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Förord 

Abstract 

Profitability with machine control is the economical earnings that is available 
using machine control on the construction site. The thought is to find a way to 
compensate a measurement techniques or construction worker using machine 
control to direct the operator of the machine. It´s in our interest also to find witch 
machine systems currently in use today. We have in our report concentrate us to 
the machine systems for excavators, dozer and grader. 

Information on the machines function and work, we have been given insight by 
consulting with staff on Svevia and information search on the Internet. We have 
then after each type of machine searched different machine management systems 
which seems relevant for our study. During our visit to Svevia's road projects in 
Eriksmåla we got the chance to see how a GeoROG worked, and how it was 
structured. We had also come out in the workplace and see how the hardware 
systems functioned in the machines on a dozer and two excavators. 

Our results in the report shows that the machine management system pays off, if 
you compare with the cost when you not using machine control. Working in a 
project without machine control requires measurement techniques and 
construction workers who are with the machines and the controls systems, which 
generates a high cost. Machine management systems are more profitable when 
they cost less per day than to use additional staff. Machine management systems 
that exist have a good accuracy, are easy to use and to understand.
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Lönsamhet med maskinstyrning är den ekonomiska vinst man kan göra genom att 
tillämpa maskinstyrningssystem till sina maskiner på arbetsplatsen. Tanken är att 
ta reda på hur man kan kompensera en mättekniker eller anläggningsarbetare till 
att använda sig av maskinsystem som underlättar maskinistens arbete. Det har 
även funnits i vårt intresse att undersöka vilka aktuella maskinsystem som finns på 
marknaden idag. Vi har i vår rapport inriktat oss på de tre maskintyperna 
grävmaskin, bandschaktare och väghyvel.  

Information om maskinernas funktion och arbetsområde har vi fått hjälp med av 
personal på Svevia och informationssökning på internet. Vi har sen efter varje 
maskintyp sökt maskinstyrningssystem som verkar aktuella för vår studie. Vid vårt 
besök på Svevia:s vägprojekt i Eriksmåla fick vi chansen att se hur en GeoROG 
fungerade och var uppbyggd. Vi fick även komma ut på arbetsplatsen och se hur 
maskinsystemen fungerade i maskinerna på en bandschaktare och två 
grävmaskiner. 

Vårt resultat i rapporten visar att maskinstyrningssystemen är lönsamma. Att jobba 
med ett projekt utan maskinstyrning kräver mättekniker och anläggningsarbetare 
som är med maskinerna och kontrollerar, vilket genererar en stor kostnad. 
Maskinstyrningssystemen ger besparingar då de kostar mindre per arbetsdag än att 
nyttja extra personal. Maskinstyrningssystemen som finns har en god 
noggrannhet, är lätta att använda och förstå.  

Nyckelord 

Lönsamhet , Svevia, Maskinstyrningssystem, Grävmaskin, Bandschaktare, 
Väghyvel, GPS-system.  
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1 Inledning 
Maskinstyrning används i dagsläget i större projekt vid olika arbeten som vid 
schaktning och väg- och järnvägsbyggen. Detta medför att man slipper göra en 
utsättning på arbetsplatsen innan man kan börja med maskinarbetet, vilket medför 
att kraven på projekteringen och inmätningen måste göras noggrannare än om 
man inte använder maskinstyrning. 

Maskinstyrningssystemen är dyra i inköp och kräver utbildning för maskinisterna.  
Frågan är hur lönsamma systemen är mot att inte använda datorstyrda 
maskinstyrningssystem överhuvudtaget. Med hjälp av företaget Svevia ska detta 
examensarbete angripa lönsamhetens frågeställningen på de extra kostnader som 
tillkommer, men även hur systemen fungerar och när de används ute på 
arbetsplatsen.  

 

1.1 Bakgrund 
Maskinstyrning används i dagsläget till flera arbetsmoment i anläggningsarbeten 
och ersätter gamla arbetssätt där maskinisten har hand om information som 
mätteknikern tidigare hade. När maskinstyrning blivit allt vanligare under bara ett 
par år har frågor ställts om när det lönar sig att använda dessa dyrare system mot 
att ha en extra anställd som är med och hjälper maskinisten istället. Denna 
diskussion är intressant då det finns många olika system som används idag till de 
maskiner som utför arbetet. Det ingår många kostnader under produktionsfasen 
som man kan spara in på och vet man vilka system som lönar sig så kan man öka 
effektiviteten och kanske hinna lägga mer tid på andra delar.         

 

1.2 Syfte och mål 
Vårat mål är att få ett så bra resultat som möjligt som visar om det blir några 
besparingar eller inte med maskinstyrning och de olika systemen. Vi vill även få en 
bredare inblick i arbetet med maskinstyrning, hur de olika systemen fungerar och 
hur satellitupptagningen går till med satellitsystemen och stödsystemen.  

Vi ska lämna ett examensarbete till Svevia som visar vilka system som är lönsamma 
och hur stora besparningarna blir, beroende på vilka maskiner som utför arbetet.   

 

1.3 Avgränsningar 
Vår avgränsning kommer att vara användningen ute på arbetsplatsen. Det ska 
delas upp i enklare system och i svårare system till de olika maskinerna. Vi 
kommer ta upp systemen för de tre olika maskintyperna grävmaskin, 
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bandschaktare och väghyvel. Beskrivningen skall visa vilka som är enklare och 
svårare system men också hur de fungerar och användningsområden, alltså vilken 
typ av arbetsplats de kan användas på och storkleken av jobb. Andra avgränsningar 
är att vi bara ta upp det svenska rikstäckande stödsystemen SWEPOS då det är det 
som används i dessa typer av arbeten.  

Våran kostnadsberäkning under resultatet kommer att avgränsas på samma sätt 
och bestå av olika exempel på användningsområden ute på arbetsplatsen med de 
olika maskinstyrningssystemen. Resultatet kommer att ta upp de 
utsättningskostnaderna som tillkommer på varje system och inte de kostnaderna 
som alltid är med, som maskinkostnaden.   

 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppbyggd på så sätt att i kapitel 2 tar vi upp vad maskinstyrning är, 
vilka satellitsystem, mätningsmetoder och vilka stödsystem som finns. Delen om 
maskinstyrningssystemen är disponerad i de enklare och de svårare systemen till de 
tre olika maskinerna grävmaskin, bandschaktare och väghyvel. Efter 
bakgrundsinformationen tas det upp hur vi har kommit fram till 
kostnadsjämförelsen.  

Kostnadsjämförelsen är uppbyggd med de olika maskinstyrningssystemen till 
maskinerna som används av Svevia och kommentarer och analys av resultatet finns 
under diskussionen. Referenserna är uppbyggda enligt IEEE-systemet.  
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2 GNSS och maskinstyrningssystemen 

2.1 Allmänt om maskinstyrning 
Maskinstyrning är olika typer av positionsstöd för entreprenadmaskiner som 
grävmaskin, bandschaktare och väghyvel. Maskinstyrning innebär att 
informationen om t.ex. schaktdjup finns i maskinen istället för att mätteknikern 
har hand om informationen. Då man inte gör en vanlig utsättning på 
arbetsplatsen så måste inmätningen och projekteringen göras mycket noggrannare. 
[1,2]  

Maskinstyrning fungerar så att en förare styr maskinen och använder 
maskinstyrningen för att kolla hur man ligger till i plan och höjd, men det finns 
även maskiner som styrs automatiskt. Maskinstyrning kan användas till t.ex. större 
arbeten som vid schakt och fyllnadsarbeten, järnvägsbyggen och vid vägarbeten.  

De olika typerna av positionsstöd som används finns i tre olika nivåer: 

• Passivt stöd innebär att föraren själv positionerar 

• Aktivtstöd betyder att föraren får information från olika signaler 

• Automatik innebär att föraren låter ett system hjälpa till att styra en viss 
funktion, ett exempel är tvärfall 

Man kan dela upp den utrustning som används i tre huvudtekniker: 

• Laser som höjdstöd 

• Totalstation, används för positionering i plan och höjd 

• GPS, som används för att positionera i plan. 

[1] 

2.2 Satellitsystemen 
För att kunna använda maskinstyrning och andra system som behöver 
satellitupptagning finns GNSS som betyder ”Global Navigation Satellite System” 
och är ett samlingsnamn för de olika satellitsystemen.  

Det finns flera olika sorters satellitbaserade navigations och positionssystem för 
olika delar av världen. USA har GPS (Global Positioning System), Ryssland har 
GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) och Europa har 
systemet Galileo som ska vara kompatibelt med de två andra stora systemen.  

Det finns även andra system för till exempel Kina med CNSS (Compass 
Navigation Satellite System). Regionala satellitsystem finns i Japan med QZSS 
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(Quasi-Zenith Satellite System) och i Indien med IRNSS (Indian Regional 
Navigational Satellite System). 

Olika satelliter går i banor runt jorden men på olika höjder. Vanliga 
kommunikationssatelliter är på en höjd ca 2 000 km över jorden, medan GNSS-
satelliterna är runt 20 000 km över jordens yta. [3]    

 

2.2.1 GPS 

GPS är ett amerikanskt system som förvaltas och är uppbyggd av det amerikanska 
försvaret. Man startade projektet 1973 och den 22 februari 1978 sköt man upp 
den första satelliten, men man kunde inte använda systemet för civilmätning 
förrän 1993. Systemet har nu fler civila än militära användare och det är gratis.  

Systemet är utformat så att man ska kunna positionsbestämma över hela världen 
och att det ska finnas minst fyra satelliter tillgängliga. Det finns totalt runt 30 
satelliter fördelade på sex banplan. Satelliterna är på höjd 20 200 km över jorden 
har en inklination på 55 grader (se fig. 1). Inklination betyder den latitud som 
satelliterna vänder vid, alltså lutningsvinkeln mot horisontalplanet. Detta medför 
att de vänder vid Bornholms breddgrad. [3,4] 

 

Fig 1. 55 graders inklination mot ekvatorplanet 

Dagens satelliter har en livslängd på runt 7,5-10 år beroende på hur gamla 
modellerna är, men nästa generations satelliter de så kallade GPS IIF ska ha en 
livslängd på ca 15 år. Själva satelliterna styrs av kontrollsegment som består av 14 
markbaserade kontrollstationer där själva driftledningscentralen ligger i Colorado 
Spring.  

Satelliterna sänder ut på de två olika frekvenserna L1 (1575.42 MHz, våglängden 
19 cm) och L2 (1227.60 MHz, våglängden 24 cm). L1 och L2 modulerade med 
koder så att de kan skicka meddelanden, varje satellit har en egen unik kod. Dessa 
innehåller information för att beräkna satellitens position och satellitklockans 
korrektioner.  
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Det finns två stycken tjänster för absolut mätning med GPS det första är SPS 
(Standard Positioning Service). Den är till för civilt bruk med en 
positionsnoggrannhet på 95%. Den andra tjänsten är till för militära syften och 
kallas PPS (Precise Positioning Service). Den har till skillnad från SPS tillgång till 
krypterade koder och noggrannheten är hemlig. [3] 

 

2.2.2 GLONASS 

GLONASS är Rysslands navigationssystem och är till för militär användning med 
global täckning. GLONASS består av 24 satelliter där tre är reservsatelliter med en 
livslängd på sju år. Då det är till för militär användning står ryska 
försvarsministeriet som ägare medan Federal Space Agency ansvarar för drift och 
underhåll. Man påbörjade projektet 1976 och man sköt upp den första satelliten 
den 12 oktober 1982.  

Satelliterna cirkulerar på en höjd 19 100 km över jordytan och är fördelade på tre 
olika banplan. Lutningsvinkeln för GLONASS-satelliterna är 64,8 grader, detta 
gör att de vänder vid Skellefteås breddgrad, och medför att de täcker in Sverige 
bättre än var GPS-satelliterna gör.  

GLONASS-satelliterna har sina kontrollsegment i olika delar av det forna 
Sovjetunionen vilket medför att det kan ta flera timmar innan man upptäcker 
felaktiga satelliter. Satelliterna har inga unika koder som GPS har utan alla har 
samma kod men de sänder istället ut på olika frekvenser. Man har två satelliter på 
var sin sida av jorden med samma frekvens. 

Det finns så kallade C/A-koder och P-koder för både L1 och L2. Där L1 har 
frekvensformeln 1602+n*0,5625 MHz där n är mellan 1-24. L2 har formeln 1246 
+ n*0,4375 MHz. 

Även GLONASS har två tjänster, en för civilt bruk och en för militär användning. 
SP (Standard precision) är till för civila ändamål och har tillgång till koder och 
satellitmeddelanden. Noggrannheten vid positionering är 99,7 %. Den militära 
tjänsten kallas HP (High Precision) men man har till skillnad från GPS inte 
försämrat den civila noggrannheten och P-koden är inte heller krypterad som i 
GPS motsvarighet. En annan skillnad från GPS-tjänsterna är att HP-tjänsten är 
tillgänglig för civila användare. [3]     

 

2.2.3 GALILEO 

Galileo är ett planerat europeiskt system som ska vara kompatibelt med GPS och 
GLONASS, utvecklingsfasen av systemet påbörjades i mars 2002. Man planerar 
att det ska vara fullt utbyggt 2012. Satellitsystemet ägs av GSA (European GNSS 
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Supervisory Authority) som är skapat av den europeiska myndigheten för detta 
projekt.  

Både GPS och GLONASS är i grund och botten militära system och man vill med 
Galileo minska beroendet av militären. Sverige är med i Galileoprojektet politiskt 
med representanter från Näringsdepartementet som ingår i Europas transportråd. 
Det finns även en svensk referensgrupp med representanter från bland annat 
Lantmäteriet, Vägverket och Banverket, man är med för att se till att systemet ska 
fungera bra på höga latituder som uppe i Norden.  

Galileo ska bestå av 27 satelliter och tre i reserv och kommer att styras från två 
kontrollcentraler via fem så kallade TT&C-stationer vilket står för Telemetry, 
Tracking & Command. En av dessa TT&C-stationer är Esrange Space Center 
som ligger i Kiruna. Satelliterna ska finnas på tre banplan med en höjd på 23 333 
km över jorden. Lutningsvinkeln ligger på 56 grader, alltså en grad högre än för 
GPS. 

 

Fig 2 .Esrange Space Center i Kiruna  

Man har utformat signalerna så att man med utnyttja både Galileo och GPS med 
samma mottagare. Varje satellit ska kunna sända ut 10 signaler inom tre olika 
frekvensområden. Första är E5A/E5B med frekvensintervallet 1164-1214 MHz, 
den andra kallas E6 med 1260-1300 MHz och det tredje området är E2-L1-E1 
1559-1591 MHz. [3] 

 

2.2.4 CNSS 

Innan CNSS (Compass Navigation Satellite System) fanns ett lokalt 
navigationssystem i Kina kallat Beidou-1 som påbörjades år 2000 och bestod av 
fyra satelliter. Det var först tänkt som ett militärtsystem men blev till för civila 
ändamål i april 2004.  
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Beido-1 byggdes sedan om till ett globalt system som till en början ska täcka Kina 
och grannländerna och sedan övergå till global täckning. Själva systemet ska bestå 
av fem geostationära satelliter dvs. i samma riktning och omloppstid som jordens 
rotationstid. Men det ska även finnas 30 MEO-satelliter (Medium Earth Orbit), 
de ska finnas i sex olika banplan på en höjd 21 550 km över jorden. [3] 

 

2.2.5 QZSS 

QZSS som betyder Quazi-Zenith Satellite System är ett regionalt system för Japan 
och ska bestå av tre satelliter. Detta system är till för att förbättra GPS-
konstellationen. Systemet kommer att gå i en quasi-zenit bana så att en av 
satelliterna alltid är nära zenit (högsta punkten på himlen) över Japan. Signalerna 
kommer att vara gemensamma med GPS-signalerna men kommer även ha 
kompabilitet med Galileo. [3]  

 

2.2.6 IRNSS 

Indiens regionala system IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) är 
planerat att bli ett oberoende system med sju satelliter. Systemet ska täcka Indien 
och behövs då GPS fått en väldigt liten spridning i Indien, särkilt på landsbygden. 
Indiska rymdforskar organisationen ska samarbeta med ryska RSA som har hand 
om GLONASS. [3]  

 

2.3 Mätmetoder 
När man använder en GNSS-mottagare är det för att få fram mottagarens 
position. Man gör det genom att mäta tiden det tar för signalerna att komma från 
satelliten till mottagaren, och med hjälp av denna information kan man räkna ut 
ett avstånd. Denna beräkning går att göra då man känner till satellitsignalens 
utbredningshastighet och position, med hjälp av dessa kan man bestämma 
mottagarens position på jorden. [3] 

Kodmätning och bärvågsmätning är två olika metoder som används för att göra en 
avståndsmätning. Med kodmätning använder man sig av koden som satelliten 
skickar ut med en precision på 0,1% av våglängden, vilket är en precision på ett 
par centimeter upp till en halv meter beroende på vilken kod som används. Med 
en våglängd menas det avstånd  som vågen breder ut sig. När man mäter på 
satellitsignalens bärvåg gör man en bärvågsmätning. En bärvågsmätning ger en 
större noggrannhet än kodmätning på ett par millimeter, men det krävs en 
betydligt mer avancerad mottagare. En fördel med kodmätning är att den har en 
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observationstid på ett par sekunder medan bärvågsmätningens observationstid kan 
ta från flera minuter upp till flera timmar. Man kan bestämma positionen med 
olika noggrannhet, de system som finns är absolut positionsbestämning och 
relativpositionsbestämning. [3,5,6] 

 

2.4 Absolut positionsbestämning 
Om man bara behöver noggrannheten på några meter använder man sig av absolut 
positionsbestämning som är den enklaste formen av positionsbestämning. Det görs 
med en mottagare vars position bestäms direkt i relation till satelliterna. Man 
behöver minst fyra satelliter för att kunna bestämma positionen med absolut 
positionsbestämning, men ju mer satelliter man har desto noggrannare blir 
bestämningen.  Systemet används t.ex. i GPS positionering i personbilar. Absolut 
positionsbestämning är inte lämpligt vid maskinstyrning då den har en 
noggrannhet på ett par meter, man behöver istället millimeternoggrannhet med 
maskinstyrning. [3,6] 

 

2.5 Relativ positionsbestämning 
Vid maskinstyrning behöver man en högre noggrannhet än på ett par meter och 
då använder man relativ positionsbestämning. Det man gör är att bestämma 
mottagarens position i förhållande till en eller flera kända punkter. Man kan göra 
bestämningen med hjälp av både kodinmätning och bärvågsmätning.  

Man behöver minst två mottagare och fyra satelliter som är gemensamma för att 
kunna korrigera en större del av felen vid positionering. Man behöver minst fyra 
satelliter för att det finns fyra olika parametrar som är obekanta. De fyra olika 
parametrarna är de tre olika dimensionerna och klockfelet. Ett klockfel 
uppkommer om klockan i satelliten och klockan i mottagaren inte är 
synkroniserade. Med relativ positionsbestämning kan man få en noggrannhet på 
mellan 5-30 mm i plan, om man gör en statisk mätning och observationstiden kan 
vara mellan ett par minuter till flera dygn. Denna stora skillnad på tiden beror på 
avståndet mellan de kända punkterna. [3] 

 

2.5.1 RTK 

Den metod man använder i maskinstyrning när man ska göra en relativ 
positionsbestämning i realtid görs med RTK (Real Time Kinematic). Med realtid 
menas att positionsbestämningen sker direkt. Mätningsmetoden som används till 
RTK är bärvågsmätning. Bärvågsmätning betyder att man mäter på 
satellitsignalens bärvåg och det ger ett avmätningsfel på runt 10-30 mm i plan. 
Kodmätning i realtid görs med systemet DGPS (Differentiell GPS) och ger ett 
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medelfel runt 0,5-5 m i plan, vilket är ett för stort fel om man ska använda sig av 
maskinstyrning.   

För att få centimeternoggrannhet med RTK så har man bärvågsdata från en 
mottagare med en känd referensstation som sänder över och sammanställer 
informationen med en rörlig mottagare. Man behöver även initialisera den rörliga 
mottagaren, det betyder att man bestämmer de vågländer mellan mottagaren och 
satelliten som är okända i början av mätningen. Det görs genom en så kallad 
”flygande” bestämning, med flygande menar man när mottagaren är i rörelse. Det 
krävs minst fem satelliter för att det ska fungera.  

Initialiseringstiden kan ta olika lång tid beroende på mottagarens kvalité, avstånd 
till referensstationen och hur många satelliter som finns. Det kan ta ett par 
sekunder men även flera minuter innan initialiseringen är klar, man har då fått en 
centimeternoggrannhet.     

För att korrigera atmosfärens inverkan på RTK-mätningen så använder man 
nätverks-RTK. Man har då flera referensstationer som sammanverkar i ett stort 
nätverk för att minska felkällor som uppkommer. Andra fördelar är att 
täckningsområdet blir bättre och att all data kvalitetskontrolleras. Med RTK kan 
man ha ett avstånd på 20-30 km mellan referensstationerna och med nätverks-
RTK kan man ha avstånd upp till 70 km med samma noggrannhet. [3,7,8] 

 

2.6 Stödsystem 
Vid relativ mätning kan man använda stödsystem för att effektivisera mätningen. 
Det finns satellitbaserade system SBAS (Satellite based Augmentation System) och 
markbaserade system LBAS (Land based Augmentation System). Ett stödsystem är 
i grund och botten olika fasta referensstationer som tar upp signaler från GNSS-
satelliter och sänder ut data i realtid eller för omarbetning. Stödsystem gör så att 
man kan ta emot justeringar när man ska mäta i realtid.  

Med hjälp av stödsystem så behöver man inte ha två mottagare utan man kan 
precis som i absolut positionsbestämning använda en mottagare. Det som 
tillkommer för en sån här tjänst är en abonnemangskostnad och det finns både 
lokala som nationella och globala stödtjänster. De globala tjänsterna utnyttjar de 
geostationära satelliterna och på grund av deras elevationsvinkel så har de dålig 
täckning i Sverige. Det finns därför svenska stödsystem som SWEPOS. [3] 

 

2.6.1 SWEPOS 

SWEPOS är Sveriges rikstäckande markbaserat stödsystem med fasta 
referensstationer och drivs av Lantmäteriet. SWEPOS startade den 1:a Juli 1998. 
Det är uppbyggt av fasta stationer som tar mot signaler från GNSS-satelliter. Det 
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finns 27 klass A stationer och 125 klass B stationer över hela Sverige, se bilaga 1för 
mer information om placering.  

Klass A stationerna (se fig. 2) består en Dorne Margolin-antenn och en friggebod 
med två likadana utrustningar för att minska risken att stationen ska kunna 
stanna, och för att inte förlora data. Stationerna är placerade på öppna fält för att 
få bättre signalstyrka. Klass B är mycket enklare stationer med antenner placerade 
på hustak och har ingen separat friggebod utan utrustningen finns i redan 
befintliga byggnader som i skolor och andra hus ägda av kommunen. [8] 

För att kunna använda SWEPOS nätverks-RTK-tjänst behöver man en GPS-
mottagare med geodetisk tvåfrekvens, men även en kommunikationsutrustning 
som GSM (Global System for Mobile communications) eller GPRS (General 
Packet Radio Service). Kommunikationsutrustningen kan t.ex. vara en 
mobiltelefon. SWEPOS tjänst fungerar genom att nätverks-RTK-programvaran 
skapar en virtuell referensstation på plats med korrigering för atmosfärspåverkan. 
Detta gör att mottagaren uppfattar att det finns en riktig referensstation precis i 
närheten, och att de data som skickas är gjord för just den som ska använda 
tjänsten.  

 

Fig 3. SWEPOS klass A station i Jönköping 

För att använda SWEPOS och deras nätverkstjänst behöver man ett abonnemang, 
det finns flera olika abonnemang beroende på hur många stationer man vill ha 
tillgång till och under hur lång tid det ska gälla. [3,8] 
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2.7 Maskinstyrningssystem  
GeoROG och kontrollbox är två styr- och kontrollenheter som används i de 
maskinstyrnings system vi kommer nämna. GeoROG:en är den enhet som 
behandlar informationen den fått in från GPS-mottagaren eller totalstationen mot  
en 3D-modell. GeoRogen skickar sen över informationen om maskinens läge och 
differenserna mot 3D-modellen till kontrollboxen som anger differenserna på en 
display, och om automatik finns korrigerar kontrollboxen differenserna. 
[10,11,12] 

 

Fig 4. GeoROG 

 

Fig 5 . Kontrollbox Scanlaser 
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2.7.1 Enklare maskinsystem 

Med enklare maskinstyrningssystem syftar vi till maskinsystem som nollställs mot 
en fysiskt höjd eller nollställs mot laser. Detta medför att all utrustning finns på 
arbetsplatsen och det tillkommer inga extra utgifter för RTK-abonnemang eller 
andra stödsystem. Systemen monteras på maskinerna och guidar sedan 
maskinisten efter den höjd eller tvärfallet maskinisten ställt in systemet efter. [10] 

 

2.7.2 Svårare maskinsystem 

De svårare systemen innebär att maskinens system styrs eller att maskinisten 
guidas mot en yttre enhet. Stödsystemet kan vara en totalstation som står  på 
arbetsplatsen eller  via en GPS-mottagare på maskinen. I dessa fall har maskinen 
en styrdatorenhet en så kallad GeoROG med en 3D-modell som kontrolleras mot 
maskinens placering. Differenserna mellan 3D-modellen och maskinens verkliga 
placering visas på kontrollboxen eller justeras automatisk. [10,11,12] 

 

2.8 Grävmaskin 
Till grävmaskiner idag kan man använda sig av flera system för olika typer av jobb 
och noggrannhet. Det finns fem olika system som skiljer sig åt vad de gäller 
utrustning och typ av arbete man önskar att utföra och vad som är i behov av att 
kontrolleras. Det kan handla om att i en ledningsgrav kontrollera djupet och 
lutningen i ledningsgraven. Har man ett område med flera olika lutningar och 
höjder kan en 3D-modell i maskinen vara nödvändig för att få önskat resultat. 
Systemen nollställs antingen mot en laser eller en fysisk höjd i terrängen som t.ex. 
en flukt eller kantsten. Har man utrustat maskinen med ett GPS-system 
kontrolleras allt mot en 3D-modell som man fört in i maskinens GeoROG. 
Bedömningen efter hur mycket systemen kostar och storleken på arbetet har lagts 
upp i ordning efter hur avancerade de är. [10,11,12] 

 

2.8.1 Enklare system 

2.8.1.1 Quickdig 

Quickdig är ett trådlöst enfallssystem som lämpar sig i första hand till mindre och 
medelstora grävmaskiner. Detta är ett mycket enkelt system som kalibreras mot en 
laser eller en fysisk höjdreferens. Utrustningen kan flyttas mellan olika maskiner 
samt lagra inställningar från fem grävmaskiner varav nio typer av skopor. Systemet 
består av tre trådlösa sensorer som monteras på bommen, stickan och skopan med 
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hjälp av kraftiga mageter och drivs av solceller. I hytten sitter en kontrollbox och 
pildisplay som monteras med sugkoppar och visar skopans höjd och lutning.  

Den stora fördelen med Quickdig systemet är att de enkelt kan flyttas mellan 
grävmaskinerna. När man ska börja arbetet tar en montering och kalibrering ca. 
15 minuter innan man kan påbörja arbetet. Detta system används för maskiner 
under 15 ton för att de trådlösa sensorerna hamnar utom räckhåll på större 
maskiner. Det kostar ca 65 000 kr för maskinisterna att skaffa ett Quickdig 
system. [10,13] 

 

2.8.1.2 Enfallssystem 

Detta är ett liknade system som Quickdig utom skillnaden att detta är ett 
maskinsystem som inte är trådlöst utan har kablar mellan de tre sensorerna som 
sitter på bommen, stickan och skopan. Sticksensorn har som i Quickdig systemet 
en lasermottagare för när man önskar kalibrera mot en laser om man inte har en 
fysisk höjdreferens. Utrustningen består här med av en kontrollbox, pildisplay och 
de tre sensorerna.  

Detta system lämpar sig främst till arbeten som innehåller VA, grunder och planer. 
Enfallssystem finns nu som standard på maskinerna och inget som maskinisterna 
får extra betalt för. [10] 

 

Fig 6. Utplacerade sensorer 

2.8.1.3

2.8.1.4

 Tvåfallssystem 

Ett tvåfallssystem lämpar sig till arbeten som gator och vägar med två lutningar 
samt då maskinen behöver svänga runt från sitt läge. Utrustningen består som i 
enfallssystemet av en kontrollbox, pildisplay och de tre sensorerna ytterligare av en 
svängsensor. Svängsensorn innehåller en kompass för maskinens riktning men 
även maskinens lutning i längd och i tvärled. Ett tvåfallssystem kostar ca 94 000 kr 
för maskinisten. [10,13] 

 

 Grävsystem med tilt 

Tilt-systemet skiljer sig inte från tvåfallssystemet mer än att skopsensorn fungerar 
även som en tiltsensor. I hytten har man utöver kontrollboxen och pildisplayen en 
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kopplingsbox för att kunna slå på och av tiltsensorn. När tiltsensorn slås på så 
kommer automatiskt höjdfelen vid tiltningen kompenseras och rätt lutning på 
skopan kommer visas på displayen. Tvåfall med tiltsensor kostar ca 109 000 kr att 
införskaffa. [10,13] 

 

Fig 7. Tilt 

 

2.8.2 Svårare system 

2.8.2.1 Grävsystem med GPS 

Ett GPS-system är de mest avancerade grävsystemet som visar maskinisten en 
modell av hur arbetet ska utföras. Maskinsystemet innehåller utrustningen som 
nämns i enfalls-, tvåfalls-, eventuellt tiltsystemet, en eller två GPS-mottagare samt 
en GeoROG. [10,11,12] 

 

Fig 8. Fullstädigt grävsystem 

Grävsystemet fungerar så att GPS-mottaren ger maskinens XYZ-koordinater som 
behandlas mot en 3D modell i GeoROG:en. Höjdavvikelser, sidomått och tvärfall 
skickas över från GeoROG:en till kontrollboxen som visar avvikelserna för 
maskinisten. Man kan utrusta grävmaskinen med en enkel GPS eller dubbel GPS. 
Med en enkel GPS så måste maskinen rotera ett kvarts varv efter de att maskinen 
flyttas för att kunna bestämma maskinens riktning. Har man utrustat maskinen 
med ett dubbelt GPS system är maskinens placering hela tiden bestämd och inget 
moment behövs för att bestämma maskinens riktning. För att köpa ett 
tvåfallsystem med tiltsensor och GPS-mottagare kostar det ca 123 000 kr. 
[10,11,12,13] 
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Fig 9. GeoROG planvy för grävmaskin 

 

2.9 Bandschaktare 
Bandschaktarens uppgift är att breda ut massor och få en plan schakt som ska vara 
till en väg eller t.ex. en parkeringsyta. Bandschaktaren kan justeras i höjd och 
bladets lutning för att uppnå önskat resultat. [10,11] 

 

Fig 10. Bandschaktare  
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2.9.1 Enklare system 

2.9.1.1 Tvärfallsautomatik 

Utrustar man bandschaktaren men tvärfallsautomatik kan man ställa in önskat 
tvärfall i kontrollboxen i hytten. Bladets tvärfall känns av via bladsensorn vilken 
innehåller en elektronisk libell som monteras på  bladet. På upp/ner spakarna i 
hytten sitter multiswitcharna där automatiken kan slås av och på och ändra bladets 
höjd/tvärfall på vardera sida av bladet. I bilden nedan (se fig. 11) finns en annan 
modell av kontrollbox där automatiken slås på/av och justeras manuellt på 
kontrollboxen. [10] 

 

Fig 11. Kontrollbox bandschaktare 

2.9.1.2

2.9.2.1

 Lasermottagare 

För att justera bladets höjd så använder man sig av en lasermottagare som man 
fäster på bladet. Här kan lasermottagaren ta emot lasersignalen direkt på enheten 
vid bladet eller så får man använda en mast som tar emot lasersignalerna. Ska 
bladet höjas eller sänkas visas det på lasermottagaren eller på en display i hytten. 
[1,10] 

 

2.9.2 Svårare system 

 GPS/Totalstation 

Bandschaktaren kan arbeta mot en 3D modell via GPS eller en totalstation. Man 
behöver då både bladsensorn, en mottagare för höjden på bladet, en GPS-
mottagare samt en GeoROG som tar in XYZ-koordinaterna från GPS-mottagaren 
eller totalstationen. När GeoROG:en får XYZ-koordinaterna beräknar den höjd- 
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och tvärfallsavvikelsen som kontrollboxen tar emot och justerar automatisk. 
[10,11,12] 

 

Fig 12. Totalstation 

 

2.10 Väghyvel 
Väghyvels uppgift är att under byggnation av vägar plana ut de olika skikten i rätt 
höjd och tvärfall samt underhålla befintliga vägar. Väghyvelns redskap är bladet 
framför förarhytten som kan justeras i höjd, tvärfall och bladets rotationsvinkel 
som har betydelse för vägens utformning. [10,11,12] 

 

Fig 13. Väghyvel 

2.10.1 Enklare system 

2.10.1.1 Tvärfallsautomatik 

Justering av tvärfallet  på väghyveln fungerar på ett liknande sätt som för 
bandschaktaren. I hytten finns kontrollboxen som systemet styrs ifrån, samt 
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multiswitcharna som kan användas för att slå av och på och justeras manuellt. För 
att känna av maskinens lutning i längd monterar man en längdfallssensor som 
innehåller en elektronisk libell, liksom bladsensorn som sitter på bladet och läser 
av tvärfallet. Man monterar även en rotationssensor som innehåller en 
potentiometer vilken läser av bladets rotationsvinkel. [10] 

 

2.10.1.2

2.10.1.3

 Ultraljud 

Ultraljud är en utrustning som består av en sändare som sänder ut ljud i ca 300 
m/s och som sen registrerar ljudimpulserna vilket ger höjd eller avstånd till en 
referenshöjd. Referenshöjden kan vara den existerade vägen, kantsten, lina eller en 
grusyta. Utrustningen fäst oftast längst ut på bladet som är den del som skall 
justeras efter referenshöjden. Ultraljudsföljaren mäter utanför bladet och sensorn 
tar hänsyn till eventuella temperaturförändringar för att alltid kunna ge den 
verkliga höjden. [10] 

 

 Lasermottagare 

Lasermottagaren är av samma typ som för bandschaktaren. Det är en mottagare 
som sitter på maskinens blad som justeras efter en planlaser på arbetsplatsen. Man 
kan använda sig av en lasermottagare eller en mast som är monterad på bladet och 
tar emot lasersignalerna. Justeringen av bladet kommer att visas på enheten på 
bladet eller på en display i maskinhytten. [10] 

 

Fig 14. Lasermottagare med indikator 

2.10.2 Svårare system 

2.10.2.1 GPS/Totalsstation 

Systemet tillämpas på samma sätt som för bandschaktaren, med differenser mellan 
maskinens XYZ-koordinater och 3D modellens XYZ-korrdinater. För att använda 
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ett system med GPS eller totalstation behöver väghyveln utrustas med 
utrustningen för tvärfallsautomatik, GPS-mottagare samt en GeoROG.  

GeoROG:en behandlar informationen den fått in från GPS-mottagaren eller 
totalstationen mot modellen och skickar över differenserna till kontrollboxen som 
korrigerar differenserna. [10,11,12] 

 

Fig 15. GeoRog vy för väghyvel 
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3 Analys av systemen      
För att få information om hur lönsamt maskinstyrning är så har vi samlat ihop 
information från Svevia och företag som säljer produkterna. Vi behövde veta när 
man använder de olika systemen och vilka som Svevia använder ute på sina 
arbetsplatser. Vi valde att dela upp kostnadsberäkningen i de olika systemen för  
maskinerna.  

Vi besökte Svevias vägbygge i Eriksmåla för att lära oss mer om hur 
maskinstyrning fungerar och när det kan användas. Vi har intervjuat mättekniker 
och maskinister om maskinstyrning och fått deras synpunkter. Själva 
kostnadsberäkningen gjordes med hjälp av den information vi fått av Svevia om 
hur det sett ut på nya och tidigare byggen.   

 

Fig 16 . Vägbygge i Eriksmåla 

Informationen bearbetades genom att vi tog kostnaderna för de olika systemen och 
jämförde med vad det skulle kosta att nyttja en extra mättekniker eller en 
anläggningsarbetare. När man inte använder sig av maskinstyrning i 
arbetsmomentet så bör en extra mättekniker finnas på plats, samt en 
anläggningsarbetare. Resultatet beräknas på extra kostnaderna under en dag för 
systemen, detta för att kunna göra jämförelsen tydlig och strukturerad.  
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4 Lönsamhetsjämförelse av systemen 

4.1 Kostnader 
Vi har i vårt resultat tagit upp de extra kostnader som tillkommer med eller utan 
maskinsystemen. Det som tillkommer utöver maskinkostnaden är kostnader när 
det krävs en mättekniker eller kostnaden för systemen man tillämpar räknat per 
arbetsdag. Vi valde att inte ha med maskinkostnaden då det finns olika sorters 
klasser och storlekar på maskinerna. Våra uppgifter om kostnader och 
tidsbedömningen har tagits fram i samråd med mättekniker på Svevia. 
Lönsamhetsberäkningen är gjord genom att jämföra kostanden utan 
maskinstyrning med de olika systemens kostnader under en normalarbetsdag på 8 
timmar. Vi har beräknat kostnadsbesparningen med maskinstyrning och jämfört 
med kostnaden utan maskinstyrning. Besparningen är angiven i procent, d.v.s. 
50% är en halvering av kostnaden.  

Kostnadsbesparing: (utan maskinstyrning-styrningssystem)/utan maskinstyrning 

Ex. Bandschaktare GPS: (5680-1695)/5680 = 70%   

Det tillkommer en extra kostnad utöver maskinkostnader för maskinisterna när de 
ska navända GPS-systemen. Man tar oftast inget extra utöver maskinkostanden 
när de gäller enklare system som enfalls- och tvåfallssystem eller om man använder 
sig av ultraljud. 

Kostnadsjämförelsen för maskinsystemen finns på bilaga 2,3 och 4.   

 

4.2 Grävmaskin 
Kostnadsjämförelsen för de olika systemen som används till grävmaskinen finns i 
bilaga 2. 

4.2.1 Utan maskinstyrning 

Arbetar man utan någon typ av maskinstyrnig krävs ett stort förarbete med att 
sätta upp flukter och andra riktlinjer som maskinisten kan gräva efter. Vi har 
räknat med att de krävs mer eller mindre en mättekniker som är närvarande hela 
tiden med att sätta ut flukter och kontrollera höjd och lutning så att önskat 
resultat uppnås. Det behövs en anläggningsarbetare som är med grävmaskinen hela 
tiden och markerar/guidar maskinisten. Vi har beräknat utsättningskostnaden till 
5680 kr enl. bilaga 2. 
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4.2.2 Laser 

Laser är utmärkt att använda när de gäller schakter, ledningsgravar och de arbeten 
som har en yta av ett plan som lasern kan ställas in efter. Till lasern krävs en 
lasermottagare på stickan (se figur 6) som maskinisten inte tar något extra för. 
Lasern kan användas som kontroll för maskinisten som får ställa skopan i sitt 
ursprungliga läge och sänka ner mot schakten för att kontrollerna höjden. När 
maskinisten har lasern som hjälpmedel så räknar vi med att anläggningsarbetaren 
kan vara med halva dagen. Vår beräknade summa blir 3850 kr och en besparing på 
32%. 

4.2.3 Totalstation 

En totalstation kan en mättekniker sätta upp mot maskinen på ca 30 minuter och 
den fungerar i nästan alla väderförhållanden. Mätteknikern är med i en timme då 
det även görs en maskinkontroll och totalstationen ska tas ner i slutet av dagen. 
Det är ibland ett måste om maskinen inte kan få satellitkontakt med GPS, om till 
exempel maskinen arbetar under en bro eller liknande. Man får en bättre 
noggrannhet med en totalstation jämfört med en GPS men det är dyrare att 
använda sig av en totalstation. Totalstationen måste dessutom upprättas på nytt då 
maskinen förflyttar sig längs en sträcka. Vi får med totalstationen summan 1870 
kr och besparingen 67%. 

4.2.4 GPS 

GPS-systemet är det mest avancerade systemet som man kan använda sig av idag. 
Användning av GPS-system medför att maskinisterna klarar sig större delen av 
dagen med den information de kan läsa ut från GPS-systemet. Systemen är idag 
lätta att använda och det är svårt att ta bort eller ändra materialet i utrustningen. 
Vilket är till fördel till maskinisterna som helst vill känna tryggheten att de inte 
ändrat eller tagit bort filer. Maskinisterna har ansvaret att maskinen ska vara 
förbered för GPS-styrning med sensorer och kontrollbox, GeoROG:en står 
entreprenören för. Man anser att den noggrannhet man får ut med GPS är helt 
tillräklig för anläggningsarbeten. Det som kan hända är att GPS-mottagaren kan 
hamna i en ”GPS-skugga” och antalet satelliter är för få för GeoROG:en. Men 
enligt mättekniker och maskinister vi kommit i kontakt med händer det sällan att 
antalet satelliter blir för få. Mätteknikern är med under ca 15 min då det görs en 
maskinkontroll. GPS-styrningen ger en summa på 1135 kr och besparingen 80%. 

 

4.3 Bandschaktare 
För kostnadsjämförelsen av systemen till bandschaktaren se bilaga 3.  
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4.3.1 Utan Maskinstyrning 

Körs bandschaktaren utan maskinstyrning har vi här räknat med att en 
mättekniker samt en anläggningsarbetare som ska assistera bandschaktaren. 
Mätteknikern kommer att vara med 4 tim/dag för att kontrollera höjden på 
schakten och lutningen samt att jobba med att sätta upp riktmedel för maskinsten. 
Anläggningsarbetaren kommer att finnas till hands för bandschaktaren under 8 
tim/dag. Vi har beräknat utsättningskostnaden till  
5680 kr enl. bilaga 3. 

4.3.2 Laser 

Att använda en planlaser till en bandschaktare är nog ett system som lämpar sig 
mycket bra mot en bandschaktare. Bandschaktarens arbete består som regel att 
plana ut ytor till vägar och schakter till en bestämd nivå för varje lager. Men 
planlasern klarar enbart plana ytor och lasern måste flyttas så den kan användas för 
båda tvärfallen på vägen. Här kommer mätteknikern finnas till hands för 
bandschaktaren under 1 tim/dag medan en anläggningsarbetare får vara där  
8 tim/dag. Vår beräknade summa blir 3850 kr och en besparing på 32%. 

4.3.3 Totalstation 

Med en totalstation till bandschaktaren så kopplas en GeoROG in, och man kan 
då utnyttja maskinstyrning med automatik. Detta gör att maskinisten inte behöver 
röra spakarna utan totalstationens signaler jämförs med GeoROG:ens 3D-modell 
och justerar bladet därefter. Totalstationen har en mycket hög noggrannhet och 
dagens totalstationer klarar avstånd över 1000 m. Mätteknikern räknade vi med 
att 1 tim/dagen räcker för att sätta upp och ta ner totalstationen samt göra en 
maskinkontroll under dagen. Med totalstationen fick vi en summa på 1870 kr och 
en besparing på 67%. 

4.3.4 GPS 

Kopplar man upp bandschaktaren mot ett GPS-system kan bandschaktaren röra 
sig utan tillgång till någon utplacerad utrustning. GPS-utrustningen behandlas 
mot GeoROG:en och justerar bandschaktarens blad efter de differenser som skiljer 
terrängen mot GeoROG:ens 3D-modell. Med GPS-systemet är det större 
möjlighet att uppnå rätt resultat direkt utan att justera i efterhand. Med systemet 
får man en större noggrannhet vilket ger att man undviker spill på de dyrare 
massorna och kan minska kostnaden. Här räcker det med att mätteknikern gör en 
maskinkontroll under dagen på ca 15 minuter. Vi fick här en uttsättningskostnad 
på 1695 kr samt besparingen 70%. 
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4.4 Väghyvel 
Se bilaga 4 för kostnadsjämförelsen för styrningssystemen som används till 
väghyveln. 

4.4.1 Utan maskinstyrning 

En hyvel som körs utan något system som kontrollerar eller styr hyvelns blad 
kommer att vara i behov av information om justering i tvärfall och höjd. Det är 
med en stor risk att hyveln kommer att gå över samma sträcka ett par gånger innan 
man får önskat resultat. Mätteknikern i detta fallet finnas till hands 4 tim/dag för 
kontroller och fluktning samt en anläggningsarbetare som finns till för väghyveln 8 
tim/dag. Utan maskinstyrning har vi beräknat utsättningskostnaden till 5680 kr 
enl. bilaga 4. 

4.4.2 GPS 

Utrustar man hyveln med ett GPS-system kommer hyvelns blad justeras 
automatiskt och antal överfarter kommer att minskas. Man ser då att önskat 
resultatet kommer uppfyllas snabbare än en hyvel utan GPS-styrning. Det ger även 
en möjlighet att bespara massor när man har en god noggrannhet över 
lagertjocklekarna. Sen kommer mätteknikern att utföra en maskinkontroll på ca 
15 minuter under dagen. Med GPS-styrning till väghyveln får vi en 
utsättningskostnad på 2095 kr och besparngen 63%. 
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Fig 17. Kostnader för utsättning med eller utan maskinstyrning räknat per dag 

 

Fig 18. Besparing med maskinstyrningssystemen i procent.  
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5 Slutsats och diskussion 
Vi redovisar en kostnadsbesparing för utsättning med maskinstyrning jämfört med 
tradiotionell utsättning. Vi tyckte att det räckte då det är kostnadsbesparingarna 
som är relevanta i jämförelsen då de resterande kostnaderna som t.ex. 
maskinistkostnaden alltid tillkommer. Utöver maskinistkostanden så tillkommer 
en extra kostnad för vissa av systemen, då maskinen är t.ex. GPS-förberedd, dessa 
kostnader har vi tagit med i jämförelsen. Våran lönsamhetsjämförelse är gjord så 
att vi jämförde kostnaden per dag, med eller utan de olika styrningssystemen och 
fick då ut en procentsats på lönsamheten. Detta gjorde vi för att få strukturerad 
kostnad som gör det lätt att jämföra systemen. Vi valde att inte jämföra själva 
systemen med varandra då de används till olika sorters arbeten på en arbetsplats.    

När man inte använder sig av maskinstyrning så tillkommer en kostnad för en 
extra mättekniker och en anläggningsarbetare. En extra mättekniker eller 
anläggningsarbetare måste vara med en större del av tiden då man inte använder 
sig av maskinstyrning och i priset ingår också den sociala avgiften. Vid mindre 
komplicerade arbeten finns möjligheten att det inte lönar sig med maskinstyrning, 
men då systemen bara blir billigare och lättare att använda så kommer det nog 
förändras även för mindre arbeten framöver. För att använda sig av maskinstyrning 
så måste maskinisterna lägga ut stora kostnader så att man kan använda systemen. 
För de enklare systemen får maskinisterna inte extra betalt i dagsläget, då dessa 
system har blivit standard i maskinerna. Systemen kräver även utbildning och en 
inlärningstid och det kan vara svårt att ta till sig nya system. 

En stor del av ekonomin på ett bygge handlar om effektiviteten och hur mycket 
tid man sparar med systemen. Detta är inte lätt att få med i jämförelsen och kan 
skifta kraftigt från dag till dag. En faktor kan vara krångel med systemen och 
mätteknikern måste då åtgärda en stor del av dessa problem vilket tar en viss tid. 
Ett problem med GPS är att maskinerna kan bli stillastående om de inte får 
kontakt med satelliterna. Det kan bero på störningar från väder och atmosfär som 
gör att noggrannheten kan försämras något, men anses ändå som god. De gånger 
som antalet satelliter är för få kan vara då maskinen skyms från satelliterna. Vi fick 
höra att det var svårare att få kontakt med fler satelliter om man byggde en väg i 
öst/västlig än i nord/sydlig riktning. Detta för att de flesta satellitsignaler kommer 
från söder med olika infallsvinklar.   

Man kan även påpeka att en mätteknikern får tid med andra uppgifter om man 
har maskinstyrning, då mätteknikern inte behöver informera maskinisten lika ofta. 
Det kan vara att de hinner med uppgifter som skulle bli bortprioriterade annars, 
t.ex. att vissa misstag kan hittas lättare och effektiviteten på arbetsplatsen kan ökas.    
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5.1 Grävmaskin 
Våran kostnadsberäkning visade att alla maskinstyrningssystem för grävmaskinen 
var billigare än att ha med en mättekniker som gör jobbet istället. Detta beror på 
att den dagliga kostnaden för ett system är inte särkilt dyrt i dagsläget. Man 
behöver också mätinstrument när man inte använder maskinstyrning men vi 
räknar med att instrumenten ingår i mätteknikerns kostnad.   

GPS var mest lönsam bland grävmaskinssystem, det var en besparing på 80% 
jämfört med utan maskinstyrning. Denna stora skillnad på kostnad beror på att 
man sparar in en extra arbetare. Kostnaderna för själva GPS:en och GeoROG:en 
är inte stor när man jämför priset för en arbetare som i princip har lika hög timlön 
som systemen under en dag.  Med GPS så får en maskinist ca 30 kr/tim för att 
deras maskiner är GPS-förberedda, denna kostnad tillkommer inte med 
totalstation och de enklare systemen som enfalls- och tvåfallssystem som kräver 
laser. GPS är mycket bra till många olika sorters grävarbeten men vid tillfällen då 
man inte får kontakt med tillräckligt många satelliter så kanske man får välja ett 
annat system.  

Att använda en totalstation till en grävmaskin var även den väldigt lönsam med 
67%. Man tjänar inte riktigt lika mycket pengar beroende på kostnaden för en 
totalstation och att även här ingår GPS-kostnaderna. Mätteknikern måste vara 
med ca en timme istället för en kvart när man använder en totalstation. Valet 
mellan GPS och totalstation beror på vilket arbete som ska utföras och vilken 
noggrannhet man vill uppnå.  

Lasern gav enligt vår beräkning 32% lägre kostnad än utan maskinstyrning, det är 
även det en väldigt hög siffra. Men att det är minst lönsam beror på att man måste 
ha med en anläggningsarbetare under hela dagen som håller på med flukterna, 
lasern och paddar. Laser är inte heller optimal till alla sorters arbeten men är 
väldigt bra vid schakter  och ledningsgravar för att få en bra noggrannhet.    

 

5.2 Bandschaktare 
Vårt resultat visar att det i stort sett alltid lönar sig med användning av 
maskinstyrning som hjälpmedel. Instrumenten som används är inte komplicerade 
att sätta upp och ställa in. Den dagliga kostnaden är med helt överkomlig jämfört 
med att en mättekniker eller en anläggningsarbetare skall finnas tillgänglig för att 
guida maskinisten på arbetsplatsen. Vi har i vår jämförelse kommit fram till att 
GPS-styrningen är det system som lönar sig mest, och inte långt efter kommer 
styrning med totalstation.  

GPS-styrningen var enligt vår jämförelse det system som hade största besparingen 
med 70%. Nyttjar man ett GPS-system till bandschaktaren tar maskinisten en 
extra maskinkostnad på ca 100 kr/tim för att maskinen är GPS förberedd. Sen 
tillkommer även en kostad för GeoROG, GPS-mottagare, GPS-station och sen 
har vi satt en mättekniker  på att utföra en daglig maskinkontroll om 15 min. Med 
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GPS-styrning styrs bladet automatiskt efter GeoROG:en som tar ut differenserna 
mellan maskinens läge och modellen som lagts in. Att använda sig av GPS-
styrning är smidigast då man inte behöver sätta upp något instrument utanför 
maskinen.  

Använder man sig av en totalstation får vi fram en besparning på 67%. Här har vi 
räknat med att en mättekniker sätter upp och ställer in totalstationen under en 
timma per dag, sen tillkommer kostnaden för GeoROG och GPS-mottagare. När 
maskinisten har en GeoROG i maskinen styrs bladet efter GeoROG:ens 3D-
modell sen kan maskinisten utläsa hur hela vägen kommer se ut i tvärsektionerna 
och andra vyer som man får tillgång till. Det finns ändå ett intresse för att sätta ut 
markeringar i terrängen för att ändå få viss guidning hur vägen tar sig fram i 
terrängen. Totalstationen har en stor räkvidd över arbetsplatsen så vida inte något 
skymmer totalstationen från maskinens mottagare, vad det gäller terräng eller 
andra maskiner på arbetsplatsen. Totalstationen kan vara ett komplement till 
GPS-styrning då man inte kan få kontakt med tillräkligt med satelliter. Det kan 
också vara ett alternativ då terrängen skymmer eller maskinen arbetar under 
exempelvis en brokonstruktion. 

Lasern har en kostnadsbesparing på 32% gentemot att klara sig utan några 
hjälpmedel till bandschaktaren. Lasermottagaren på bandschaktarens blad visar 
med en upp- och nerpil hur maskinisten ska justera sitt blad i höjd, visar 
lasermottagaren ett streck ligger bladet i rätt höjd. För att uppnå rätt höjd på en 
schakt är lasern ett enkelt och bra instrument. Det lasern inte klarar av är bladets 
tvärfall då det enbart sitter en lasermottagare i mitten eller i utkanten av 
schaktbladet. För att lasern bara klarar av en plan yta i taget har vi valt att sätta en 
anläggningsarbetare som följer med bandschaktaren och flyttar lasern vid behov 
samt en mättekniker som utför kontroller och sätter upp lasern.  

 

5.3 Väghyvel 
Har man en väghyvel på vägbygget tar maskinisten enbart extra kostnader då 
väghyveln är GPS förberedd. De övriga instrumenten och sensorerna tar man inte 
längre extra kostnad för utan anses som standardutrustning. I vårt resultat har vi 
kommit fram till att det lönar sig mest med att använda sig av GPS-styrning till 
väghyveln. 

Utför man arbetet med GPS-styrning kommer man få önskat resultat snabbare. 
Maskinisten lägger på en kostnad på 150 kr/tim för att maskinen är GPS-förbered. 
Vi har uppskattat att det krävs enbart en maskinkontroll om ca 15 min av 
mätteknikerns tid, och då får vi att det är 63% lägre kostnad jämfört med  
maskinstyrning. Sen räknar vi med att man med ska bespara en del tid då vi anser 
att det kommer gå färre överfarter över överbyggnaden om det görs rätt direkt. 
Styrningen tar hänsyn till om man kör på en ojämn vägbana eller om man kör 
över en stor sten. Maskinstyrningen justerar om bladets tvärfall och höjd så att 
tänkt schakt uppfylls. 
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Kör man väghyveln utan någon automatisk styrning så har vi räknat med att en 
mättekniker  och en anläggningsarbetare kommer finnas tillgängliga under hela 
dagen för kontroll och guidning åt maskinisten. Det handlar då om att 
mätteknikern tillsammans med anläggningsarbetaren får kontrollera höjd, tvärfall, 
vägbredd m.m.  

  

5.4 Slutsats 
Kostnadsbesparinge med maskinstyrning visar sig bero på att det kostar så mycket 
mer när man har en extra arbetare som hjälper maskinisten mot att använda sig av 
ett maskinstyrningssystem. Med ett styrsystem kan en mättekniker eller en 
anläggningsarbetare komma och hjälpa under några timmar om dagen. 
Effektiviteten på en arbetsplats beror mycket på hur skicklig grävmaskinisten är. 
En skicklig maskinist kan utföra sitt arbete väldigt självständigt och få ett väldigt 
bra resultat utan maskinstyrning. Det kan också ta tid för maskinisterna att lära sig 
systemen vilket kan göra att arbetet går långsammare än om man inte använt 
maskinstyrning. Tittar man på ett långsiktigt plan så blir maskinstyrning mer 
effektivt och systemen utvecklas hela tiden mot att vara mer lättillgängliga vilket 
kommer göra arbetet lättare och bättre. Det man kan tänka på är att maskinisterna 
måste uppdatera sig och betala för nya system för att hänga med i utvecklingen.  

Som mättekniker får man inte glömma hur arbetet skulle gjorts om man inte hade 
haft systemen. Det kan komma tillfällen då man behöver utföra arbeten utan 
systemen och då måste man veta hur man ska göra för att uppnå ett bra resultat, 
det kan vara vid tillfällen då systemen helt enkelt slutar att fungera och det tar tid 
att få det fixat. Det är viktigt att man inte glömmer de grundläggande delarna i en 
mätteknikers arbete. Man måste även besitta kunskapen hur man använder sig av 
äldre utrustning då alla företag inte har råd eller resurser att använda de senaste 
mest moderna systemen. Man måste även vara öppen för att lära sig nya system 
och inte bara hålla sig vid de man redan kan, vilket är väldigt lätt att göra då det är 
en trygghet. Maskinstyrningssystem utvecklas hela tiden och kräver kunskap från 
både mättekniker och maskinister, men systemen gör i många fall arbetet lättare 
och effektivare för alla parter.  
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8.1 Bilaga 1 SWEPOS referensstationer 
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/Swepos_kart_Aug07.JPG (Acc. 2009-04-21) 

SWEPOS referensstationer från 
norr till söder. 

Klass A (27): 
Kiruna, Överkalix, Arjeplog, 
Skellefteå, Vilhelmina, Ratan, 
Holmsund, Umeå, Östersund, 
Kramfors, Sundsvall, Sveg, Leksand, 
Mårtsbo, Uppsala, Karlstad, Lovö, 
Vänersborg, Norrköping, Smögen, 
Jönköping, Borås, Visby, Onsala, 
Oskarshamn, Hässleholm.  
Klass B (125): 
Jokkmokk, Övertorneå, Kåbdalis, 
Gunnarsbyn, Arjeplog-c, Haparanda, 
Nyborg, Älvsbyn, Luleå, Arvidsjaur, 
Sorsele, Långträsk, Jävre, Malå, 
Storuman, Bastuträsk, Lycksele, 
Burträsk, Bjuröklubb, Gäddede, 
Norråker, Dorotea, Vindeln, Åsele, 
Hotagen, Strömsund, Nyliden, 
Kallsedet, Junsele, Skorped, Järpen, 
Storlien, Örnsköldsvik, Långsele, 
Strömsnäs, Gällö, Liden, Åsarna, 
Funäsdalen, Ånge, Hede, Ramsjö, 
Lofsdalen, Hassela, Grövelsjön, 
Hybo, Hudiksvall, Särna, Hamra, 
Alfta, Sandarne, Älvdalen, Sälen, 
Furudal, Höljes, Svartnäs, Malung, 
Gävle, Söderboda, Långshyttan, 
Lindesnäs, Östmark, Östervåla, 
Grängesberg, Norberg, Hagfors, 
Charlottenberg, Arholma, Almunge, 
Hällefors, Edane, Västerås, Frövi, 
Lennartsfors, Stavsnäs, Stockholm, 
Mariefred, Björneborg, Säffle, Bie, 
Strömstad, Nynäshamn, Zinkgruvan, 
Hasslerör, Kållandsö, Oxelösund, 
Mjölby, Hjo, Väne-Åsaka, Gryt, 
Falköping, Oppeby, Tjurholmen, 
Fårö, Mareberget, Surte, Rörö, 
Aneby, Hisingsbacka, Bagaregården, 
Blankaholm, Pauliström, 
Katthammarsvik, Klintehamn, 
Hillerstorp, Stockaryd, Böda, Ätran, 
Rottne, Falkenberg, Hoburgen, 
Ljungby, Örsjö, Runsten, Knäred, 
Häradsbäck, Dångebo, Jonstorp, 
Eketorp, Hällevik, Löddeköpinge, 
Vollsjö, Skillinge, Skanör, 
Smygehamn. 
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/sun.htm
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/mar.htm
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/ovt.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/hap.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/nyb.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/alb.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/lul.htm
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/vin.htm
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/sar.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/ham.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/alf.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/san.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/alv.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/sal.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/fur.htm
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/eda.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/vas.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/fro.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/len.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/sta.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/mrf.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/saf.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/str.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/nyn.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/zin.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/hro.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/kal.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/oxe.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/mjo.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/hjo.htm
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/gry.htm
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/sur.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/ror.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/ane.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/his.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/bla.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/pau.htm
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/dan.htm
http://swepos.lmv.lm.se/stationer/eke.htm
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http://swepos.lmv.lm.se/stationer/smy.htm
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8.2 Bilaga 2 Grävmaskin 
Typ av maskinstyrning  Utan maskinstyrning Laser Totalstation GPS 

  Kostnad/enhet Tid  Kostnad (kr) Tid  Kostnad (kr) Tid  Kostnad (kr) Tid  Kostnad (kr) 

Mättekniker 660 kr/tim 4 tim 2640 1 tim 660 1 tim 660 0,25 tim 165 

Anläggningsarbetare 380 kr/tim 8 tim 3040 8 tim 3040      

Tilläggskostnad maskin 30 kr/tim              8 tim 240 

Bygglaser 150 kr/dag     en arb.dag 150         

Totalstation 540 kr/dag         en arb.dag 540     

GeoROG 420 kr/dag         en arb.dag 420 en arb.dag 420 

GPS-mottagare 250 kr/dag         en arb.dag 250 en arb.dag 250 

GPS-station 60 kr/dag             en arb.dag 60 

Summa (kr/dag)     5680   3850   1870   1135 

Kostnadsbesparing (%)         32%   67%   80% 
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8.3 Bilaga 3 Bandschaktare 
Typ av maskinstyrning  Utan maskinstyrning Laser Totalstation GPS 

  Kostnad/enhet Tid  Kostnad (kr) Tid  Kostnad (kr) Tid  Kostnad (kr) Tid  Kostnad (kr) 

Mättekniker 660 kr/tim 4 tim 2640 1 tim 660 1 tim 660 0,25 tim 165 

Anläggningsarbetare 380 kr/tim 8 tim 3040 8 tim 3040         

Tilläggskostnad maskin 100 kr/tim              8 tim 800 

Bygglaser 150 kr/dag     en arb.dag 150         

Totalstation 540 kr/dag         en arb.dag 540     

GeoROG 420 kr/dag         en arb.dag 420 en arb.dag 420 

GPS-mottagare 250 kr/dag         en arb.dag 250 en arb.dag 250 

GPS-station 60 kr/dag             en arb.dag 60 

Summa (kr/dag)     5680   3850   1870   1695 

Kostnadsbesparing (%)         32%   67%   70% 
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8.4 Bilaga 4 Väghyvel 
 

Typ av maskinstyrning  Utan maskinstyrning GPS 

  Kostnad/enhet Tid  Kostnad (kr) Tid  Kostnad (kr) 

Mättekniker 660 kr/tim 4 tim 2640 0,25 tim 165

Anläggningsarbetare 380 kr/tim 8 tim 3040     

Tilläggskostnad maskin 150 kr/tim      8 tim 1200

Bygglaser 150 kr/dag         

Totalstation 540 kr/dag         

GeoROG 420 kr/dag     en arb.dag 420

GPS-mottagare 250 kr/dag     en arb.dag 250

GPS-station 60 kr/dag     en arb.dag 60

Summa (kr/dag)     5680   2095

Kostnadsbesparing (%)         63%
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