utveckla effektiva produktionstekniker och produkter av hög kvalité. [5] 
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2 Tydliggörande av uppgiften och upplägg 

Avsikten med detta kapitel är att målet med examensarbetet ska bli förklarat lite tydligare. 

2.1 Metod och energi i gropen 

Med hjälp av lämplig metod (se ”2.1.1 Metodutredning”) ska det utredas vilken energiåtgången 
(se ”2.1.2 Energiåtgång” ) för produkternas transporter är. Samt se om det finns några 
omlastningar eller transporter som är onödiga eller i alla fall onödigt långa. 

2.1.1 Metodutredning 

Under arbetets gång ska det utredas om det finns någon befintlig metod som går att tillämpa för 
att göra en kartläggning av hur maskinparken i en bergtäckt används. Med andra ord vilka 
transporter och lastningar som genomförs. Även vad som transporteras med dessa transporter ska 
utredas. 
Om någon befintlig metod saknas kommer det att tas fram en egen utredningsmetod som sedan 
kommer att tillämpas i en bergtäkt som kommer att fungera som testanläggning för detta 
examensarbete. 

2.1.2 Energiåtgång 

Målet med denna del av examensarbetet är att med hjälp av befintlig metod, alternativt med hjälp 
av den metoden som tas fram, göra beräkningar på hur mycket energi som krävs för att 
transportera t.ex. ett ton sten från det att de kommer från själva brottet tills dess att kunden kör 
iväg med produkten. 
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2.1.3 Teori vs Verkigheten 

I slutet av denna del av arbetet kommer en jämförelse göras mellan de beräknade värdena som 
tagits fram med hjälp av den metod som valdes och de faktiska uppgifterna som testanläggningen 
försett oss med. Utifrån detta ska det sedan göras en utvärdering av resultatet och en bedömning 
om metoden är tillämplig för framtida liknade studier kommer att göras. 

2.2 Volvo maskiner 

Några som vi har haft kontakt med under examensarbetets gång är Volvo CE, de har bett oss att 
göra en jämförelse mellan de resultat som kommit fram med den befintliga maskinparken och de 
resultaten som vi i teorin skulle ha fått om alla maskiner som används idag skulle bestå av senaste 
motsvarande Volvo maskin. 

2.3 Placering av förkross 

Något som varit uppe för diskussion på bl.a. MinBas möten är hur förkrossens placering påverkar 
transporternas energiförbrukning. Detta är något som inte finns någon utredning kring och 
Sandvik har visat intresse för att få det utrett. Med anledning av detta kommer det att göras lite 
beräkningar och resonera kring dessa. Beräkningarna och resonemanget kring detta ska dock inte 
ses som någon absolut fakta utan snarare som en fingervisning om hur det kan vara då tiden för 
detta arbete inte tillåter någon djupare utredning.   
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3 Produkten från bergtäkt till kunden 

Avsikten med detta kapitel är att försöka förklara vad en bergtäkt är och hur produktionen av de 
olika produkterna går till med utgångspunkt från testanläggningen. Fokus har lagts på att förklara 
de interna transporterna eftersom det är dessa som arbetet är begränsat till. Testanläggningen 
kommer att användas som utgångspunkt men på de ställen som det finns flera vanliga sätt att 
genomföra ett moment på, skrivs även det ut. 

3.1 Vad är en bergtäkt och hur görs produkterna? 

En bergtäkt är i stora drag ett ställe där sten bryts ur berget för att sedan krossas ner till grus och 
makadam av olika storlekar. 

3.1.1 Bergbrytning  

Det första steget i grusframställningen är att bryta ner det fasta berget till stenblock. Denna 
process sker oftast genom sprängning, men i testanläggningen knackas berget ner till stenblock.  
Att knacka ner berget är en ovanlig metod men blev nödvändig efter att bergbrytningen stoppades 
i mitten av 90-talet p.g.a. just sprängning. Det föreligger inte någon direkt fördel med knackning.  

3.1.2 Krossprocessen 

Efter att stenblocken brutits loss från berget transporteras (se avsnittet ”3.1.3 Interna transporter”) 
de till en förkross som i regel utgörs av en käftkross där stenblocken krossas ner till mer 
lätthanterliga stenar. Dessa går sedan vidare med bandtransportörer (men även andra metoder kan 
förekoma på andra anläggningar) till en större krossanläggning som krossar ut stenen i mindre 
storlekar med konkrossar. Under hela processen siktas materialet ut efter hand i olika produkter 
och läggs i silo eller på hög medan resten går vidare i processen. 

3.1.3 Interna transporter 

De interna transporterna omfattar i denna utredning de transporter som produkten gör med någon 
form av fordon t.ex. dumper eller hjullastare från det att berg blir till sten till dess att produkten 
ligger på kundens flak. 
Den första kontakten stenen gör med interntransporterna är när den ska transporteras till 
förkrossen något som i testanläggningen sker med tipptruckar.  
I vissa bergtäkter ligger förkrossen nere i själva brottet därför används något fordon för att 
transportera stenen från förkrossen till övriga krossverket. I testanläggningen förekommer dock 
inte några interna transporter förrän stenen krossats och siktats ut i sina olika produkter. 
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När materialet sedan är krossat och siktat ut i sina olika produkter kommer det ett antal olika 
transporter av produkterna innan de går ut till kunden. I testanläggningen var det två till tre 
produkter som lades på hög direkt från krossen medan resterande produkter lagrades i silo.  
Ett problem som uppstår med båda sätten att lagra är att högarna i anslutning till 
krossanläggningen och silos har begränsad lagringskapacitet vilket medför att produkterna 
kontinuerligt måste flyttas till mer långvariga lagringshög.  
För att genomföra förflyttningarna finns det ett antal olika maskiner att tillgå men i 
testanläggningen användes i regel dumper och hjullastare.  
När krossarna går för fullt lägger hjullastarna en stor del av sin tid på att ta produkterna från den 
högen som krossanläggningen lägger i och köra till en lagringshög, se sträcka B & C bilaga 3. 
Dessa hjullastare svarar även för att lasta kundernas lastbilar och släp när de kommer in.   
Även silon har en begränsad kapacitet på ca 80 ton och där svarar en dumper för att tömma de 
olika silorna för att de inte ska bli överfulla och transportera produkterna till respektive 
lagringshög. 
Just den testanläggningen som används i detta arbete har även möjlighet att lasta sina produkter 
direkt ut på järnvägsvagnar. Detta innebär att de måste transportera produkten upp ur bergtäkten 
med en höjdskillnad på 35m och lasta den på tåget. 

3.2 Produkter 

I detta avsnitt presenteras de produkter som det kommer att göras djupare beräkningar på som 
t.ex. vad de kan användas med men även lite om hur de tas ut. 

3.2.1 Siktningen 

Siktningen går till på följande sätt att det är två stycken nät som har kvadratiska maskor där det 
övre nätet har maskor med sidor av den större storleken av en produkt och det undre nätet har 
maskor av den mindre storleken av en produkt. 
För att beskriva detta enklare används ett konkret exempel där produkten 8-16 ska siktas fram.  
För att få fram produkten 8-16 har det övre nätet kvadratiska maskor med sidan 16 mm vilket 
medför att alla stenar som är mindre än 16 mm faller igenom maskorna. Det undre nätet har 
likadana maskor med skillnaden är att dessa sidor endast är 8 mm. Detta innebär då att endast 
stenar som är mindre än 16 mm, men större än 8 mm, blir kvar mellan näten. 

3.2.2 Utvalda produkter 

0-2  
0-2 som ofta går under namnet stenmjöl är bl.a. lämplig för plattsättning och som ytlager i 
gångar. Den är även en vanlig del i de flesta asfaltsorter. Stenmjölet har en förmåga att packa sig 
tätt och därmed ge en hård yta. [7] 
4-8  
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4-8 faller under de produkter som vanligtvis kallas för makadam och är lämplig till att användas 
för t.ex. betongframställning eller i trädgårdsgångar. 4-8 har även förmågan att inte packa sig tätt 
och är därför lämplig för övre dränering vid bl.a. husbyggen. [6] 
8-16  
Även 8-16 faller under makadam och har ungefär samma egenskaper som 4-8 fast är som 
dränering mer lämplig att använda under husen. 8-16 är även lämplig för att ha på gårdsplaner 
och används vid asfaltstillverkning. [6] 
11-16  
11-16 har i princip samma egenskaper och användningsområden som 8-16 med skillnaden att den 
är grövre. [7] 
BV  
BV är beteckningen för produkten 32-64 och är det material som kan lastas direkt ut på 
järnvägsvagnar åt t.ex. Banverket. Produkten används som bärlager åt de slipers som bär upp 
själva spåret vid järnvägarna. 
0-16  
En av de första produkterna som tas ut ur processen och används vanligtvis som slitlager på t.ex. 
grusvägar är 0-16. [7] 
0-45  
0-45 kan användas som bärlager vid vägbyggen då den har förmågan att packa sig tätt och hårt. 
Den används även som förstärkning av skogsvägar. [7] 
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4 Metod 

Inom ramen för examensarbetet har det sökts efter lämpliga metoder för att på ett effektivt sätt 
samla uppgifter. Detta för att kunna beräkna bränsleåtgången för olika fordon och hur det på ett 
lämpligt sätt ska gå att få en överblick över hur maskinparken används. 
Eftersom arbetsförhållandena och miljön i en bergtäkt skiljer sig från de förhållandena som 
liknade utredningar gjorts under var de metoder som tidigare tillämpats svåra att tillämpa. Detta 
medförde att det blivit nödvändigt att komma fram till en egen metod för att genomföra 
undersökningen. 

4.1 Metoden i korthet  

Examensarbetet går ut på att beräkna vilken energiåtgången är för de olika fordon som används 
vid de olika arbetsområdena.  
Det första som var nödvändigt att ta reda på var vilka olika fordon som fanns och hur de 
användes. Det löstes genom att vi via Sandvik fick kontakt med Skånsk Makadam AB som tillät 
oss att genomföra fältstudier vid deras bergtäkt i Åstorp. 
Eftersom en stor del av maskinparken bestod av Volvo maskiner kontaktades Volvo Construction 
Equipment vilka försåg oss med sin maskinhandbok [3] där information fanns om hur 
bränsleförbrukning beräknas på deras maskiner. Volvo CE försåg oss senare i arbetet även med 
Site Simulation ett simuleringsprogram utvecklat för att simulera användningen av Volvos 
maskiner (mer om det i avsnittet ”4.3 Volvo CE Site Simulation”). Via Sandvik fick vi dessutom 
tillgång till Caterpillars motsvarande handbok [4] då även deras maskiner fanns representerade i 
maskinparken. 
Utifrån beräkningsmodellerna [3] mättes delar av den fysiska miljön som maskinerna jobbade i 
upp. Samtidigt togs det tid på de standardiserade transportsträckorna med de olika deltiderna som 
finns beskrivna under avsnittet ” Klockningarna”. 
Det är dock inte bara tider som spelar in vid beräkningar av bränsleförbrukning utan även fysiska 
faktorer i arbetsmiljön som beskrivs i avsnittet ”4.2.3 Fysiska mätningar”. 
Eftersom långt ifrån alla maskiner i bergtäkten har standardiserade arbetsuppgifter eller att bara 
delar av arbetsuppgifterna är standardiserade fördes det loggbok över vad ett antal maskiner 
använde tiden till under en arbetsdag. 
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4.2 Fältstudier 

Vid arbetets början var det tänkt att mätningarna skulle genomföras helt utifrån den information 
som handböckerna erbjöd. I handböckerna angavs bränsleförbrukningen i volym/tidsenhet under 
olika arbetsbelastningar. Detta innebar att cykeltiderna skulle mätas upp för de olika 
arbetsmomenten. Att denna metod var långt ifrån optimal stod klart redan från början då det 
innebar stor risk för godtyckliga bedömningar och därför söktes det parallellt med 
undersökningen efter bättre beräkningsmetoder. 
Till slut fick vi som tidigare nämnt tag i Site Simulation från Volvo CE vilket kunde erbjuda 
betydligt bättre möjligheter till bränsleberäkningar. Dock var inte Site Simulation i behov av alla 
cykeltider för att kunna göra beräkningarna utan var mer beroende av avstånd och höjdskillnader. 
Den tiden som använts för att klocka tiderna är dock inte att betrakta som bortkastad eftersom 
den informationen utgör ett utmärkt underlag för att göra en utvärdering av de resultat som fås 
fram med Site Simulation. 

4.2.1 Testanläggning  

Under arbetets gång genomfördes två fältstudier på Skånska Makadam AB:s anläggning i Åstorp, 
som årligen producerar ca 570 000 ton (2007). Produktutbudet omfattar en mängd olika 
produkter från stenmjöl 0-2 till järnvägsmakadam 32-64 (stenen som järnvägsslipers ligger på). 
För full produktförteckning, se bilaga 2. 
Vid den första fältstudien, som omfattade två dagar, skaffades en överblick på hur maskinparken 
används i praktiken och det började samlas in ”testdata” för att kunna testa och se vilka resultat 
som var möjliga att få fram av det data som samlats in. Den andra fältstudien som genomfördes 
var betydligt mer omfattande och genomfördes under en vecka där det samlades in mer 
användbara data. Mer information om vad som samlats in finns under rubriken ”Klockningarna” 
nedan. 

4.2.2 Klockningarna  

Klockningarna är begränsade till fem olika moment vilka listas nedan för att sedan beskrivas var 
för sig mer ingående. 

• Lastning av tipptruck med hjullastare 
• Tipptruckens transport till förkrossen 
• Hjullastarnas högtransporter 
• Lastningar av kundtransporter 
• Dumpers transporter från silo till hög 

 
Det första som klockades var lastning av tipptruck vilket här görs med en hjullastare av modell 
Cat 980H. Här delades tiderna upp på hur lång tid det tog att fylla skopan, manövertid, tömma 
skopan på last trucken samt den manövertid som krävs för att börja fylla skopan igen. Dessa fyra 
moment bildar tillsammans en lastcykel. 
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Tipptruckarna som användes för transporterna till förkrossen var av modellerna Euclid R32 och 
Euclid R36. Deras transportcykel delades sedan upp i åtta olika moment i ordningen lastning, 
transport plant, transport brant, transport sluttande, tömning, återtransport sluttande, återtransport 
brant och återtransport plant. 
Den spilltid t.ex. väntan på att få bli lastad som kan uppstå ingår inte i transportcykeln och 
därmed inte heller i studien eftersom det oftast endast uppstår till följd av någon fördröjning. 
Anledningen till att transportsträckan för last truckarna är uppdelad är att sträckan till förkrossen 
skiftar mycket i lutning från att vara plan väg till en backe med stark lutning till att den har en 
mindre lutning sista biten till förkrossen. Det gjordes p.g.a. att höjdskillnaden på 
transportsträckan ger en inverkan på bränsleförbrukningen hos fordonen. 
Förflyttning av produkter inom anläggning sker kontinuerligt, de som ingick i denna studie var 
körning av produkter från silo till hög som gjordes med en dumper av modell Volvo A40. 
Förflyttning av produkter mellan två högar samt lastning av produkter från hög till kundens 
fordon som båda gjordes med olika hjullastare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Silos med siktar 
ovanpå.
 B
ild 2. Tömning av dumper 
från platån. 
 

I krossanläggningens sista steg hamnar produkterna sorterade i silos beroende på storlek med 
hjälp av de röda siktarna som sitter ovanpå silorna, se bild 1. Dessa silors har som det går att se 
en begränsad volym och behöver tömmas efter hand som de fylls under driften. Detta görs med 
hjälp av en dumper av modell Volvo A40 som fylls när den åker in under silon. Produkten körs 
sedan till respektive hög.  Förflyttningscykeln delades upp i fem olika moment: lastning, 
transport, manövrering, tömning och återtransport. Här var det tvunget att ta hänsyn till att 
tömningen både kunde ske på samma marknivå som silon står på, men kunde även ske från en 
platå ovanför högarna, se bild 2. 
Oftast sker tömning från platån ovanför, vilket medför att bränsleförbrukningen påverkas p.g.a. 
denna höjdskillnad samt att transportsträckan blir i vissa fall längre.  
Redan i början av krossprocessen tas två olika produkter ut, 0-45 och 0-16, och läggs upp i en 
tillfällig hög med hjälp av bandtransportörer. Dessa produkter måste förflyttas till sin lagringshög 
p.g.a. att högen de läggs upp i är bara tillfällig och behöver kontinuerligt minskas för att inte 
processen ska bli störd. Det sker med hjälp av hjullastare oftast av modell Volvo 180E som 
transporterar produkten till sin lagringshög. Denna förflyttningscykel delas upp i sex olika 
moment: ta produkt, manövrering, transport, tömning, manövrering och återtransport. 
Hjullastaren svarar också för en större del av de lastningar som görs på kundernas lastbilar och 
släp. Denna bit innefattar samma moment som då tipptruckarna lastas och därför klockas det på 
samma sätt som Cat 980H gjordes. 
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4.2.3 Fysiska Mätningar 

Förutom de klockningar av maskinerna som genomfördes vid studien genomfördes också ett 
antal fysiska mätningar av höjdskillnaden mellan olika nivåer i anläggningen, se bilaga 4. Det 
gjordes också en bedömning av vägstandarden utifrån Volvo CE:s  kriterier [3] på ett antal platser 
runt om i anläggningen. 
Om möjligt mättes den faktiska transportsträckan som ett fordon rörde sig upp för att kunna 
användas i kommande beräkningar. Detta var dock inte möjligt på alla sträckor då många avstånd 
är långa och trafikeras kontinuerligt med tung trafik. Detta medförde att många sträckor var 
hänvisade till att mätas på karta, se bilaga 3. 

4.2.4 Loggförning av fordon 

Eftersom vissa fordon inte hade samma arbetsuppgifter under ett helt arbetspass fördes det logg 
för några fordon där deras hjullastare av modell hjullastare Volvo L180E fick fungera som 
utgångspunkt eftersom den nästan enbart jobbade med att flytta högar och lasta kundernas 
lastbilar vid krossanläggningen. 
Loggen gick till på sådant sätt att starttiden och vilket moment som genomfördes vid den 
tidpunkten dokumenterades. När maskinen sedan bytte arbetsuppgifter skrevs den nya tidpunkten 
ner och de nya uppgifterna dokumenterades, som t.ex. om en hjullastare övergår från att flytta på 
en hög till att lasta en lastbil. De huvudkategorier som loggningen sedan delats in i är: 

• Lastning – Lasting av kundtransporter 
• Högtransport – Flytta hög från krossutmatning till lagerplats 
• Stillestånd – Tid som fordonet står (>1min) still utan synliga arbetsuppgifter 
• Ut ur grop – Tid som går åt till att köra upp ur gropen för t.ex. rast eller tankning 
• Övrigt jobb – Sådana uppgifter som inte faller under andra kategorier t.ex. preparering av 

väg 
 
Det kommer dock inte genomföras några beräkningar med loggen som utgångspunkt utan den 
kommer att presenteras i bilaga 16, där möjlighet finns att utläsa hur stor del av maskinens tid 
som går åt till olika moment. Det kommer däremot att göras energiberäkningar kring några 
enskilda delmoment som presenterades under avsnittet ”Klockningarna” ovan. 

4.3 Volvo CE Site Simulation 

När vi några veckor in i arbetet fick tillgång till Volvo CE:s program, Site Simulation [9] som 
används för att simulera de olika maskinernas arbetsmoment under olika förhållanden fick vi 
lägga ner tid på att lära oss att använda programmet. 
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4.3.1 Hur fungerar det? 

Site Simulation är Volvo CE:s simuleringsprogram för simulering av anläggnings- maskiner. I 
programmet finns möjlighet att lägga in en mängd olika parametrar som påverkar maskinerna i 
sitt arbete. Generellt kan nog det sägas att de funktioner som användes i simuleringen av 
transporterna tillhörde några av de ”enklare” i programmet då det fanns möjlighet att simulera 
och optimera ganska avancerade processer. För en kort en presentation av programmet, se bilaga 
7. 
För att kunna få fram tillförlitliga resultat från Site Simulation var programmet i behov av ett 
antal parametrar. Vilka parametrarna är fanns till stor del med i handböckerna vilket innebar att 
de flesta införskaffats från fältstudierna men en del även som det nämndes i tidigare kapitel via 
teoriska beräkningar utifrån bl.a. karta.  

4.3.2 Fysiks indata 

De indata som krävdes om miljön som maskinerna arbetade i är listade nedan. Informationen var 
sedan nödvändig att lägga in för varje separat transport.  
• Vägstandard  
• Lastens densitet 
• Vägens längd 
• Vägens lutning 
• Kurvornas radie 
• Kurvornas gradtal 
 
Vid bedömningen av vägstandarden gjordes en bedömning av markförhållandena utifrån uppsatta 
kriterier [3]. Se avsnittet ” 4.2.3 Fysiska Mätningar”. 
Olika produkter har olika densitet beroende på hur väl packad den är. Densiteten på en produkt 
definieras genom vikten på en viss volym av produkten, enheten är ofta ton/m3. För densiteten, se 
bilaga 2. 
Vägens längd mättes till viss del upp fysiskt där det var möjlighet men vissa sträckor är uppmätta 
på karta. Se avsnittet ”  4.2.3 Fysiska Mätningar”. 
Något som var har varit ganska svårt att mäta är lutningen på vägen vilket löstes genom att mäta 
upp höjdskillnaden mellan backens början och slut samt avgöra om lutningen är konstant över 
hela backen. Utifrån höjden på backen och dess längd som är fysiskt uppmätt eller räknad från 
karta beräknades backens lutning i enheten höjdskillnad i meter per 100 m något vilket skrivs ut i 
enheten procent, se bilaga 4. 
Kurvornas radie och gradtal är framtagna utifrån en karta med transportrutterna inritade på och 
med hjälp av passare och gradskiva mättes kurvan upp enligt kriterier i Volvo Performance 
Manual [3]. 
Förutom information om den fysiska arbetsmiljön lades även information kring materialen som 
transporterades in. Där ingick faktorer som materialets densitet och vilken svällfaktor materialet 
har alltså hur stor är skillnaden på densiteten när materialet är hårt respektive löst packat. 
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4.3.3 Maskin indata 

För maskinernas del var information om prestanda inlagd för Volvo maskiner men eftersom 
maskinparken även bestod av två tipptruckar av märket Euclid samt en Caterpillar hjullastare 
användes programmets funktion för att ”tillverka” egna maskiner där information utifrån bl.a. 
produktbladen för maskinerna lades in, se bilaga 6.   
Tyvärr var dessa produktblad inte försedda med all den information som krävdes för att kunna 
göra fullgoda simuleringar med dessa maskiner t.ex. saknades uppgifter om bränsleförbrukning 
hos Euclid R36 och R32.  Det var dock något som Volvo ställde upp med att räkna ut 
bränsleförbrukningen utifrån maskinernas motoreffekt. De värden som räknats fram här ska inte 
tas som faktiska förbrukningsnivåer men kan ändå ge en fingervisning i vilken riktning nivåerna 
ligger. 
Något större problem var det när Cat hjullastaren av modell 980H skulle läggas in eftersom det 
visade sig att det inte var möjligt att få fram något dragkraftsdiagram ur vare sig produktbladet 
eller Caterpillars handbok. Inte heller efter kontakt med Caterpillars Englandskontor gick någon 
information kring detta att få fram vilket skulle medföra att en användbar simulering med Cat 
hjullastaren inte skulle vara möjligt. Med anledning av detta beslutades det att ersätta Cat 980H 
med en Volvo 220D som är den hjullastare som ligger närmast 980H i Volvos produktutbud. 

4.3.4 Vad fås ut med programmet? 

Site Simulation erbjuder möjligheter till att få ut en mängd olika uppgifter inom 
bränsleförbrukning, cykeltid, lastkapacitet per timme vecka eller år m.m. beroende på vilka data 
som lagts in. Vid simuleringen gjordes begränsningen till att ta fram de data som var relevant för 
detta arbete vilket bedömts vara: 

• Cykeltiden 
• Bränsleförbrukningen/operativ timme 
• Bränsleförbrukning/ton 
• Ton/operativ timme 
 

4.4 Utvärdering av resultat  

För att kunna göra en bedömning av de data som tagits fram under studien krävdes ett verktyg 
som går att göra den med. Det bestämdes att den bedömningen är lämplig att göra genom en 
beräkning av standardavvikelsen för de cykeltider som mätts upp. Detta är även lämpligt 
eftersom de standardavvikelserna som räknas fram kan jämföras med de cykeltiderna som 
simuleringsprogrammet räknat ut. Genom att jämföra och se om den simulerade cykeltiden ligger 
inom de beräknade gränsvärdena som räknas fram med hjälp av standardavvikelsen. 
Standardavvikelse innebär att man utifrån ett antal olika värden som i dessa fall är cykeltider 
beräknar hur stor spridningen är. Utifrån detta går det sedan att beräkna ett min och ett max som 
värdena bör ligga inom för att uppgifterna ska vara rimliga.  
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer de resultat som har framkommit vid fältstudier samt vid simuleringar i 
Site Simulation redovisas 

5.1 Resultat från fältstudierna 

I de följande underkapitel redovisas tider för de olika transporter som ingick i studien. Dessa tider 
är resultat av klockningar som har gjorts under fältstudierna. Alla tider anges i sekunder. Ett 
spridningsmått som kommer att förekomma i flera tabeller i detta kapitel är standardavvikelser, 
se fig. 1. 

2

2

1 1

1 1

1

n n

i i
i i

s x x
n n= =

  = −  −    
∑ ∑  

  Fig. 1. Formel för standardavvikelse [2] 

5.1.1 Lastning av tipptruck med hjullastare 

Lastningen av tipptruckarna klockades under den första fältstudien. Under denna cykel lastas 
tipptruckarna med material som har blivit nerknackat med hjälp av en grävmaskin med 
hydraulhammare. I tabellen nedan ser man det genomsnittliga tiderna för de olika momenten 
samt den genomsnittliga cykeltiden. 

Tabell 1. 

Ta material Manöver Tömning Manöver Cykeltid Standardavvikelse 
14,2 13,8 6,3 8,8 43,1 3,0 

 För mer information och tabell för samtliga tiderna under denna klockning, se bilaga 8.  
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5.1.2 Tipptruckens transport till förkrossen 

Vid det första besöket gjordes endast klockning på Euclid R36 p.g.a. Euclid R32 var på service. 
Körning var vid denna mätning uppdelad i fem olika moment: lastning, transport, tömning, 
återtransport och spill. I tabellen nedan ser man det genomsnittliga tiderna för de olika momenten 
samt den genomsnittliga cykeltiden. 
• Euclid R36 
 

Tabell 2. 

Lastning Transport Tömning Återtransport Cykeltid 
156,9 105,5 32,8 76,5 371,7 

 För mer information och tabell för samtliga tiderna under denna klockning, se bilaga 10. 

 
Efter utvärdering av detta resultat och jämförelse av körningarna med VCE:s ”Performance 
Manual” [3] drog vi en slutsats att transport och återtransport måste delas upp i flera etapper 
p.g.a. att det är en varierande vägstandard och att det är höjdskillnad under denna 
transportsträcka. De båda sträckorna delades upp på tre etapper på följande sätt: transport plant, 
transport brant och transport sluttande samt återtransport brant, återtransport brant, återtransport 
plant.  
Under det andra besöket var båda tipptruckarna aktiva och då kunde klockning göras på båda 
fordonen. Denna gång gjordes klockning efter den nya uppdelningen på de olika momenten och 
gav följande genomsnittliga tider. 
• Euclid R32 
 

Tabell 3. 

Lastning T. p. T. b. T. s. Tömning Åt. s. Åt. b. Åt. p. Cykeltid 
115,4 47,6 35,3 40,6 29,7 27,5 18,2 53,2 367,5 

För mer information och tabell för samtliga tiderna under denna klockning, se bilaga 9. 
  

• Euclid R36 
 

Tabell 4. 

Lastning T. p. T. b. T. s. Tömning Åt. S. Åt. b. Åt. P. Cykeltid 
183,6 41,4 27,0 33,9 32,9 21,5 10,9 41,5 392,6 

För mer information och tabell för samtliga tiderna under denna klockning, se bilaga 10.  
 

 
 
 
 
Som man kan se ovan har vi två moment vid namn lastning och tömning. Lastning är i sig 
uppdelad i två moment, manövrering för lastning och själva lastningen. Tömningen är uppdelad 
på samma sätt, manövrering för tömning och själva tömningen. Detta p.g.a. att det inte fanns 
någon position där man kunde få en fullständiga överblick över dessa moment utan man såg bara 
när det började och slutade, klockades bara den totala tiden för dessa moment. Men för att kunna 
få fram tider gjordes en kompletterande klockning på dessa moment för att fram en fördelning 
som kunde användas för att dela upp den totala tiden. Fördelning som vi kom fram till går att se 
nedan i tabellerna. 
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Tabell 5. Tabell 6. 

Euclid R32   Euclid R36   
Lastning     Lastning   
Manöver 18 %   Manöver 14 % 
Lastning 82 %   Lastning 86 % 
T. lastning 100 %   T. lastning 100 % 
          
Tömning     Tömning   
Manöver 47 %   Manöver 46 % 
Tömning 53 %   Tömning 54 % 
T. tömning 100 %   T. tömning 100 % 

 För mer data, se bilaga 11. 
 

I de två följande tabellerna finns tiderna för de två moment som innefattades i lastning/tömning. 
Dessa är uträknade med hjälp av fördelning som togs fram. 
Tabell 7. 

Fordon Manöver Lastning Total lastning 
Eculid R32 20,3 95,2 115,4 
Eculid R36 23,4 146,9 170,3 

Se bilaga 9 och 10 
Tabell 8. 

Fordon Manöver Tömning Total tömning 
Eculid R32 14 15,7 29,7 
Eculid R36 15,0 17,8 32,8 

Se bilaga 9 och 10 

 
I tabellen nedan finns standardavvikelserna för cykeltiderna på de två fordon som användes. 

Tabell 9. 

Fordon Cykeltid Standardavvikelse 
Euclid R32 367,5 33,2 
Eculid R36 382,2* 46,7 

 * Tiden är den genomsnittliga cykeltiden från båda studierna, se bilaga 9 och 10. 

5.1.3 Hjullastarnas högtransporter 

Under de båda fältstudierna klockades förflyttningscykler för produkterna 0-16 och 0-45. Antalet 
cykler som kunde mätas på dessa produkter skilde sig från varandra p.g.a. högre produktion av 0-
45 än av 0-16. De genomsnittliga cykeltider samt tider för de olika moment som cykeln var 
uppdelade i redovisas i tabellerna nedan. 
• 0-16 

Tabell 10. 

Fältstudie Ta Produkt Manöver Transport Tömning Manöver Återtransport Cykeltid 
I 10,8 12,7 32,1 4,1 8,9 28,3 96,9 

För mer information och tabell för samtliga tiderna under denna klockning, se bilaga 12. 

 
• 0-45 

Tabell 11. 

Fältstudie Ta Produkt Manöver Transport Tömning Manöver Återtransport Cykeltid 
I 9,8 10,4 33,1 7,7 6,5 27,3 94,6 
II 10,4 9,7 39,1 7,7 12,0 31,4 110,3 
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För mer information och tabell för samtliga tiderna under dessa klockningar, se bilaga 13. 
Tabell 12. 

Produkt Cykeltid Standardavvikelse 
0-16 96,9 12,0 
0-45 105* 17,9 

 *Tiden är den genomsnittliga cykeltiden från båda studierna, se bilaga 12 och 13. 
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5.1.4 Dumperns transporter från silo till hög 

Under fältstudierna gjordes ett antal klockningar på dumperns transport från silo till hög. De som 
innefattade de utvalda produkterna redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 13. 
Produkt Lastning Transport Manöver Tömning Återtransport U/N* Cykeltid 
0-2 140,4 110,5 25,9 28,0 53,6 U 358,4 
0-2 81,3 106,0 8,2 20,9 36,8 N 253,2 
4-8 30,5 77,6 9,3 34,3 38,3 U 190,0 
4-8 37,1 64,2 9,5 19,4 32,1 N 162,3 
8-16 30,1 26,2 15,9 21,3 22,9 N 116,4 
11-16 28,4 117,0 23,3 29,7 52,0 U 250,4 

För mer information och tabell för samtliga tiderna under dessa klockningar, se bilaga 14.  
*U= dumpning från platå och N= dumpning nere vid högens fot. 

5.1.5 Lastningar av kundtransporter 

Efter att produkterna gått igenom hela processen, kommer de allt eftersom lastas ut på kundernas 
fordon som kan vara av lite olika slag som t.ex. traktorsläp, släpvagnar och lastbilar. Men om 
man ser till helhet, lastas den största delen av de material som säljs, ut på lastbilar. I tabellen 
nedan ser man tider för de olika moment som cykeln är uppdelad i för respektive produkt. Hur 
många cykler som behövs beror helt på vilken produkt det är som lastas och hur stor lastkapacitet 
kundens fordon har.  

Tabell 14. 

Produkt Ta produkt Manövrering Tömning Manövrering Cykeltid 
0-2 10,8 20,0 15,0 14,2 60,0 
0-16 11,1 17,1 8,3 13,2 50,8 
0-45 8,6 16,5 11,4 9,6 46,2 
4-8 7,5 15,3 11,6 13,2 47,5 
8-16 14,4 10,5 9,7 10,4 45,1 
11-16 14,1 10,2 9,4 10,4 44,0 

För mer information och tabell för samtliga tiderna under dessa klockningar, se bilaga 15. 
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5.2 Förbrukningar för respektive produkt 

Simuleringar av de olika körningar som ingår i processen från berg till kundutlastning gav 
bränsleförbrukningen för varje moment. Efter detta gjordes en uträkning och sammanställning av 
dessa, se bilaga 19. Där gjordes också uträkningar av energiförbrukningen i kWh/ton. I tabellen 
nedan redovisas dessa förbrukningar. 

Tabell 15. 
Produkt Bränsleförbrukning (liter/ton) Energiförbrukning (kWh/ton) 
0-2 0,2590 2,5804 
4-8 0,2504 2,4943 
11-16 0,2541 2,5316 
8-16 0,2132 2,1237 
8-16* 0,2729 2,7185 
BV 0,2616 2,6059 
0-16 0,3036 3,0244 
0-45 (Hög 1) 0,3092 3,0802 
0-45 (Hög 1.1) 0,2094 2,0858 

 *Denna förbrukning är för körning ut till järnvägsutlastningen 
 För förbrukning vid varje moment samt uträkningar, se bilaga 19. 
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6 Volvo maskiner 

Som det nämns i inledningen gjordes det beräkningar utifrån ett scenario där alla maskinerna i 
testanläggningen byttes ut mot Volvos nyaste modeller för att genom det kunna se om det skulle 
påverka produktiviteten eller energiåtgången. 

6.1 Utförande 

Den här undersökningen genomfördes genom att alla sträckor och produkter som körts 
simuleringar med, lades in i Site Simulation igen fast denna gång byttes alla maskiner som 
simulerats tidigare ut mot nyaste motsvarande maskinerna från Volvo. 
I den nya simuleringen byttes alltså maskinerna ut enligt följande lista. 

• Volvo A40 => Volvo A40E 
• Euclid R36 => Volvo A40E 
• Euclid R32 => Volvo A35E 
• Volvo L180E => Volvo L180F 

 
Eftersom Cat 980H sedan tidigare är utbyt mot en Volvo maskin av tidigare nämnda anledning 
beslutades det att det inte skulle ge några givande resultat att simulera om den med en nyare 
maskin. 
Resultaten kommer att anges som ett medel för samtliga produkter som kört då det är 
skillnaderna i ett större perspektiv än på produktnivå som söks.  

6.2 Resultat 

Volvo A40 bytt mot Volvo A40E gav följande skillnader i procent 
Dumpning uppe på höjd 

Genomsnittliga cykeltiden    -2,5 %  
Produktiviteten per timme   10,6 %  
Bränsleförbrukningen per timme  19,3 %  
Bränsleförbrukningen per ton    11 % 

 
 
 
 
 
Dumpning nere i grop 

Genomsnittliga cykeltiden    -0,3 %  
Produktiviteten per timme   6,8 %  
Bränsleförbrukningen per timme  17,3 %  
Bränsleförbrukningen per ton    9,5 % 
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Euclid R36 bytt mot Volvo A40E gav följande skillnader i procent 

Genomsnittliga cykeltiden    -3,6 %  
Produktiviteten per timme   4,3 %  
Bränsleförbrukningen per timme  -9,9 %  
Bränsleförbrukningen per ton    -14,7 % 

 
Euclid R32 bytt mot Volvo A35E gav följande skillnader i procent 

Genomsnittliga cykeltiden    10,5 %  
Produktiviteten per timme   16,1 %  
Bränsleförbrukningen per timme  -12,3 %  
Bränsleförbrukningen per ton    -33,9 % 

 
Volvo L180E bytt mot Volvo L180F gav följande skillnader i procent 

Genomsnittliga cykeltiden    0 %  
Produktiviteten per timme   0 %  
Bränsleförbrukningen per timme  3,2 %  
Bränsleförbrukningen per ton    3,1 % 
 

För fullständig bakgrund till resultaten, se bilaga 17. 
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6.3 Diskussion kring jämförelsen 

När Volvo A40 byttes ut mot en A40E minskade cykeltiden både vid dumpning uppe på höjden 
och vid körning nere i gropen dock var minskningen större vid dumpning på höjd. En naturlig 
följd av att cykeltiden minskat är att produktiviteten ökar eftersom det går att köra fler transporter 
i timmen och att den tar 3 ton mer i last. Man kan även se att bränsleförbrukningen ökade ganska 
markant vilket resulterade att vid uträkningen mellan den ökade produktiviteten och ökande 
bränsleförbrukningen medförde också att den totala bränsleförbrukningen per ton ökade. 
Detta tyder på att Volvos A40E har en starkare motor än A40 något som bekräftas av 
produktinformationen [8] vilket medför att A40E snabbare tar sig upp för stigningar än A40 men 
är inte mycket snabbare på plant underlag. 
Vid jämförelsen mellan Eucliderna och de nya Volvo maskinerna är resultaten ganska intressanta. 
Bl.a. minskar cykeltiden och bränsleförbrukningen vilket tyder på att Volvo maskinerna i dessa 
fallen är mer effektiva än Eucliderna. Däremot visar bytet mellan R32 och A35E en väldigt stor 
skillnad i produktivitet som beror på att Site Simulation är inställt på att hjullastaren som lastar 
transporter till förkrossen endast lägger på fulla skopor och inte fyller med halva skopor. Detta 
innebär att Euclid R32 endast får 3 skopor per körning då dess flak inte riktigt har plats för 4 
skopor medan Volvo A35E precis får plats med dem. Alltså får Volvo A35E en skopa mer med 
sig per körning. 
När det kommer till bytet mellan Volvo L180E till den senaste är skillnaden inte stor eftersom det 
bara är en modell nyare. Tyvärr är inte heller Site Simulation anpassat för att kunna göra dessa 
jämförelser då cykeltiderna är svåra att räkna ut och därför är inte heller högtransporten för 0-16 
och 0-45 testats med nya maskiner. Men man kan i alla fall läsa ut att bränsleförbrukningen 
generellt ökar för samma arbete vilket tyder på en större motor. 
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7 Placering av förkross 

Som det nämndes i inledningen genomfördes en undersökning där förkrossens placering i höjdled 
förhållande till det ställe där stenen hämtas av transportfordonen. Även olika lutningar på 
transportsträckan har utretts. De uppgifterna som anges ska inte tas som faktiska då det p.g.a. 
tidsbrist inte gjorts så många försök som skulle krävas för att få riktigt bra underlag. Resultaten 
kan dock ge en fingervisning om vad mer omfattande resultat skulle kunna ge. 

7.1 Försök 

För att genomföra testerna har ett antal simuleringar gjorts i Site Simulation där en transportrutt 
lagts upp. Eftersom endast höjdskillnaden och lutningens påverkan skulle undersökas, har inte 
den sträckan som testet körts på några kurvor, utan är bara en enda rak sträcka från start till 
tömning. 
Förkrossen placerades först på samma nivå som hämtningsstället vilket medförde att 
transportfordonet som i simuleringen utgjordes av en Volvo A40E inte behövde köra i några 
backar alls. Denna körning fick sedan fungera som nollnivå körning för att kunna avgöra om 
andra körningar med höjdskillnader ger bättre eller sämre resultat.  
Nästa steg var att höja upp förkrossen för att kunna se hur resultaten förändrades i förhållande till 
nollnivå körningen. Det genomfördes här endast ett försök på en höjd då det inte ansågs troligt att 
någon förhöjning av förkrossen skulle kunna ge varken högre produktivitet eller lägre 
energiförbrukning vilket sedan bekräftades. 
Något som kunde ge intressanta resultat var när förkrossen sänktes ner i förhållande till 
hämtningsstället. Tanken bakom det var att om ett transportfordon rullar ut för en backe med last 
skulle den spara mer energi än den skulle förbruka genom att köra upp för samma backe utan last. 
Med anledning av detta genomfördes flera försök på olika nivåer och olika lutningar på vägen. 
Dock var den totala sträckan som kördes samma för samtliga försök förutom för en kontroll 
körning där långa sträckor och stora nivåskillnader användes.  

7.2 Resultat 

Studeras resultaten i bilaga 18, går det att se att den lägsta bränsleförbrukningen per ton återfinns 
vid ca 7 % sluttning vilket innebär att höjdskillnaden ändras 7 m i höjdled per 100 m. Det går 
också att utläsa att produktiviteten (ton/timme) är som högst när sluttningen är ca 3 %. Båda 
dessa lutningar ger dock var för sig högre produktivitet och lägre bränsleförbrukningar per ton än 
vad som fås vid simulering av nollnivån alltså den körning där inga höjdskillnader förekommer. 
 
Som det går att se av resultatet har sluttningarna 7 % och 3 % bra värden på varsitt område. Vad 
som vore optimalt skulle vart om den högsta produktiviteten och den lägsta bränsleförbrukningen 
per ton skulle sammanfalligt i en lutning. Detta var dock inte fallet men för att få en hög 
produktivitet kombinerat med låg bränsleförbrukning bör man ha en sluttning som ligger mellan 
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7 % och 3 % där 5 % är lämpligt. Vid 5 % ligger produktiviteten nästan lika högt som vid 3 % 
och bränsleförbrukningen per ton ligger strax över den vid 7 %. 
Detta samtidigt som både produktiviteten och bränsleförbrukningen per ton visar bättre resultat 
än vid nollnivån.  

7.3 Diskussion kring placering av förkross 

Något som är viktigt att tänka på när man läser dessa resultat är att de endast är teoretiskt 
simulerade i Site Simulation och resultaten saknar koppling till faktiskt uppmätta värden. Antalet 
simuleringar är inte heller många för att få bättre underlag bör fler simuleringar göras och under 
fler omständigheter som t.ex. kurvor och olika vägstandarder. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras det runt omkring resultaten av de olika mätningar samt simuleringarna. 
Det kommer att tas upp olika felkällor samt sådant som kan göras bättre. 

8.1 Metodkritik  

I detta avsnitt är avsikten att metoden ska utvärderas och tips till förbättringar ska presenteras 
som kan vara värt att tänka på till framtida liknande studier. 
Till exempel var en klar brist i detta arbete var att Site Simulation kom in lite sent i bilden vilket 
medförde att lite väl lite tid lades på insamling av data som var specifik för programmet. Detta 
låg dock utanför vår kontroll och den information som behövdes insamlades också, däremot 
skulle mer tid ha kunnat läggas ner på att få kunskaper om hur Site Simulation fungerade. 
Generellt går det att konstatera att en utredning av denna sort bör genomföras under en längre 
tidsperiod. Inte att det behövs mer tid till att utvärdera insamlad data men däremot finns det 
anledning att samla in data vid flera olika tillfällen över en längre tidsperiod t.ex. att besöka 
testanläggningen några dagar var tredje eller fjärde vecka under några månader för att undvika att 
få en ensidig data där små stillestånd eller andra små faktorer får en stor inverkan på beräkningar 
och resultat. 
Beträffande själva mätningarna finns det några förslag på hur det skulle kunna gå att effektivisera 
dessa då de i dagsläget är mycket tidsödande i förhållande till det data som samlats in. Ett sätt att 
effektivisera detta skulle kunna vara att använda någon form av GPS-loggar alltså en GPS som 
lagrar vilken position som den har vid en viss tidpunkt vilket skulle medföra att en betydligt 
större mängd data skulle kunna samlas in och utvärderas än den som blev insamlad genom 
observationer. 
Under studien genomfördes samtal med några av förarna för att få en liten bättre uppfattning om 
hur verksamheten fungerade. Just dessa samtal skulle kunna utvecklas till att bli mer planerade 
intervjuer eftersom de som jobbar i verksamheten ofta har mycket tankar och idéer kring sin 
verksamhet som ofta inte kommer fram ordenligt. 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att metoden över lag fungerat bra men som nämnt ovan 
finns det faktorer att förbättra och tänka på inför framtida liknande utredningar  

8.2 Fältstudierna 

Under fältstudierna gjordes det klockningar för de olika transporter som ingår i processen från 
berg till färdig produkt. 
Den första transporten som klockades var lastning av tipptruckarna. Den genomsnittliga 
cykeltiden för denna lastning som räknades fram hamnade på 43,1 sekunder. Om man ser till alla 
cykeltider som klockades och tittar på standardavvikelsen på dessa ligger 88 % inom intervallet 
vilket är ett bra värde då 75 % bör ligga inom intervallet. [2] Detta visar att cykeltiderna inte 
varierar allt för mycket och att den genomsnittliga cykeltiden är en bra siffra att räkna med. 
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Nästa del i processen var tipptruckarnas transport till förkrossen. Som det nämndes tidigare i 
rapporten, fanns det ingen plats där man kunde få en fullständig översikt över hela cykeln. Därför 
kan det kanske finnas felaktigheter i tiderna för de olika momenten i samband med lastning och 
tömning. Sedan i beräkningen av den genomsnittliga cykeltiden för Euclid R36 togs tre cykeltider 
inte med p.g.a. onormalt långa stillestånd under cykeln. Beräkningarna gav för Euclid R32 367,5 
sekunder respektive 382,2 sekunder för Euclid R36. 
Tittar man på standardavvikelserna för dessa två fordon hamnar 78 % av cykeltiderna för Euclid 
R32 och 75 % för Euclid R36 inom intervallet. Dessutom hamnar cykeltider som beräknas fram i 
samband av simuleringen av denna cykel också inom dessa intervall. Detta visar att dessa tider 
stämmer bra överens med verkligheten och att värden från simuleringen blir ganska säkra. 
Som det nämns tidigare i rapporten tas två produkter ut i början av processen, 0-16 och 0-45. 
Dessa läggs på två stycken tillfälliga högar och måste eftersom förflyttas till de permanenta 
lagringshögarna. De genomsnittliga cykeltiderna för dessa transporter hamnade på 96,9 sekunder 
för 0-16 och på 105 sekunder för 0-45.  Ser man till alla cykeltider, hamnade 80 % av 0-16 och 
67 % av 0-45 inom intervallet för standardavvikelserna. Att bara 67 % hamnade inom intervallet 
för 0-45 beror på att högens volym ökade väldigt mycket mellan de två studierna. Under den 
andra klockningen kördes hjullastaren för det mesta upp på högen och tömde. Detta medförde att 
cykeltider blev i snitt cirka 15 sekunder längre.  
De produkter som går vidare i processen i krossanläggningen, hamnar till slut i en silo. Som det 
nämns tidigare i rapporten har dessa en begränsad volym och behöver eftersom processen 
fortskrider tömmas och produkten transporteras till respektive lagringshög.  
Klockningar gjordes för dessa transporter som kan ses i kapitlet ”5.1 Resultat från fältstudierna”. 
Dessa transporter skedde oftast vid tider när vi inte var närvarande på testanläggningen, men 
några cykeltider klockades. Tiderna användes sedan för att jämföras med simuleringens 
cykeltider och se om de var rimliga. 
Utlastningen av produkter till kundens fordon är moment som ser snarlikt ut hela tiden. Den enda 
skillnaden dem emellan de är hur många lastningscykler som behövdes för att fylla fordonet. 
Cykeltider för utlastningen som klockades för de olika produkterna användes sedan i 
simuleringen för att få fram en genomsnittlig bränsleförbrukning. Det man hade kunnat göra 
bättre i detta moment är att klocka fler utlastningar av respektive produkt, men detta var svårt när 
utlastningarna varierande en hel del beroende på vad kunder köpte för någon produkt de dagarna. 

8.3 Simuleringarna i Site Simulation 

För få ut data som kunde användas för bränsle- och energiberäkningarna gjordes simuleringar av 
samtliga transporter som skedde för de utvalda produkter som det har tittats närmare på. 
Som det nämndes tidigare i avsnittet ”4.3.3 Maskin indata” kunde det aldrig göras någon 
simulering med den ordinarie hjullastaren Cat 980H som användes p.g.a. vi inte fick tag på 
komplett information om maskinen för att kunna simulera den. Den gjordes istället med Volvo 
L220D som är den som är mest jämlik med den ordinarie hjullastaren. Den genomsnittliga tiden 
för olika momenten lades in, material som lastas och vilken maskin som blev lastad (Euclid R32 
och R36). Simulering gav då en bränsleförbrukning på 0,0475 liter/ton.  
Nästa simulering som gjordes var transporten till förkross. Eftersom Euclid R32 och Euclid R36 
inte fanns med i databasen i programmet fick dessa läggas in för att kunna simuleras. Data till att 
göra de togs från deras produktblad, se bilaga 6. Sträckan och dess parametrar, se avsnittet 
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”Fysiks indata”, för denna transport lades sedan in och simulering gjordes. Som det nämndes i 
avsnittet ovan, hamnade cykeltiderna från denna simulering för maskinerna inom 
standardavvikelserna. Detta visar att vår simulering stämmer bra överens med verkligheten och 
att bränsleförbrukningen på 0,1196 liter/ton för Euclid R32 och 0,1201 liter/ton för Euclid R36 är 
trovärdig siffra att räkna med. 
Transporten av de två produkterna 0-16 och 0-45 var det nästa som simulerades genom att mata 
in de genomsnittliga tiderna för de olika momenten precis som det gjordes i simuleringen med 
Volvo L220D. Detta gav en bränsleförbrukning på 0,3036 liter/ton för 0-16 och 0,3092 liter/ton 
för 0-45.  
Denna transport ansågs utgöra en extra transport och en onödig energiåtgång för att flytta 
material från en hög till en annan. Eftersom dessa två produkter är något som de säljer mycket av 
och därför produceras det en hel del av dessa produkter, är denna transport en sak det tittades lite 
närmare på.  
Om dessa transporter skulle undvikas, kanske med hjälp av att den befintliga bandtransportören 
ersätts med en högre, skulle produkten kunna lagras på den plats där det kommer ut. Det skulle 
medföra att bränsleförbrukning/ton för 0-16 skulle minskas med 30 %, från 0,3036 liter/ton till 
0,2124 liter/ton. Den totala energiförbrukningen/ton för produkten kommer då också att minska 
men inte med lika mycket som bränsleförbrukningen eftersom bandtransportören kommer att 
behöva mer energi för en längre transport.  
Om man ser till 0-45, lastas ca 55 % av den totala försäljning ut från den högen där produkten tas 
ut. Medan de resterande 45 % transporteras till den permanenta lagringshögen innan den lastas ut, 
se bilaga 19. Genom att undvika denna transport för den resterande delen skulle allting lastas ut 
från den plats där produkten tas ut och bränsleförbrukning/ton skulle hamna på samma nivå alltså 
0,2094 liter/ton i ställe för 0,3092 liter/ton.  
Dessa förbrukningar är framtagna med hjälp av att den genomsnittliga cykeltiden för de olika 
momenten i högtransporten har lagts in i simuleringsprogrammet och därigenom räknats fram. 
Bränsleförbrukningen/ton för 0-16 är inte ett säkert värde p.g.a. dåligt underlag genom få 
klockade cykeltider. 
Transporten med dumpern från silo till lagringshögarna för produkterna, var det nästa som 
simulerades. Denna simulering fick göras om för varje produkt eftersom den togs från olika silos 
samt att transporten gick till olika lagringshögar beroende på produkt. Man fick också ta hänsyn 
till att vissa transporter gick upp på platån och dumpade därifrån och andra dumpades på samma 
nivå som silo stod på vid botten av högarna. Dessutom lades de olika sträckorna och dess 
parametrar in, se avsnittet ”4.3.2 Fysiks indata”. 

Tabell 16. 

Produkt U/N* Cykeltider1 Cykeltider (Site Simulation)2 
0-2 U 358,4 244,8 
0-2 N 253,2 160,8 
4-8 U 190,0 256,8 
4-8 N 162,3 160,8 
8-16 U(Ut) Ingen uppgift 423,6 
8-16 N 116,4 125,4 
11-16 U 250,4 291,0 
11-16 N Ingen uppgift 194,4 
1Cykeltider från fältstudie, se bilaga 14. 
2Cykeltider från Site Simulation, se bilaga 17 
*U= dumpning från platå och N= dumpning nere vid högens fot. 
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Som man ser i tabellen ovan, stämmer inte alla tider riktigt överens med varandra. Detta kan bero 
på olika faktorer som inte kommer fram i simuleringen t.ex. oväntade stillestånd.  
Detta moment är ganska svårt att undvika i nuläget, men det här är en punkt som man bör tänka 
på vid utformning av en krossanläggning. Det kan i vissa fall vara bra att välja bandtransportörer 
som lägger produkterna direkt på hög efter sista steget i krossprocessen istället för att de hamnar i 
silos som måste tömmas eftersom. Den totala energiförbrukningen kanske inte förändras mycket, 
men utsläppen av växthusgaser minskas genom att undvika denna transport. 
Om man ser till anläggningen fältstudierna gjordes på, som det nämndes är det ganska svårt att 
göra någon större förändring. Det man kan observera är hur produkternas lagringshögar är 
placerade. Har respektive hög den mest optimala placering eller skulle de kunna placeras om för 
att spara transporttid för dumpern och därigenom få en mindre bränsleförbrukning/ton för 
produkterna? 
Vi gick igenom samtliga produkter som finns upplagda på olika högar i gropen och såg hur 
mycket man sålde av varje produkt. Efter detta gjordes en omplacering av dessa, se bilaga 21, 
och en ny simulering gjordes för tre av de sju utvalda produkterna. Att det är bara tre av dessa 
som simuleras om beror på att de andra fyra inte påverkas av denna omplacering. Resultat av 
denna nya simulering redovisas i tabellen på nästa sida. 
 
 
 

Tabell 17. 

Produkt Bränsleförbrukning liter/ton 1 Bränsleförbrukning liter/ton 2 Minskning i % 
0-2 0,0391 0,0340 13 % 
4-8 0,0418 0,0391 6,5 % 
11-16 0,0482 0,0296 38,6 % 
1Värderna kommer ifrån posten silo-hög för respektive produkt, se bilaga 19. 
2 Värderna kommer ifrån posten silo-hög för respektive produkt, se bilaga 20. 

 
Resultatet som fås efter simuleringen visar att genom en omplacering av högarna skulle 
bränsleförbrukningen/ton kunna minska för just denna transport. De produkter som inte ligger 
högst upp i försäljningen hamnar längre bort och bränsleförbrukningen/ton ökar lite för dem. 
Men totalt sett kan man göra en del energibesparingar, i form av minskad dieselåtgång, genom att 
göra en omplacering av högarna. 
Utlastningen till kundfordon var det sista som simulerades. Varje produkt simulerades var för sig, 
genom att ta de genomsnittliga tiderna för de olika momenten i utlastning lades de in i 
programmet och även material och vilket fordon som utförde lastning. Ut av detta fick vi fram 
den genomsnittliga bränsleförbrukningen/ton för varje utlastning av respektive produkt. 
Efter detta gjordes en sammanställning, se bilaga 19, för vad varje produkt har för 
bränsleförbrukning/ton i form av interna transporter under hela processen från berg till utlastning 
till kund. Genom detta kunde vi räkna om bränsleförbrukning/ton och se hur stor 
energiåtgången/ton material är i interna transporter för respektive produkt. 
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9 Slutsats 

Uppgiften med examensarbetet var att utreda hur maskiner används i bergtäkter och deras 
energiåtgång för att hantera produkterna. En stor del av arbetet har också lagts på att se hur stor 
energiåtgången är för en produkt från berg till kundleverans samt se de enskilda 
transportmomentens energiåtgång. 
Som det går att se i rapporten är bränsleförbrukningen/ton för de enskilda produkterna inte 
extremt hög, men eftersom många av produkterna produceras i stora mängder är den totala 
förbrukningen av bränsle inte försumbar. För det kommer ganska fort upp i stora mängder vilket 
också påverkar miljön en del. 
Under arbetets gång har det även observerats olika moment som har förbättringspotential och där 
det finns möjlighet att kunna minska bränsleförbrukningen.  
Ett av dessa moment var högtransporterna som genomfördes med hjälp av hjullastare. Detta 
moment innebär egentligen bara en förflyttning av sten från en hög till en annan, vilket är direkt 
onödigt. Detta skulle man kunna lösa genom att förändra bandtransportörer till en variant som 
tillåter att ha en större lagringsmängd vid sig och där undvika högtransporterna med hjullastaren. 
Eftersom silos har begränsad kapacitet och det produceras stora mängder av flera olika produkter 
finns det behov att flytta dessa produkter från silon till respektive lagringshög. Detta skulle kunna 
lösas genom användning av ett system bestående av bandtransportörer. Ett sådant system skulle 
troligen bli både invecklat och kostsamt varför det troligen är svårt att komma ifrån 
användningen av dumper. Vad som egentligen finns kvar att göra då är att försöka effektivisera 
användningen av dumpern genom att lägga lagringshögarna på ett genomtänkt sätt. Under arbetet 
har det framkommit att den faktorn som är av störst relevans vid placering av lagringshögar är i 
hur stor mängd de produceras. Alltså den produkt som produceras mest av ska ha kortast 
transportsträcka från silon.    
Även förkrossens placering sågs över under arbetet och här kan man i stora drag dra slutsatsen att 
det bör vara en lätt sluttning ner mot förkrossen. Det kan dock vara svårt att åstadkomma en 
sådan eftersom miljön runt omkring i en bergtäckt ständigt förändras. Detta medför att man bör 
sträva efter att ha en så plan körsträcka som möjligt från det ställe där berget bryts och 
förkrossen.  
Till sist kan vi dra slutsatsen att det hela bygger på att man gör en ordentlig förstudie och 
verkligen planerar upplägget av anläggningen vilket allt ifrån lagringshögar, transportsträckor 
och placering av krossanläggning i förhållande till dessa.  
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Bilaga 2. Produktförteckning 
 
Produkter som tillverkas på anläggningen i Åstorp  
    
Produkt (mm) Sort Densitet (ton/m3)  Används till: 
0-2 Stenmjöl 1,30 Plattsättning, asfalt 
0-5 Stenmjöl 1,30 Plattsättning 
0-8 Bergkross 1,30 Kringfyllnad runt rör och ledningar 
0-16 Bergkross 1,70 Slitlager(överst) på grusvägar 
0-25 Bergbärlager 1,70 Bärlager vid väguppfyllnad 
0-45 Bergbärlager ATB Väg 1,80 Bärlager vid vägbyggnad 
0-90 Förstärkning ATB Väg 1,80 Förstärkning av vägkroppar och husgrunder 
2-5 Makadam 1,30 Halkbekämpning, asfalt 
4-8 Makadam 1,30 Dränering, halkbekämpning 
8-11 Makadam 1,30 Alternativ till singel, asfalt 
8-16 Makadam 1,40 Betong, dränering 
11-16 Makadam 1,40 Asfalt, dränering 
16-22 Makadam 1,40 Att gjuta på(under betongplatta), asfalt 
16-32 Makadam 1,40 Dränering i bl.a. trekammarbrunnar, gjuta på 
32-64 Makadam 1,43 Att lägga slipers på i järnvägsbankar 
0-100 Btg Återvinning 1,70 Väguppbyggnad som förstärkningslager 
 
 



 

 
Bilaga 3.  Karta över körsträckor och hög placeringar 



 

 
Bilaga 4.  Lutningar och höjdskillnader 



 

 
Bilaga 5.  Utsiktsplatser 



 

 
Bilaga 6.  Produktblad: Euclid R32 och Euclid R36 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
Bilaga 7.  Volvo CE Site Simulation 
 

 

Här läggs 
de 
maskiner 
som ska 
köras in 

Material 

Sträckan. 
Se nästa 
sida Lutningen på 

en etapp i 
procent. 

Kurvornas 
vinkel i grader 

Etappernas 
sträcka 



 

 

Hur mycket som kan 
transporteras i timmen under 
angivna förhållanden  

Cykeltid  

Antal Skopor från hjullastaren 

Bränsleförbrukning per arbetstimme 

Bränsleförbrukning per ton 



 

 
 
 

 
 



 

Bilaga 8.  Cykeltider Cat 980H 
Lastning av tipptruck       
        
Fordon: Hjullastare       
Modell: Cat 980H       
      Sekunder  
        
        
        

Nr: Ta material Manöver  Tömning  Manöver    
Total 

cykeltid   
1 15,5 10,8 9,8 5,5  41,6  
2 11,7 12,7 5,1 11,7  41,2  
3 19,6 14,5 3,7 6,9  44,7  
4 16 12,9 4,6 7,2  40,7  
5 16 11,6 7 9,1  43,7  
6 12,1 14,6 5,6 13,2  45,5  
7 16,8 12,5 5,3 10,4  45  
8 14,3 16,1 4,5 6,1  41  
9 11,6 15,5 9,8 9,2  46,1  

10 13,7 19,3 4,6 8,4  46  
11 12 12,6 6,5 10  41,1  
12 14,4 12,2 4,6 5,9  37,1  
13 13,3 12,6 5,8 9  40,7  
14 13,6 15,8 10 9,9  49,3  
15 16 13,6 7,2 7,6  44,4  
16 11,3 13,7 6,2 10,7  41,9  

           
  14,2 13,8 6,3 8,8   43,1  
        
        
Medelvärde 43,1       
Standardavv. 3,0       
        
 
   

 

      
40,1 46,1       

14 av 16 inom intervall       
88%         

 
   

 
         

          
37,2 49,1       

14 av 16 inom intervall       
88%         

        

x s− x s+

2x s+2x s−



 

 
Bilaga 9.  Cykeltider Euclid R32 
Medeltal för EUCLID R32:s transport till förkrossen

Fältstudie
Nr Lastning Tp Tbr Ts Tömning Å.Ts Å.Tbr Å.Tp Not. Cykeltid

1 92 43 37 41 27 31 17 57 345
2 91 44 34 27 28 30 11 69 334
3 101 45 37 40 27 31 13 57 351
4 108 47 35 43 32 31 8 42 346
5 108 45 35 42 24 32 22 47 355
6 100 68 38 44 27 23 15 55 370
7 90 48 32 43 25 27 15 68 348
8 91 50 35 43 30 28 22 45 344
9 150 55 45 39 36 23 36 40 424

10 95 50 34 41 28 26 16 66 356
11 110 45 35 40 28 29 16 66 369
12 90 46 33 40 28 28 15 55 335
13 158 51 40 45 23 27 20 62 426
14 120 50 35 43 32 26 12 53 371
15 100 43 33 43 34 24 13 47 337
16 147 43 35 40 32 26 15 48 386
17 188 31 29 40 42 24 47 45 446
18 139 52 34 37 31 29 14 36 372

115,4 47,6 35,3 40,6 29,7 27,5 18,2 53,2 367,5

Medelvärde 367,5
Euclid R32 fördelning av lastnings/tömningstiden* Standardavv. 33,2
Lastning
Manöver 25,3 18%
Lastning 118,8 82% 334,3 400,7
T.lastning 144,1 100%  14 av 18 inom intervall

78%
Tömning
Manöver 14,6 47%
Tömning 16,3 53% 301,1 433,9
T.tömning 31,0 100% 17 av 18 inom intervall

94%
* Denna fördelning togs fram för att få fram tiden för de två moment som innefattas i lastning/tömning.

För all data för denna beräkning se bilagan "Fördelning på lastning/tömning"
FS 2
ManöverLastning Tp Tbr Ts Manöver Tömning Å.Ts Å.Tbr Å.Tp Cykeltid
20,3 95,2 47,6 35,3 40,6 14,0 15,7 27,5 18,2 53,2 367,5

x s− x s+

2x s+2x s−



 

 
Bilaga 10.  Cykeltider Euclid R36 
Medeltal för EUCLID R36:s transport till förkrossen .

Fältstudie 1
Nr Lastning Transport Tömning Återtransport Not. Cykeltid

1 156 105 32 91 385
2 178 106 39 58 381
3 146 105 31 64 346
4 173 109 33 65 380
5 146 104 34 58 342
6 184 106 31 71 392
7 155 107 32 67 361
8 147 111 32 78 368
9 130 105 29 68 332

10 151 103 33 242 529 *
11 156 107 27 156 446
12 155 95 41 66 357

156,9 105,5 32,8 76,5 371,7

Fältstude 2
Nr Lastning Tp Tbr Ts Tömning Å.Ts Å.Tbr Å.Tp Not. Cykeltid

1 165 37 29 28 33 22 10 39 363
2 202 37 26 27 35 20 11 40 398
3 122 38 33 34 34 21 11 50 343
4 571 36 30 34 37 16 12 40 Prat 776 *
5 136 37 24 35 32 20 11 25 320
6 270 42 27 34 35 21 10 39 478
7 135 48 28 36 33 20 12 38 350
8 931 42 29 38 31 25 12 39 Prat 1147 *
9 208 40 27 34 33 18 12 50 422

10 134 45 25 36 32 23 11 49 355
11 272 43 24 35 31 24 11 42 482
12 243 43 28 37 31 23 10 41 456
13 133 45 26 37 33 24 11 43 352

183,6 41,4 27,0 33,9 32,9 21,5 10,9 41,5 392,6

Fördelning i % från andra Fältstudien Fördelning i % från andra Fältstudien Medelvärde 382,2
Transport Åtretransport Standardavv. 46,7

Tp 41 40,4% Å.Ts 21 29,1%
Tbr 27 26,4% Å.Tbr 11 14,8% 335,5 428,9
Ts 34 33,2% Å.Tp 41 56,2% 18 av 24 inom intervallet

102 100,0% 74 100,0% 75%

Euclid R36 fördelning av lastnings/tömningstiden** 288,8 475,6
Lastning 23 av 24 inom intervallet
Manöver 20,2 14% 96%
Lastning 127,0 86%
T.lastning 147,2 100%

Tömning
Manöver 17,9 46%
Tömning 21,2 54%
T.tömning 39,1 100%

Manöver Lastning Tp Tbr Ts Manöver Tömning Å.Ts Å.Tbr Å.Tp Cykeltid
FS 1 21,5 135,4 42,7 27,8 35,0 15,0 17,8 22,2 11,3 43,0 371,7
FS 2 25,2 158,4 41,4 27,0 33,9 15,1 17,8 21,5 10,9 41,5 392,6

23,4 146,9 42,0 27,4 34,4 15,0 17,8 21,9 11,1 42,2 382,2

* Dessa tre cykeltider tas ej med som data till uträkningen av standardavvikelsen p.g.a. att de innehåller ej normalt långa stillestånd.

** Denna fördelning togs fram för att få fram tiden för de två moment som innefattas i lastning/tömning.
För all data för denna beräkning se bilagan "Fördelning på lastning/tömning"

x s− x s+

2x s+2x s−

 



 

Bilaga 11.  Fördelning på lastning och tömning 
Tid i sekunder

Euclid VME R32 Euclid VME R36

Manöver Lastning Total lastning Manöver Lastning Total lastning
25,7 115,7 141,4 21,3 150,6 171,9
31,1 171,4 202,5 24,4 139,7 164,1
28,1 118,1 146,2 22,6 127,6 150,2
30,2 171,2 201,4 22 177,7 199,7
24,6 120,1 145 19 142 161

31 117,7 149 20,7 120,7 141,4
22 104 126 17,1 114 131,1

20,9 99 120 18,1 102,7 120,8
25 107,7 133 14,8 108,5 123,3

28,9 110,6 140 18,6 124 142,6
15,4 119 134 30 180,8 210,8

28 102,1 130 126,3
25 130,2 155 19,8 93,9 113,7

24,6 96,5 121 18,4 108 126,4
19,5 98 118 17,1 95,8 112,9

19,3 120 139,3

25,3 118,8 144,1 20,2 127,0 147,3

Manöver Tömning Total tömning Manöver Tömning Total tömning
14,4 14,9 29,3 13,8 17,4 31,2
16,5 22,1 38,6 23,3 17,5 40,8
13,6 17,5 31,1 16,8 19,7 36,5
16,1 17,2 33,3 25 19 44

16 17,1 33 16,3 25 41,3
15,9 16,2 32 14,7 19,9 34,6
14,8 15,4 30 13,4 25,4 38,8
12,6 14 27 20 25,3 45,3

15 13,2 28
11,2 15,8 27

14,6 16,3 31,0 17,9 21,2 39,1

Lastning Lastning
Manöver 25,3 18% Manöver 20,2 14%
Lastning 118,8 82% Lastning 127,0 86%
T.lastning 144,1 100% T.lastning 147,2 100%

Tömning Tömning
Manöver 14,6 47% Manöver 17,9 46%
Tömning 16,3 53% Tömning 21,2 54%
T.tömning 31,0 100% T.tömning 39,1 100%  



 

B
ilaga 12.  

C
ykeltider högtransport 0-16 

 

Sekunder
Fordon: Hjullastare
Modell: Volvo L180 E
Sträcka: C,se bilaga 3

Nr: Produkt Ta grus Manöver Transport Tömning Manöver Transport Total cykeltid Medelvärde 96,9
1 0-16 11,6 23,1 39,4 3 9,2 30,6 116,9 Standardavv. 12,0
2 0-16 11,2 11,2 31,8 3,4 10,5 30,2 98,3
3 0-16 9,4 10,2 30,6 3,9 10 27,7 91,8
4 0-16 12,1 10,5 28,6 5,3 7,6 27,8 91,9 84,85 108,95
5 0-16 9,8 8,4 30,1 4,7 7,2 25,4 85,6 4 av 5 inom intervall

80%
Medeltal 10,8 12,7 32,1 4,1 8,9 28,3 96,9

72,80 121,00
5 av 5 inom intervall

100%

x s− x s+

2x s+2x s−



 

B
ilaga 13.  

C
ykeltider högtransport 0-45 

Sekunder
Fordon: Hjullastare
Modell: Volvo L180E
Sträcka: B, se bilaga 3

Nr: Produkt Ta grus Manöver Transport Tömning Manöver Transport U/N Total cykeltid F.S.
1 0-45 9,9 12,4 28,8 8,2 6,5 28,8 N 94,6 I
2 0-45 8,6 13,8 25,3 8,5 7,1 29 N 92,3 I
3 0-45 9,9 7,9 36,8 5,9 4,9 23,7 N 89,1 I
4 0-45 9,3 9,7 21,4 6,9 9,2 17,4 N 73,9 I
5 0-45 10,8 12,8 32,3 8,8 5,2 23,6 N 93,5 I
6 0-45 10,5 7,7 43,1 7,9 6,2 34,6 N 110 I
7 0-45 9,3 8,3 43,7 7,6 6,2 33,8 N 108,9 I
8 0-45 11,4 13,6 19,6 7,4 15,8 35,2 N 103 II
9 0-45 11,9 12,8 25,7 9,1 16,8 27,8 N 104,1 II
10 0-45 9,1 12,5 18,1 6,3 9,2 17,6 N 72,8 II
11 0-45 11,5 10 21,9 9,7 8,3 27,6 N 89 II Medelvärde 105,0
12 0-45 11,2 9,7 60 6,5 10 30,3 N 127,7 II Standardavv. 17,9
13 0-45 12,3 7,7 48,1 7 10,3 33,9 U 119,3 II
14 0-45 9,2 9,9 53,6 8 9,8 33,6 U 124,1 II
15 0-45 10,8 9,1 58,2 8 8,4 32,9 U 127,4 II
16 0-45 12 7,8 45,3 10,8 6,6 35,7 U 118,2 II 87,2 122,9
17 0-45 12,5 13,2 44,8 7,9 18,2 39,3 U 135,9 II 14 av 21 inom intervall
18 0-45 9,8 7,3 35,3 6,4 12,3 33,3 U 104,4 II 67%
19 0-45 7,5 5,5 26,2 6,1 13 29,8 U 88,1 II
20 0-45 7,4 8 38,8 7,1 9,4 33,5 U 104,2 II
21 0-45 8,4 8,3 51,7 7,9 19,7 29,3 U 125,3 II 69,3 140,7

21 av 21 inom intervall
Medeltal 10,2 9,9 37,1 7,7 10,1 30,0 105,0 100%

x s− x s+

2x s+2x s−



 

B
ilaga 14.  

C
ykeltider S

ilo – hög körning m
ed dum

per 

Fordon: Dumper Sekunder
Modell: Volvo A40
Sträka: Silo till respektive hög

Nr: Produkt Lastning Transport Manöver Tömning Åtretransport Uppe/Nere Total cykeltid Not
1 0-2 140,40 110,50 25,90 28,00 53,60 Uppe 358,40
2 0-2 159,30 29,40 57,40 Uppe 376,10 fr. 2 silo
3 0-2 81,30 106,00 8,20 20,90 36,80 Nere 253,20
4  2-4 39,00 57,90 9,80 27,80 18,10 Uppe 152,60
5  2-4 83,20 153,50 31,00 - 57,00 Uppe -
6  4-8 30,50 77,60 9,30 34,30 38,30 Uppe 190,00
7  4-8 38,40 117,00 39,00 - 68,80 Uppe -
8 4-8 37,10 64,20 9,50 19,40 32,10 Nere 162,30
9 4-8 29,70 69,60 13,80 23,80 31,00 Nere 167,90

10  8-11 46,50 102,70 19,50 32,90 98,10 Uppe 299,70
11 8-16 31,20 19,30 18,70 22,60 22,60 Nere 114,40
12 8-16 29,00 33,10 13,00 20,10 23,20 Nere 118,40
13  11-16 28,40 117,00 23,30 29,70 52,00 Uppe 250,40
14  16-22 35,00 65,10 13,30 29,50 47,10 Uppe 190,00
15 16-22 21,40 127,70 64,20 25,20 64,70 Uppe 303,20
16 16-22 25,00 117,40 48,90 25,70 68,60 Uppe 285,60

Kommentar:
Misstag gjordes vid mätningen vilket medfört att två moment på endel ställen mäts utan
att tiden för dem redovisas separat. Det gäller de platser som tiden anges mellan två
kolumner.
Saknade värden innebär att värdet inte gått att mäta och det medför att ingen total cykeltid kan redovisas.

130,00



 

Bilaga 15.  Cykeltider utlastning 

Produkt Ta prod. Manöver Tömning Manöver T. cykeltid Hjullastare:

0-2 11,9 16,9 17,7 15,5 62,0 L 180 E
0-2 5,3 17,9 10,2 14,8 48,2 L 180 E
0-2 15,2 25,2 17,2 12,3 69,9 L 180 E

10,8 20,0 15,0 14,2 60,0 *

0-5 12,7 9,8 13,5 11,4 47,4 L 180 E

0-5 17,0 18,0 12,3 13,5 60,8 L 180 E

0-5 7,5 19,9 7,8 15,1 50,3 L 180 E

0-5 14,3 15,3 13,9 L 180 E

12,9 15,8 11,9 13,3 52,8 *

0-8 6,6 11,5 8,9 11,7 38,7 L 180 E

0-8 13,0 12,0 16,4 11,6 53,0 L 180 E

0-8 16,4 10,8 12,9 6,1 46,2 L 180 E

0-8 28,9 11,0 16,7 L 180 E

16,2 11,3 13,7 9,8 46,0 *

0-16 15,7 11,5 12,1 16,2 55,5 L 180 E
0-16 9,9 12,1 6,8 19,9 48,7 L 180 E
0-16 8,9 20,0 10,6 10,7 50,2 L 180 E
0-16 14,4 12,5 6,3 12,6 45,8 L 180 E
0-16 8,6 21,6 6,8 10,4 47,4 L 180 E
0-16 10,5 36,9 11,9 12,8 72,1 L 180 E
0-16 7,4 12,5 6,6 9,6 36,1 L 180 E
0-16 13,7 9,5 5,6 L 180 E

11,1 17,1 8,3 13,2 50,8 *

0-25 9,9 15,9 9,0 19,2 54,0 L 180 E

0-25 16,7 10,0 17,3 11,0 55,0 L 180 E

13,3 13,0 13,2 15,1 54,5 *

0-45 8,8 17,7 7,5 12,4 46,4 L 180 E
0-45 9,1 20,0 10,9 9,0 49,0 L 180 E
0-45 11,7 18,4 7,5 6,8 44,4 L 180 E
0-45 8,2 14,1 22,7 10,0 55,0 L 180 E
0-45 5,4 12,5 8,4 9,9 36,2 L 180 E

8,6 16,5 11,4 9,6 46,2 *

4-8 7,5 13,0 15,0 16,0 51,5 L 180 E
4-8 7,4 17,5 8,1 10,4 43,4 L 180 E

7,5 15,3 11,6 13,2 47,5 *

8-16 10,4 12,7 8,7 8,3 40,1 L 180 E
8-16 10,9 10,1 6,4 9,6 37,0 L 180 E
8-16 22,0 8,6 14,1 13,4 58,1 L 180 E

14,4 10,5 9,7 10,4 45,1 *

11-16 11,3 9,1 9,2 10,3 39,9 L 180E
11-16 17,4 11,6 9,5 9,3 47,8 L 180E
11-16 13,5 8,6 11,6 10,9 44,6 L 180E

14,1 9,8 10,1 10,2 44,1

Produkt Ta prod. Manöver Tömning Manöver T. cykeltid Hjullastare:

16-22 13,1 12,5 16,2 12,7 54,5 L 180 E

16-32 8,9 15,2 7,6 11,5 43,2 L 180 E

16-32 6,8 16,6 9,9 10,5 43,8 L 180 E

16-32 12,1 15,2 18,1 13,9 59,3 L 180 E

16-32 7,5 15,2 7,1 9,1 38,9 L 180 E

16-32 7,5 13,5 6,9 10,9 38,8 L 180 E

16-32 5,0 55,4 9,7 9,1 79,2 L 180 E

8,0 21,9 9,9 10,8 50,5 *

* Denna tid är endast ett medel tal av de total cykeltiderna ovan. 
  Det är ej en sumering av de genomsnittliga tiderna för varje moment.
  Summan av de genomsnittliga tiderna kan se i rutan för resp. bränsleförbrukningarna



 

Bilaga 16.  Logg för fordon 
Fälltstudie I
Fordon: Hjullastare

Start Slut Tid Var Vad Not.
08:23 08:27 00:04 Hög 3. Lastning av lastbil 0-5
08:27 08:30 00:03 Sträcka F. Ut ur grop

08:55 09:00 00:05 Hög 9. Lastning av lastbil 8-11
09:00 09:14 00:14 Sträka C. Högtransport 0-45
09:14 09:15 00:01 Korsn. C&D Prata med L180
09:15 09:17 00:02 Hög 4. Lastning lastbil 16-32
09:17 09:20 00:03 Stäcka C. Högtransport 0-45
09:20 09:21 00:01 Hög 1.1 Lastning lastbil 0-45
09:21 09:37 00:16 Stäcka C. Högtransport 0-45
09:37 09:39 00:02 Hög 1.1 Lastning lastbil 0-45
09:39 09:49 00:10 Stäcka C. Högtransport 0-45
09:49 09:52 00:03 Hög 1.1 Lastning lastbil 0-45
09:52 09:54 00:02 Hög 10 Lastning lastbil 11-16
09:54 09:56 00:02 Sträcka C. Högtransport 0-45
09:56 10:01 00:05 Korsn. C&D Prata med L180
10:01 10:05 00:04 Sträcka C. Högtransport 0-45
10:05 10:11 00:06 Hög 7. Lastning lastbil 0-2
10:11 10:12 00:01 Hög 4. Lastning lastbil 16-32 1. cykel
10:12 10:15 00:03 Hög 9. Lastning lastbil 8-11 2. cykel
10:15 10:18 00:03 Hög 11 Pakning av 0-25
10:18 10:21 00:03 Hög 4. Lastning lastbil 16-32 4. cykel
10:21 10:25 00:04 Sträcka C. Högtransport 0-45
10:25 10:27 00:02 Sträcka D. Högtransport 0-45
10:27 10:30 00:03 Sträcka C. Högtransport 0-45
10:30 10:34 00:04 Hög 1. Lastning lastbil 0-45 4. cykel
10:34 10:44 00:10 Sträcka C. Högtransport 0-45
10:44 10:47 00:03 Hög 1.1 Stillestånd
10:47 10:50 00:03 Hög 1. Lastning lastbil 0-45 3. cykel
10:50 10:52 00:02 Hög 3. Lastning lastbil 0-5 1. cykel
10:52 10:53 00:01 Hög 9. Vatten på hög?
10:53 10:56 00:03 Hög 10 Lastning pesonbil 11-16 0.5 cykel
10:56 10:59 00:03 Hög 10. Pakning av 11-16
10:59 11:02 00:03 Sträcka C. Högtransport 0-45
11:02 11:03 00:01 Hög 1. Lastning lastbil 0-45 1. cykel
11:03 11:06 00:03 Hög 3. Lastning lastbil 0-5 2. cykel
11:06 11:10 00:04 Tält&Hög 2. Stillestånd
11:10 11:12 00:02 Sträcka C. Högtransport 0-45
11:12 11:15 00:03 Hög 4. Lastning traktor 16-32 2.cykel
11:15 11:19 00:04 Sträcka C. Högtransport 0-45
11:19 11:23 00:04 Hög 4. Lastning lastbil 16-32 4. cykel
11:23 11:25 00:02 Sträcka C. Högtransport 0-45

Total Tid 02:37

Total tid för olika moment % av tid
Lastning 00:55 35%
Högtransport 01:19 50%
Stilestånd 00:13 8%
Övrigt jobb 00:07 4%
Ut ur grop 00:03 2%
Total tid 02:37 100%  



 

Fälltstudie II
Fordon: Hjullastare

08:00 08:01 00:01 Sträcka C. Högtransport 0-45
08:01 08:05 00:04 Hög 1.1 Lastning lastbil 0-45
08:05 08:09 00:04 Sträcka C. Högtransport 0-45
08:09 08:10 00:01 Hög 11 Lastning traktor 0-25 1 cykel
08:10 08:18 00:08 Stillestånd
08:18 08:20 00:02 Hög 2. Lastning traktor 0-16
08:20 08:22 00:02 Stillestånd
08:22 08:28 00:06 Hög 7. Lastning lastbil 0-2
08:28 08:30 00:02 Sträcka F. Ut ur grop

09:08 09:10 00:02 Lastning lastbil 0-16
09:10 09:13 00:03 Stillestånd
09:13 09:21 00:08 Sträcka C. Högtransport 0-45
09:21 09:29 00:08 Stillestånd
09:29 09:33 00:04 Sträcka C. Högtransport 0-45
09:33 09:49 00:16 Service
09:49 09:51 00:02 Hög 11. Lastning lastbil 0-25
09:51 09:53 00:02 Hög 11. Skrapa ihop hög
09:53 09:55 00:02 Sträcka C. Högtransport 0-45
09:55 09:57 00:02 Hög 12. Lastning lastbil 0-16
09:57 10:00 00:03 Sträcka C. Högtransport 0-45
10:00 10:05 00:05 Stillestånd
10:05 10:12 00:07 Sträcka C. Högtransport 0-45
10:12 10:15 00:03 Hög 9. Lastning lastbil 8-11
10:15 10:16 00:01 Hög 14. Lastning lastbil 16-22
10:16 10:18 00:02 Sträcka C. Högtransport 0-45
10:18 10:20 00:02 Hög 3. Lastning lastbil 0-5
10:20 10:21 00:01 Transport
10:21 10:34 00:13 Sträcka C. Högtransport 0-45
10:34 10:38 00:04 Hög 2. Lastning lastbil 0-16
10:38 10:46 00:08 Sträcka C. Högtransport 0-45
10:46 10:48 00:02 Hög 3. Lastning lättlastbil 0-5
10:48 10:53 00:05 Hög 11. Lastning lastbil 0-25
10:53 10:59 00:06 Stillestånd
10:59 11:03 00:04 Sträcka C. Högtransport 0-45
11:03 11:05 00:02 Sträcka F. Ut ur grop  



 

12:52 12:54 00:02 Hög 2. Lastning lastbil 0-16
12:54 12:55 00:01 Stillestånd
12:55 12:56 00:01 Lastning lättlastbil
12:56 13:09 00:13 Sträcka C. Högtransport 0-45
13:09 13:11 00:02 Hög 4. Lastning lastbil 16-32
13:11 13:14 00:03 Sträcka C. Högtransport 0-45
13:14 13:16 00:02 Övrigt
13:16 13:19 00:03 Hög 11. Lastning lastbil 0-25
13:19 13:23 00:04 Hög 2. Lastning lastbil 0-16
13:23 13:25 00:02 Hög 3. Lastning traktor 0-5
13:25 13:27 00:02 Hög 3. Lastning Släp 0-5
13:27 13:29 00:02 Sträcka C. Högtransport 0-45
13:29 13:34 00:05 Hög 5. Lastning lastbil 2-4
13:34 13:38 00:04 Hög 2. Lastning lastbil 0-16
13:38 13:40 00:02 Hög 11. Lastning lastbil 0-25
13:40 13:42 00:02 Stillestånd
13:42 13:45 00:03 Sträcka C. Högtransport 0-45
13:45 13:50 00:05 Hög 2. Lastning lastbil 0-16
13:50 13:51 00:01 Hög 11. Lastning lastbil
13:51 13:54 00:03 Hög 3. Lastning lastbil 0-5
13:54 13:56 00:02 Sträcka C. Högtransport 0-45
13:56 13:59 00:03 Hög 1.1 Lastning lastbil 0-45
13:59 14:00 00:01 Sträcka C. Högtransport 0-45
14:00 14:05 00:05 Stillestånd
14:05 14:07 00:02 Hög 1. Lastning lastbil 0-45
14:07 14:11 00:04 Hög 11. Lastning lastbil 0-25
14:11 14:13 00:02 Hög 2. Lastning traktor 0-16
14:13 14:17 00:04 Hög 7. Lastning lastbil 0-2
14:17 14:21 00:04 Hög 7. Lastning lastbil 0-2
14:21 14:23 00:02 Hög 2. Lastning lastbil 0-16
14:23 14:26 00:03 Sträcka C. Högtransport
14:26 14:28 00:02 Hög 10. Lastning lastbil 11-16
14:28 14:37 00:09 Sträcka C. Högtransport 0-45
14:37 14:40 00:03 Hög 1. Fixa till
14:40 14:44 00:04 Hög 2. Lastning lastbil 0-16
14:44 14:53 00:09 Hög 5 Lastning lastbil 2-4
14:53 14:55 00:02 Sträcka F. Ut ur grop

16:08 16:25 00:17 Sträcka C. Högtransport 0-45
16:25 16:44 00:19 Sträcka D. Högtransport 0-16

Total Tid 05:06

Total tid för olika moment % av tid
Lastning 01:48 35% Lastning
Högtransport 02:08 42% 01:28
Stilestånd 00:40 13% 00:20
Övrigt jobb 00:24 8% 01:48
Ut ur grop 00:06 2%
Total tid 05:06 100%

Tid för båda loggarna % av tid
Lastning 02:43 35%
Högtransport 03:27 45%
Stillestånd 00:53 11%
Övrigt jobb 00:31 7%
Ut ur grop 00:09 2%
Total tid 07:43 100%

Kommentar:
Transporttid till ett uppdrag är inräknat i den totala tiden för uppdraget.
Transporttid ut ur gropen ränas som tid i gropen om fordonet återvänder till gropen utan att utföra arbete utanför



 

Fälltstudie II
Fordon: Dumper

Start Slut Tid Var Vad Not.
08:04 08:12 00:08 Silo-upp 8-16
08:12 08:20 00:08 Silo-upp 8-16
08:20 08:22 00:02 Silo Stillestånd
08:22 08:24 00:02 Upp Fylla 8-16
08:24 08:46 00:22 Drifthus Stillestånd med 8-16
08:46 08:52 00:06 Silo-upp 8-16
08:52 09:02 00:10 Silo-upp 8-16
09:02 09:07 00:05 Silo-hög 0-2
09:07 09:18 00:11 Stillestånd
09:18 09:21 00:03 Silo-hög 0-2
09:21 09:35 00:14 Silo-upp 0-16
09:35 10:03 00:28 Service Står still med 0-16
10:03 10:08 00:05 Ut Tömer 0-16
10:08 10:10 00:02 Kör runt i grop
10:10 10:12 00:02 Stillestånd
10:12 10:23 00:11 Silo-upp 8-16 ut ur grop
10:23 10:26 00:03 Silo-hög 0-2
10:26 10:38 00:12 Hög 6 Stillestånd
10:59 11:09 00:10 Silo-upp 8-16
11:09 11:15 00:06 Framför Silo Stillestånd
11:15 11:25 00:10 Silo-upp 8-16
11:25 11:30 00:05 Framför Silo Stillestånd
12:20 12:27 00:07 Silo-upp 8-16
12:27 12:36 00:09 Silo-upp 8-16
12:36 12:45 00:09 Silo-upp 8-16
12:45 12:56 00:11 Sillo Stillestånd
12:56 13:09 00:13 Silo-upp 8-16
13:09 13:23 00:14 Stillestånd
13:23 13:33 00:10 8-16
13:33 13:53 00:20 Stillestånd
13:53 13:56 00:03 Ute och åker
13:56 14:05 00:09 Silo-upp 8-16
14:05 14:09 00:04 Stillestånd
14:09 14:18 00:09 Silo-upp 8-16
14:18 14:24 00:06 Stillestånd
14:24 14:34 00:10 Ute och åker
14:34 14:38 00:04 Silo-upp 8-16
14:38 14:43 00:05 Stillestånd
14:43 14:52 00:09 Silo-upp 8-16
14:52 15:55 01:03 Silo-upp 8-16
15:55 16:00 00:05 Silo-hög 4-8
16:00 16:10 00:10 Sillo-upp BV
16:10 16:15 00:05 Sillo-hög 
16:15 16:20 00:05 Silo-hög 
16:20 16:30 00:10 Silo-upp BV
16:30 16:36 00:06 Silo-hög 0-2

Total tid 07:21

Tid för loggen % av tid
Silo-Hög 04:38 63%
Stillestånd 02:28 34%
Övrigt 00:15 3%
Total tid 07:21 100%

Kommentar:
Transporttid till ett uppdrag är inräknat i den totala tiden för uppdraget.



 

Bilaga 17.  Data från simuleringar och förändringar med nya Volvo maskiner 
0-2 Ordinarie maskin park Volvo nyaste Skillnad i procent
Dumpning uppe på höjd A40 A40E
Genomsnittlig cykeltid i min 4,08 4,01 -1,75%
Prod/opr.h 520,26 581,61 10,55%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 24,3 29,18 16,72%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0467 0,0515 9,32%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 23,7934 21,5545 -10,39%

Dumpning nere A40 A40E
Genomsnittlig cykeltid i min 2,68 2,67 -0,37%
Medel last i ton/cykel 910,46 997,99 8,77%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 19,57 24,19 19,10%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0215 0,0242 11,16%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 51,6904 45,8424 -12,76%

Lastning av lastbil(utlastning till kund) L180E L180F
Cykeltid (s) 60 60 0,00%
Prod/Opr.h. 374,4 374,4 0,00%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 20,31 20,98 3,19%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0543 0,056 3,04%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 18,4308 17,8488 -3,26%

4-8
Dumpning uppe på höjd A40 A40E
Genomsnittlig cykeltid i min 4,28 4,21 -1,66%
Prod/Opr.h. 496,06 551,87 10,11%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 25,03 30,89 18,97%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0505 0,056 9,82%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 22,0223 19,85 -10,94%

Dumpning nere A40 A40E
Genomsnittlig cykeltid i min 2,68 2,67 -0,37%
Prod/Opr.h. 910,46 997,99 8,77%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 19,57 24,19 19,10%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0215 0,0242 11,16%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 51,6904 45,8424 -12,76%

Lastning av lastbil(utlastning till kund) L180E L180F
Cykeltid (s) 47,6 47,6 0,00%
Prod/Opr.h. 471,93 471,93 0,00%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 20,31 20,98 3,19%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,043 0,0444 3,15%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 23,2321 22,4985 -3,26%  



 

11-16
Dumpning uppe på höjd A40 A40E
Genomsnittlig cykeltid i min 4,85 4,77 -1,68%
Prod/Opr.h. 469,07 523,14 10,34%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 27,84 34,57 19,47%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0594 0,0661 10,14%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 18,7212 16,814 -11,34%

Dumpning nere A40 A40E
Genomsnittlig cykeltid i min 3,24 3,23 -0,31%
Prod/Opr.h. 739,44 807,85 8,47%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 16,39 19,85 17,43%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0222 0,0246 9,76%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 50,1244 45,2132 -10,86%

Lastning av lastbil(utlastning till kund) L180E L180F
Cykeltid (s) 44,1 44,1 0,00%
Prod/Opr.h. 548,57 548,57 0,00%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 22,1 22,82 3,16%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0403 0,0416 3,12%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 24,8226 24,0387 -3,26%

8-16
Dumpning uppe ut A40 A40E
Genomsnittlig cykeltid i min 7,06 6,83 -3,37%
Prod/Opr.h. 296,43 334,53 11,39%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 31,81 39,85 20,18%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,1073 0,1191 9,91%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 10,3544 9,3264 -11,02%

Dumpning nere A40 A40E
Genomsnittlig cykeltid i min 2,09 2,09 0,00%
Prod/Opr.h. 1270,41 1387,93 8,47%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 8,24 9,53 13,54%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0065 0,0069 5,80%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 171,2226 161,7805 -5,84%

Lastning av lastbil(utlastning till kund) L180E L180F
Cykeltid (s) 45 45 0,00%
Prod/Opr.h. 537,6 537,6 0,00%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 22,1 22,82 3,16%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0411 0,0424 3,07%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 24,3261 23,5579 -3,26%

BV
Dumpning till järnväg A40 A40E
Genomsnittlig cykeltid i min 6,27 6,02 -4,15%
Prod/Opr.h 346,03 392,59 11,86%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 33,22 42,18 21,24%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,096 0,1074 10,61%
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 11,5751 10,3418 -11,93%  



 

0-45 L180E
Cykeltid (s) 105,00
Prod/hour 296,23
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 29,56
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0998
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 10,0205

Lastning av lastbil(utlastning till kund)
Cykeltid (s) 46,1
Prod/Opr.h. 674,71
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 29,56
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0438
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 22,8233

0-16 L180E
Cykeltid (s) 96,9
Prod/hour 303,16
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 27,65
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0912
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 10,9646

Lastning av lastbil(utlastning till kund)
Cykeltid (s) 49,7
Prod/Opr.h. 591,07
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 27,65
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0468
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 21,3777  
 
 



 

Körning förkross

Körning var för sig i simuleringen

Euclid R32 Volvo A35 E
Genomsnittlig cykeltid i min 6,07 6,78 10,5%
Prod/opr.h 263,4 314,06 16,1%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 31,5 28,05 -12,3%
Genomsnittliga bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,1196 0,0893 -33,9%
Ton/liter 8,3614 11,196 25,3%

Euclid R36 Volvo A40 E
Genomsnittlig cykeltid i min 6,96 6,72 -3,6%
Prod/opr.h 303,93 317,43 4,3%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 36,52 33,24 -9,9%
Genomsnittliga bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,1201 0,1047 -14,7%
Ton/liter 8,3233 9,5502 12,8%

Lastning Euclid

Volvo L220D
Cykeltid (s) 43,2
Prod/Opr.h. 531,87
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 24,31
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0457
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 21,8769

CAT 980 H
Cykeltid (s) 43,2
Prod/Opr.h. 531,87
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 25,5
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0479
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 20,8576  
Förändring i procent vid körning med nya Volvo mask iner jämfört med befintlig maskinpark

Dumpning uppe på höjd
Genomsnittlig cykeltid -2,5%
Prod/opr.h 10,6%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 19,3%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material 11,0%

Dumpning nere
Genomsnittlig cykeltid -0,3%
Prod/opr.h 6,8%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 17,3%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material 9,5%

Lastning av lastbil(utlastning till kund)
Cykeltid 0,0%
Prod/Opr.h. 0,0%
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 3,2%
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material 3,1%



 

Bilaga 18.  Data från simulering med förkross på olika nivåer 
Lutning 0% -1% -3% -5% -7% -9%

50m
Nivåskilnad Nollnivå -0,5m -1,5m -2,5m -3,5m -4,5m
Cykeltid 3,89 3,9 3,9 3,9 3,9 3,95
ton/timme 663,59 655,59 655,59 655,59 655,59 639,6
liter/timme 28,4 26,66 26,99 26,8 26,16 25,2
liter/ton 0,0428 0,0407 0,0412 0,0409 0,0399 0,0394

100m
Nivåskilnad Nollnivå -1m -3m -5m -7m -9m
Cykeltid 3,89 3,88 3,87 3,88 3,9 3,99
ton/timme 663,59 667,58 671,58 667,58 663,59 632,67
liter/timme 28,4 28,68 29,23 28,71 27,09 26,18
liter/ton 0,0428 0,043 0,0435 0,043 0,0408 0,0414

150m
Nivåskilnad Nollnivå -1,5m -4,5m -7,5m -10,5m -13,5m
Cykeltid 3,89 3,89 3,87 3,88 3,92 4,04
ton/timme 663,59 659,59 667,58 667,58 659,59 623,61
liter/timme 28,4 26,83 27,58 27,15 24,99 24,98
liter/ton 0,0428 0,0407 0,0413 0,0407 0,0379 0,04

200m
Nivåskilnad Nollnivå -2m -6m -10m -14m -18m
Cykeltid 3,89 3,87 3,84 3,86 3,92 4,09
ton/timme 663,59 671,58 679,58 679,58 655,59 616,62
liter/timme 28,4 28,6 28,97 27,85 24,37 24,61
liter/ton 0,0428 0,0426 0,0436 0,041 0,0372 0,04

250m
Nivåskilnad Nollnivå -2,5m -7,5m -12,5m -17,5m -22,5m
Cykeltid 3,89 3,87 3,83 3,85 3,93 4,11
ton/timme 663,59 667,58 679,58 679,58 655,59 611,62
liter/timme 28,4 26,82 27,64 26,78 22,41 22,9
liter/ton 0,0428 0,0402 0,0407 0,0394 0,0342 0,0374

300m
Nivåskilnad Nollnivå -3m -9m -15m -21m -27m
Cykeltid 3,89 3,85 3,83 3,86 3,93 4,13
ton/timme 663,59 675,58 683,57 679,58 655,59 611,62
liter/timme 28,4 28 27,01 24,56 19,59 20,44
liter/ton 0,0428 0,0414 0,0395 0,0361 0,0299 0,0443

Alla körningar är simulerade med en total sträcka om 320m där den sträcka som
anges i spalten längst till vänster är den sträcka som vägen lutar.

Fet-kursiv stil är de värden som är lägst resp. högst i sin körning.  



 

Bilaga 19.  Energi- och bränsleförbrukning för produkterna 
Samtliga värden där inte källa anges kommer från Site Simulation.    
         

Lastning av tipptruck      
         
Förbrukning för lastning av tipptruck      
         

Bränsleförbrukning  Faktor4 9,9633 
kWh/liter 
Diesel   

0,0457 liter/ton        
         
Energiförbrukning        

0,4553 kWh/ton        
         

Körning till förkross       
         
Förbrukning för körningarna från brott till förkros s     
         

Euclid R36 0,1201 liter/ton      
Euclid R32 0,1196 liter/ton      

         
Bränsleförbrukning (medel)       

0,1199 liter/ton        
         
Energiförbrukning        

1,1941 kWh/ton        
         

Energi för produkt 0-2      
         
Förbrukning för körningarna från silo till hög     
Vid förhållande 70/30, uträknat från bilaga 14       
         
Vid dumpning från höjden Vid dumpning nere vid högens bas   

0,0467 liter/ton  0,0215 liter/ton     
         
Förbrukning för lastning av kundtransport     
         

0,0543 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna       
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Silo-hög (medel) 0,0391       
Utlastning   0,0543       
Summa  0,2590 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,5804 kWh/ton        



 

Energi för produkt 4-8      
         
Förbrukning för körningarna från silo till hög     
Vid förhållande 70/30, uträknat från bilaga 14       
         
Vid dumpning från höjden Vid dumpning nere vid högens bas   

0,0505 liter/ton  0,0215 liter/ton     
         
Förbrukning för lastning av kundtransport     
         

0,0430 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna       
         

Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Silo-hög (medel) 0,0418       
Utlastning   0,0430       
Summa  0,2504 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,4943 kWh/ton        
         

Energi för produkt 11-16      
         
Förbrukning för körningarna från silo till hög     
Vid förhållande 70/30, uträknat från bilaga 14       
         
Vid dumpning från höjden Vid dumpning nere vid högens bas   

0,0594 liter/ton  0,0222 liter/ton     
         
Förbrukning för lastning av kundtransport     
         

0,0403 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna       
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Silo-hög (medel) 0,0482       
Utlastning   0,0403       
Summa  0,2541 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,5316 kWh/ton        
         
         
         
         



 

Energi för produkt 8-16      
         
Förbrukning för körningarna från silo till hög     
Vid förhållande 80/20        
         

Vid dumpning vid järnväg 
Vid dumpning nere i 
gropen    

0,1073 liter/ton  0,0065 liter/ton     
         
Förbrukning för lastning av kundtransport i gropen     
         

0,0411 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna i gropen      
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Silo-hög (grop) 0,0065       
Utlastning   0,0411       
Summa  0,2132 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,1237 kWh/ton        
         
Summering av förbrukningarna för körning ut till jä rnväg    
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Silo-hög (järnväg) 0,1073       
Utlastning   Uppg. Sakn.       

Summa3  0,2729 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,7185 kWh/ton        
         



 

 

Energi för produkt BV      
         
Förbrukning för körningarna från silo till hög/järn väg    
         
Vid dumpning till järnväg       

0,0960 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna i gropen      
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Silo-järnväg 0,0960        
Summa  0,2616 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,6059 kWh/ton        

Energi för produkt 0-16      
         
Förbrukning för körningarna vid högförflyttning     
         
Vid högförflyttning        

0,0912 liter/ton        
         
         
Förbrukning för lastning av kundtransport     
         

0,0468 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna       
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Högförflyttning 0,0912       
Utlastning   0,0468       
Summa  0,3036 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

3,0244 kWh/ton        
         
         
         



 

 

Energi för produkt 0-45      
Vid förhållandet av utlastning 45/555      
Från hög 1. se karta       
         
Förbrukning för körningarna vid högförflyttning     
         
Vid högförflyttning        

0,0998         
 liter/ton        
         
Förbrukning för lastning av kundtransport     
         

0,0438         
 liter/ton        
Summering av förbrukningarna       
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Högförflyttning 0,0998       
Utlastning   0,0438       
Summa  0,3092 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

3,0802 kWh/ton        
         
Från hög 1.1. se karta       
         
Förbrukning för lastning av kundtransport     
         

0,0438 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna       
         

Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Utlastning   0,0438       
Summa  0,2094 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,0858 kWh/ton        
         

1 Tas från första stycket "Lastning av tipptruck".    
2 Tas från andra stycket "Körning till förkross".     
3 Uppgift om utlastningen saknas varför då förbrukningen blir något lägre än den annars 

 skulle bli.        
4 "Energi försörjningen tredje kvartalet 2006 och 2007" Energimyndigheten  
5 Denna fördelning, 45(hög 1)/55(hög 1.1), är uträknad genom att i loggen, se bilaga 16, se  

 hur stor del som lastas ut från respektive hög.    



 

Bilaga 20.  Förbättrad hög placering 
Körningsdata från simuleringen efter förbättrad högplacering. 
  
  
0-2  
Dumpning uppe på höjd  
Genomsnittlig cykeltid i min 3,61 
Prod/opr.h 611 
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 25,23 
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0413 
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 26,9048 
  
Dumpning nere  
Genomsnittlig cykeltid i min 2,62 
Medel last i ton/cykel 892,31 
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 15,16 
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,017 
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 65,3822 
  
  
4-8  
Dumpning uppe på höjd  
Genomsnittlig cykeltid i min 4,08 
Prod/Opr.h. 520,26 
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 24,3 
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0467 
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 23,7934 
  
Dumpning nere  
Genomsnittlig cykeltid i min 2,68 
Prod/Opr.h. 910,46 
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 19,57 
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0215 
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 51,6904 
  
  
11-16  
Dumpning uppe på höjd  
Genomsnittlig cykeltid i min 3,58 
Prod/Opr.h. 644,98 
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 23,11 
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0358 
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 31,0101 
  
Dumpning nere  
Genomsnittlig cykeltid i min 2,57 
Prod/Opr.h. 987,01 
Genomsnittlig bränsleförbrukning liter/opr.h 14,94 
Genomsnittlig bränsleförbrukning/ton material (liter/ton) 0,0151 
Mängd material/liter bränsle (ton/liter) 73,3923 



 

 
Samtliga värden där inte källa anges kommer från Site Simulation.    
         
         

Lastning av tipptruck      
         
Förbrukning för lastning av tipptruck      
         

Bränsleförbrukning  Faktor3 9,9633 
kWh/liter 
Diesel   

0,0457 liter/ton        
         
Energiförbrukning        

0,4553 kWh/ton        
         
         

Körning till förkross       
         
Förbrukning för körningarna från brott till förkros s     
         

Euclid R36 0,1201 liter/ton      
Euclid R32 0,1196 liter/ton      

         
Bränsleförbrukning (medel)       

0,1199 liter/ton        
         
Energiförbrukning        

1,1941 kWh/ton        
         
         
         

Energi för produkt 0-2      
         
Förbrukning för körningarna från silo till hög     
Vid förhållande 70/30, uträknat från bilaga 14       
         
Vid dumpning från höjden Vid dumpning nere vid högens bas   

0,0413 liter/ton  0,0170 liter/ton     
         
Förbrukning för lastning av kundtransport     
         

0,0543 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna       
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Silo-hög (medel) 0,0340       
Utlastning   0,0543       



 

Summa  0,2539 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,5293 kWh/ton        
         
         

Energi för produkt 4-8      
         
Förbrukning för körningarna från silo till hög     
Vid förhållande 70/30 från loggen       
         
Vid dumpning från höjden Vid dumpning nere vid högens bas   

0,0467 liter/ton  0,0215 liter/ton     
         
Förbrukning för lastning av kundtransport     
         

0,0430 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna       
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Silo-hög (medel) 0,0391       
Utlastning   0,0430       
Summa  0,2477 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,4678 kWh/ton        
         
         
         

Energi för produkt 11-16      
         
Förbrukning för körningarna från silo till hög     
Vid förhållande 70/30 från loggen       
         
Vid dumpning från höjden Vid dumpning nere vid högens bas   

0,0358 liter/ton  0,0151 liter/ton     
         
Förbrukning för lastning av kundtransport     
         

0,0403 liter/ton        
         
Summering av förbrukningarna       
         
Lastning till förkross1 0,0457       
Förkross2  0,1199       
Silo-hög (medel) 0,0296       
Utlastning   0,0403       



 

Summa  0,2354 liter/ton      
         
Energiförbrukning        

2,3458 kWh/ton        
         
         
         
         
         
         

         
         
Förändring i bränsleförbrukning/ton totalt för respektive produkt.    
         

Produkt Bränsleförbrukning/ton 
Nuvarande bränsleförbrukning/ton 
4 Minskning i %  

0-2 0,2539 0,2590 2,0%  
4-8 0,2477 0,2504 1,1%  
11-16 0,2354 0,2541 7,3%  
         
         
         
         

1 Tas från första stycket "Lastning av tipptruck".    
2 Tas från andra stycket "Körning till förkross".     
3 "Energi försörjningen tredje kvartalet 2006 och 2007" Energimyndigheten  
4 Nuvarande bränsleförbrukning/ton tagen ifrån bilaga 19    



 

 
Bilaga 21.  Ny hög placering 

 


