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ABSTRACT  

Traffic engineers around Sweden use different types of computer software when they plan 
road development. One part of the project can be to simulate how well different types of 
vehicles can perform on the road, for example in a curve so it doesn’t drive on the sidewalk or 
interferes with other motorists. In order to simulate the different behavior of vehicles 
programs like AutoTURN, Novapoint or Pathplanner can be used. This degree project focus 
on two of these three programs and compares them both between each other and to a field-
test with a truck, the two programs that this paper focus on is AutoTURN and Novapoint. The 
program Pathplanner is tested but not in the same scale as the other two and is not compared 
to the field-test. The truck that is used during the tests is a truck from Scania that is 11 meters 
long. The main purpose for this degree project has been to see how suitable the programs are 
in different situations, how well they perform in comparison to the real vehicles and to what 
benefit they are being used. Throughout this project 15 people has been interviewed to see 
how they use their program and what type of functions they may use. During the field-test 
with the truck a large number of different tests were preformed in order to see how well the 
truck could take different curves. The field-test showed that the truck had some problems 
when the radius of the curve were below 10 meters and that it couldn’t maintain in its driving 
area when the radius was below 8 meters. These tests were later one compared to the 
programs in order to see how big the margins in the programs were. In AutoTURN the 
margin was about 40 centimeters bigger and in Novapoint the margin was about 70 
centimeters bigger. Even if there was a difference between the programs and the field-test the 
result was still that if the truck maintained in its path in the real-life experiment it 
maintained in it even in the programs. The most user-friendly software that was tested was 
by far AutoTURN, were it had more and better functionality than the other programs. And 
even if the margins was bigger in the programs than the field-test it still feels like they are 
reliable.  

Keywords: Area classes, AutoTURN, Novapoint, Path plan, path-planning programs, 
Pathplanner,  
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SAMMANFATTNING  

Det finns ett antal olika körspårsprogram tillhands på den svenska marknaden, där de 
används av till exempel trafikplanerare och vägprojektörer i hela landet. De används för att 
kontrollera hur stort utrymme en viss fordonstyp kan tänkas ta i t.ex. en kurva, det går då 
bland annat att simulera hur fordonen kommer att röra sig. Anledningen till att det 
kontrolleras kan vara att de ska få plats för att slippa framtida ombyggnationer eller att 
fordonen inte ska störa den övriga trafiken när en sväng utförs. De program som har jämförts 
och testats i det här examensarbetet är främst Novapoint och AutoTURN. Även Pathplanner 
har testats, men inte i samma utsträckning som de övriga. Syftet har varit att kontrollera hur 
väl de olika programmen lämpar sig i olika situationer, hur verklighetsbaserade de är och till 
vilken nytta de används. Det som bland annat har kontrollerats är om det finns eventuella 
marginaler inbyggda i programmen och vad de olika programmen klarar av.  

För att få fram resultatet har det arbetats med programvarorna, en körspårsstudie har 
genomförts och det har utförts en rad olika intervjuer angående användningen av 
programmen. I körspårsstudien var det en lastbil som testades i olika moment och som även 
sedan jämfördes med samma moment i de olika programmen, detta för att kontrollera hur 
stora marginaler programmen innehar. Körspåren testades under en dag i april 2017 med en 
lastbil från Scania som hade längden 11 meter. Det har även arbetats med de olika 
programmen för att kontrollera vilka funktioner som de klarar av och hur de kan användas. 
Intervjuerna som genomförts har varit med branschfolk som använder någon programvara 
för körspår, det är totalt 15 personer som har intervjuats och dessa intervjuer har skett under 
april och maj månad 2017.  

Av resultaten från körspårsstudien går det att utläsa att lastbilen har klarat av vissa moment 
men att den har haft svårare för andra. Det som lastbilen hade svårt att klara av var när 
radien för kurvan var för liten, i det här fallet började problemen för lastbilen när radien kom 
under 10 meter och när den var under 8 meter klarade den inte alls av kurvan utan att 
inverka på potentiella medtrafikanter. En jämförelse mellan programmen och testerna med 
lastbilen visade att det fanns marginaler i de olika programmen. Marginalerna skilde lite 
mellan AutoTURN och Novapoint dock var skillnaden tillslut inte alltför stor utan det var 
cirka 40 centimeter med AutoTURN medan Novapoint hade 70 centimeter som marginal. 
Det som klarades av i verkligheten klarades även av i programmen även om de inte såg exakt 
likadana ut. Av intervjuerna har det framkommit att användningen skiljer sig något åt mellan 
olika användare och att procentsatsen för tiden som körspårsprogrammen används ligger 
mellan 1-10 procent av total arbetstid inom olika projekt inom vägprojektering beroende på 
hur stort projektet är.  

Efter att alla tester av programmen utförts har det framkommit att AutoTURN är mer 
användarvänlig och att det går att använda mer funktioner än vad som är fallet i Novapoint. 
Vidare kan det konstateras att marginalerna som finns i båda programmen är tillräckliga och 
därför anses som tillförlitliga. Vidare kan det konstateras att körspårsprogrammen fyller en 
viktig funktion i att kontrollera att de olika fordonstyperna kan förhålla sig till den 
projekterade vägen och att man då kan slippa onödiga kostnader som kan uppstå i form av 
ombyggnationer.  



 

Nyckelord: AutoTURN, Körspår, körspårsprogram, Novapoint, Pathplanner, 
utrymmesklasser
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Bärighetsklass Hur mycket vikt en viss vägsträcka klarar av. 

Körspår Körspår syftar på det utrymme i plan som ett visst 
dimensionerande fordon tar i anspråk vid olika platser 
och situationer speciellt kurvor. Det illustrerar oftast 
med en viss punkt på fordonen, oftast är det mittaxeln 
bak på dragfordonet. 

Körspårsprogram Program som kan simulera hur olika fordon kommer 
att röra sig i olika situationer och då kontrollera om 
fordonet kommer att få plats. 

Mittlinje Gränsen mellan körfälten i avseende att fordonen 
färdas i olika riktning. 

Modul (avseende 
Novapoint) 

En del av programmet, gör att man kan använda 
funktionerna som behövs i avseende till att utföra 
bland annat körspårsdelen. 

Ritningsprogram 
 

Program som man ritar upp t.ex. vägar; det kan vara 
hur vägarna ska vara utformade både höjdmässigt och 
utrymmesmässigt. 

S-kurva En kombination av två kurvor (klotoider) mellan två 
motriktade cirkelbågar 

Svepyta Ytstorleken som ett fordon tar i t.ex. en sväng om man 
ser till fordonets yttermått. 

Utrymmesklass Det beskriver service-, trygghets- och komfortnivån för 
trafikanter i olika trafiksituationer som t.ex. en sväng 
eller korsning. 

Vägbana Körbanan och övrigt som är närliggande som vägren 
och cykelfält. 
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1 INLEDNING 

Vägar har alltid varit viktiga för människors möjlighet att transportera sig mellan olika mål 
och det gällde redan när transportmedlen var enklare historiskt sett när vägarna trafikerades 
av t.ex. häst och vagn som det är nu med mer komplexa och större fordon som trafikerar 
vägarna. De gamla transportlederna som trafikerades av häst och vagn skiljer sig avsevärt 
mot de nyare, detta då kraven på utformningen och kvalitén har förstärkts. Nuförtiden 
behövs det starkare vägkonstruktioner som klarar av de tyngsta lastbilarna som trafikerar 
vägnätet, dessa lastbilar är också väldigt otympliga jämfört med till exempel en personbil. 
Eftersom de större fordonen är otympligare och större än vad de tidigare varit leder det till 
att utrymmet på själva vägen som tas upp skiljer sig nämnvärt speciellt i den tätbyggda 
miljön.  

På grund av att utrymmet som de olika fordonstyperna tar upp skiljer sig behövs det planeras 
för vilka av de olika fordonen som ska trafikera den tänkta sträckan. En gata i ett 
bostadsområde behöver således inte vara lika bred eller ta samma utrymme i miljön som en 
trafikled som är tänkt som genomfartsled för den tyngre trafiken. Det leder till att man 
behöver planera noggrant innan man börjar exploatera marken som ska användas.  

Det som först behövs är en modell som visar upp hur den tänkta sträckan kommer att se ut. 
Själva ritningarna ritar man då upp i ett program som t.ex. AutoCAD. Den modell man ritat 
upp kan man använda sig av för att utföra simuleringar med hjälp av olika körspårsprogram, 
dessa program används för att ge en uppfattning om det man har ritat upp kommer att ha 
möjligheten att trafikeras av de tänkta fordonstyperna. 

1.1 Bakgrund 
Varje dag planeras och byggs det både nya vägar samt ombyggnationer av det befintliga 
vägnätet runt om i Sverige med olika syften och kvalité. Beroende på var vägarna kommer 
vara belägna och på vilka typer av fordon som det är tänkt att trafikera det vägavsnittet leder 
det oavsett till att man måste anpassa sig till omgivningen. Man behöver således planera 
ordentligt för att slippa felaktigheter som kan vara svåra att ordna i efterhand. Därför 
används bland annat körspårsprogram inom vägprojekteringen för att kunna se hur de olika 
fordonstyperna kan tänkas röra sig och att den tänkta sträckan kommer klara av fordonen 
utrymmesmässigt, detta för att inte dra på sig för stora kostnader eller att exploatera miljön 
allt för mycket eller på ett onödigt sätt.  

När inte datorprogram för körspår fanns kunde man använda sig av körspårsmallar som man 
skrev ut på overheadpapper och placerade på ritningarna. Dessa mallar tillhandahölls av 
dåvarande Vägverket där de fanns i olika skalor beroende på ritningen man själv hade och 
vilka radier de olika kurvorna hade. Man förflyttade då fordonen manuellt över ritningen för 
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att se om de fick plats i den tänkta korsningen eller kurvan. På liknade sätt går det att göra i 
datorn nuförtiden men då laddar man in de färdiga körspårsmallarna i programmet man 
använder. Fordonen kan då enbart köra som mallen är programmerad och kan inte anpassa 
sig till olika förhållanden. 

Det existerar olika program som man kan rita med när man projekterar vägar, de program 
som främst används i Sverige idag är AutoCAD Civil 3D, Novapoint och Bentley Power Civil. 
Programmen används av olika projektörer beroende på vad man är van med, de är också 
kompatibla med olika körspårsprogram vilket ger valmöjligheter för de olika användarna. Då 
Novapoint har en del i sin programvara som är körspårsrelaterad kommer det i det här 
examensarbetet att syfta på den delen när Novapoint nämns, detta för att det är de delarna 
som undersöks och inte de ritnings funktioner som finns att tillgå.  

Det finns även en rad olika körspårsprogram på den svenska marknaden men antalet bland 
de större programmen har dock minskat något de senaste åren, detta kan härledas till att 
samma företag har haft flera programvaror som konkurrerar med varandra. Ett sådant 
program som har slutat uppgraderats sedan några år tillbaka är Pathplanner som vissa dock 
fortfarande använder. Körspårsprogrammen har funnits under en längre tid där bland annat 
AutoTURN kom ut på marknaden i början på 90-talet.  

De två körspårsprogram som främst används är AutoTURN och Novapoint, de har sedan 
något år tillbaka samma återförsäljare i Sverige i Trimble Solutions. Dock utvecklas 
programmen av olika aktörer, Novapoint utvecklas av Trimble och AutoTURN utvecklas av 
Transoft Solutions. Körspårsprogrammen används i stor utsträckning bland de olika 
användarna. Bara i Sverige är det knappt 100 olika företag eller myndigheter som använder 
någon form av de programvaror som Trimble tillhandahåller (Trimble, 2017). Bland de som 
använder programvarorna är det alltifrån tekniska konsulter, entreprenörer och 
logistikföretag.  

Examensarbetet har fokuserat på dessa två program, AutoTURN och Novapoint, och hur de 
fungerar samt de olika användningsområdena. Då några fortfarande använder Pathplanner 
som körspårsprogram har även den programvaran testats men då inte i samma utsträckning 
som de övriga programmen, detta på grund av den är nedlagd och inte utvecklas längre. 
Eftersom Pathplanner inte testats i samma utsträckning kommer det enbart kommenteras i 
diskussionen. I programmen finns olika förprogrammerade körspår för olika fordonstyper, 
där ingår allt från personbilar till olika slags bussar och lastbilar. Det finns olika fordonstyper 
då flertalet av dessa är väldigt olika både till utformning och svängkapacitet. Det fanns bland 
annat därför funderingar på hur dessa förprogrammerade inställningar förhåller sig till 
verkligheten.  

Undersökning mellan dessa olika program har skett i samband med Ramböll Sverige AB och 
ska bidra till att förbättra användningen av dessa simuleringsprogram.  
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1.2 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att utreda hur bra de olika programmen lämpar sig i 
arbetet inom framförallt vägkonstruktion. Det huvudsakliga syftet var att se hur de används i 
det dagliga arbetet, hur de förhåller sig till verkligheten samt till vilken nytta de 
tillhandahåller för de olika användarna. Det har undersökts med vilken av programvarorna 
man bäst når den vision man har tänkt och det har därför gjorts en jämförelse mellan de 
aktuella programmen. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur fungerar körspårsprogrammen? 
• I hur stor utsträckning används programvarorna och till vilken nytta?  
• Finns det möjlighet att lägga in egna profiler, till exempel egna fordon i programvaran 

som inte redan finns eller att man har möjlighet att ändra befintliga fordonsprofiler? 
• Stämmer körspårsprogrammen överens med verkligheten och vilket är då bäst 

förankrat i det. Det vill säga är marginalerna tillräckligt stora eller för små? 
• Vad tycker användarna av de olika produkterna och vilka är det som använder 

programvarorna? 
• Hur skiljer det sig i olika projekt om man väljer att arbeta med de olika 

programvarorna? 

1.4 Avgränsning 
Avgränsningen för det här examensarbetet har varit att det ska förhålla sig inom ramarna för 
vägbyggnad, där det har fokuserats på vissa delar inom projekteringen av vägar. Det finns 
olika hjälpmedel som kan hjälpa projektörerna i arbetet med att kontrollera 
utrymmesbehovet för olika fordonstyper. Ett alternativ är då att använda körspårsprogram 
som ger en översikt och kan simulera aktuellt utrymmesbehov så att vägens utformning blir 
så bra som möjligt.  

Arbetet med examensarbetet har avgränsats till två olika körspårsprogram som har jämförts i 
olika aspekter såsom användarvänlighet och hur verklighetsförankrade dessa program är. 
Med hjälp av en fördjupning av programvarorna har det undersökts hur de olika 
programmen fungerar i olika hänseenden och om det är möjligt att utföra vissa moment. 
Programmen har sedan jämförts sinsemellan om hur programmen fungerar och för vilka 
situationer som de är bäst lämpade för.  
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2 METOD 

Detta examensarbete har genomförts från ett antal olika typer av studier. Första delen var en 
litteratursökning för att hämta in kunskap om området och de olika programmen. När denna 
undersökning var klar utfördes tester inom programvarorna och hur den fungerade. För att 
se om de överensstämde med verkligheten har en körspårsstudie genomförts. För att få 
information om vad de olika användarna har för synpunkter har en större mängd intervjuer 
genomförts på olika platser i mellan Sverige. 

2.1 Litteratursökning 
En litteratursökning gjordes som ett första steg för att hämta in nödvändig kunskap om 
ämnet och för att se om tidigare studier genomförts. Tyvärr var det inte något underlag som 
fanns som var sammanhängande med denna rapport och kunde inte tillämpas här. Det fanns 
dessvärre inte några relevanta studier som gjorts på vare sig körspår eller körspårsprogram. 
Då de enda som släpper information om vägar och vägnätet generellt är Trafikverket gjordes 
därför sökningar angående utredningar som släppts därifrån. Det har även inhämtats en del 
information från Trafikverkets olika publikationer.  

När inte tillräcklig vetenskaplig information angående ämnet kunde inhämtats breddades 
sökningen något. Detta genom en sökning om det underlag som fordonen trafikerar, det vill 
säga ytbeläggningen som finns och hur fordonen påverkar underlaget. Information angående 
produkterna har erhållits genom sökningar på internet samt genom kontakt med anställda på 
Transoft.  

2.2 Test av programvarorna 
För att lära sig de olika programvarorna spenderades ett antal timmar åt att sitta och jobba 
med de olika programmen, informationsvideor fanns att tillgå på filmsidor på internet som 
visade hur man skulle gå tillväga för att klara av vissa moment. Det gällde speciellt i 
Novapoint att det fanns möjlighet att kolla på videor medan det fanns en handlednings del i 
AutoTURN som väldigt enkelt kunde följas och fanns alltid att tillgå om man skulle känna sig 
osäker på ett visst moment.  

När en klar bild av hur man gick tillväga för att använda programvarorna ritades det upp ett 
antal enklare modeller i AutoCAD, detta för att kunna börja testa olika scenarion som kan 
uppstå i trafiken. De vägavsnitt som konstruerades var mellan 6-7 meter i bredd, det vill säga 
3 till 3,5 meter per körbana. De var av den bredden för att vägar generellt inte blir smalare 
om de trafikeras av två körbanor och inte behöver anpassas till stadsmiljön som redan finns. 
Under testerna av programvarorna provades det med de olika förinställda fordonstyperna 
och hur de anpassade sig till olika situationer. När det fanns möjlighet att styra sitt egen 
byggda fordon prövades även det. 



5 

Då fasen för att lära sig programvaran var över togs det in en modell som det arbetades med 
över ett område i Nacka i Stockholm. Området valdes för att det fanns en bra blandning av 
potentiella fordon som kunde tänkas trafikera vägarna där, detta då det både fanns 
industrier, en skola och en varierande körbana med olika bredder. Bland de potentiella 
fordonen som kan finnas i området är det större lastbilar både med och utan släp som kan 
tänkas trafikera området för industrier, olika slags bussar som både går i linjetrafik och som 
ska lämna av vid skolan samt de lite mindre fordonen som till exempel sopbilar och 
personbilar. 

En grundkarta över området laddades in i AutoCAD som arbetades med under testerna både 
i Novapoint och AutoTURN. När grundkartan över området i Nacka hade laddats in 
påbörjades testerna av de olika programvarorna. Det gjordes tester även i andra områden för 
att se om det skilde sig på andra platser samt även på egen ritade områden där lite mer 
extrema tester utfördes när t.ex. radier på kurvorna var minimala.  

Under testerna av programvarorna provades det att utföra ett antal olika funktioner där 
fordonen skulle klara av att följa sin körbana till sin yttersta förmåga. Uppgifter som hur väl 
man som användare kunde köra fordonen i programmen var det främsta som testades, både 
när fordonen följer en utsatt styrlinje och när man själv ansvarar för körningen i modellen. 
Det utfördes även andra tester i programmen där det bland annat prövades att backa med ett 
fordon samt andra funktioner som t.ex. bygga egna fordon eller anpassa befintliga fordon 
som var förprogrammerade. Programmen skiljer sig en del därför testades lite mer 
avancerade funktioner i AutoTURN än vad som gjordes i Novapoint. 

För att få till en bättre styrlinje i modellen gjordes det därför observationer på hur olika 
fordon anpassade sig i verkligheten. När detta var gjort korrigerades de olika styrlinjerna 
något i modellen för att vara mer lämpade för de olika fordonen som fanns 
förprogrammerade. Det testades bland annat längre körsträckor där fordonstyperna var 
tvungna att ta sig igenom nästintill hela området och även kortare sträckor där de enbart tog 
sig igenom en kurva. 

2.3 Fältstudie 
För att få en inblick i hur dessa körspårsprogram förhåller sig till verkligheten anordnades 
det en fältstudie på ett åkeri där det utfördes tester på de fordon som fanns att tillgå. På 
åkeriet fanns det ett antal olika typer av lastbilar som alla kontrollerades i olika aspekter. 
Testerna som genomfördes var för att jämföra med programvarorna som finns tillgängliga 
och hur väl de förprogrammerade fordonstyperna förhöll sig. 

I testerna som genomfördes på åkeriet anordnades några mindre banor, som också hade 
ritats upp i programmen och som då testats i de olika programvarorna. Banorna var 
markerade på plats med hjälp av koner för att enkelt få en överblick om det var möjligt att 
lastbilen kunde ta sig fram i de olika partierna. För att även kontrollera svängradien på 
fordonet målades ett däck med färg för att kunna mäta hur stort avstånd det krävdes för att 
vända 180 respektive 360 grader på så kort sträcka som möjligt. 
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2.4 Intervjuer 
Ett flertal intervjuer har skett med personer som är insatta i körspårsprogram och som 
använder dessa program när de till exempel projekterar olika vägar. De som intervjuats har 
bland annat varit väg och trafikprojektörer. Intervjuerna har genomförts på fyra olika platser, 
dels på Ramböll i Stockholm och Eskilstuna, på VAP i Örebro och på Eskilstuna kommun. På 
Ramböll intervjuades det totalt tio personer medan antalet på VAP var tre stycken och på 
Eskilstuna kommun det uppgick till två stycken. Det intervjuades på olika platser för att få 
fram möjliga skillnader mellan olika arbetsplatser i användningen av programmen.  

Upplägget för intervjuerna var att inte skicka ut några frågor i förväg utan de tillfrågade 
visste enbart att det skulle handla om körspårsprogram. Det bestämdes att de skulle 
genomföras på det här sättet för att de som intervjuades inte skulle göra allt för stor 
undersökning i ämnet, samt att det inte skulle skilja alltför mycket i svaren som angavs. I 
frågorna som de tillfrågade svarade var tanken främst att få en bild av hur de som användare 
av programvarorna ser på körspårsprogram. 

3 VÄGARNAS UTFORMING 

Vägarna används av en mängd olika fordon som har olika utformning sett både till utseende 
och vikt, en personbil skiljer sig väldigt mycket jämfört med en lastbil eller buss. Därför 
anpassas vägarna efter den trafik som är tänkt att trafikeras på den delsträckan, en sidogata i 
ett villaområde behöver således inte klara av att ta samma typ av trafik som en riksväg. 
Trafiken på dessa vägar varierar både utrymmesmässigt och hastighetsmässigt, man räknar 
till exempel inte med att en långtradare ska in i ett villaområde eller att hastigheterna ska bli 
för höga. När hastigheterna blir större påverkar även det på hur stora radierna blir på 
kurvorna där kurvorna på en landsväg oftast är större och mer svepande än vad de är inne i 
en stad.  

På grund av att det skiljer sig mellan olika fordon viktmässigt har man olika klasser på 
vägarna. Klasserna kallas för bärighetsklasser (BK). För tillfället finns tre stycken olika; BK1, 
BK2 och BK3, där de föreskriver hur mycket en viss väg klarar av bärighetsmässigt 
(Transportstyrelsen, 2008). Regeringen har utrett om det skulle behövas en extra klass där ännu 
tyngre fordon ska kunna trafikera vägnätet, den klassen kommer då att klara av ännu tyngre 
fordon än vad som nu är tillåtet, ända upp till 74 ton vilket är att jämföra med de 64 ton som 
är tillåtet för tillfället (Regeringen, Näringsdepartementet, 2014).  

Beroende på vad det är för kvalité på vägarna påverkas trafikflödet och hur bra fordonen 
kommer att kunna ta en kurva. En dåligt belagd väg kommer ha större risk för att fordon inte 
kommer att ha möjligheten att hålla sig inom sin körbana och då blir risken för olyckor 
större. Underhållet på det befintliga vägnätet är således något som alltid behöver beaktas där 
man inte får låta vägen förfalla.  



7 

3.1 Trafiken som påverkar vägarna 
Skillnaden på fordonen som trafikerar vägarna skiljer sig väldigt mycket åt, de tunga 
fordonen som finns i trafiken påverkar vägarna mycket mer än vad t.ex. en personbil gör. Det 
har att göra med att en personbil sällan väger mer än 3 ton medan en lastbil får väga upp till 
64 ton när den är lastad som mest, detta gäller sedan 2015. Vikten för de tyngsta lastbilarna 
kommer förmodligen ändras relativt snart och höjas till 74 ton och påverkan på de befintliga 
vägarna höjs då en liten del (Regeringen, Näringsdepartementet, 2014).  

Utvecklingen i Sverige har gått mot både längre och tyngre lastbilar under det senaste seklet, 
det har således i snitt ökat med cirka 10 t0n vart 20:e år (Trafikverket, 2014a). Det behöver 
dock inte bli någon större extra påfrestning på vägen av de tyngre fordonen om axlarna på 
lastbilen används på korrekt sätt, speciellt inte på de vägar som har en bra uppbyggnad och 
hinner återhämta sig mellan de tyngre transporterna (Väg- och transportforskningsinstituet, 
2001). Det blir därför allt viktigare att fortlöpande med hjälp av bland annat mätningar följa 
upp den gradvisa försämringen av vägarna, detta för att det inte ska bli för stor destruktion 
på vägytan (Magnusson, Dahlstedt, & Sjögren, 2002). Går det för långt innan arbetet med att 
reparera vägarna drar igång kan det skada vägarna ännu mer och bärighetsförmågan för det 
partiet kan då minska.  

Med färre transporter ges det möjlighet till en sänkt energianvändning, enligt regeringens 
utredning kring de tyngre 74 tons lastbilar med mellan 10 och 25 procent per ton fraktat gods 
om man jämför med de fordon som fraktar 64 ton (Regeringen, Näringsdepartementet, 2014). 
Utsläppen av koldioxid förväntas minska med samma mängd enligt samma utredning, man 
ser det även som en samhällsnytta då ett färre antal fordon kommer trafikera vägarna då 
kapaciteten i lastbilarna kan användas på ett bättre sätt (Regeringen, Näringsdepartementet, 
2014). Säkerhetsaspekterna blir även bättre när färre fordon finns på vägarna. Det kunde inte 
heller påvisas några negativa trafiksäkerhetseffekter med de tyngre fordonen som man 
prövade i utredningen.  

En kartläggning har därför gjorts av Trafikverket framförallt med anledning av de nya tyngre 
fordonen och vilka vägar som lämpar sig för transporter med dem. Detta för att många vägar 
är konstruerade i en tid då belastningen inte alls var i närheten av vad den är idag. Men även 
för att se över vilka åtgärder som behöver åtgärdas innan ett införande är aktuellt. Enligt 
Trafikverkets rapport är det då främst de broar som finns runt om i landet som behöver 
stärkas (Trafikverket, 2014a).  

3.2 Olika vägstandarder och konsekvenser som följer 
Vägnätet i Sverige skiljer sig en hel del och standarden är olika på olika platser. Det är dock 
stora mängder vägar som finns runt om i landet, totalt sett finns det 98 500 km statliga 
vägar, 42 200 kommunala gator och vägar, 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag samt 
ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag (Trafikverket, 2016a). Av all denna väg är 
cirka 21 procent, vilket är omkring 20 200 km, av de allmänna vägarnas mängd grusvägar 
(Trafikverket, 2014b). Dessa grusvägar tål inte samma klimat- och trafikbelastning som de 
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belagda vägarna, vilket leder till att vägnätet på dessa avsnitt inte klarar av lika mycket trafik 
samt att det ur bärighetssynpunkt bland annat blir sämre när tjälen släpper under våren.  

Ur trafiksäkerhets synpunkt är det viktigt att vägarna som anläggs och som redan finns 
tillgängliga klarar av trafiken, detta för att inte trafikanterna ska behöva parera sin körning 
eller att det finns risk att åka av vägen av någon anledning. Enligt flera utredningar som har 
skett påverkar t.ex. inte spår på vägarna som körts ner i asfalten särskilt mycket om de hålls 
på en rimlig nivå, det blir dock skillnad om spårdjupet blir för högt. Skulle spåren bli allt för 
djupa blir det däremot en väsentlig skillnad där de 1,8 procent av vägarna som har störst 
spårdjup har en klart större olycksrisk, på de vägarna är spårdjupet 18 mm eller större (Väg- 
och transportforskningsinstituet, 2001). Det syns även i analyserna från samma utredning att de 
vägavsnitt som man underhåller mest är minst olycksdrabbade.  

Bekvämligheten för de som trafikerar vägarna minskar även ju djupare spårdjupen blir eller 
om vägarna blir alltför ojämna vilket kan leda till potentiella hälsorisker om man utsetts för 
det dagligen (Granlund, 2000). Enligt Granlund utsätts många förare av tyngre fordon för en 
för hög vibrationsnivå än vad arbetsmiljöverket har som restriktioner och att den avgörande 
faktorn då är vägarnas skick. 

När ojämnheterna är för stora ger det även ett avspel på transportkostnaderna, det sker 
bland annat på grund av att ett större avsnitt av däcken värms upp vilket leder till att 
däckslitaget blir större. Vidare påverkar dessa ojämnheter olika fordonskomponenter som 
påverkas då vibrationerna och krängningarna ökar både i längs- som i tvärled, det leder 
bland annat till ökade underhållskostnader då komponenterna behöver bytas ut med ett 
jämnare mellanrum (Väg- och transportforskningsinstituet, 2001). 

3.3 Behovet av underhåll 
Personbilar sliter generellt sett inte nämnvärt på beläggningen eller skadar vägarna i någon 
större utsträckning, åtminstone om det inte används dubbdäck på dem (Väg- och 
transportforskningsinstituet, 2001). Varje år slits det bort stora mängder beläggning från vägarna 
främst på grund av användandet av dubbdäck. Mängden av beläggning som slitits bort har 
dock minskat kraftigt sedan 1990-talet vilket kan härledas till bland annat att en mer slitstark 
beläggning med stenmaterial ligger på vägarna, det medför att underhållet inte behöver ske 
lika ofta samt att det blir mer ekonomiskt hållbart. 

Det som istället påverkar vägnätet väldigt mycket är den tunga trafiken samt att den ständigt 
blir både större till antalet och till vikten (Väg- och transportforskningsinstituet, 2001). De tyngre 
lastbilarna har ökat med några tusen till antalet enbart de senaste åren vilket leder till ännu 
större påfrestningar på vägarna och leder till att underhållet på sikt kan behövas ses över 
med ännu närmare mellanrum än vad som nu sker (Trafikanalys, 2016). 

Nedbrytningen av vägarna medför att jämnheten på vägytan stadigt försämras, där inte 
enbart trafiken är en faktor. Det som trafiken främst påverkar är att det blir spårbildning på 
vägarna som sedan kan leda till sprickbildning (Broms, 1976). Ser man till de icke 
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trafikbaserade påverkningarna är det ojämna tjällyft och sättningar som kan uppträda över 
hela vägytan och påverkar jämnheten längs vägen. Enligt Broms skulle bärigheten på 
terrassen vara otillräcklig där materialet inte packas tillräckligt, skulle det då vara en faktor 
som kan leda till att det sätter sig.  

Vägens hållbarhet bestäms delvis av hur väl man sköter underhållet på vägarna. Utan rätt 
underhåll kan vägarna bli en trafikfara och obekväm att transportera sig på. Vägar har väldigt 
olika livslängder där det kan skilja från 5 till 25 år men ibland även mer innan en väg behöver 
repareras, det beror bland annat på hur stor trafikmängd, trafikens tyngd och vilken typ av 
beläggning som är lagd på det vägavsnittet (Trafikverket, 2016b). Årligen mäts därför stora 
delar av vägnätet för att få en rättvis bild på tillståndet av Trafikverket, där underhållet varje 
år kostar cirka 3 miljarder kronor (Trafikverket, 2016b).  

3.4 Utrymmesanalys på vägar 
Beroende av vad det är för utrymmesklass tar fordonen i anspråk olika stora avsnitt på 
vägarna. Trafikverket definition av en utrymmesklass är att de beskriver servicenivån för 
trafikanter i trafiksituationer både trygghets- och komfortnivån i olika passager på vägarna. 
Utrymmesklasserna är uppdelade i tre olika klasser A, B och C (Trafikverket, 1999).  

Ser man till körkomforten minskar den i fallande ordning från utrymmesklass A till C, där 
det är bra körkomfort i klass A medan det ger en låg körkomfort för trafikanter vid 
utrymmesklass C. Utrymmesbehovet i en kurva är beroende av ett antal faktorer dels 
körstrategi och fordonsgeometri men även svängningsvinkel. Det är då ett körspårsprogram 
kan vara användbart för att testa hur stor plats en fordonstyp kommer att ta i olika svängar 
där radierna skiljer sig.  

Utrymmesklass A är när fordonen klarar av att förhålla sig inom sitt egna körfält utan att 
göra intrång på övriga delar av vägbanan, både gällande kurvtagning samt vanlig körning. 
Detta påvisas i figur 1.  
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Figur 1 Utrymmesklass A vid vänstersväng från primärväg, där man ser att svepradien 
som är det gråa inte inkräktar på övriga körfält. Bilden är tagen med godkännande 
av utgivare  (Trafikverket). 

I utrymmesklass B kan fordon behöva inkräkta på övriga delar och det kan vid t.ex. möte på 
vägen kräva en hastighetsminskning, ett fordon kan således inkräkta på övriga körfält vid en 
sväng. 

  

Figur 2 Utrymmesklass B vid vänstersväng från primärväg, där man ser att svepradien 
som är det gråa inkräktar lite på övriga körfält. Bilden är tagen med godkännande 
av utgivare (Trafikverket). 



11 

För utrymmesklass C inkräktar körarean på övriga körfält vid en sväng och när fordon möts 
bör en mycket låg hastighet hållas.  

 

Figur 3 Utrymmesklass C vid högersväng från primärväg, där man ser att svepradien som 
är det gråa inkräktaren hel del på övriga körfält. Bilden är tagen med godkännande 
av utgivare (Trafikverket). 

4 BESKRIVNING AV KÖRSPÅRSPROGRAMMEN 

I det här avsnittet av examensarbete kommer en genomgång av vilka fordonstyper som finns 
att tillgå påträffas. Det finns även en förklaring om hur de olika programvarorna som har 
använts fungerar samt hur fältstudien genomfördes. Resultaten för avsnitten Novapoint, 
AutoTURN och fälttesterna finns att tillgå under resultatkapitlet i det här examensarbetet. 

4.1 Fordonstyper som finns att tillgå 
När det gäller vilka typer av förprogrammerade fordon som finns att testa i programmen 
skiljer det sig inte nämnvärt mellan de olika tillverkarna. Det är Trafikverket som tillverkarna 
av programmen har som referens när de har lagt in de olika fordonstyperna, där Trafikverket 
har mått angivelser och dylikt i en publicerad rapport på sin hemsida. De olika fordonen 
skiljer sig en hel del mellan varandra där de har olika svängradier och mått, varje fordonstyp 
är således unik då de bland annat inte kan ta en kurva på samma vis som de andra fordonen. 
I de programmen som har testats har det funnits 12 olika förprogrammerade fordon för den 
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svenska marknaden. Den rapport som det utgås ifrån bland dessa 12 fordon heter Vägar och 
gators utformning, VGU och finns där som ett hjälpmedel för allt som innefattar det.  

De fordon som finns att tillgå i VGU är dock något mer än de fordon som finns 
förprogrammerade i programmen. Det som finns att tillgå från Trafikverket är enbart 
typfordon och är en sammanställning av många olika fordon inom den kategorin, vilket 
innebär att det både finns mindre och större fordon inom de olika kategorierna. 
Fordonstyperna som finns i VGU är 18 stycken, i programmen finns inte alla 
förprogrammerade. Det skiljer sig mellan programmen vilka fordonstyper som finns att 
tillgå, de som förklaras mer ingående är de som är vanligast att man använder när 
körspårsprogram används. De övriga fordonstyperna som inte presenteras mer ingående i 
det här avsnittet finns att läsa om i bilaga 1. Fordonstyperna som beskrivs närmare nedan är 
hämtade från VGU (Trafikverket, 2012). 

• Personbil (P) 
Den vanligaste typen av fordon som trafikerar vägarna i Sverige. Det här typfordonet kan 
användas till att utforma bland annat vägsektioner, korsningar, vändplatser parkeringsplatser. 

	 Mått	
Längd:	4,9	meter	
Bredd:	1,8	meter	
Axelavstånd:	2,8	meter	
Överhäng	fram:	0,8	meter	
Höjd:	1,5	meter	
Vändradie	med	körvidd	4	m:	5,5	meter	

Figur 4 Typfordon personbil, bilden är tagen med godkännande av utgivare (Trafikverket). 

 

• Oljebil, sopbil (Los) 
Det här typfordonet innefattar oljebil, sopbil och liknande används för distribution till och 
från bostadsområden. Det här typfordonet kan bland annat användas för att utforma en 
enskild körvägs anslutning till allmän väg. 

	 Mått	
Längd:	9,4	meter	
Bredd:	2,55	meter	
Axelavstånd	framaxelboggiens	teoretiska	
tyngdpunkt:	5,1	meter	
Överhäng	fram:	1,4	meter	
Höjd:	3,4	meter	
Vändradie	med	körvidd	5,5	m:	10	meter	

Figur 5  Typfordon oljebil, sopbil, bilden är tagen med godkännande av utgivare 
(Trafikverket). 
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• Tunga lastbilar och normalbussar (LBn) 
Det här typfordonet innefattar tunga lastbilar och normalbussar. De tunga lastbilarna är 
generellt sätt kortare än normalbussar och de har även ett kortare överhäng fram. Fordonen i 
den här kategorin finns i ett flertal olika modeller. Det här typfordonet kan användas för att 
utforma bland annat sektioner, korsningar och kollektivtrafikanläggningar. 

	 Mått	
Längd:	12	meter	
Bredd:	2,55	meter	
Axelavstånd:	6,0	meter	
Överhäng	fram:	2,6	meter	
Höjd	(lastbil/buss):	4,5	meter/3,2	meter	
Vändradie	med	körvidd	6,5	m:	12	meter	
	

Figur 6 Typfordon tunga lastbilar och normalbussar, bilden är tagen med godkännande av 
utgivare (Trafikverket). 

 
• Boggibuss (Bb) 

Det här typfordonet är en buss med boggi bak och den kan användas till att utforma bland 
annat korsningar och kollektivtrafikanläggningar.  

	 Mått	
Längd:	15	meter	
Bredd:	2,55	meter	
Axelavstånd	framaxelboggiens	teoretiska	
tyngpunkt:	7,3	meter	
Överhäng	fram:	2,6	meter	
Höjd:	3,9	meter	
Markfrigång:	0,35	meter	
Vändradie	med	körvidd	7	m:	14	meter	

Figur 7  Typfordon boggibuss, bilden är tagen med godkännande av utgivare (Trafikverket). 

 
• Ledbuss (Bl) 

Det här typfordonet är en ledad buss, vissa modeller kan ha en tvångstyrd bakaxel och det kan 
användas till att utforma bland annat kollektivtrafikanläggningar.  
 

	 Mått	
Längd:	18	meter	
Bredd:	2,55	meter	
Höjd:	3,2	meter	
Vändradie	med	körvidd	7	m:	12	meter	

Figur 8 Typfordon ledbuss, bilden är tagen med godkännande av utgivare (Trafikverket). 
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• Lastbil med påhängsvagn eller släpvagn (Lps) 
Det här typfordonet är dragbilar med påhängs- eller släpvagn. Det finns en rad olika modeller 
för fordonen i den här kategorin där de flesta liknar typfordonet. Fordonstypen kan användas 
till att utforma bland annat korsningar.  

	 Mått	
Längd:	16	meter	
Bredd:	2,6	meter	
Axelavstånd	framaxelboggiens	teoretiska	
tyngpunkt:	3,4	meter	
Höjd:	4,5	meter	
Vänddiameter	med	körvidd	ca	12,5	m:	ca	
16	meter	

Figur 9 Typfordon lastbil med påhängsvagn eller släpvagn, bilden är tagen med 
godkännande av utgivare (Trafikverket). 

De övriga fordonen som finns i VGU är: 

• Personbil med husvagn (Ph) 
• Minibuss (LBm) 
• Boggibuss (Bbsa) 
• Förlängd normalbuss (Bf) 
• Skogsbil (Ls) 
• Lastbil med släpvagn av modultyp (Lmod) 
• Utryckningsfordon (Lu) 
• Specialfordon (Lspec) 
• Driftfordon (Ldrift) 
• Traktor med släp (Ts) 
• Skördetröska (S) 
• Motorcykel, MC och Moped (Mop) 

 
Dessa används inte samma utsträckning som de som nämnts ovan, de kan dock vara till 
användning om det är något speciellt som behöver kontrolleras. De enda undantagen som 
inte finns med i något av körspårsprogrammen och inte finns tillgängliga som 
förprogrammerade fordonstyper är skördetröskan och motorcykel.  

4.2 Novapoint 
Det allra första som gjordes var att ladda upp modulen för Novapoint Väg i AutoCAD, annars 
hade man inte kommit åt funktioner för körspåren, det här är något som behövs för att den 
är inbäddad i en större programvara för vägprojektering. När detta var gjort påbörjades 
testerna av programvaran Novapoint. De började med att det anlades en styrlinje som 
fordonet skulle följa och styra efter. I programmen går det då att antingen programmera att 
fordonet ska följa den linjen eller om man styr fordonet själv för hand. Då det fanns ett antal 
olika korsningar med olika radier och utformning kunde man se hur olika fordonstyper 
klarade av kurvorna. För att även få en klar bild av hur fordonen skulle klara sig när radierna 
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var mindre än vad som är vanligt konstruerades det även sådana och vilka utslag det gav. I 
programmet går det även att ställa in vilken hastighet fordonet ska framföras i, som sedan 
ger utslag på hur stor radie fordonet kommer att klara av.  

I Novapoint finns det möjlighet att testa 12 olika förprogrammerade fordonstyper, på den 
svenska standarden, där alla mått och svängradier är fasta och möjligheten att byta dessa inte 
finns. Det är dock vissa fordonstyper som sticker ut och som har svårast att klara av mindre 
radier på kurvorna, dessa fordon är boggibussar och tunglastbil eller normalbuss. de här två 
fordonstyperna sticker ut mest och är de som får problem med kurvor då deras vändradie är 
mellan cirka 9 meter upp till drygt 12 meter medan en personbil enbart har en vändradie på 
drygt 4 meter. 

För att dock få de större fordonen att röra sig som de gör i verkligheten krävs det antingen att 
man lägger in en styrlinje som är nära realiteten till hur de fordonstyperna rör sig eller att 
man styr själv i programvaran. Det gäller då att man har lite kunskap om hur ett visst fordon 
förhåller sig, det gjordes därför observationer i trafiken hur de olika fordonen anpassade sig 
till vägbanan. Detta gjordes för att möjliggöra att styrlinjen blev liknande den som fordonen 
hade på vägarna. När observationer gjorts angående hur några fordon rörde sig i olika kurvor 
användes även denna kunskap i att lägga in olika styrlinjer i programvaran som var nära 
realiteten. Det gjorde att felmarginalerna förmodligen minskades någorlunda och gav ett mer 
rättvist resultat.   

I alla de första testerna följde de olika fordonen enbart styrlinjen. Fordonen skiljer sig 
givetvis nämnvärt i hur de för sig i trafiken, i de fall där radien var väldigt liten kunde då inte 
fordonen med högre svängradie inte ta sig fram utan att ta sig över på motsatt sida. När 
radien höjdes över 10 meter kunde alla fordonen svänga utan att de korsade mittlinjen, det 
gällde både för höger- som vänstersvängar även om inte svängradien följdes till hundra 
procent.  

När det prövats med att bara följa styrlinjen i ett flertalet försök påbörjades det att testa hur 
man styrde själv i programmet. I de här fallen fick man istället trycka fram fordonet längs 
vägsträckan och få den att styra till de punkter man önskade att den skulle ta sig till. När 
fordonet trycktes ut manuellt på körbanan följdes inte någon specifik styrlinje utan 
fordonstyperna svängde åt det hållet man valde att den skulle svänga. Det går som i 
verkligheten inte att styra tvärt från ena till det andra hållet utan fordonet kan bara klara av 
svängen i den hastighet som är satt, om man t.ex. kör långsamt blir svängradien mindre än 
om man kör snabbt på samma vis i programmet som i verkligheten.  

I de tester där man fick trycka ut fordonstyperna själv fanns det olika alternativ att välja 
mellan, antingen tryckte man ut allt själv utan någon nämnvärd hjälp från programvaran 
eller använde man sig av de delar som var anpassade för att hjälpa till vid kurvtagningar. 
Med det menas att man valde vart fordonet skulle påbörja sin kurvtagning samt var den 
skulle avslutas. I de tester där man satte ut sina egna referenspunkter i modellen var det lite 
skillnad på utförandet. Antingen kunde man köra en kurva där man valde två punkter en 
start punkt och en slut punkt eller välja att har en fast vinkel på varje kurva där man kunde 
lägga till flera kurvor.  
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Ibland när fordon är ute på vägarna kan det givetvis hända att de behöver backa av någon 
anledning de kanske hamnar fel och tvingas vända på vägsträckan eller att de ska leverera 
något, därför utfördes det tester i hur man i programmet kunde backa fordonen. Backningen 
utfördes på två sätt antingen på en egen komponerad varuleveransyta och i en 
trevägskorsning som fanns i området i Nacka. I den korsningen svängde fordonen först 
vänster i korsningen, sedan backade det rakt bakåt för att sedan svänga vänster in på den 
vägen man kom ifrån. I Novapoint var det dock inte möjligt att backa som vanligt med att 
fordonet faktiskt åker bakåt utan man måste manuellt vända på fordonet, detta för att 
fordonen enbart kan åka framåt.  

Då inte alla fordon ser likadana ut i verkligheten och programvaran enbart har tolv olika 
förprogrammerade fordonstyper, för den svenska marknaden, gjordes även försök med att 
ändra i de befintliga fordonen. Detta för att se om det var möjligt att ändra längder, bredder 
svängradie med mera på till exempel en lastbil eller buss. Det undersöktes även om det var 
genomförbart att helt skapa egna fordon i Novapoint, om det skulle ske att ett fordon inte var 
likt något annat som redan fanns programmerat. Detta var dock inte möjligt varken att skapa 
egna fordon eller modifiera de förprogrammerade fordonstyperna.  

4.3 AutoTURN 
För testerna av AutoTURN behövdes ingen modul laddas in i programmet, det fanns istället 
en undermeny. I denna meny fanns det således olika kommandon som man kunde utföra och 
inställningar man kunde modifiera efter eget behag. När de olika handledningsdelarna som 
fanns tillgängliga i programmet genomgåtts startades därefter de olika testerna i 
programvaran. I programmet går det även att ställa in vilken hastighet fordonet ska 
framföras i, som sedan blir avgörande på hur stor radie fordonet kommer att klara av. 

Det första som testades var hur de olika fordonstyperna klarade av att följa en styrlinje som 
var utritad i modellen. Även i testerna för AutoTURN provades det med olika konstellationer 
på delsträckor för de olika fordonstyperna. Det testades både längre moment där fordonen 
skulle ta sig igenom nästintill hela områden till mindre tester där fordonen enbart skulle ta 
sig igenom en kurva.  

Då funktionerna i Novapoint och AutoTURN skiljer sig åt testades det på ett lite annorlunda 
sätt i AutoTURN. Dock gick båda testerna ut på att få fordonen att transportera sig mellan 
två givna punkter. När man däremot skulle styra fordonet själv utan styrlinje sattes det in 
punkter i modellen som den då följde och man valde således om fordonen skulle anpassa sig 
till vägsträckan. Skulle man mot förmodan klicka fel fanns möjligheten att väldigt enkelt 
ångra det sista som gjordes.  

I denna programvara fanns det även här förprogrammerade fordonstyper som gick att välja 
mellan som var släppt av Trafikverket på den svenska marknaden dock var antalet istället 
tretton. Man hade dock tillgång till oändligt många mer fordonstyper som fanns från andra 
länder om det behagades att göra. Det undersöktes om det gick att modifiera de olika 
fordonen, både när det gällde mått men också svängradien. Förmågan att skapa ett eget 
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fordon testades också ifall det inte fanns något som passade in. Båda dessa delar fungerade 
väl då det både gick att skapa ett eget fordon och modifiera ett befintligt.  

Även i testerna i AutoTURN provades det att backa med fordonet, då det fanns en funktion i 
programvaran som hjälpte till med just detta experimenterades det på olika sätt för att 
optimera en backning. Det genomfördes även samma test i en trevägskorsning där fordonet 
först svängde vänster för att sedan backa rakt bakåt och slutligen svänga vänster tillbaka på 
den väg som fordonet kom ifrån. Då man sällan backar i en korsning hade det även 
konstruerats en yta som var tänkt som en varumottagning där fordonen skulle backa mot en 
kaj.  

AutoTURN gav även som sagt möjlighet att prova lite mer avancerade lösningar där man 
kunde anpassa fordonen i svängar med olika hastighet samt de vinklar som fordonen skulle 
svänga med. Därför laborerades det med olika lösningar som kunde vara godtagbara i bland 
annat en korsning. Det prövades även om fordonen skulle klara av att ta sig fram i en tunnel 
och hur de anpassade sig till förhållanden när sluttningen varierade i höjd. Detta då 
AutoTURN stödjer funktioner i 3D på den tillgängliga programuppdateringen som testades.  

4.4 Körspårsstudie 
Varefter utvecklingen av examensarbetet fortskridit och av de intervjuer som har hållits med 
kunniga inom branschen har det framkommit att vissa delmoment ska testas praktiskt. De 
olika testerna som utfördes på fordonet, som var av typen Lbn enligt figur 6 i avsnitt 4.1, var 
hur väl lastbilen kan ta olika kurvradier, hur väl det kunde backa och hur stor yta som 
krävdes för att göra en U-sväng samt en helomvändning. Lastbilen testades även med två 
sammansatta kurvor i form av en S- kurva. För att kunna jämföra det praktiska med det 
teoretiska ritades det i programmen samma delar som utfördes under testerna. I varje test 
undersöktes det om lastbilen kunde stanna inom sitt körfält som var utsatt till 3,5 meter. Det 
som kunde påverka om den inte klarade av att stanna i sitt körfält var antingen att svepytan 
blev för stor eller att lastbilen inte klarade av svängen för att radien var för liten.  

Kurvradierna som prövades var mellan 6-12 meter stora, det var fyra olika radier som det 
testades med, där det skilde 2 meter mellan varje. När det prövades att backa testades det 
med två olika radier på kurvorna 10 och 12 meter. I testet att klara av en U-sväng målades det 
lite på ena hjulet för att sedan mäta avståndet från start till mål, på samma vis testades det 
hur väl fordonet kunde göra en helomvändning dvs. 360 grader. Slutligen för testet med S-
kurvan sattes radierna till 10 meter och sträckan emellan kurvorna var satt till 10 meter. 

Lastbilen som användes i fälttesterna var en Scania P420 med längden 11,05 meter och 
bredden 2,6 meter. Antalet hjulaxlar på lastbilen är tre stycken, mellan första och andra axeln 
är det 5,5 meter och mellan andra och tredje axeln är det 1,25 meter. På lastbilens tredje axel 
är det hjälpstyrning som hjälper lastbilen att ta kurvorna på ett bättre sätt medan den andra 
axeln är fast. En fast axel på den tredje axeln ger en sämre vändradie än när den inte är det 
då det hjälper fordonet att svänga. Hastigheten som lastbilen framfördes i var 5 km/h och 
detsamma gällde för körspåren som användes i programmen. Lastbilen var relevant att testa 
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då den bland annat för ut mat till förskolor och restauranger, där den behöver klara av att ta 
sig igenom både stadsmiljö och bostadsområden som kan innehålla trängre utrymmen. 

Inget av programmen hade ett fordon som exakt liknade testfordonet, i AutoTURN fanns 
dock möjligheten att återskapa det aktuella fordonet efter måtten ovan. Det gick dock inte att 
påverka om den tredje axeln skulle vara svängbar eller fast i programmet. Novapoint gick det 
inte att ändra något på de redan fasta värden för fordonen, därför valdes det att köra med två 
olika fordon en tung lastbil, normalbuss (LBn) och en oljebil, sopbil (Los). Längderna för 
dessa två fordon i Novapoint är 12 meter för LBn med en vändradie på 8,88 meter och 9,4 
meter för Los med en vändradie på 7,55 meter. Dessa två fordonstyper testades även i 
AutoTURN för att jämföra programvarorna emellan och se om det egengjorda fordonet var 
rätt konstruerat samt om det då skilde sig något.  

5 RESULTAT 

I den här delen av examensarbetet kommer resultaten finnas från de egna testerna i 
körspårsprogrammen, hur fälttesterna har gått samt en jämförelse mellan programmen och 
dessa fälttester och intervjuresultaten som inkommit genom intervjuerna.  

5.1 Egna tester av körspårsprogrammen  
De olika programvarorna har samma syfte i att de ska kontrollera om fordonen klarar av att 
trafikera det man har projekterat. Dock skiljer det sig mellan programmen vad som kan göras 
och hur man får ut körspåren. För att få ut fordonen på ritningen behöver man kämpa lite, 
speciellt om man vill att det ska se bra ut. Det gäller framförallt om man ska visa upp 
körspåren för t.ex. en beställare, men även om det inte ser bra ut kan man se hur fordonet 
ungefär kommer att röra sig. Det är lite extra svängar som fordonen inte gör i verkligheten 
som kan komma in när man trycker ut fordonen. När man väl fått in fordonet på den tänkta 
sträckan visar programmet bra upp hur fordonet kommer att röra sig när den följer den 
utritade styrlinjen och vilket utrymme som den då tar på vägen. Skillnaden mellan att ha 
tryckt ut fordonet själv jämfört med om man har lagt in det för att följa en styrlinje i 
Novapoint blir skillnaden minimal, det som bestämmer hur nära resultaten blir är hur bra 
styrlinjen är konstruerad. När man lägger in fordonet på en längre stäcka kan det vara lite 
svårt då man måste rita upp allt rätt från början och det går inte att ångra en liten delsträcka 
eller ta bort en del av körspåret när det är färdig ritat.  
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Figur 10 Visar hur ett utlagt fordon kan se ut i Novapoint, där de blåa linjerna är hur stort 
utrymme fordonet tar. De vita sträcken är körbanan med en total bredd på 7 meter 
och där de delas av en mittlinje. De röda ringarna är varningar i programmet som 
kan påvisa att den fordonstyp som är inlagd har någon sorts problem med att klara 
radien på den kurvan. 

Novapoint är en väldigt enkel programvara och det går således inte att göra alltför mycket i 
programmet. Det som går att göra är att köra med fordonen framåt i kurvor och raksträckor. 
Vill man backa får man vara lite kreativ, då man får vända på fordonet manuellt och se till att 
det alltid kör framåt även om man simulerar en backning. Dock blir resultatet inte riktigt likt 
mot vad som hade fungerat i verkligheten, utan det blir som när fordonet åker framåt. Vidare 
går det inte att förnya en förprogrammerad fordonstyp då de är låsta i sina mått och hur stort 
rattutslaget får vara vilket bland annat leder till att vändradien är densamma.  

 

Figur 11 Hur det ser ut när det väljs fordon i Novapoint, det står då bland annat mått på 
fordonet och vilken svängradie fordonet har. Uppe till vänster kan man välja vilket 
standard som ska gälla och under det kan man sedan välja vilken fordonstyp som 
ska väljas. I det här fallet är det en tung lastbil, normalbuss som är vald.  
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Figur 12 På den vänstra bilden visas det hur det ser ut när man väljer vilket fordon i 
AutoTURN där man ser alla fordonen i en lista under det valda fordonet. Det går 
vidare att välja vilken standard som ska gälla uppe till vänster av den vänstra 
bilden. På den högra bilden visas hur det kan se ut om man ska uppdatera ett 
befintligt fordon. Det man då kan ändra är bland annat måtten på fordonet och hur 
många axlar som fordonet ska ha. 

I AutoTURN är det lite mer öppet med vad man kan göra med de förprogrammerade 
fordonstyperna, då man kan ändra det mesta. Bland annat går det att ändra måtten på 
fordonet, vilket det maximala rattutslaget ska vara och antalet axlar som ska vara 
påkopplade.  

 

Figur 13 Visar hur ett utlagt fordon kan se ut i AutoTURN, där de gröna linjerna visar hur 
stort utrymme fordonet tar. Den lila linjen visar mitten partiet av fordonet och 
pilarna som syns visar både vilken riktning fordonet rör sig åt och är de 
knapptryckningarna man själv har tryck ut. Skulle man trycka på en av pilarna 
medan man håller på med det körspåret skulle det partiet till den närmast följande 
pilen försvinna. De vita sträcken är körfältet som fordonet transporteras inom i det 
här fallet 3,5 meter.  
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AutoTURN är en lite mer avancerad programvara om man jämför med Novapoint, det går 
således att göra lite mer saker i AutoTURN. Bland annat kan man i se om fordonen klarar av 
ett visst avsnitt i 3D om man har den versionen, vidare kan man få ut olika analyser på om 
fordonet klarar av t.ex. en kurva och få ut information hur bra ett fordon klarar av en viss 
kurva i olika hastigheter. Det är även enkelt att få ut fordonen i modellen i AutoTURN, där 
det bara är att trycka ut fordonen i modellen som är ritad. När man testar att trycka ut fordon 
på en längre sträcka genom ett helt område är det lika enkelt som att enbart trycka in det på 
en kortare sträcka. Om man skulle vilja ändra det redan utritade körspåret löses det väldigt 
enkelt då man antingen kan ta bort eller lägga till delsträckor. Skulle det vara att man har lagt 
in fordonet fel i körspåret som för tillfället ritas kan man med enkelhet ångra sitt senaste 
knapptryck och göra om den delen igen.  

När man ska till att backa i AutoTURN är det även då väldigt enkelt, det enda som behövs är 
att föra fordonet bakåt. Fordonen följer med i den linjedragning som användaren vill att den 
ska följa. För att enkelt veta vilket håll fordonet är på väg är det små pilar som visar den 
informationen, pilarna är de knapptryckningar som är utryckta i programmet.  

 

Figur 14 Visar en längre sträcka som fordonet följer i AutoTURN, där det  gröna är 
fordonsbredden som behövs i det avsnittet och den lila linjen är mittendelen av 
fordonet. Som synes i figuren tar fordonet ett större anspråk på vägen när 
kurvornas radie är mindre. Skulle man vilja se fordonet röra sig i ritningen kan 
man sätta igång en animation på fordonet.  
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5.1.1 Resultat av fälttesterna 

Testerna började med att pröva de olika radierna på svängar som var bestämda, där föraren 
av lastbilen började med att köra lastbilen när radien var 12 meter i både höger och 
vänstersvängar. Måttet på svängradien minskade sedan till 10 meter, 8 meter och sedan 6 
meter där samma typ av svängar provades. Varje bana testades två gånger för att ge ett mer 
rättvist resultat om något hade gått fel första gången. Det skilde inte nämnvärt i resultaten 
mellan en högersväng och en vänstersväng, den minimala skillnad som uppkom har ansetts 
försumbar. 

Tabell 1 Sammanfattning av körspårstudien när fordonet framfördes i olika kurvor när radien 
skilde, gällande normal körning, backning och S-kurvan 

Radie på kurvan Klarade lastbilen av kurvan 
utan att störa potentiella 
medtrafikanter nämnvärt 

Kommentarer kring hur 
lastbilen rörde sig  

12 meter Ja För radien på 12 meter 
kunde fordonet utan 
problem hålla sig inom 
ramarna för banan som var 
upplagd, både när det gällde 
svepytan för fordonet och 
hur den klarade av att hålla 
sig innanför konerna med 
hjulen. 

10 meter Ja När radien var på 10 meter 
var det lite större problem att 
förhålla sig inom den 
markerade banan. Fordonet 
snuddade vid några koner i 
kurvan med hjulen och 
svepytan var några få 
centimeter utanför konerna 
men det var inget som 
ansågs påverka en potentiell 
medtrafikant. 

8 meter Ja, men med bekymmer För radien på 8 meter 
började det bli besvärligt för 
lastbilen att hålla sig inom 
ramarna för banan som var 
utlagd. Fordonet körde på ett 
större antal koner, dock var 
det enbart påkörning av 
koner det gällde och fordonet 
körde aldrig över på andra 
sidan av konerna. Svepytan 
för fordonet stack ut som 
mest 30 centimeter utanför 
konerna vilket kan orsaka ett 
problem om den möter ett 
annat större fordon i kurvan. 

6 meter  Nej När radien var på 6 meter 
var det stora problem för 
lastbilen att förhålla sig inom 



23 

konerna. Många koner var 
påkörda av lastbilen och den 
var tydligt över på andra 
sidan konerna. Svepytan för 
fordonet var även den en bit 
ifrån konerna där den var 
över 1 meter under större 
delen av testet. 

12 meter (backning) Ja, men med lite besvär När radien var på 12 meter 
var det lite problem för 
fordonet att förhålla sig 
innanför markeringarna när 
backning skedde. Detta då 
fordonet körde över några få 
koner och svepytan var som 
mest 50 centimeter utanför 
konerna.  

10 meter (backning) Nej När radien för kurvan var på 
10 meter kom den inte alls 
runt kurvan utan att köra 
över merparten av konerna. 
Svepytan var som mest uppe 
i 120 centimeter utanför 
konerna 

S-kurva, både kurvorna med 
radien 10 meter och 10 meter 
mellan kurvorna.  

Ja, dock med lite besvär i 
den andra kurvan. 

Precis som i testet med 
radien för 10 meter körde 
den på några enstaka koner i 
första kurvan, fordonet hann 
sedan någorlunda räta upp 
sig för att påbörja nästa 
sväng. I den andra kurvan 
var det lite svårare för 
fordonet att klara av kurvan 
och hålla sig inom 
markeringarna. Den körde 
då på några koner och 
svepytan var som mest 40 
centimeter utanför konerna.  

 

När testerna för U-svängen genomfördes klarade fordonet av det med en svängradie på 9,4 
meter. När det istället gjorde en helomvändning på 360 grader var svängradien nästan 
samma och hamnade då på 9,6 meter.  
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Figur 15 Fälttester med lastbil som körde på en utlagd bana gjord av koner, här visas när 
fordonet kör på en radie av 12 meter och som synes håller sig fordonet inom 
markeringarna. 

 

 

Figur 16 Fälttester med lastbil som körde på en utlagd bana gjord av koner, här visas när 
fordonet kör på en radie av 10 meter och som synes håller sig fordonet någorlunda 
bra inom markeringarna där den dock kör på några koner lite lätt. 
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5.1.2 Jämförelse med AutoTURN, med hänseende till körspårsstudien  

I AutoTURN följde det ungefär samma mönster som det gjorde i studien med lastbilen, där 
lastbilen hade det relativt enkelt för kurvorna med större radier och svårare för kurvorna 
med mindre radier. Testerna i programmet utfördes som nämnts tidigare av tre olika 
fordonstyper, detta för att det inte fanns någon exakt kopia av fordonet bland de 
förprogrammerade fordonstyperna och det skapades då ett eget fordon. Det egenbyggda 
fordonet som efterliknade original lastbilen var i testerna någonstans mellan de övriga 
fordonstyperna i rörelsemönstret, men ändå närmare sin egen fordonskategori.  

När radien var på 12 och 10 meter kunde fordonen utan några större problem klara av kurvan 
och alla delar för fordonen kunde förhålla sig inom den konstruerade vägen. När radien 
minskade till 8 meter blev det lite svårare att förhålla sig inom den satta vägsträckan, det var 
främst de bakre hjulen som hade det svårt att hålla sig kvar. Då radien var som minst på 6 
meter syntes det väldigt tydligt att lastbilen hade problem att förhålla sig till vägen, bland 
annat var det stora ytor av lastbilen som stack ut utanför vägen och de bakre hjulen som hade 
svårt att följa med i svängen.  

  

Figur 17 Visar skillnaden på en kurva som har radien 6 meter och 12 meter i AutoTURN. Där 
det syns att fordonet till vänster har större problem att klara kurvan än det till 
höger. 

När lastbilen backades i programmet såg det relativt lika ut om man jämför med 
körspårsstudien. Det var lite större avstånd som uppmättes i programmet än vad som gjordes 
på plats med lastbilen, i AutoTURN var däcken på den yttre linjen och var som mest 1,1 meter 
utanför linjen med fordonskroppen då radien var 12 meter. När radien istället var 10 meter 
var däcken klart utanför markering och fordonskroppen vara som mest 1,9 meter utanför 
linjemarkeringen. Då lastbilen skulle förhålla sig till S-kurvan var det väldigt lika det utslag 
som blev under fälttestet, lastbilen klarade av första kurvan relativt bra och enbart ett kort 
avsnitt i kurvan var utanför linjen. I den andra kurvan vart det lite svårare för lastbilen att 
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klara av kurvan och det var ett lite större avsnitt som var utanför linjemarkeringen. Överlag 
var testerna i AutoTURN tämligen lika de tester som utfördes i fält med en riktig lastbil, 
fordonen tog dock generellt lite större plats i programmet än vad det gjorde i verkligheten.  

Marginalerna i programmet var lite större än vad fordonet presterade i fält, detta då lastbilen 
i fält klarade av kurvorna på ett bättre sätt även om det var marginell skillnad. Det kan ses 
som en styrka att AutoTURN ändå är väldigt nära verklighetstesterna och då att 
marginalerna ändå var lite större generellt sett. De kurvor som klarades i verkligheten 
klarades även av i programmen och skillnaden mellan programmet och fälttestet var cirka 40 
centimeter. 

5.1.3 Jämförelse med Novapoint, med hänseende till körspårsstudien  

När Novapoint jämfördes med studien i fält följde även den programvaran någorlunda 
samma mönster hur lastbilen rörde sig. Det var då även svårt för lastbilen i programmet att 
förhålla sig inom linjerna när radierna blev för små men klarade av det när radierna var 
större. Testerna för Novapoint utfördes som nämnts tidigare av två olika fordonstyper, detta 
då det inte gick att återskapa fordonet som användes i testerna. Även i testerna för Novapoint 
var fordonet i fält närmast det förprogrammerade fordonet i programmet, men var inte lika 
nära resultatet som det egenskapade fordonet i AutoTURN.  

För de förprogrammerade fordonen i Novapoint var det inte några större problem att förhålla 
sig inom linjerna när radien var på 12 meter. Detsamma gällde för radien för 10 meter där 
fordonet enbart var närmare linjerna med däcken, dock stack fordonskroppen ut cirka 30 
centimeter över linjerna. När radien sedan minskade till 8 meter var det ännu tydligare att 
fordonen inte riktigt klarade av kurvan, det stack då ut cirka 1 meter från linjen med 
fordonskroppen och körde över linjen under en längre sträcka med däcken. Då radien var 
som minst på 6 meter syntes det även i Novapoint att fordonstyperna inte klarade av kurvan. 
Hjulen på de förprogrammerade fordonstyperna var över linjerna med som mest 1,2 meter 
utanför linjerna och fordonskroppen 1,6 meter utanför samma linje.  

  

Figur 18 Visar skillnaden på en kurva som har radien 6 meter och 12 meter i Novapoint. Där 
det syns att fordonet till vänster klarar av kurvan sämre än den till höger. 
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Då det inte riktigt går att backa i Novapoint går det inte riktigt att jämföra med de testerna i 
fält, detta för att fordonet alltid åker framåt i programmet och inte svänger ut med det främre 
partiet på lastbilen som det gör i verkligheten. Därför gjordes det inte någon jämförelse i det 
hänseendet då felmarginalen hade blivit alltför stor.  

När lastbilen skulle förhålla sig till S-kurvan blev utslaget relativt likt det lastbilen presterade 
i fälttestet. Fordonen i programmen klarade den första kurvan utan några större problem, 
den höll sig på linjen med de bakre däcken medan fordonskroppen var cirka 30 centimeter. 
När fordonen hade kommit till den andra kurvan var det lite svårare att hålla sig inom 
linjerna där fordonskroppen var som mest utanför linjerna med 80 centimeter och hjulen var 
då 40 centimeter utanför linjerna.  

Testerna i Novapoint var även de relativt nära de resultat lastbilen hade i fält, de var dock 
marginellt större än testerna i AutoTURN. Fordonen tog således lite större plats i Novapoint 
än vad de gjorde i verkligheten. Kurvorna som klarades i verkligheten klarades även i 
programmet, skillnaden mellan programmet och fälttestet var cirka 70 centimeter.  

5.2 Intervjuresultat 
I den här delen av examensarbetet kommer det att vara en liten sammanställning av vad som 
sagts under intervjuerna och vad man har kommit fram till. De som intervjuats har jobbat på 
olika kontor i olika kommuner med lite olika befattningar och olika uppdrag. Det har varit 
trafikplanerare, vägprojektörer och uppdragsledare för väg och gata som bland annat har 
intervjuats och resultaten följer i det här avsnittet. Det är totalt 15 personer som har deltagit i 
dessa samtal från fyra olika kontor; Eskilstuna kommun, VAP i Örebro och Ramböll i 
Stockholm och Eskilstuna. Vilka det är som har intervjuats och deras position finns att läsa i 
bilaga 2. Under varje intervju har alla fått samma grundfrågor dock har samtalen tagit olika 
vägar beroende på vad de som intervjuats har svarat. Det som återges i svaren på varje fråga 
är en bearbetning av vad de olika personerna har sagt och ambitionen var att ge ett sakligt 
återgivande utan någon påverkan. 

5.2.1 Vilken typ av programvara används? 

Här skilde det en del mellan de som svarade under intervjuerna, på Ramböll har man haft 
kvar en licens till programmet Pathplanner, där man fortfarande använder en programvara 
som har fasats ut och inte utvecklats sedan något år tillbaka. Men det kan ta några år för 
större företag att byta från en programlicens till en annan och det verkade som att de skulle 
byta programvara inom en snar framtid, då man gärna följer med i utvecklingen och har mer 
utvecklade program än vad man nu använder.  

Det är totalt tre olika program som har använts av de olika personerna som har intervjuats 
det är Pathplanner, Novapoint och AutoTURN. På Eskilstuna kommun hade det strulat lite 
när den nya programuppdateringen till AutoTURN skulle installeras och man använde för 
tillfället körspårsmallar i programmen som man laddade in. På VAP använde man 
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AutoTURN och det är den programvaran man har använt under väldigt många år. Några av 
de tillfrågade hade testat på flera programvaror men överlag var det enbart ett och samma 
program som de hade använt.  

Tabell 2 Antalet användare av de olika programvarorna  

AutoTURN	 5	personer	

Novapoint	 4	personer	

Pathplanner	 6	personer	

 

På de olika arbetsplatserna användes det generellt sätt samma typ av programvara på 
respektive kontor. Det kan härledas till att man köper in licenser till programmen och det kan 
vara onödigt att ha flera olika program som i princip utför samma moment.   

5.2.2 Hur mycket tid lägger du på körspår?  

Beroende på vilket projekt det är och vad det är som ska projekteras används programmen 
väldigt olika bland de som intervjuats. Ett projekt där det enbart är en mindre ombyggnation 
av ett befintligt vägavsnitt kommer till exempel inte kontrolleras nämnvärt, detta kan 
härledas till att det förmodligen redan har kontrollerats eller fungerar som det är. 
Ombyggnationer kan givetvis skilja där de kan variera i storlek och omfattning beroende på 
vad det är som ska fixas. Om det är en större ombyggnad eller att det ändras i den befintliga 
vägen tillräckligt mycket för att det ska påverka bilisterna sker det oftast en koll på att det 
kommer fungera även efter det är färdigbyggt.  

När det istället är nybyggnation av vägnätet som sker kommer det i princip alltid kontrolleras 
med hjälp av körspårsprogram, det beror på vilken typ av nybyggnad det är. Om det skulle 
vara en raksträcka eller en busshållplats som byggs om från en traditionell bussficka till en 
timglas anpassad busshållplats kontrolleras det inte att en viss fordonstyp kommer fram. 
Men generellt sett kör de som intervjuats körspår i varje projekt för att kunna kontrollera att 
det de har ritat också kommer att fungera.  

Variationen hur mycket det används är dock väldigt stor, allt från någon timme till uppemot 
10 procent av ett projekt. Det beror bland annat på vilken inriktning de olika projekten kan 
ha, vad de intervjuade har velat testa och vad beställaren har efterfrågat. Snittvärdet på alla 
som har intervjuats har varit cirka 8 timmar per projekt, vilket är cirka 5-10 procent av ett 
mindre projekt medan det är cirka 1-5 procent i de större projekten. Det beror helt på vad det 
är som ska kontrolleras i de olika projekten och man måste använda körspåren flera gånger. 

5.2.3 Vad är det du kontrollerar i programmen? 

Det som kontrolleras när körspåren används är beroende på vad som byggs, vanligtvis 
kontrolleras det kurvor och dess radier för att se om främst de större fordonen kommer att 
klara kurvan. En kurva måste konstrueras lite efter vilka fordonstyper som det är tänkt att 
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vägavsnittet ska trafikeras av. Är man inne i ett villaområde och projekterar planerar man 
inte att det ska komma in större lastbilar, dock kontrolleras det till exempel att sopbilar 
kommer ha möjlighet att röra sig utan bekymmer.  

Vilka typfordon och i vilka projekt som det användes körspåren skilde sig en hel del mellan 
de som intervjuades. Dels skilde det för att de har olika tjänster samt att de jobbar för olika 
aktörer, flera påpekade dock att de använder körspåren som en egenkontroll. När det 
planeras och anläggs en kollektivtrafikanläggning testkör man med bussar för att 
säkerhetsställa att bussarna kommer att kunna röra sig fritt inom den tänkta anläggningen, 
att bussarna bland annat ska kunna backa och parkera på sina rätta platser.  

Om man ser till transportanläggningar där lastbilar förhåller sig gäller samma sak, där det 
kontrolleras att fordonen kommer kunna backa till sin port, kaj eller lastplats inom området 
och att de kan röra sig utan problem. I parkeringshus kontrolleras det bland annat att bilar 
kan ta sig fram till sin parkeringsplats och att de sedan kan lämna parkeringshuset.  

Det vanliga som dock kontrolleras när körspårsprogrammen används är att den vanliga 
trafiken för området som projekteras ska kunna ta sig fram. När ett skolområde projekteras 
inspekteras det att den mest utrymmeskrävande bussen, boggibussen, ska kunna ta sig till 
skolan. Om en tungt trafikerad vägsträcka projekteras gäller det att se till att de tyngre 
lastbilarna ska ha möjligheten att färdas på den sträckan. Bussar och lastbilar kontrolleras 
också när cirkulationsplatser planeras för att se till att de inte blir för små. Det är även viktigt 
att kontrollera att brandbilar kan röra sig fritt i alla miljöer annars kan det bli problem ifall 
en brand skulle uppstå.  

5.2.4 I vilket skede av projekten brukar du använda körspårsprogrammen? 

På många av de som intervjuats framkom det att det kan köras med körspårsprogrammen 
flera gånger i ett projekt, beroende på olika faktorer. Det kan bland annat köras tidigt i ett 
projekt innan detaljplanen för området är satt för att kontrollera allting, för att sedan köra 
det igen när projektet kommit längre och man faktiskt har konstruerat vägen i 
ritprogrammet. 

Eftersom det är en kontroll man gör av olika fordon och deras förhållningssätt mot vägen 
gäller det att kontrollera det relativt tidigt för att se om den radie man ritat ut faktiskt 
fungerar. Skulle radien vara för liten gäller det då att rita om det vägavsnittet och kontrollera 
igen om det nya som ritats upp fungerar bättre. Men man kör generellt sett inte körspår i 
mitten av ett större projekt utan de används i början för att säkerhetsställa att man är på rätt 
väg och sedan i slutet för att göra en sista koll.   

Det kan skilja sig en hel om man jämför de större projekten med de lite mindre där man 
enbart utför en trafikutredning, där man i många fall enbart använder körspåren en gång. 
Man kan då i materialet från utredningen påpeka att man behöver tänka på vissa detaljer när 
man går vidare.  

Det gäller att kontrollera körspåren tidigt enligt många av de intervjuade, när all viktig 
information om projektet finns tillgänglig rekommenderades. Antingen används 
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programmen i förstudien om det finns möjlighet till det eller fortast möjligt efter det. Skulle 
det bli ändringar i ett projekt är det ett tillfälle när man skulle använda körspåren igen för att 
säkerställa att ändringarna inte medför problem för fordonen.  

5.2.5 Kan en extern beställare kräva att körspår används? 

I många fall vill en beställare antingen se själv eller få intygat att det faktiskt har använts 
körpårsprogram i projektet. Dock litar de flesta på att de som konstruerat vägavsnittet 
faktiskt har använt körspår, och kontrollerat att fordonen ska få plats i t.ex. kurvorna. Skulle 
de vilja se körspåren själva är det främst för att deras chefer som inte är involverade på 
samma nivå är intresserade av att kika hur det ser ut.  

Det sker väldigt sällan att någon vill se ritningar om man har körspåren inlagda. Men i vissa 
fall skrivs ju även de ut för att visa hur man ligger till och hur trångt det är på olika ställen. 
Möjligheten att visa körspåren är ett bra hjälpmedel med en kundkontakt speciellt om 
beställaren inte är van med hur man projekterar vägar. Det kan på sina håll vara en 
ögonöppnare att det behövs ett större utrymme än vad de själva tror, speciellt om man har 
flera ritningar med olika fordonstyper. 

Många av de beställare som vill se körspåren vill gärna att man använder programmen 
relativt tidigt. Sitter man i utredningar med beställaren blir det mycket tester och man provar 
sig fram och tillbaka, i de fallen vill de ibland även se filmer på körspåren för att själva se hur 
fordonen åker.  

5.2.6 Vad tillför programmen dig som användare? 

Mycket av användningen är en egenkontroll för att säkerhetsställa att det man projekterat 
kommer att fungera, programmen ger därför en sorts säkerhet att man är på väg åt rätt håll. 
Ibland kan man t.ex. bli tilldelad en skiss från en arkitekt på ett bostadsområde som visar var 
bussen eller sopbilen ska åka, då gäller det att kontrollera att det fungerar. Programmen gör 
att man kan lämna besked om det skissade kommer att fungera.  

I vissa projekt kan känslan vara att det är något man förmodligen kunde listat ut själv men 
ibland kommer det projekt som man får en ögonöppnare, där man känner att det var bra att 
man kontrollerade det vägavsnittet. De flesta av de som intervjuades hade uppfattningen att 
de får ut väldigt mycket av programmen även om man för det mesta vet vad man behöver ha 
för radier i kurvor ger det en sorts säkerhet.  

5.2.7 Är programmet du använder användarvänligt? 

I grund och botten kände de flesta att deras programvara var användarvänlig, de som inte 
kände det var användarna av Novapoint. Anledningen till att Novapoint inte fungerade som 
de ville var att man fick kämpa alldeles för mycket för att få ut körspåren, annars var det 
enkelheten i programmet som lyftes fram där man enbart kontrollerade enklare funktioner. 
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Även några av de som använde Pathplanner hade en del klagomål om vissa detaljer som 
gjorde jobbet för dem svårare.  

Det var två personer som intervjuades som hade provat både Novapoint och AutoTURN, 
båda två hade samma uppfattning om att Novapoint inte var användarvänligt. De som 
använde AutoTURN påpekade att de var nöjda med sin programvara och tyckte att man inte 
borde byta när man är nöjd med det man använder. Medan de som använde de andra 
programvarorna hade irriterat sig på små funktioner som de tyckte att det saknades, bland 
annat att färgsättningen av olika körspår var ofullständig och då inte såg allt för snyggt ut. 

Det som även var lite svårt i Pathplanner var att få till backningen, där det ofta kunde bli 
väldigt fult i körspåren. Det generella som användarna av Pathplanner angav var att 
programvaran var okej men att den kunde förbättras. Det påpekades att programmet var 
väldigt enkelt utformat vilket ledde till att de inte tyckte att det var alltför svårt att använda, 
speciellt med tanke på att det var Pathplanner de lärt sig arbeta med. I Novapoint tyckte 
användarna att det borde finnas ett enklare sätt att både sätta ut fordonen samt att det borde 
finnas en funktion som gör det möjligt att backa, för tillfället fick man backa manuellt. 

5.2.8 Vilken typ av funktioner använder du? 

Alla som intervjuades utförde de enklare delarna när man kontrollerar fordonstyper i 
programmen, dvs. hur ett fordon kommer klara av olika radier på kurvorna. I de testerna var 
det överlag positiva budskap som de intervjuade hade att delge, samma som tidigare var 
användarna av AutoTURN lite nöjdare. Anledningen till detta var att det var enklare att 
ordna ett fel uttryckt fordon i modellen när man hade lagt ut hur fordonet skulle röra sig, och 
då bara ville ångra en viss del av delsträckan som skulle göras om. Det var inte lika enkelt att 
ångra en uttryckning i de övriga programmen då man generellt sett var tvungen att börja om 
från början. 

Andelen som testade att backa bland de olika intervjuade varierade från projekt till projekt, 
detta beroende vad det var för typ av väg eller anläggning som skulle konstrueras. När en väg 
konstruerades som enbart var tänkt att transportera fordon i samma riktning där till exempel 
en korsning var planerad testade ingen av de tillfrågade att backa då det inte kändes relevant 
och inget man brukar utföra i trafiken. Detsamma gällde för när fordon ska göra en U-sväng 
detta för att det inte är något som brukar utföras i trafiken i Sverige. De projekt som alltid 
kontrollerade backning av fordon var bussdepåer eller olika lastplatser där det var viktigt att 
kontrollera om fordonen skulle få plats. Det fanns även andra delar som kontrollerade 
backning men inte i samma utsträckning, då var det vändplatser som var utformade för 
backning, sopbilar som ska kunna backa i vissa trånga situationer eller generella parkeringar 
som kontrollerades.  

Bland de lite mer avancerade funktionerna var det enbart funktionen att bygga egna fordon 
som hade provats av vissa bland de som intervjuats. Det skilde en hel del på vad det var som 
då hade byggts då det även här var projektspecifikt om det behövdes bygga egna fordon. Det 
som då skapats var ett flertal fordon som finns på flygplatser, specialfordon som skulle till 
parkområden, transporter med väldigt många axlar som skulle klara av stora karbinlaster 
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samt användarna av Pathplanner har skapat brandbilar med stegar. Det ska tilläggas att 
brandbilar finns som ett förprogrammerat fordon i AutoTURN. Andra funktioner som hade 
testats litegrann i AutoTURN av vissa var att spela in filmer på hur fordonen körde. 

Tabell 3 Antalet användare som testat att bygga egna fordon i något av programmen. 

Har testat att bygga 
eget fordon 

7 stycken 

Har inte byggt eget 
fordon 

8 stycken 

 

Reaktionerna bland de som hade testat att bygga egna fordon var blandade, där det 
vanligaste argumentet var att man inte var säker på att programmet hade fått alla parametrar 
rätt utifrån de fordonsuppgifter man hade fått eller att uppgifterna från fordonstillverkaren 
inte stämde. Bland de som hade byggt fordon i AutoTURN var dock känslan mer positiv bara 
man hade all information som behövdes för att skapa sitt fordon. I Pathplanner verkade det 
finnas lite mer begränsningar för vad man kunde utföra än vad man kunde i AutoTURN, i 
Novapoint kunde man inte alls bygga egna fordon. Det kan även tillägas att Transoft 
Solutions tillhandahåller en tjänst om hur man skapar sina egna fordon för sina kunder. 

5.2.9 Är det något som saknas i ditt befintliga program? 

Eftersom de som intervjuats använder olika programvaror har de svarat efter vad som saknas 
i deras respektive program, dock påpekades det att det borde finnas ett svenskt språk 
alternativ av användare inom alla programmen. Bland de som använde Novapoint var svaren 
ganska olika, vissa av de intervjuade kände att enkelheten var något bra med programmet 
och ville man ha mer avancerade funktioner kunde man använda något annat program. De 
andra som använde Novapoint kände att det var lite av ett hinder att det var för enkelt där 
man behövde kämpa för att få ut funktioner då det inte var tillräckligt användarvänligt. Bland 
annat saknades vissa funktioner speciellt backning och förmågan att ångra det senaste man 
tryckt in i programmen bland de som tyckte att det saknades något. Alla som använde 
Novapoint hade dock uppfattningen att det var för enkelt att göra fel och att det var lite 
besvärligt att fixa felen när de väl uppstod. 

De som använde Pathplanner hade också lite olika syn på hur programmet fungerade, det var 
dock små saker som kommenterades över vad som saknades men de var generellt nöjda med 
programmet. Det som saknades var bland annat att det borde finnas en tydligare meny med 
de olika funktionerna som man enklare kom åt. Vidare var det vissa begräsningar som fanns 
när man skulle skapa egna fordon för det fanns ett max antal på antalet släptåg man kunde 
sätta på ett fordon. Max antalet för antalet vagnar på ett fordon var satt till tre och det gick 
inte att sätta in fler. Det kunde även vara lite svårt att kombinera svängar med ett visst 
rattutslag för man är tvingad att klicka in att programmet ska vrida på ratten innan man 
börjar köra med fordonet. Det kunde således vara lite krångligt att få ut rimliga körspår då 
man var tvungen att anpassa sig lite för mycket.  



33 

Bland användarna av AutoTURN var de nöjda med det som programmet hade att erbjuda, de 
hade emellertid inte testat alla funktioner som fanns att tillgå. Men för det som utfördes av 
programmen räckte gott och väl för att hjälpa till med arbetet. Det enda som några hade att 
klaga på var att det kunde vara bökigt att backa i vissa situationer där det kunde bli lite väl 
ostadigt och då kunde se lite hackigt ut i körspåren som var utritade. Bland annat kunde 
backningen låsa sig ibland och man var då tvungen att börja om men efter ett antal försök 
brukade det alltid lösa sig. De påpekade att det hade blivit väldigt mycket bättre om man ser 
till backningen de senaste uppdateringarna, då det inte alls gick att backa med t.ex. ett fordon 
som var ledat på två ställen tidigare men att det fortfarande fanns lite att utveckla.  

5.2.10 Övrigt som framkom under intervjuerna 

Överlag var de intervjuade nöjda med hur körspårsprogrammen fungerar men att det borde 
bli ännu enklare att använda. Det som framkom under intervjuerna var bland annat att det 
borde finnas någon koppling till verkligheten. Det kunde vara att man inte visste hur stora 
marginaler som var inlagda i programmet för en viss fordonstyp, om det ens var några 
marginaler på hur stort utrymme fordonen tar. Då det finns en större mängd inställningar 
som kan ställas in på olika sätt i Pathplanner och AutoTURN kunde det vara svårt att veta 
exakt vad alla gjorde och hur de påverkade körspåren. Det önskades därför bland några av de 
intervjuade att det skulle finnas tydligare instruktioner om hur man skulle tillämpa och tolka 
de olika körspåren för det var för tillfället mycket upp till den som satt som användare. Det 
kunde således tolkas olika av användarna av programmen.  

Vidare var det vissa som önskade att de olika programmen skulle vara mer kompatibla med 
varandra om man t.ex. hade startat Novapoint kunde man inte växla till Pathplanner utan 
man var då tvungen att starta om programmet. I Pathplanner var det återkommande att 
programvaran hängde sig då programmet räknade ut om fordonet skulle klara av en kurva 
som den inte klarade av, det påpekades då att det borde komma upp ett meddelande som 
visade att den inte klarade kurvan istället.  

Till sist var det enbart några kommentarer angående färgsättningen av körspåren i 
programmen, där det önskades en variation som inte fanns för tillfället. Eller att man på ett 
enkelt sätt kunde lägga körspåren i olika lager i ritningen som man enkelt kunde tända och 
släcka, vilket hade underlättat om man inte hade tillgång till körspårsprogrammen vid det 
tillfället. I programmen finns det olika varianter av färgsättning ska det tilläggas, det kan då 
vara att informationen eller kunskapen hur man byter dessa inte har framkommit till de olika 
användarna. 
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6 DISKUSSION  

6.1 Arbetets utförande 
Då det inte finns någon litteratur som avgränsas till körspårsprogrammen och hur man går 
tillväga var det viktigt att bredda sökningen vilket gjorde det här examensarbetet svårare men 
också mer intressant. Det finns något enstaka examensarbete som har tagit upp vissa delar av 
körspårsprogram men inget som har gått in djupt på programmen.  

Människor är vanedjur därför förhåller man sig gärna till de program man fått utbildning 
inom. Även om det finns ett bättre och enklare sätt att förhålla sig till, håller man sig gärna 
till de delar man redan har kunskap inom. Det är även på det viset inom användning av 
körspårsprogram där man använder de program man blivit tilldelade även om det kanske 
inte alltid passar de delar man för tillfället håller på med, det kan även vara på det sättet att 
man skickar det vidare om det är något man inte har kunskap inom och ger det till någon 
som har större kunskap eller använder ett annat program som är mer lämpat för uppgiften.  

En del av de som har intervjuats har inte varit alltför nöjda med den programvaran som har 
använts, det kan givetvis härledas till att det företaget köper in licenser för olika program och 
då kan ha kvar programmen lite väl länge. Visserligen kan säkerligen produkterna 
marknadsföras lite bättre och få användarna mer informerade om varför man borde byta till 
en produkt som passar deras ändamål bättre. Men som det sades under några intervjuer att 
så länge man är nöjd finns det ingen mening att byta, bara man får ut det man ska av de olika 
programmen. Men då man är missnöjd var användningsgraden mindre och i de fallen kan 
det faktiskt vara bra om man byter till något annat. Detta för att få upp användningsgraden 
och då kontrollera olika situationer mer noggrant som kanske behöver kontrolleras. För även 
om en användare har stor rutin kan man inte ha kunskap om allt, då är körspårsprogrammen 
en stor hjälp i olika situationer.  

6.2 Hur programmen fungerade 
Ser man till hur programmen fungerar är AutoTURN ett väldigt bra program där man får ut 
de fordonstyper man testar utan några problem. Programmet är enkelt att använda och är 
väldigt användarvänligt med alla funktioner nära till hands i en egen undermeny. Har man 
svårigheter kan man lätt hitta den rätta hjälpen under t.ex. de olika färdiginlagda 
handledningstillfällena, som visar hur man ska gå tillväga i olika situationer. När fordonen 
läggs ut i modellerna är det med en enkelhet som det görs med, det är varken svårt att få ut 
fordon eller göra ändringar om det skulle ha blivit några fel. Det är samma enkelhet som 
fordonen framförs både när det gäller backning som med den vanliga körningen den enda 
skillnaden är att man då för fordonet framåt eller bakåt. Därför känns det som att AutoTURN 
utför alla de aspekter som man vill som användare och det behöver aldrig vara ett 
irritationsmoment när man använder programmet. Även när det gäller de mer avancerade 
funktionerna som att skapa eget fordon fungerar det smärtfritt i processen att få till rätt sorts 
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fordon. I jämförelsen med fälttestet är AutoTURNs marginaler något större än de som 
lastbilen klarade av, då en lastbil i programmet inte klarar en kurva lika bra. Skillnaden är 
dock väldigt liten och det får faktiskt ses som en styrka att programmet har lite marginal för 
användarna att använda sig av. 

Novapoint är dock lite svårare att jobba med, man behöver kämpa mer för att få ut de olika 
fordonstyperna. De få funktioner som ändå finns i Novapoint kommer man enkelt åt dock 
borde det finnas en mer detaljerad förklaring vad de olika funktionerna gör. Om du som 
användare t.ex. gör ett fel i körspåret behöver man börja om vilket kan vara tidskrävande 
speciellt om det är ett längre körspår som ska kontrolleras. Det hade underlättat om man på 
något sätt kunde ångra några få steg i taget om ett fel gjorts. Visserligen är programvaran inte 
lika utvecklad som de övriga som testats men det vore bra om det fanns en funktion för 
backning. Detta för att kunna kontrollera de mer vardagliga funktioner som en förare kan 
utsättas för i trafiken. För det märks ganska tydligt att det är en enklare programvara som 
inte riktigt är användarvänlig, då den bland annat är väldigt simpel i sin utformning. Om 
man bara använder Novapoint för att kontrollera mindre ärenden kan den absolut fylla sin 
funktion då det inte tar allt för lång tid att få ut körspåret i modellen. Ser man i jämförelse till 
fälttestet är Novapoints marginaler lite större än vad som lastbilen klarade av, skillnaden var 
dock lite större än för AutoTURN. Det får ses som en styrka ändå att programmet har lite 
marginaler att spela med, detta för att inte användarna ska göra för små kurvor. 

Då Pathplanner inte har testats i samma utsträckning som de två andra programmen har inte 
någon jämförelse på något sätt gjorts i det här examensarbetet. Det går dock att konstatera 
att Pathplanner ligger någonstans mittemellan de övriga programmen i de flesta test som 
gjordes. Det är inte lika användarvänligt som AutoTURN men inte lika svårt att använda som 
Novapoint. Detsamma gäller vad som går att göra i programmet, man kan t.ex. uppdatera de 
förprogrammerade fordonstyperna och backa i Pathplanner även om det inte är lika lätt som 
i AutoTURN. Funktionerna är inte heller lika lätta att hitta i Pathplanner då man inte har 
någon undermeny som man har i AutoTURN vilket hade underlättat. 

Bland de som intervjuades var de som använde AutoTURN nöjdare med programmet än vad 
de övriga var, Pathplanner användarna var inte lika nöjda med sin programvara medan de 
som använde Novapoint var minst nöjda. Det är något som man märker av också när man 
sitter med de olika programmen att AutoTURN är den bättre av dessa tre. AutoTURN är 
enklast att använda och man slipper kämpa för att få ut fordonen, medan man behöver 
kämpa emellanåt med Novapoint där det inte finns mer än ett mindre antal funktioner och 
Pathplanner ligger någonstans mittemellan de övriga två programvarorna.  

Ser man till resultatet hade jag säkerligen kunnat testa de olika programvarorna mer 
ingående och då kanske kommit fram till ett annat resultat. Men jämför man med vad som 
sades under intervjuerna är det relativt nära det jag själv kommit fram till när jag jobbat med 
de olika programmen. Därför är mitt förtroende till resultatet stort och även om jag hade 
jobbat mer med programmen skulle resultatet förmodligen bli detsamma. Men eftersom jag 
ändå har arbetat en hel del med de olika programmen är förmodligen felmarginalen på 
resultatet tämligen liten. Det som inte testades mer än någon enstaka gång var de olika 3D 
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funktionerna i AutoTURN och hade det utförts mer arbete på de delarna hade ett klarare 
resultat förmodligen framkommit.  

6.3 Körspårsstudien 
Under körspårsstudien hade jag t.ex. kunnat göra mer tester med den aktuella lastbilen eller 
testat något mer fordon som hade gett ett annat resultat, det var dock åkeriet som 
tillhandahöll den lastbilen som testerna utfördes på. Eftersom testerna i fält ändå var väldigt 
lika i jämförelse till vad som programmen visade upp upplevdes det som att det var lyckade 
fälttest som utfördes. Om mer tester med lastbilen hade utförts hade förmodligen 
felmarginalen minskat då föraren kanske hade en dålig kurvtagning på ett moment. 
Detsamma gäller om olika förare hade kört banorna, eftersom det varierar mellan olika 
förare hur lastbilen rör sig och då kanske resultatet hade blivit annorlunda. Föraren av 
lastbilen var relativt rutinerad då han hade jobbat i cirka fem år som lastbilschaufför vilket 
förmodligen bättrade på resultatet lite, hade en ny förare kört banorna hade sannolikt inte 
resultaten blivit lika bra.  

Föraren av lastbilen påpekade under testerna att man väldigt ofta verkade göra speciellt 
vändzoner för små för både lastbilar och sopbilar. En kommun i mellan Sverige hade t.ex. 
stora problem med att dessa större fordon backade in till bland annat en förskola istället för 
att använda vändplatsen. Anledningen till att de backade var för att vändplatsen var för liten 
även om den var projekterad för den typen av lastbil. När man då ordnade den vändzonen 
med en större radie löstes det problemet och fordonen började köra in på gatan som man 
skulle. Ser man till den här historien kan det då rekommenderas att man är extra noga vid 
t.ex. förskolor och kanske då ha en större marginal än vad som programmen säger bara för 
att vara på den säkra sidan.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med det här examensarbetet var främst att jämföra de olika programvarorna inom 
körspår och få en inblick i hur de används. Metoden som användes under arbetets gång var 
genom att arbeta med programvarorna, genomföra intervjuer med berörda parter och utföra 
ett fälttest för att kunna jämföra programmen med verkligheten. 

Även om de olika körspårsprogrammen ska utföra relativt liknande uppgifter skiljer sig de åt 
en hel del. Det som märks tydligast när programmen används är att AutoTURN är 
användarvänligt, lätt att använda och att det är mer utvecklat då det finns mer funktioner att 
använda. Novapoint är inte alls lika användarvänligt, det är istället lite mer svårjobbat och 
det saknas lite funktioner som hade varit till användning. Även om Pathplanner inte testades 
lika noggrant som de två övriga programmen var inställningen att det ligger någonstans 
mellan programmen i de flesta punkter. Detta framkom även under intervjuerna att det var 



37 

väldigt enkelt att använda AutoTURN medan de övriga programmen inte hade samma 
användarvänlighet. 

Både AutoTURN och Novapoint hade lite större svängradier i programmen än vad som 
lastbilen hade i fälttestet. Även om marginalerna var lite större var det inte för stora 
utrymmen som fordonet i programmen tog, det skilde inte mer än 70 centimeter i Novapoint 
och 40 centimeter i AutoTURN. Det är således bra att det finns lite marginaler i programmen 
för att vara på den säkra sidan. Båda programmen känns därför tillräckligt tillförlitliga att 
använda för att kontrollera körspår. Hade det istället varit för stora marginaler eller att 
programmens utrymme för fordonen var för litet hade det inte känts lika tillförlitligt. Det 
viktiga för trafikplanerare och projektörer är att ändå vara uppmärksamma på att det skiljer 
mellan förarna i trafiken och att kvalitén då inte är densamma på hur man framför sitt 
fordon.  

Även om procentsatsen av användningen inte är alltför stor i olika projekt fyller 
körspårsprogrammen en stor funktion i att kontrollera om fordonstyperna kommer ha 
möjlighet att ta sig fram. Utan dess användning hade det förmodligen varit för stora 
utrymmen som togs i anspråk eller att kurvorna hade blivit för snäva beroende på vem det 
var som konstruerade vägen. Det program som rekommenderas att använda när körspår ska 
kontrolleras efter det här examensarbetet är AutoTURN, detta för det är mer utvecklat och 
att det går att kontrollera mer aspekter som de övriga programmen inte klarar av. Bland 
annat att man kan modifiera de förprogrammerade fordon eller skapa nya fordon hjälper 
användarna av AutoTURN om det skulle behövas vilket inte är fallet för Novapoint 
användarna. Känslan har varit att det ändå är en märkbar skillnad mellan programmen och 
att utvecklarna av AutoTURN försökt göra det enkelt för användarna att använda. Vidare är 
känslan att det inte läggs alltför stora resurser på att utveckla Novapoint i jämförelse till 
AutoTURN, detta då det saknas vissa funktioner i Novapoint som hade gjort det mer 
användarvänligt medan det inte märks av att det saknas något i AutoTURN. 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Det som kan föreslås till framtida arbeten är att det kan testas mer ingående i Pathplanner då 
det inte testades lika ingående som Novapoint och AutoTURN. Vidare skulle olika funktioner 
i speciellt AutoTURN kunna provas mer ingående där man skulle kunna kontrollera hur 
verklighetstroget t.ex. 3D funktionen är. Det skulle kunna arbetas med andra programvaror 
och se hur de förhåller sig till de testade programmen. Man skulle även kunna arbetat med 
olika lösningar som använts historiskt för att kontrollera körspår för att få en inblick i om det 
blivit mer noggrant sedan man började använda datorprogram.  
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BILAGA 1: ÖVRIGA FORDONSTYPER SOM FINNS ATT 
TILLGÅ  

Bland de mindre vanliga fordonen att kontrollera i de olika körspårsprogrammen finns det 12 
stycken extra utöver de som beskrivits i kapitel 4.1. Fordonstyperna som beskrivs närmare 
nedan är hämtade från VGU (Trafikverket, 2012). 

• Personbil med husvagn (Ph) 
Det här typfordonet innefattar personbil med husvagn eller vanlig släpvagn och kan användas 
till att utforma bland annat uppställningsytor på rastplatser. 

Mått	
Längd:	13,5	meter	
Bredd:	2,3	meter	
Höjd:	2,7	meter	
Vändradie	med	körvidd	8,5	m:	11,5	meter	
	
	

Figur 19  Typfordon personbil med husvagn, bilden är tagen med godkännande av 
utgivare (Trafikverket). 

• Minibuss (LBm) 
Det här typfordonet innefattar minibussar och små lastbilar eller och kan användas till att 
utforma bland annat kollektivtrafikanslutningar.  

	 Mått	
Längd:	7,0	meter	
Bredd:	2,2	meter	
Axelavstånd:	3,8	meter	
Överhäng	fram:	1,4	meter	
Höjd:	2,0	meter	
Vändradie	med	körvidd	4,5	m:	7,5	meter	

Figur 20 Typfordon minibuss, bilden är tagen med godkännande av utgivare (Trafikverket). 

• Boggibuss (Bbsa) 
Det här typfordonet är en buss med tvångsstyrd bakre boggiaxel, det kan användas istället för 
en vanlig boggibuss för att utforma bland annat korsningar och kollektivtrafikanläggningar. 
 

	 Mått	
Längd:	15	meter	
Bredd:	2,55	meter	
Axelavstånd	framaxelboggiens	teoretiska	
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tyngpunkt:	6,9	meter	
Överhäng	fram:	2,6	meter	
Höjd:	3,9	meter	
Markfrigång:	0,35	meter	
Vändradie	med	körvidd	7	m:	13	meter	

Figur 21 Typfordon boggibuss med tvångsstyrd bakre boggiaxel, bilden är tagen med 
godkännande av utgivare (Trafikverket). 

• Förlängd normalbuss (Bf) 
Det här typfordonet är en förlängd normalbuss och kan användas för att utforma 
kollektivtrafikanläggningar. 

	 Mått	
Längd:	13	meter	
Bredd:	2,55	meter	
Axelavstånd:	6,5	meter	
Överhäng	fram:	2,8	meter	
Höjd:	3,2	meter	
Markfrigång:	0,35	meter	
Vändradie	med	körvidd	7	m:	12,5	meter	
	

Figur 22  Typfordon förlängd normalbuss, bilden är tagen med godkännande av 
utgivare (Trafikverket). 

• Skogsbil (Ls) 
Det här typfordonet utför skogstransporter och kan användas till att bland annat utforma en 
skogsanslutning till allmän väg.  

	 Mått	
Längd:	24	meter	
Bredd:	2,55	meter	
Axelavstånd	framaxelboggiens	teoretiska	
tyngpunkt:	5,3	meter	
Höjd:	4,5	meter	
Vänddiameter	med	körvidd	ca	13	m:	ca	
18,5	meter	

Figur 23 Typfordon skogsbil, bilden är tagen med godkännande av utgivare (Trafikverket). 

• Lastbil med släpvagn av modultyp (Lmod) 
Det här typfordonet är ett fordonståg av modultyp som är utformad efter EU-regler, det har 
mindre utrymmesbehov i korsningar än typfordon Lps. Det kan användas till att utforma 
bland annat korsningar.  

	 Mått	
Längd:	25,25	meter	
Bredd:	2,6	meter	
Axelavstånd	framaxelboggiens	teoretiska	
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tyngpunkt:	5,6	meter	
Höjd:	4,5	meter	
Vänddiameter	med	körvidd	ca	11	m:	ca	
19,5	meter	

Figur 24 Typfordon lastbil med släpvagn av modultyp, bilden är tagen med godkännande av 
utgivare (Trafikverket). 

• Utryckningsfordon (Lu) 
Det här fordonstypen är ett fordon som beskriver utryckningsfordon, den som har störst 
utrymmesbehov är en stegbil och kan användas när bland annat gårdsytor och gränder ska 
utformas. 

	 Mått	
Längd:	10	meter	
Bredd:	2,55	meter	
Axelavstånd	framaxel-bakaxel	tyngpunkt:	
5	meter	
Överhäng	fram	kaross:	2,5	m		
Höjd:	3,5	meter	
Vänddiameter	med	körvidd	6	m:	10,5	
meter	

Figur 25 Typfordon utryckningsfordon, bilden är tagen med godkännande av utgivare 
(Trafikverket). 

• Specialfordon (Lspec) 
Det här typfordonet är ett fordon för specialtransporter och kan användas för att utforma 
bland annat korsningar där det frekvent kan uppstå problem med dessa fordon. 

	 Mått	
Längd:	19	meter	
Bredd:	2,6	meter	
Höjd:	4,5	meter	
Vänddiameter	med	körvidd	ca	15,5	m:	ca	
18	meter	

Figur 26 Typfordon specialfordon, bilden är tagen med godkännande av utgivare 
(Trafikverket). 

• Driftfordon (Ldrift) 
Det här fordonstypen är det driftfordon som har det största utrymmesbehovet och det kan 
användas när bland annat driftvändplatser utformas.  

	 Mått	
Längd:	10,95	meter	
Bredd:	2,6	meter	
Axelavstånd	framaxelboggins	teoretiska	
tyngpunkt:	6,75	meter	
Överhäng	fram	kaross:	1,75	m		
Höjd:	3,4	meter	
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Vänddiameter	med	körvidd	7,5	m:	12	
meter	

Figur 27 Typfordon driftfordon, bilden är tagen med godkännande av utgivare 
(Trafikverket). 

• Traktor med släp (Ts) 
Det här typfordonet är en jordbrukstraktor med släp och kan användas till att bland annat 
utforma en enskild körvägs anslutning till allmän väg. 

	 Mått	
Längd:	9,2	meter	
Bredd:	2,2	meter	
Höjd:	2,5	meter	
Vänddiameter	med	körvidd	ca	6	m:	ca	8	
meter	

Figur 28 Typfordon skogsbil, bilden är tagen med godkännande av utgivare (Trafikverket). 

• Skördetröska (S) 
Det här typfordonet är en skördetröska och kan användas till att dimensionera enskild körvägs 
anslutning till allmän väg. 
 
 

Mått	
Längd:	10,3	meter	
Bredd:	6	meter	
Höjd:	4	meter	
	

Figur 29 Typfordon skördetröska, bilden är tagen med godkännande av utgivare 
(Trafikverket). 

• Motorcykel, MC och moped (Mop) 
Det här typfordonet är bland annat en motorcykel, den används inte till att dimensionera 
något för tillfället utan enbart för att man ska veta storleken på ekipaget.  
 

 

Figur 30 Typfordon motorcykel, MC och moped, bilden är tagen med godkännande av 
utgivare (Trafikverket). 
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BILAGA 2: INTERVJUADE PERSONER  

De som intervjuats till det här examensarbetet angående körspårsprogram är de som följer. 

Andreas Magnusson Väg- och trafikingenjör på VAP 

Anna Garde  Uppdragsledare samt väg- och gatuprojektör på Ramböll 

Anna Jönsson  Mark- och gatuprojektör på Eskilstuna kommun 

Daniel Gamnis  Uppdragsledare och vägprojektör på Ramböll 

Henrik Ericson Mark- och gatuprojektör på VAP 

Hiwa Jafar Karim Väg- och gatuprojektör på Eskilstuna kommun 

Johan Ljungqvist Vägprojektör på Ramböll 

Johanna Stjernström Vägprojektör på Ramböll 

Magnus Olsson Trafikplanerare på Ramböll 

Malin Lagervall Trafikplanerare på Ramböll 

Oscar Ingelmark Väg- och gatuprojektör på Ramböll 

Ragnar Oscarsson Uppdragsledare och vägprojektör på Ramböll 

Ramzi Laktena  Uppdragsledare för väg och gata på Ramböll 

Triin Reimal  Trafikplanerare på Ramböll 

Ulrika Svensson Mark- och gatuprojektör på VAP 
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