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FÖRORD  

Denna PM syftar till att beskriva hur en beräkningsmodell för jord- och 

bergmaterialflöden kan utvecklas och hur den kan användas. PM:et är en 

delrapportering av projektet Optimass och har tagits fram av Simon Magnusson som i 

sin forskning vid Luleå tekniska universitet studerar hanteringen och flöden av jord- och 

bergmaterial i storstadsregioner. 
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SAMMANFATTNING 

För all byggnation krävs stora resurser i form av ballast, det vill säga täktmaterial i form 

av krossat berg, morän och naturgrus. Dessutom uppstår stora mängder jord- och 

bergmaterial vid bygg-och anläggningsarbete. Kunskapen kring vilka mängder material 

som uppstår i enskilda projekt är mycket god men den totala bilden av materialflödena 

från de 100- tals eller 1000- tals projekt som pågår i en storstadsregion är oviss.  

Denna PM har tagits fram i Optimass arbetspaket (WP) 3 och är en delrapportering från 

arbetet med att utveckla en modell för att prognostisera flöden av jord- och bergmaterial 

i storstäder.  

Syftet med den här rapporten är att beskriva arbetet med en beräkningsmodell som kan 

användas för att beräkna flöden av jord-och bergmaterial samt modellens 

utvecklingsbehov. 

Målet är att läsaren ska få en översikt av vilken typ av underlag en beräkningsmodell 

kan leverera, hur den kan användas och dess för- och nackdelar. 

Resultaten från beräkningsmodellen har potential att bli användbara i mycket tidiga 

planeringsskeden av olika aktörer.  

På den regionala planeringsnivån kan beräkningsmodellen användas för att ge underlag 

till att planera regionens materialförsörjning men även användas på den 

interkommunala/ kommunala planeringsnivån. Resultat från modellen kan även vara 

underlag för att utveckla strategier för materialförsörjning och materialhantering i 

kommunernas översiktsplanering. En utmaning blir att modellen behöver anpassas 

utifrån beslutssituationen, t.ex. vilken upplösning på materialflöden, t.ex. jord, berg, 

lera, blöta massor etc., som är acceptabel och tillräcklig för att kunna ta strategiska 

beslut.  

I arbetet med modellen har utveckling av schabloner varit mycket tidskrävande. En 

svårighet har varit att avgöra i vilken noggrannhetsgrad som är möjlig, tillräcklig och 

acceptabel i framtagandet av schabloner.  Verifieringsarbete kvarstår och kommer ge en 

tydligare bild av vilka schabloner som behöver förbättras. 

Modellen är fortfarande på utvecklingsstadiet och det behövs flera verifieringar mot 

verkliga fall, exempelvis byggande av bostads- och kontorsområden, samt handel- och 

verksamhetsområden. 
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1.  INLEDNING 

I och med urbaniseringstrenden pågår ständigt om- och nybyggnader i våra större 

städer. Byggandet består av allt från hus och bostäder till anläggande av lekplatser, 

fotbollsplaner, ny- och omläggning av VA-ledningar. Dessutom byggs handelsplatser, 

garage, samt vägar och tunnlar för transportändamål.  

För all byggnation krävs stora resurser i form av ballast (det vill säga täktmaterial i form 

av krossat berg, morän och naturgrus). Dessutom uppstår stora mängder jord- och 

bergmaterial vid bygg-och anläggningsarbete. Med jord- och bergmaterial menas här 

bergkross/entreprenadberg/schaktmassor. För att minska användningen av naturgrus i 

enlighet med Sveriges miljökvalitetsmål, minska transporter, amt begränsa skadorna 

från täktverksamhet bör användningen av de jord- och bergmaterial som uppkommer 

vid bygg-och anläggningsarbete användas som ballastmaterial i större utsträckning.  

Kunskapen om uttag och användning av jungfruligt material från täkter är väldigt god 

på nationell och regional nivå. På motsvarande sätt är kännedomen mycket god om 

genererat material och behovet av material i det enskilda projektet. Emellertid saknas 

idag noggrannare information på regional och kommunal nivå om de volymer jord- och 

bergmaterial som genereras och hanteras inom de 100- till 1000 tals olika bygg- och 

anläggningsprojekt i privat och offentlig regi.  

För att åstadkomma en effektivare materialförvaltning behöver överskottsmaterial i 

större utsträckning användas i andra närliggande projekt med materialbehov. Det 

förutsätter att kunskapen om flödet av jord- och bergmassor inom ett geografiskt blir 

bättre. Utöver ökad kunskap om volymer måste tillgången till ytor för hantering, så 

kallade materialterminaler, etableras och samplaneras med bygg och 

anläggningsprojekt. I projektet OPTIMASS är målet att skapa förutsättningar och 

bredare argument för ett utvecklat system för materialförvaltning.  

1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna PM är att beskriva arbetet med en inom Optimass framtagen 

beräkningsmodell. Modellen kan användas för att uppskatta mängden jord- bergmaterial 

som genereras och används i de många bygg- och anläggningsprojekt.  

Målet är att läsaren ska få en översikt av vilken typ av underlag en beräkningsmodell 

kan leverera, hur den kan användas och dess utvecklingspotential. 
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2.  BERÄKNINGSMODELLENS ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

2.1. Beslutssituationer 

Beräkningsmodellen är tänkt att i tidiga skeden ge underlag till planering av jord- och 

bergmaterialhanteringen på regional nivå, på interkommunal/kommunal nivå samt på 

exploateringsnivå. Modellen kan uppskatta den framtida uppkomsten av jord- och 

bergmaterial till följd av bebyggelse i storstadsregioner och ger därmed underlag för 

lokalisering av strategiska materialterminaler. Figur 1 beskriver för i vilken fysisk skala 

och i vilka beslutsnivåer modellens resultat kan ge underlag till.  

Figur 1. Beräkningsmodellens användningsområde kopplat till fysisk och planmässig 

nivå. 

 

Figur 1. Beräkningsmodellens användningsområde kopplat till fysisk och planmässig nivå. 

På den regionala planeringsnivån kan beräkningsmodellen användas för att ge underlag 

till att planera regionens materialförsörjning, liknande RUFS 2010 som är den regionala 

utvecklingsplanen för Stockholm. I RUFS 2010 betonas vikten av en väl planerad 

materialförsörjning och materialhantering i Stockholms län. Här framkommer att 

försörjningen med jungfruliga material är väl dokumenterad, något som också 

framkommit i den delstudie om materialförsörjning som genomförts inom projektet 

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (Lundberg et al., 2012), medan mängden 

jord- och schaktmassor som hanteras är dåligt känd.  

Beräkningsmodellen kan även användas för planering på interkommunal/ 

kommunal/exploateringsområdes nivå. Resultat från modellen kan vara underlag för att 

utveckla strategier för materialförsörjning och materialhantering i Översiktsplanen 

(ÖP). ÖP är ett exempel på ett strategiskt rådgivande och vägledande planering som ska 
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vara aktuell. Utifrån ett materialförvaltningsperspektiv bör en kommun använda ÖP för 

att säkerställa att det finns långsiktigt bra lokaliseringar av återvinnings-och 

bearbetningsanläggningar, upplag och omlastningsplatser mm samt naturligtvis även 

lämpliga brytvärda förekomster av jungfruligt material (Lundberg et al., 2012).  

2.2. Hur modellen kan användas 

Utifrån vilka mängder material som kommer uppkomma och efterfrågas är det möjligt 

att ta fram olika förslag på åtgärder. På den regionala planeringsnivån kan åtgärderna 

exempelvis vara att peka ut de delregioner och områden som är i behov av ytor för 

mellanlagring och återvinning av jord- och bergmaterial och under vilka tidsperioder 

dessa behov kommer uppstå. På den kommunala och interkommunala planeringsnivån 

kan åtgärderna exempelvis vara att etablera ytor för återvinning och mellanlagring samt 

styra hanteringen av överskottsmassor genom att ställa krav i upphandlingarna av 

entreprenörer för att utnyttja samordningsvinster mellan t.ex. exploateringsområden. 

2.3. Beräkningsresultat 

 

I dagsläget kan modellen beräkna mängden utgrävt material och materialbehov. 

Beräkningar kan göras för fyra typer av bebyggelse; Bostäder och kontorsområden, 

handel- och verksamhetsområden samt kommunala och statliga vägar. Utgrävt material 

är fördelat på fraktionerna jord, berg, och lera. Materialbehov är specade för vilka 

ändamål som efterfrågas. För vägar är materialbehovet uppdelat i underbyggnad, 

överbyggnad och slitlager. För vägar kan även materialbehov för nybyggnad respektive 

ombyggnad av vägar erhållas, se Figur 2.  

 

 

Figur 2. Genererad mängd och behov av jord- och bergmaterial i fraktioner för nybyggnation och 

ombyggnation av vägar, till följd av befolkningsökning i en region.  
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Figur 3. Utgrävt jord- och bergmaterial i en storstadskommun som följd av en viss befolkningsökning.  

 

I Figur 3 presenteras en sammanställning av de schaktmängder som uppstår i en region 

till följd av befolkningsökningen och byggnation av hus och vägar.  

 

Figur 4. Behov av jord- och bergmaterial i en storstadskommun för en viss period 

I Figur 4 presenteras en sammanställning av de materialbehov som uppstår i en region 

till följd av befolkningsökningen och byggnation av hus och vägar.  
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2.4. Indata till modellen 

 

Beroende på vilka tidsperspektiv och i vilken fysisk omfattning av byggande och jord- 

och bergmaterialflödena som ska beräknas, så varierar behovet av indata. Indatabehovet 

är presenterat i Tabell 1. 

Tabell 1. Indatabehov för olika nivåer, från utvecklingsregioner till grupper av projekt. 

Nivå Prognos 

befolkning/ 

arbetsplatser 

Byggtid Geografisk 

utbredning 

Bebyggelse

-typer 

Jordarts-

data 

Utvecklingsregioner 

och 

infrastruktursystem 

x x    

Stadsdelar och 

infrastruktur 

x x x   

Grupper av fastighet, 

handel- och 

verksamhetsområden

, vägar och gator 

x x x x x 

 

Det finns olika sätt att tillgodogöra sig indata. Befolkningsprognoser tas fram av 

regionala utvecklingsplanerare, t.ex. TMR (Tillväxt, miljö, och regional planering) i 

Stockholm. De kommunala plankontoren har också uppgifter om planerad 

befolkningsförändring/ bostadsbyggande över lång tid och vilka större byggprojekt som 

troligtvis kommer genomföras inom de närmsta åren. I de fall där det saknas data får 

man överväga att istället göra antaganden.  
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3.  METODIK FÖR FRAMTAGANDE AV SCHABLONER 

Beräkningsmodellen baseras på schabloner för uppkomsten av jord- och bergmaterial 

från olika typer av bebyggelse. Schablonerna har tagits fram genom att studera 

byggnadsteknik och dimensionering av bebyggelse och infrastruktur i stadsregioner.   

3.1. Bebyggelsetyper 

Beräkningsmodellen ska kunna användas för den vanligaste och mest betydande 

bebyggelsen i en storstadsregion. Den bebyggelse som inkluderas är den mest 

förekommande och den som generar och använder relativt stora volymer jord- och 

bergmaterial. De bebyggelsetyper som inkluderas är indelade i tre block;  

 bostäder och kontor, 

 handel och verksamhetsområden och 

 vägar. 

 

I Figur 5 illustreras hur de olika bebyggelsetyperna kan se identifieras i stadsbilden. 

  

 

Figur 5. Typisk bebyggelse i storstadsregioner är bostäder (rött), vägar (gult), handel och 

verksamhetsområden (blått). 
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Bostäder och kontor  

Denna bebyggelsetyp utgörs av flerbostadshus och kontorsbyggnader. Även ingående 

gatunät, gångvägar och anläggningar som VA/fjärrvärme/fiber/tele är inkluderat då det 

också är drivande faktorer för uppkomsten av jord- och berg.  

Handel och verksamhetsområden 

Med handel menas handelsplatser och köpcenter för konsumtion. Med 

verksamhetsområden menas verkstads-och lättare industriområden med stort antal 

arbetsplatser.  Även här ingår också gatunät, gångvägar och anläggningar som 

VA/fjärrvärme/fiber/tele. 

Vägar 

Med vägar menas alla statliga och kommunala vägar, från motorvägar till små gator. 

Undantag finns för gatunätet som byggs vid nybyggnation av bostads- och 

kontorsområden eller handel - och verksamhetsområden. 

 

3.2.  Schabloner 

 

Schabloner för utgrävd mängd material har tagits fram för varje bebyggelsetyp och 

uttrycks som m3 utgrävt jord- och bergmaterial. Schabloner för inbyggt material är 

under utveckling och har tagits fram för vägar samt för byggande av husgrunder. För 

hus är de inbyggda bergmaterialen i väggar och stomme ofta prefabmaterial. Det 

innebär att behovet av bergmaterial för främst betong inte är direkt kopplat till 

byggplatsen utan till de platser där betong och prefab-material tillverkas. ¨ 

 

För framtagande av generella schabloner för utgrävt material har bebyggelsen 

dimensionerats utifrån design- och dimensioneringskrav. Ytan som grävs ur och 

schaktdjupet styrs av både dimensioneringskrav och markens geotekniska 

förutsättningar. En enkel konceptuell modell visar hur bebyggelsetypen och 

markförhållanden styr behovet av utgrävning, se figur 6. 
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Figur 6. Konceptuell modell av vad som styr mängden utgrävt jord- och bergmaterial. 

Bostäder och kontor  

När bostäder och kontor ska byggas så grävs marken ur för att ge plats åt både källare, 

husgrund och dräneringslager.  Husens höjd och även inbyggda material i huset avgör 

vilken belastning som grundläggningen ska klara. Det, i kombination med de 

platsspecifika geotekniska förhållandena, påverkar hur mycket av de befintliga jord- och 

bergmassorna som måste grävas bort.  

 

Figur 7.  Bostäder under utveckling i Annedal (Källa: Stockholms stad) 

 

Kring husen byggs också tillhörande gatunät, trottoarer och diken, VA/tele/fiber/ 

ledningar, och parkeringshus under jord. Gator dimensioneras utifrån trafikbelastning 

och geotekniska förhållanden.  

En förenklad ekvation för utgrävningsmassor från hus är: 

𝑉ℎ𝑢𝑠 = (𝜀 ∙
𝐵𝑇𝐴

𝑛𝑣
∙ 𝑑) 
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där ε = utgrävningsfaktorn, BTA= husets bruttoarea, nv = antal våningar, och 

d=utgrävningsdjup. För olika storlekar och utformningar av bostads- och kontorshus har 

utgrävningsfaktorn beräknats. Utgrävningsfaktorn varierar enligt beräkningar normalt 

mellan 1,35 -1,54.  

 

Gator har uppskattats vara 10 meter breda inklusive vägparkering och cykelväg. 

Utgrävningsvolym för gator har uppskattats till 17 m3 per meter gata. Här ingår även 

utgrävning för diken och VA/tele/fiber. Trottoarer har exkluderats eftersom de ofta 

ligger i tät anslutning till husbyggnationen och därmed på mark som grävts ur pga. 

husbyggnationen.  Beräkningar visar att det finns ett samband mellan längden väg och 

storleken ytan som husen upptar. Ekvationen för utgrävningsmassor för gator kan 

förenklas: 

𝑉𝑔𝑎𝑡𝑎 = 17 ∙ 𝑙 ≈ 0.7 ∙
𝐵𝑇𝐴

𝑛𝑣
 

Där l= väglängd, BTA= husets bruttoarea och nv = antal våningar. 

Parkeringsplatser under jord har beräknats kräva ca 75 m3 utrymme per parkeringsplats.  

Ekvationen för utgrävningsmassor är: 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑢𝑠 = 75 ∙ 𝑛𝑎 ∙ 𝛼 

 

där nb = antal boende och α= andel parkeringsplatser under jord. 

 

Den totala volymen utgrävt material för ett bostads- och kontorsområde kan uttryckas 

som:  

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉ℎ𝑢𝑠 + 𝑉𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑢𝑠 = (𝜀 ∙
𝐵𝑇𝐴

𝑛𝑣
∙ 𝑑) + (0.7 ∙

𝐵𝑇𝐴

𝑛𝑣
  ) + (75 ∙ 𝑛𝑎 ∙ 𝛼) 

 

För att beräkningarna ska vara mer användbara har utgrävningsvolymen relateras till 

antal boende istället för bruttoarea. För detta används följande ekvation: 

 

𝑛𝑏 =
𝐵𝑇𝐴

  𝑛𝑘𝑣𝑚
 

 

Där nb är antal boende och nkvm är antal m2 boyta per boende i medeltal och har satts 

som konstant utifrån medel för Sverige.  

Vidare har utgrävningsfaktorn valts till 1,4 vilket är faktorn för byggnader med 

bottenarean 401 – 700 m2. Schaktdjupet har satts till 4m. Andel parkeringsplatser under 

jord har satts till 50 %. Ekvationen kan därmed förenklas: 
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𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 ∙ ((
300

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟) + 10) 

 

Schabloner för materialbehov i hus är under framtagande. 

 

Handel- och verksamhetsområden  

Handel- och verksamhetsområden kännetecknas ofta av att de utgörs av byggnader med 

relativt få våningar och liten BTA. Ofta är takhöjden rejält tilltagen för att kunna rymma 

lagerhyllor eller skapa trivsamma handelsmiljöer. Exempel på handel och 

verksamhetsområden ges i Figur 8. 

 

Figur 8. Handel och verksamhetsområde i Bromma. ( Källa: Mynewsdesk, 2014) 

Vanligtvis finns inget källarplan men däremot i handelsområden kan underjordiska 

garage förekomma. Topografin är mycket jämn. Handelsområden är utformat för att 

hantera ett stort antal besökare och har därmed relativt stor yta med många 

parkeringsplatser. Ofta bearbetas all mark i ett blivande handel – och 

verksamhetsområde och hårdgörs för att klara höga belastningar. Jordlagren grävs bort 

och oönskade ojämnheter som bergknallar sprängs bort. Bergmaterial används till att 

fylla gropar och skapa en plan yta. Beroende på vilken indata som finns tillgänglig så 

har tre ekvationer tagits fram:  

 

𝑉𝑎𝑙𝑡.1 = 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑦𝑡𝑎 ∙ 3 
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𝑉𝑎𝑙𝑡.2 = 𝐵𝑇𝐴 ∙ (
3

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
) 

𝑉𝑎𝑙𝑡.3 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 ∙ (
204

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
+ 0,23) 

 

I alternativ 1 och 2 är utgångspunkten att ytan schaktas i medel 3 meter djupt och att 1 

meter material läggs tillbaka för förstärkning. Indata är antingen exploaterad yta eller 

BTA och antal våningar.  Alternativ 3 är en utveckling av ekvationen framtagen för 

bostäder och kontor med anpassade parametrar för handel- och verksamhetsområden.  

Vägar 

Vägbyggnad kan delas in i nybyggnation och ombyggnation. I modellen har även en 

särskiljning gjort mellan statliga vägar och kommunala vägar. Detta för att de skiljs åt 

på flera sätt, bl.a. dimensionering och nybyggnad- och ombyggnadstakt. 

Med nybyggnation menas att en helt ny väg anläggs.  Vid en nybyggnation förbereds 

marken genom utgrävning och konstruktion av en vägterrass. Sedan anläggs ett 

överliggande förstärkningslager och avslutningsvis beläggs vägen.  Konstruktion av en 

väg i tät bebyggelse skiljer sig från väg i obebyggd miljö. Även belastningskraven är 

olika. Endast en liten del av alla vägprojekt är nybyggnadsprojekt. Vanligtvis sker 

ombyggnationer där man förbättrar den befintliga vägen. Den kan röra sig om att bredda 

vägen med fler körfält, bygga gång- och cykelbanor eller bygga om trafikplatser. Vid 

t.ex. anläggning av VA/fiber/tele/fjärrvärme så behöver ofta vägen grävas upp för att ge 

plats åt ledningar. 

  

    

Figur 9. Vägar i tät bebyggelse och på landsbygd. 

 

 

Beräkning av schaktat jord- och bergmaterial för vägar sker genom följande ekvation: 

𝑉 = 𝑏 ∙ 𝑦 ∙ 𝑑 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Wiks-slott/Bilder-fran-Wik/&ei=4oPFVKu0LYHMygPj7ID4Cw&bvm=bv.84349003,d.bGQ&psig=AFQjCNHVtjI3b3-ehzDvYNT-dreif3fkzw&ust=1422316882142873
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Där b är vägens bredd, y en ytfaktor för den totala ytan som ska schaktas och d är 

schaktdjupet. 

 

Ekvationen kan användas för olika typer av vägar och indata för vägens bredd har 

hämtats från trafikverkets normer för vägbyggande. Ytfaktorn och schaktdjup har 

uppskattats för olika bredder på vägar och beroende på om det är en ny väg som ska 

byggas i jungfrulig terräng eller om det är en ombyggnation.  

 

Data på ombyggnadsfrekvens och nybyggnadsfrekvens i det statliga och kommunala 

vägnätet har erhållits från Trafikverket och från Naturvårdsverket. Dessa data har sedan 

antagits vara skalbara med befolkning. På så sätt har en viss ombyggnation och 

nybyggnation av vägar kunnat beräknas utifrån en given befolkning.  
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4.   MODELLENS UTVECKLINGSBEHOV 

 

Beräkningsmodellens tilltänkta användningsområde är bl.a. planering, både regional och 

kommunalt. För den specifika planeringssituationen kommer troligtvis behovet av 

indata att ändras och beroende på vad som finns tillgängligt så kommer modellen att 

behöva utvecklas. Det samma gäller för de resultat som modellen behöver kunna 

generera. Ett exempel är då modellen behöver vara kompatibel med andra 

beslutsverktyg och informationssystem, så som GIS.  

 

Modellen behöver göras till ett lättanvänt verktyg som inte kräver så mycket 

förkunskaper och tid av användaren. Exempelvis behöver det anpassas för olika 

beslutssituationer. 

 

I arbetet med modellen har utveckling av schabloner varit mycket tidskrävande. En 

svårighet har varit att avgöra i vilken noggrannhetsgrad som är möjlig, tillräcklig och 

acceptabel i framtagandet av schabloner.  Verifieringsarbete kvarstår och kommer ge en 

tydligare bild av vilka schabloner som behöver förbättras.  

 

Modellen behöver anpassas för att rent praktiskt kunna hantera de stora mängderna data 

som kan krävas för att använda modellen på regionala nivå. T.ex. data om hur 

befolkningen utvecklar sig eller data som finns lagrad i olika typformat. Exempelvis 

GIS. 

 

Verifiering av modellen har gjorts för några av schablonerna men inte alla. Det behövs 

ytterligare referensfall att studera och där man har mätt schaktning och 

materialtransporter för olika typer av exploateringar. Att hitta referensfall är en 

utmaning då exploateringsprojekt ofta innebär att många olika entreprenörer är 

verksamma i området.  Det behövs därför sammanställas schaktade mängder och 

materialbehov från alla entreprenörer. 

 

Det behövs utvecklas schabloner för de material som byggs in i hus. För vägar är detta 

redan tillgängligt men för hus saknas det.  

 

Det måste finnas möjlighet att göra känslighetsanalyser för att få en uppfattning om 

osäkerheterna.  
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Denna PM syftar till att beskriva hur en beräkningsmodell för 
jord- och bergmaterialflöden kan utvecklas och hur den kan 
användas. I PM beskrivs arbetet med en beräkningsmodell 
som kan användas för att beräkna flöden av jord-och 
bergmaterial samt metodikens styrkor, svagheter och 
utvecklingsbehov. En översikt ges av vilken typ av underlag en 
beräkningsmodell kan leverera, hur den kan användas och 
dess utvecklingsbehov. 


