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Abstract 

This report has mainly focused on two aspects. First, what machine control systems 

are, how they work and what kind of systems that are normally used in a construction 

project. Second, can the management of digital terrain models be changed within a 

design-bid-build project and possibly become part of the construction document. The 

purpose of a change in management is to reduce the contractor's work effort with 

digital terrain models, thus reducing the total cost of a project. A digital terrain model 

is a three-dimensional volume model of reality created in a computer program, and 

necessary when three-dimensional machine control is used. 

 

The questions asked and the research that has been done in this work has focused on 

the project form design-bid-build and the machine types excavator, dozer and motor 

grader. 

 

Efforts to examine what systems that are currently on the market and how they work 

has been carried out through contacts with suppliers of machine control systems. 

Suppliers have assisted with material in the form of brochures and similar that has 

been studied, information is also available on their websites. Meetings with staff from 

Kanonaden Entreprenad AB and visits on their work places has also given us much 

information about the functionality and problems with the machine control systems. 

 

Concerns regarding if a change in the management of digital terrain models is 

possible has been studied through interviews, email conversations and literature 

studies. Interviews were conducted with persons deemed to have good insight into the 

various strands of the relevant issue. Literature studies have been done primarily in 

standard contracts, industry standards and law texts. 

 

The results obtained in the report shows that it will become difficult to change the 

management of digital terrain models so that it could be part of the building document 

in a design-bid-build project. First, there is currently no standard contracts, industry 

standards, or similar that may be applicable. Second, the european union Public 

Procurement Act complicates the technical precisions that are necessary for the 

submit of digital terrain models to be possible. When digital terrain models are to be 

submitted between partakers in a project it requires a technical coordination of 

software, versions, file types and similar. A problem that arises if this coordination 

not is done is that information is removed from the digital terrain model in the 

transmission. The transfer can also be impossible to implement at all. 

 

This report's conclusion is that a change in the management of digital terrain models 

are difficult to implement at this stage so that it leads to a reduced workload. 
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Sammanfattning 

Denna rapport har i huvudsak inriktat sig på två olika områden. Dels vad 

maskinstyrning är och hur det fungerar samt vilka system som normalt används på ett 

anläggningsprojekt. Dels om hanteringen av terrängmodeller kan förändras i en 

generalentreprenad och eventuellt bli en del av bygghandlingen. Syftet med en 

förändrad hantering är att minska entreprenörens arbetsinsats med terrängmodeller 

och därmed minska den totala projektkostnaden. En terrängmodell är en digital 

tredimensionell volymmodell av verkligheten skapad i ett dataprogram, och 

nödvändig när tredimensionell maskinstyrning ska användas. 

  

Frågeställningarna och undersökningsarbetet i detta examensarbete har inriktat sig på 

entreprenadformen generalentreprenad, samt maskintyperna grävmaskin, 

bandschaktare och väghyvel. 

 

Arbetet med att undersöka vilka system som finns på marknaden och hur de fungerar 

har genomförts genom kontakter med leverantörer av maskinstyrningssystem. 

Leverantörerna har bistått med material i form av broschyrer och liknande som 

studerats, information finns också tillgänglig på deras respektive internetsidor. Möten 

med personal hos Kanonaden Entreprenad AB och studiebesök på deras arbetsplatser 

har också gett oss mycket information om funktionalitet och problem med 

maskinstyrningssystem. 

 

Frågeställningen om en förändrad hantering av terrängmodeller är möjlig har 

undersökts genom intervjuer, E-post konversationer och litteraturstudier. Intervjuer 

har genomförts med personer som bedöms ha god insyn i de olika relevanta 

ämnesområdena för frågeställningen. Litteratur som studerats har främst varit 

standardavtal, branschstandarder och lagtexter. 

 

Resultatet som framkommer i rapporten visar på att det kommer blir svårt att förändra 

hanteringen av terrängmodeller så att det skulle kunna vara en del av bygghandlingen 

i en generalentreprenad. Dels finns i nuläget inga branschstandarder, standardavtal 

eller liknande som kan vara tillämpliga. Dels så försvårar Lagen om offentlig 

upphandling(LOU) de tekniska preciseringar som är nödvändiga för att 

överlämningen av terrängmodeller ska vara möjlig. När terrängmodeller ska lämnas 

mellan parter i ett projekt krävs en teknisk samordning när det gäller programvara, 

versioner, filtyper och liknande. Ett problem som uppstår om inte denna samordning 

görs är att information faller bort från terrängmodellen vid överföringen. Eventuellt 

kan överföringen vara omöjlig att genomföra över huvud taget.  

 

Rapportens slutsats blir således att en förändring i hanteringen av terrängmodeller är 

svår att genomföra i nuläget så att det leder till en minskad arbetsinsats. 

 

Nyckelord 

Maskinstyrningssystem, GNSS, Utsättning, Grävmaskin, Bandschaktare, Väghyvel, 

Terrängmodell, Bygghandling, Anläggningsentreprenad, Generalentreprenad 
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1 Inledning 

De senaste åren har den traditionella utsättningen fått stå tillbaka mer och mer till 

förmån för olika maskinstyrningssystem inom anläggningsbranschen. En utveckling 

som varit möjlig genom att ny teknik blivit tillgänglig för fler och billigare. Genom att 

använda maskinstyrning ska förhoppningsvis precisionen öka och arbetsinsatsen 

minska vilket sammantaget ska leda till en ökad lönsamhet. 

 

Trots att maskinstyrningssystemen funnits många år på marknaden finns det dock 

fortfarande många problem som uppstår när dessa ska användas. En del problem är 

rent tekniska på systemen. Andra problem uppstår genom att många aktörer än 

inblandade i en entreprenad, och fortfarande utför sina respektive arbeten på samma 

sätt som innan maskinstyrning fanns tillgänglig. 

 

Denna rapport och examensarbetet ska lyfta fram och belysa en del av dessa problem 

som kan uppstå när maskinstyrningssystem används, sett utifrån en entreprenörs 

perspektiv. Examensarbetet har utförts som en del i utbildningen till högskoleingenjör 

med inriktning väg- och vattenbyggnadsingenjör på Tekniska Högskolan i Jönköping.  

 

1.1 Bakgrund 

Både den traditionella inmätningen och utsättningen har till stor del försvunnit på 

många typer av projekt i anläggningsbranschen. I nuläget används framförallt olika 

former av inmätnings- och maskinstyrningssystem som bygger på digital hantering av 

ritningar i dator, och GNSS-teknik för positionering. Särskilt på större projekt där 

utsättning blir mycket omfattande och därmed dyr om traditionell teknik används.   

 

På mindre projekt som inte kräver så mycket utsättning kommer troligen traditionell 

utsättning fortsätta att vara det mest använda. Främst beroende på att mindre företag 

inte har den utrustning som krävs då den kostar stora pengar i investeringar. Större 

företag kan sprida ut denna investering på fler projekt och har också kompetens i form 

av mättekniker och liknande i organisationen.  

 

I dagsläget görs den mesta inmätningen för projektering med samma 

positioneringstekniker som används till maskinstyrningssystemen, och 

projekteringsarbetet görs i dator. Inmätta punkter används i dataprogrammen för att få 

en bild av befintlig terräng och sedan konstrueras det som ska anläggas. T.ex. kan då 

massberäkningar göras i dataprogrammet genom att datorn jämför befintlig terräng 

med hur det ska schaktas. De digitala modeller som används i dessa sammanhang 

kallas övergripande oavsett filtyper i dagligt tal för terrängmodeller. Slutligen skapar 

också projektören traditionella tvådimensionella ritningar tillbygghandlingarna i 

dataprogrammet. 

 

När entreprenören sedan ska använda tredimensionell maskinstyrning på projektet 

behövs två saker förutom själva systemet, nämligen positionering och en 

terrängmodell. Normalt sett får dock inte entreprenören några terrängmodeller utan 

enbart traditionella bygghandlingar till projektet. Utifrån dessa bygghandlingar får 

entreprenören sedan göra terrängmodeller i dator som sedan exporteras till 

maskinstyrningssystemen. En terrängmodell blir alltså en traditionell bygghandling 

och sedan görs en terrängmodell på nytt utifrån denna bygghandling. 
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Entreprenörer som använder maskinstyrning på anläggningsentreprenader känner till 

problemen med terrängmodeller och att de måste göra dem. Kostnaden för detta 

räknas alltså med när anbuden räknas, och den kostnaden hamnar i slutändan hos 

byggherren. En förändrad hantering av bygghandlingar och terrängmodeller skulle 

alltså dels underlätta för entreprenörer och dels leda till en minskad arbetsinsats med 

lägre kostnader som följd. Vår uppdragsgivare Kanonaden entreprenad AB vill därför 

att vi undersöker om hanteringen av bygghandlingar kan förändras och om det finns 

några hinder mot att göra detta.  

 

Den tekniska utvecklingen och den ökade användningen av datorer tillsammans med 

den oförändrade traditionella hanteringen av bygghandlingar ger följande 

frågeställning. Kan hantering och bearbetning av digitalt material till bygghandlingar 

förändras för att ge en minskad arbetsinsats med terrängmodeller i en 

anläggningsentreprenad? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om hanteringen av bygghandlingar 

kan förändras genom en anläggningsentreprenad och vilka eventuella problem som 

finns kring detta. Den förändring i hantering som kommer att undersökas är om 

digitala terrängmodeller kan lämnas från projektör till entreprenör som en del av 

bygghandlingen. Denna förändring i hanteringen kan i förlängningen leda till en 

minskad arbetsinsats med terrängmodeller hos entreprenörer i anläggningsbranschen. 

 

Ytterligare ett syfte med detta examensarbete är att vi som studenter som snart ska ut i 

arbetslivet vill ha en ökad kunskap om ämnet maskinstyrning. Eftersom den 

traditionella utsättningen i princip har försvunnit på större anläggningsentreprenader 

är kunskap inom området nödvändig vid ett jobb ute i produktionen. 

 

1.3 Mål 

Är en förändrad hantering av bygghandlingar möjlig är målet med examensarbetet att 

föreslå eventuella förändringar för att minska arbetsinsatsen i en 

anläggningsentreprenad. Är inte en förändrad hantering möjlig är målet att de 

eventuella hindren mot detta ska analyseras. 

 

Ett andra mål med examensarbetet är att vi som studenter ska öka vår kunskap inom 

området maskinstyrning. Främst då vilka system som kan användas på de vanligaste 

maskintyperna och vilka möjligheter de olika systemen ger. 
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1.4 Avgränsningar 

En avgränsning som gäller för hela examensarbetet är att utgångspunkten i 

hanteringen av bygghandlingar och terrängmodeller gäller traditionella 

generalentreprenader där standardavtalen AB04 och ABK09 tillämpas. Delad 

entreprenad är till stora delar lik en generalentreprenad, ett liknande resultat på 

frågeställning som för generalentreprenad är därför troligt. Dock bedöms delad 

entreprenad inte vara så vanlig inom anläggningsbranschen och har därför inte 

undersökts i detta examensarbete. Totalentreprenader där entreprenör också står för 

projektering har inte heller undersökts då hanteringen är mer av ett internt problem 

som måste lösas företagsspecifikt. Vidare gäller att hanteringen berör en entreprenad 

där entreprenören använder tredimensionell maskinstyrning. 

 

Översynen av olika maskinstyrningssystem görs på system som är representerade och 

tillgängliga på den svenska marknaden. Översynen har också begränsats till 

maskintyperna grävmaskin, bandschaktare och väghyvel. Avgränsning om var, när 

och hur de olika systemen används går inte att göra. Användningen styrs av många 

faktorer som t.ex. storlek och typ av entreprenad och vilket företag som utför 

entreprenaden. Större företag som har utrustningen använder det även på mindre och 

enklare entreprenader, där ett litet företag som inte har utrustningen inte skulle använt 

den. 

 

Ett antal leverantörer har tillfrågats om att bidra med information till examensarbetet, 

endast de som svarat och visat intresse kommer omnämnas. Då ingen akademisk 

litteratur finns tillgänglig inom ämnet har broschyrmaterial och internet använts för 

informationsinhämtning. Redovisade funktioner, specifikationer och liknande är 

återgivna direkt från dessa källor. 

 

Examensarbetet är utfört utifrån en entreprenörs perspektiv, och dennes upplevda 

problem och möjligheter. Syftet är alltså inte att peka ut en viss aktör i en entreprenad 

och dennes arbetsinsats. 

 

1.5 Disposition 

I rapportens inledande kapitel kommer först en genomgång att göras av vilka olika 

sätt som finns att positionera en entreprenadmaskin om ett maskinstyrningssystem 

används. Efter detta följer en genomgång av olika komponenter och delar som 

används i systemen till olika maskiner. Rapportens inledande kapitel avslutas med en 

beskrivning hur ett tvådimensionellt och ett tredimensionellt maskinstyrningssystem 

kan se ut till grävmaskin, bandschaktare och väghyvel.  

 

Efter rapportens inledande kapitel börjar redovisningen av rapportens frågeställning 

gällande hantering av bygghandlingar och terrängmodeller. Först redovisas hur 

hanteringen går till i nuläget och vilka aktörer som är inblandade. Olika 

ämnesområden som t.ex. entreprenadjuridiska och tekniska har undersökts kring både 

den nuvarande hanteringen och vid en eventuell förändring av hanteringen. En analys 

görs av respektive ämnesområde och frågeställningen besvaras för respektive 

ämnesområde. Avslutningsvis presenteras ett sammanfattat svar där alla tre 

ämnesområdena vägs in, samt en diskussionsdel med rapportförfattarnas tankar kring 

det som berörts i rapporten.
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2 Positionering och maskinstyrningssystem 

2.1 Allmänt om positionering 

Positionering i plan och höjd av maskinen som maskinstyrningssystemet ska användas 

på är en grundförutsättning för att tredimensionella maskinstyrningssystemen ska 

fungera. Enklare system som inte är 3D-system behöver inte alltid en positionering 

utan en höjdreferens är tillräckligt. Hur dessa system fungerar beskrivs under stycket 

maskinstyrning. 

 

Det traditionella sättet att guida maskinister genom utsättning med flukter har 

egentligen inget med maskinstyrning att göra, men det har tagits med i rapporten av 

några orsaker. Den främsta orsaken är att eftersom maskinstyrningen ersätter 

utsättning med flukter kan det ses som en bakgrund. En annan orsak är att på vissa 

mindre projekt som inte denna rapport riktar in sig på används det fortfarande, t.ex. 

när en bottenplatta till ett hus ska sättas ut. Flukterna kan då användas för att ge 

enklare maskinstyrningssystem till grävmaskin en fysisk höjdreferens. Ett annat 

exempel kan vara om en större plan ska jämnas till med bandschaktare, flukter kan då 

markera ytan i plan medans en rotationslaser används för att ge höjdreferensen. 

 

Begreppen styra och guida maskinen används i denna rapport. Styra maskinen syftar 

på när maskinstyrningssystem med automatik används på väghyvel och 

bandschaktare. Maskinisten behöver då inte reglera bladets höjd manuellt när 

maskinen framförs, detta görs istället av automatik på maskinens hydraulsystem. 

Väghyvlar, bandschaktare samt en maskintyp som denna rapport inte berör i form av 

asfaltläggare kan ha denna typ av automatik. Grävmaskiner kan inte ha automatik då 

så många rörelser måste kontrolleras att det inte är möjligt i praktiken, på dessa får 

istället maskinisten guidning genom pilar eller liknande på en display i hytten. Enbart 

guidning kan också användas på bandtraktor, väghyvel och asfaltläggare. 

 

2.2 Flukter 

Den tidigare helt dominerande metoden att guida maskinister vid mark- och 

anläggningsbyggande har varit att sätta ut flukter av olika typer gjorda av stakkäppar i 

terrängen. I takt med att andra hjälpmedel utvecklats har dock denna konventionella 

utsättning minskat i användande. Utsättningen av flukterna görs normalt av en 

utsättare eller mätningstekniker. Då maskinisten inte får någon information inne i 

maskinen från flukterna är ofta en person med och fluktar av ytorna och signalerar till 

maskinisten. Alternativt får maskinisten kliva ur maskinen och flukta av ytan. Den 

konventionella utsättningen blir därför resurskrävande och maskinernas effektivitet 

minskar. Metoden har använts för att guida ett flertal olika maskintyper, t.ex. 

grävmaskin, väghyvel, bandschaktare och hjullastare. 

 

Ytterligare en orsak till att den konventionella utsättningen är resurskrävande är den 

stora mängden flukter som ska sättas ut. Vid vägbyggnad ska ett flertal olika flukter 

sättas ut vid varje sektion av väglinjen, dessa sektioner är normalt placerade på var 

tjugonde meter. Sker en större förändring på väglinjen som t.ex. övergång från 

raklinje till kurva ska också denna utföras som en sektion. Sammantaget leder detta 

till en stor mängd flukter som måste sättas ut. 
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Ett flertal olika flukter används för olika arbetsmoment (se fig. 1). Vid vägbyggnad 

används t.ex. släntskivor, terrasseringsflukter samt justerings- och 

överbyggnadsflukter. Släntskivorna används när slänterna ska utföras, både till ytter- 

och innerslänter samt vid eventuell bankfyllnad. Dessa flukter placeras vid släntfot 

eller släntkrön och utförs i den lutning slänten ska ha vilket gör det möjligt att sikta 

längs med flukten för att få rätt släntlutning.  

 

Justerings- och överbyggnadsflukter används när dessa respektive moment ska utföras 

och placeras vid sidan av överbyggnaden. Dessa flukter visar vägens läge samt nivå 

och tvärfall. Plastbitar på stakkäpparna används för att sikta från ena sidan till den 

andra och en lösflukt placeras på den punkt där en nivå ska kontrolleras. 

Terrasseringsflukterna placeras vid sidan om bankfyllnaden eller utanför eventuella 

skärningsdiken, även till dessa använder man plastbitar på stakkäpparna och en 

lösflukt.[1]  

 

 

 

 

 

 
Fig 1. Flukter vid vägbygge 
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2.3 Laser 

Laserinstrument av olika typer har blivit mycket vanligt förekommande hjälpmedel 

inom bygg- och anläggningsbranschen för många olika sorters arbetsmoment. Vid 

mark- och anläggningsjobb är de två vanligaste laserhjälpmedlen rörläggningslasrar 

och olika typer av rotationslasrar. Laserinstrumenten har olika precision främst 

beroende på prisklass och denna försämras också när avståndet från själva 

instrumentet ökar.  

 

Rörläggningslasern som används vid rörläggning sänder ut en rak laserstråle och 

placeras antingen i vattengången eller på toppen av rören. Moderna rörläggningslasrar 

har många funktioner som t.ex. självnivellering, sidriktning, möjlighet att rikta upp 

strålen rakt uppåt samt fjärrkontroll för inställningar. Rörläggningslasern placeras 

vanligtvis på det första röret som lagts på en sträckning eller i vattengången på en 

brunn. En lös måltavla placeras sedan på efterföljande rör som läggs för att dessa ska 

kunna läggas i rätt position och lutning (se fig. 2). Används enbart rörläggningslaser 

vid schaktning av en ledningsgrav måste en person i rörgraven ge instruktioner till 

grävmaskinisten om nivån på botten i ledningsgraven. 

 

 

 
Fig 2. Rörläggningslaser från Spectra precision laser 

 

Rotationslasrar ställs normalt upp på ett stativ i en viss höjd där de roterar och sänder 

ut en laserstråle som därmed blir som ett cirkelformat plan runt instrumentet. Äldre 

rotationslasrar krävde manuell horisontell inställning av laserplanet. Numera är dock 

de flesta rotationslasrar självnivellerande med undantag för de allra enklaste 

modellerna. Detsamma gäller funktioner som möjlighet att skärma av vissa sektorer 

av laserplanet och fjärkontroll för inställningar. Beroende på vilka arbetsmoment som 

ska utföras används antingen en lasermottagare placerad på en mätstång, eller en 

lasermottagare placerad på maskinen som ska guidas. Ett antal olika typer av 

rotationslasrar förekommer, dessa är planlaser, enfallslaser och tvåfallslaser. 
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Fig 3. Tvåfallslaser från Spectra precision laser 

 

Planlasern är den enklaste typen och sänder ut ett horisontellt laserplan runt 

instrumentet. Enfalls- och tvåfallslaser är mer avancerade och på dessa finns 

möjlighet att justera laserplanets lutning i en eller två riktningar beroende på typ (se 

fig. 3). Denna lutningsjustering är begränsad inom ett visst område men tillräcklig för 

de flesta normallt förekommande arbetsmoment. Vilken typ av rotationslaser som 

väljs är beroende på om fall behöver ställas in och i hur många riktningar.[2][3] 

 

2.4 GNSS  

GNSS(Global Navigation Satellite System) är ett samlingsnamn för de 

satellitbaserade positioneringssystemen. I nuläget sker en stor del av inmätning och 

utsättning vid anläggningsprojekt med positionering från satellitsystem. Även till 

maskinstyrningssystemen är den vanligaste positioneringsmetoden de satellitbaserade 

systemen. I nuläget finns tre olika satellitsystem som är intressanta i Sverige, dessa är 

GPS, Glonass och Galileo. Utöver dessa finns också ett antal andra regionala system 

bl.a. i Asien som inte har någon täckning i Sverige.  

 

Precisionen i positioneringen är beroende på hur systemet som utför positioneringen 

mot satelliterna är utformat och på vilket sätt det använder satellitsignalerna när 

positioneringen görs. En nackdel är också att mottagaren som tar emot 

satellitsignalerna måste vara stillastående under en tid av minuter eller timmar för att 

en högre precision ska uppnås. För att möjliggöra användandet av satellitbaserad 

positionering med tillräckligt hög precision och positionering av en rörlig mottagare 

finns ett stödsystem som heter SWEPOS. En annan möjlighet för att öka precisionen 

är att etablera en basstation i närheten av där positioneringen ska utföras som 

kommunicerar med mottagaren av satellitsignalerna. Satellitsystemen, de olika 

metoderna att mäta signalerna samt stödsystemen beskrivs mera utförligt på 

kommande sidor. 
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GPS eller som det egentligen heter Navstar GPS är ett från början militärt amerikanskt 

system. Utvecklingen av systemet påbörjades 1973 och 1993 var det helt 

operationellt, i december 2008 uppgick antalet helt aktiva satelliter i systemet till 30 

stycken. Oavsett var man befinner sig på jordens yta ska minst 4 satelliter finnas 

tillgängliga från systemet 99,9 % av tiden. Satelliterna sänder ut ett antal olika 

signaler på olika frekvenser som mottagaren utnyttjar för att beräkna avståndet till de 

olika satelliterna. Förenklat kan sägas att mottagaren mäter tiden det tar för signalen 

att färdas från satellit till mottagare. Med kännedom om signalens 

utbredningshastighet kan mottagaren därefter beräkna avståndet till satelliten. Fyra 

satelliter krävs teoretiskt för att göra positioneringen som då kan liknas vid en 

inbindning i tid och rum. En princip som samtliga satellitsystem använder sig av. 

 

Glonass är den ryska motsvarigheten till GPS och är liksom GPS ett i grunden 

millitärt system. Arbetet med Glonass systemet påbörjades 1982 och var operationellt 

med 21 satelliter i drift 1996. De första åren efter att systemet blev operationellt sjönk 

antalet satelliter i drift, men på senare år har nya satelliter skjutits upp kontinuerligt 

och antalet har ökat till 17 satelliter i december 2008. Det i jämförelse med GPS låga 

antalet satelliter i Glonass systemet gör att det inte går att använda enbart detta system 

utan det måste kombineras med GPS vid positionering. En fördel blir då att man får 

tillgång till betydligt fler satelliter än om enbart GPS används. Inklination är ett 

begrepp som kortfattat kan sägas vara den latitud som satelliterna vänder vid, denna 

skiljer sig åt mellan GPS och Glonass. Satelliterna i Glonass systemet vänder längre 

norrut vilket gör att de hade täckt in Sverige bättre än GPS om satellitantalet varit 

högre. Signalerna i GPS och Glonass är lika varandra. 

 

Galileo är ett Europeiskt satellitnavigeringssystem som till skillnad från ovanstående 

inte är millitärt utan ägs av EU och byggs upp av ESA (European Space Agency). I 

nuläget befinner sig systemet inte i drift utan är fortfarande under utveckling, endast 

testsatelliter har skjutits upp än så länge. Galileo planeras vara färdigt för användande 

2013 och kommer då vara kompatibelt med GPS, detta ger precis som när Glonass 

används i kombination med GPS bättre prestanda.  

 

Avståndsmätningen till satelliterna kan göras på två principiellt skilda sätt vid relativ 

positionering, dessa är kodmätning och bärvågsmätning. Noggrannheten vid 

kodmätning uppskattas till några meter och avståndsmätningen sker med hjälp av kod 

som sänds ut från satelliten. Mottagare för kodmätning är programmerade att generera 

samma kod som satelliten vid samma tidpunkt. Differensen mellan genererad och 

mottagen kod ger då en tid som kan användas för beräkning av avstånd till satelliten 

som sände koden.  

 

Vid bärvågsmätning genererar istället mottagaren en signal som har samma frekvens 

som satellitsignalens bärvåg. Denna genererade signal kombineras med den från 

satellit utsända signal och avståndet till satellit kan då utryckas som ett antal hela 

våglängder och en del av en våglängd. Antalet hela våglängder måste bestämmas när 

mätningen startar och denna process kallas initialisering och ger en så kallad 

fixlåsning. Vid bibehållen låsningen av satellitsignalen beräknas förändringen i antalet 

hela våglängder sedan första låsningen av signalerna. Förloras låsningen sker bortfall 

av våglängder, detta kan dock korrigeras automatiskt av mottagaren vid 

realtidsmätning. Bärvågsmätning ger en noggrannhet på några centimeter såväl i plan 

som i höjd, generellt för satellitsystem är noggrannheten högre i plan än i höjd.  
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Positionering med satellitsystem sker antingen med absolut eller relativ mätning. 

Absolut mätning är den enklaste formen och då behövs endast en mottagare, denna 

mottagare bestämmer positionen direkt genom en inbindning med fyra satelliter (se 

fig. 4). Detta sätt att positionera är det som används i konsumentprodukter som t.ex. 

mobiltelefoner och handhållna navigationsapparater, noggrannheten är ungefär 5-20 

meter.  

 

 
Fig 4. Princip för absolut mätning 

 

Relativ mätning ger en betydligt högre noggrannhet än absolut mätning och två 

mottagare som kommunicerar används då vid positioneringen (se fig. 5). En 

mottagare placeras då på en känd punkt och den andra mottagarens position bestäms 

relativt till den mottagaren som placerats på en känd punkt. Mottagaren som placerats 

på den kända punkten kallas normalt basstation medans den andra mottagaren kallas 

rover. Fel som normalt uppstår vid absolut mätning kan elimineras och minskas vid 

relativ mätning, detta ger den relativa mätningen en högre noggrannhet. Vid relativ 

mätning krävs kontakt med minst 4-5 satelliter som måste vara gemensamma för de 

båda mottagarna. Relativ mätning kan utföras antingen genom kodmätning eller 

genom bärvågsmätning.  

 

 
Fig 5. Princip för relativ mätning 
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Basstationen består i princip av en GNSS-mottagare, en GNSS-antenn och en antenn 

som sänder ut korrektionssignaler. Ett exempel på en basstation till ett 

anläggningsprojekt som etablerats vid en arbetsbod kan ses nedan. Antennerna (se fig. 

6) är monterade på utsidan av arbetsboden och mottagaren (se fig. 7) är placerad inne 

i arbetsboden. 

 

 
Fig 6. Antenner till en basstation vid ett anläggningsprojekt. 

 

 
Fig 7. GNSS-mottagare till en basstation vid ett anläggningsprojekt.  

 

När satellitsystem används för positionering till maskinstyrning används relativ 

bärvågsmätning i realtid med stöd av antingen RTK (Real Time Kinematic) eller 

nätverks-RTK, noggrannheten är i båda fallen några centimeter. Används RTK 

fungerar det som ovan beskrivits med en basstation etablerad i närheten av där 

positioneringen ska göras. Numera finns system för RTK som fungerar på avstånd 

upp till 30-40 kilometer mellan basstation och rover, en basstation kan korrigera ett 

flertal rovers.  
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Kommunikationen av korrektioner i form av bärvågsdata sker med hjälp av 

radiomodem eller GSM-signaler mellan basstation och rover. Vid projekt där 

positionering och mätning ska göras med sattelitsystem en längre tid etableras ofta en 

basstation i direkt anslutning till platsen som sedan sänder korrektioner till samtliga 

rovers. Företag och organisationer som har sin egen utrustning etablerar också sin 

egen basstation, det är alltså inget som någon myndighet, kommun eller liknande 

behöver utföra. 

 

Ett alternativ till att använda RTK med en basstation är istället att använda nätverks-

RTK som bygger på ett nät av fasta basstationer spridda över landet. 2004 togs ett 

system som drivs av Lantmäteriet i drift för detta ändamål med namnet SWEPOS. 

Dessa basstationer står alltid på samma plats och avståndet mellan dem är upp till 70 

kilometer. För att få tillgång till korrektioner från SWEPOS krävs ett abonnemang 

som kostar pengar. För företag som t.ex. sysslar med mätning för projektering och är 

en kort period på varje geografisk plats kan SWEPOS vara ett bra alternativ då ingen 

etablering av basstation är nödvändig vid varje mätning. 

 

För att det ska vara möjligt att använda sig av ett satellitsystem för positionering krävs 

i princip fritt siktfällt mellan satellit och mottagare. Detta ger användandet av 

systemen vissa begränsningar, t.ex. är det svårt att använda i tät skog, eller i närheten 

av ett hinder som en husvägg eller brofundament. Inomhus eller inne i en tunnel är det 

en omöjlighet att använda satellitsystemen. Dessa begränsningar finns det inga 

lösningar på, förutom att använda sig av en annan positioneringsteknik som t.ex. 

totalstation.[4][5] 

 

2.5 Totalstation 

Totalstationen är en utveckling av den elektroniska Takymetern. Den elektroniska 

takymetern ersatte när den kom avvägningsinstrument, teodolit och måttband, men 

hade ingen integrerad enhet för att registrera mätdata. En enhet för att registrera 

mätdata integrerades sedan i den elektroniska takymetern, därav namnet totalstation. 

Totalstationen mäter elektroniskt horisontalvinkel, vertikalvinkel och längd.  

 

Längdmätning sker med så kallad EDM-teknik, EDM står för elektronisk distans 

mätare. Mätningen går till så att ett ljus vanligtvis inom det infraröda området skickas 

iväg från instrumentet. Detta ljus måste sedan reflekteras tillbaka till instrumentet, 

detta görs genom att en reflektor placeras på den punkt som det ska mätas till. Ljuset 

som sänds ut och ljuset som reflekterats tillbaka svänger inte i samma fas. Genom att 

ljuset skickas ut från en sändare och tas emot av en mottagare med fasmätare kan 

avståndet beräknas med denna fasskillnad. Med uppmätta vinklar och längder samt 

vanliga trigonometriska beräkningar kan totalstationens dator beräkna avståndet 

mellan två punkter i X-, Y- och Z-led. 

 

De äldre totalstationerna gick enbart att manövrera direkt på själva instrumentet, detta 

i kombination med att en person oftast måste hålla reflektorn vid mätpunkten gjorde 

att två personer behövdes vid mätning. Nyare totalstationer kan manövreras på 

avstånd med tillhörande handdator, en person kan då samtidigt hålla reflektorn och 

utföra själva mätningen. Detta sparar framförallt personalresurser, men minskar 

förmodligen också felmätningar som kan uppstå genom missförstånd mellan den som 

mäter och den som håller i reflektorn. Ytterligare en tidsbesparande skillnad är att 
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moderna motoriserade totalstationer följer reflektorn när den förflyttas och därmed 

direkt är redo för att mäta. På äldre totalstationer var den personen som skötte 

totalstationen tvungen att sikta på reflektorn genom en kikare innan mätningen gick 

att genomföra.  De mest avancerade totalstationerna kan idag även mätta reflektorlöst, 

d.v.s. ingen reflektor behöver placeras vid mätpunkten, precisionen blir dock sämre än 

vid mätning mot reflektor. Reflektorn som används till totalstationer är ofta en sorts 

prisma.[6] 

 

Totalstationer kan användas för att positionera maskiner när maskinstyrning används. 

För att detta ska fungera måste totalstationen vara motoriserad och kunna följa en 

reflektor, den måste också kunna kommunicera med maskinstyrningssystemets dator. 

När detta system används placeras reflektorn på maskinen och totalstationen följer 

denna samtidigt som kontinuerliga mätningar görs och maskinens position 

kommuniceras till maskinstyrningssystemets dator.[7] 

 

Totalstationer används främst till maskinstyrning på väghyvlar när 

millimeterprecision krävs. Ett arbetsmoment där denna precision ofta krävs är när 

väghyvlar lägger ut och jämnar till bärlagret innan asfaltering av nybyggda vägar. Fri 

sikt krävs mellan totalstation och reflektor både vid vanlig mätning och vid 

maskinstyrning. Detta gör placeringen av totalstationen viktig framförallt vid 

maskinstyrning där en rörlig reflektor ska följas över ett område.[4] 

 

2.6 Allmänt om maskinstyrningssystem 

Maskinstyrning har blivit ett begrepp för olika typer av system som kan guida 

maskinisten eller med automatik styra vissa funktioner på en entreprenadmaskin. Det 

finns ingen tydlig definition på vad begreppet maskinstyrning egentligen innebär. 

Systemen kan vara passiva och enbart ge maskinisten instruktioner var en del av 

maskinen befinner sig utifrån en given referens. Det kan också vara automatiska och 

styra denna del av maskinen till rätt ställe utifrån referensen. 

 

Enklare system klarar av att guida eller styra maskinen rätt i höjdled med t.ex. en 

rotationslaser som höjdreferens. Grävmaskinssystem kan också i enklare system hålla 

reda på ett fall på en yta. Väghyvlar och bandschaktare har istället ofta en sensor till 

enklare system som håller reda på bladets tvärfall. Samtliga dessa beskrivna system 

kan sägas vara 1D-system eller 2D-system. De mest avancerade 

maskinstyrningssystemen är 3D-system, då kan systemet även positionera maskinen i 

plan och GNSS eller totalstation är nödvändigt för positionering. 

 

System för maskinstyrning ser olika ut beroende på vilken maskintyp de sitter på. En 

grävmaskins många leder och rörelsemöjligheter gör att fler sensorer med andra 

funktioner behövs jämfört med t.ex. bandschaktare. Normalt sitter systemen fast 

monterade på respektive maskin, tillverkarna har dock valt lite olika strategier när det 

gäller kontrollboxar. Vissa system har möjlighet till guidning och styrning i 1D och 

2D med de komponenter som sitter fast monterade på maskinen. Systemet måste då 

kompletteras med en extra 3D-styrdator och en GNSS-mottagare eller reflektor om 

3D guidning och styrning ska användas. Andra system kan väljas där även 3D 

guidning och styrning ingår i det som sitter fast monterat på maskinen.[4][8] 
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Maskinstyrningssystem är normalt sett inte monterade i entreprenadmaskinerna när de 

levereras från tillverkaren utan dessa monteras på i efterhand på maskinerna. 

Leverantörer och återförsäljare av maskinstyrningssystem samarbetar ofta med lokala 

återförsäljare av entreprenadmaskiner. På nya maskiner monteras systemen därför ofta 

när den övriga utrustningen monteras hos entreprenadmaskinens återförsäljare innan 

entreprenadmaskinen levereras till kund. Ett antal tillverkare av entreprenadmaskiner 

har dock samarbete med tillverkare av maskinstyrningssystem vilket gör det möjligt 

att få ett system monterat från fabrik på entreprenadmaskinen. I nuläget finns 

uppgifter från återförsäljare av entreprenadmaskiner att över hälften av alla nya 

grävmaskiner som offereras i Sverige offereras med ett 

maskinstyrningssystem.[9][10] 

 

En genomgång kommer göras nedan i rapporten som generellt beskriver de olika 

komponenterna som maskinstyrningssystemen är uppbyggda av. Efter detta kommer 

systemen beskrivas på respektive maskintyp, dels för 1D/2D styrning och guidning 

och dels system för 3D styrning och guidning. 

 

2.7 Sensorer 

Ett flertal olika sensorer monteras på maskinen för att kontrollera de olika rörelserna 

(se fig. 8). Dessa sensorer kommunicerar sedan med kontrollboxen genom kabel. 

Beroende på maskintyp används olika sensorer och grävmaskin är den maskintypen 

som har flest antal sensorer. På grävmaskiner sitter antennen för GNSS normalt 

ovanpå själva maskinen i bakkant, detta gör att sensorerna behövs för att beräkna 

positionen vid skopan. Väghyvlar och bandschaktare kan istället ha GNSS antennen 

placerad direkt på bladet, vilket minskar antalet sensorer. 

 

Grävmaskinssystemen har normalt sensorer på bom och sticka samt en som 

kontrollerar skopans rörelse, används en skopa som går att tilta kan också en sensor 

för detta monteras på skopan. Eftersom grävmaskinen kan svänga runt behövs också 

en sensor som kontrollerar detta och en som känner av hur maskinen lutar.[11][12] 

 

 

 
Fig 8. Grävmaskinssystem med samtliga sensorer från Scanlaser AB 

 

 

 

 



Positionering och maskinstyrningssystem 

20 

Bandschaktare utrustas med en sensor som sitter monterad på bladet och håller reda 

på dettas lutning, alltså tvärfallet. De få rörelsemöjligheterna på en bandschaktares 

blad gör att det är den maskintypen som behöver minst antal sensorer. På 

bandschaktare är det vanligt att maskinstyrningssystemen är kompletterade med 

styrning av hydrauliken så att systemet kan reglera bladets rörelser med automatik. 

Maskinisten behöver då bara aktivera automatiken och sedan styr systemet bladet 

efter en given referens.[13] 

 

Väghyvlar har trots att de precis som bandschaktare arbetar med ett blad några fler 

sensorer än bandschaktare, detta beror främst på att bladet kan roteras på en väghyvel. 

En sensor som kontrollerar denna rotation används därför, samt en sensor som 

kontrollerar hela maskinens lutning i längdled. På väghyvlar är det också vanligt med 

system som automatiskt reglerar bladets lutning.[14] 

 

2.8 Lasermottagare 

Lasermottagare av olika typer används beroende på hur avancerat 

maskinstyrningssystemet är i maskinen som ska guidas. De enklaste systemen guidar 

föraren genom att pilar på själva lasermottagaren ger maskinisten information om 

mottagarens nivå i förhållande till laserplanet. På lite mer avancerade system får 

maskinisten istället denna information på en display inne i hytten. Används ett 

avancerat system med automatik går informationen direkt till en kontrollbox och 

automatiken styr maskinen, detta kan användas på bandschaktare och väghyvlar. En 

lasermottagare har ett begränsat område där den kan ta emot lasersignalen. 

 

På bandschaktare och väghyvlar monteras lasermottagaren direkt på maskinens blad, 

vanligtvis på en mast så den sitter en bit ovanför bladets överkant. När en 

lasermottagare (se fig. 9) ska användas måste den ställas in i höjdled. Laserplanet som 

sänds ut från rotationslasern har ett visst mått i höjdled till den nivån som den färdiga 

markytan ska ha, detta mått måste vara känt. Lasermottagaren justeras då i höjdled så 

att det är samma mått mellan det läget där mottagaren får signal och ned till bladets 

underkant som mellan laserplanet och den färdiga markytan. Detta medför att 

lasermottagaren eller rotationslasern måste justeras så fort en förändring i nivån ska 

göras. För att kunna göra denna justering enklare finns lasermottagare där läsfönstret 

kan flyttas några decimeter inne i själva lasermottagaren, alternativt kan 

lasermottagaren monteras på en motordriven teleskopisk mast.[2][15] 

 

 
Fig 9. Maskinmottagare från Spectra precision laser 
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På grävmaskiner går det att montera lasermottagare av enklare modell som guidar 

föraren med pilar eller andra signaler direkt på själva mottagaren. Detta används i 

regel om inget övrigt maskinstyrningssystem finns på maskinen och får anses vara 

mycket enkelt. När ett mer avancerat maskinstyrningssystem monteras på maskinen är 

det vanligt att sticksensorn är en kombinerad sticksensor och lasermottagare (se fig. 

10). Maskinisten kan då fånga upp lasersignalen och använda den som höjdreferens i 

en 1D/2D kontrollbox.[11] 

 

 
Fig 10. Kombinerad sticksensor och lasermottagare på grävmaskin. 

 

2.9 Ultraljudssensor 

Ultraljudssensorer (se fig. 11) som mäter avstånd används till maskinstyrningssystem 

på framförallt väghyvlar och asfaltläggare. På en väghyvel placeras då sensorn i 

kanten på bladet riktad nedåt och en lämplig yta som t.ex. en kantsten eller ett 

uppspänt snöre kan används som höjdreferens. Ett givet mått mellan ultraljudssensorn 

och kantstenen ger då rätt höjd på den ytan som ska hyvlas. Beroende på hur 

avancerat maskinstyrningssystemet är kan då maskinisten guidas om bladets nivå i 

förhållande till referenshöjden och själv styra det, eller så kan automatik användas. 

Bandschaktare arbetar precis som väghyvlar med ett blad, trots detta är det ovanligt 

att ultraljud används på dessa.[16][17] 

 

 
Fig 11. Ultraljudssensor från Scanlaser AB 
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2.10 1D/2D Kontrollbox 

Kontrollboxen är den centrala delen i ett maskinstyrningssystem och den delen som 

tar hand om alla signaler från de olika sensorerna och olika typer av mottagare. 

Beräkningar av maskinens läge utifrån information från de olika sensorerna och 

mottagarna utförs också av kontrollboxen. Kontrollboxen saknar möjlighet att 

positionera maskinen i plan, därför kan den sägas vara 1D/2D och inte 3D. 1D/2D 

kontrollboxen behöver inte laddas med en terrängmodell för att fungera.  

 

På kontrollboxen finns displayer som ger information till maskinisten och den sitter 

därför monterad i entreprenadmaskinens förarhytt (se fig. 12). Exempel på 

information som återges i kontrollboxen är beroende på maskintyp t.ex. nivåer, fall, 

tvärfall på blad, skopans läge, vald skopa och skopans tiltning. På kontrollboxen gör 

också maskinisten olika inställningar av maskinstyrningssystemet. 

 

 
Fig 12. Kontrollbox för bandschaktare från Scanlaser AB. 

 

På en grävmaskin t.ex. är samtliga skopors mått inprogrammerade i 

maskinstyrningssystemet, maskinisten anger då vilken skopa som sitter på maskinen 

för att maskinstyrningssystemet ska ge en korrekt höjdangivelse. Inställningar som 

gäller eventuella fall och höjdmått görs också i kontrollboxen. 

 

På bandschaktare och väghyvlar återges t.ex. information om bladets tvärfall i 

kontrollboxens display, används automatik för bladets tvärfall görs dessa inställningar 

på kontrollboxen. Signaler från eventuella lasermottagare eller ultraljudssensorer tas 

också om hand av kontrollboxen och dessa kan användas som höjdreferens till 

guidning och styrning med automatik.  

 

Tillverkarna av maskinstyrningssystem har valt olika lösningar för att visuellt ge 

maskinisten information om var maskinen befinner sig i förhållande till 

höjdreferensen. En del tillverkare har denna grafiska visning inbyggt i kontrollboxen 

vilket medför att kontrollboxen måste sitta väl synligt för maskinisten. Andra 

tillverkare har en extra mindre display för enbart denna guidning som är ansluten till 

kontrollboxen med kabel, dessa kan då sitta på olika ställen i förarhytten. En vanlig 

lösning är röda pilar som visar uppåt eller nedåt, och ett grönt streck som visar när det 

är rätt nivå. [13][19] 
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2.11 3D-Styrdator 

En 3D-styrdator är nödvändig för att positionera en maskin i plan med hjälp av GNSS 

eller totalstation. Positioneringen görs till en GNSS-antenn eller en reflektor, 3D-

styrdatorn kan sedan genom att kommunicera med maskinens sensorer via 

kontrollboxen beräkna positionen i tre dimensioner för en viss del av maskinen. På 

grävmaskiner beräknas positionen till skopans yttersta del som beroende på vilken typ 

av skopa som används är ett rakt skär eller så kallade tänder. Väghyvlar och 

bandschaktare utför istället sina respektive arbeten med ett blad som är utrustat med 

ett plant skär längs ned, positionen beräknas då till detta skär. 

 

I 3D-styrdatorn lagras en tredimensionell terrängmodell av det som ska utföras. 3D-

styrdatorn kan då beräkna differensen mellan den teoretiska terrängmodellen och den 

aktuella positionen på den specifika delen av maskinen. Denna differens kan antingen 

kommuniceras till maskinisten på något sätt, eller så kan automatiken styra maskinen 

rätt om det är en väghyvel eller bandschaktare utrustad med denna funktion.[4]  

 

De flesta förekommande 3D-styrdatorerna har en stor bildskärm, maskinisten kan då 

tydligt i realtid se både terrängmodellen och maskinens aktuella position i 

bildskärmen. Olika visningsmöjligheter i bildskärmen finns för olika maskintyper, för 

att så enkelt så möjligt kunna guida maskinisten. Möjligheten finns också ofta att få 

information om nivåerna visade i kontrollboxens grafiska visning som tidigare 

beskrevs, maskinisten behöver då inte sitta och titta på styrdatorns bildskärm. 

 

På den Svenska marknaden finns en leverantör av maskinstyrningssystem som heter 

Scanlaser AB. Deras maskinstyrningssystem finns till samtliga aktuella typer av 

entreprenadmaskiner och är det vanligast förekommande på Svenska marknaden. 

Numera finns till deras system en kombinerad 1D/2D kontrollbox och 3D-styrdator i 

en enhet. Denna är inte så vanligt förekommande än så länge, istället brukar deras 

1D/2D kontrollbox användas ihop med en 3D-styrdator som heter Georog (se fig. 

13).[19] 

 

  
Fig 13. Georog tillsammans med kontrollbox i en bandschaktare. 
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Georog tillverkas av ett Svenskt företag och är en ren 3D-styrdator, den måste alltså 

kombineras med en 1D/2D kontrollbox som kan kommunicera med maskinens 

sensorer. En Georog kan kommunicera med de flesta förekommande 1D/2D 

kontrollboxar från olika tillverkare av maskinstyrningssystem. Detta gäller även 

positioneringen, Georog kan användas ihop med GNSS-mottagare och totalstationer 

från många olika tillverkare. En Georog kan beroende på vilken programvara den 

innehåller användas på olika maskintyper.[8] 

 

 En amerikansk tillverkare av maskinstyrningssystem som heter Trimble finns också 

representerad på den Svenska marknaden. Trimble levererar kompletta 

maskinstyrningssystem till samtliga aktuella typer av entreprenadmaskiner. Till deras 

system har det länge funnits kombinerade 1D/2D kontrollboxar och 3D-styrdatorer i 

en enda enhet, och även vanliga 1D/2D kontrollboxar. En annan lösning som Trimble 

valt är att GNSS-mottagaren är inbyggd i antennen på deras system.[20] 

 

2.12 Terrängmodell 

En terrängmodell är en digital tredimensionell volymmodell av verkligheten skapad i 

ett dataprogram. När ett tredimensionellt maskinstyrningssystem ska användas är det 

nödvändigt med en terrängmoddel lagrad i 3D-styrdatorn för att systemet ska fungera.  

 

Ett flertal olika fil- och terrängmodelltyper förekommer och väljs delvis efter vilket 

objekt som terrängmodellen ska visa och vilka dataprogram som används. I ett av de 

vanligaste dataprogrammen som mätteknikerna använder idag används främst två 

olika typer av terrängmodeller. Den ena typen är en triangelmodell (se fig. 14) och 

den andra typen är en så kallad MBS-modell. Vid utbyte av filer mellan olika datorer 

och program används ett filformat vid namn LandXML ofta. 

 

 
Fig 14. Triangelmodell som visar en cirkulationsplats med kringliggande GC-vägar. 
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En triangelmodell som är en tredimensionell volymmodell skapas genom 

triangulering mellan punkter. Vid projektering och inmätning är det vanligt att 

mätpunkterna förs in i dataprogrammet och sedan görs trianguleringen mellan dessa 

punkter. Det andra alternativet är att vid konstruktion av en anläggning göra en 

triangulering av objektet med punkter som bestämts i konstruktionen.  

 

MBS-modell är en annan typ av terrängmodell som främst används i 

vägsammanhang. Då används en triangelmodell för att visa terrängen tillsammans 

med väglinjedata och normalsektioner för att visa vägens konstruktion. 

 

En terrängmodell är ingen exakt avbildning av verkligheten, detta medför vissa fel vid 

mängdberäkning både i triangelmodeller och med MBS-modeller. När t.ex. 

triangulering görs mellan inmätta punkter dras strecken rakaste vägen mellan 

punkterna vilket medför att inga böjda former återges. Mängdberäkning med MBS-

modeller görs precis som när mängder beräknas manuellt vid vägprojektering och sker 

alltså genom interpolation. Även detta medför att det inte är en exakt avbildning av 

verkligheten som återges i modellen.  

 

Det finns två saker som påverkar avvikelsen från verkligheten mycket. Det ena är hur 

mätpunkterna valts när dessa ligger till grund för en triangelmodell. Volymavvikelsen 

blir större om de högsta respektive lägsta punkterna missats. En annan faktor som 

avgör mycket är hur tätt sektionerna valts när mängdberäkning görs utifrån MBS-

modeller. Detta beroende på att många dataprogram hanterar beräkningen på samma 

sätt som vid manuell beräkning på utskrivna tvärsektioner. 

 

Numera sker en stor del av projekteringen i bygg- och anläggningsbranschen med 

olika datahjälpmedel, detta gör att terrängmodeller används i många skeden av en 

entreprenad. Efter inmätning av området projekteras objektet i dator, mängdberäkning 

görs sedan utifrån terrängmodeller och bygghandlingar skrivs ut. Terrängmodeller 

används sedan både av entreprenörens mättekniker och i maskinstyrningssystemen. 

 

Det vanligaste när bygghandlingar lämnas från projektör och byggherre till 

entreprenör vid generalentreprenader i nuläget är att detta sker med tvådimensionella 

ritningar i filtypen pdf. Detta trots att projektören i många fall har olika sorters 

terrängmodeller som ligger till grund för bygghandlingarna. Följden av detta blir att 

entreprenören i de fall maskinstyrning ska användas måste göra egna terrängmodeller 

utifrån dessa bygghandlingar. [21][22] 

 

När entreprenören gör terrängmodeller utifrån bygghandlingarna kan ytterligare fel 

uppstå i form av avvikelser, både från den ursprungliga terrängen och från det 

konstruerade objektet. Avvikelser från den ursprungliga terrängen kan minimeras 

genom att inmätning görs. Avvikelser från det konstruerade objektet kan uppstå på 

grund av t.ex. att måttsättning inte är gjord vid alla brytpunkter eller att mått saknas i 

bygghandlingarna.[4] 
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2.13 Maskinstyrningssystem för grävmaskin 

2.13.1 1D/2D-system 

Den enklaste formen av maskinstyrning till en grävmaskin är en guidning av skopans 

höjdläge med hjälp av en rotationslaser. En lasermottagare monteras då på 

grävmaskinens sticka över skopan, denna lasermottagare visar sedan grafiskt med 

lampor eller liknande om skopan är över eller under laserplanet. 

  

Finns ett maskinstyrningssystem med sensorer och en kontrollbox monterat på 

grävmaskinen innebär det att fler funktioner finns tillgängliga. Som tidigare beskrivits 

kan detta sensorsystem då i kombination med kontrollboxen räkna ut positionen på 

skopans yttersta del. Skopan kan alltså höjas eller sänkas och maskinisten kan avläsa 

denna förändring i kontrollboxen. Finns sväng- och lutningssensor beräknar 

maskinstyrningssystemet även ut förändringen när maskinen svänger runt. 

 

Praktiskt innebär ovanstående att en fysisk höjdreferens i form av en flukt eller 

liknande kan användas. Maskinisten kan då t.ex. nollställa höjden i 

maskinstyrningssystemet vid denna höjdreferens, sedan kan skopans aktuella höjd i 

förhållande till referenshöjden alltid avläsas i kontrollboxen. Är sticksensorn en 

kombinerad lasermottagare och sticksensor kan en rotationslaser användas till 

höjdreferens, maskinisten måste då nollställa höjden när laserplanet ger signal i 

lasermottagaren. 

 

På grävmaskiner kan en planeringsskopa (se fig. 15) användas, detta är en skopa som 

kan tiltas i sidled och som därmed inte enbart kan gräva plant. Denna funktion kan 

också fås genom att utrusta grävmaskinen med en så kallad rotortilt, denna monteras 

då mellan skopan och grävmaskinens sticka. En tiltsensor kan då i båda fallen 

användas vilket ger maskinstyrningssystemet möjlighet att beräkna skopans tiltning 

oberoende av hur grävmaskinen lutar. Lutningen som skopan är tiltad i kan avläsas i 

kontrollboxens display och kan därmed guida maskinisten om t.ex. dikessidor eller 

slänter grävs som ska ha en viss lutning. 

 

 
Fig 15. Tiltbar planeringsskopa på grävmaskin. 
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Maskinstyrningssystem med sensorer har också möjligheten att hålla reda på fall. 

Grävs t.ex. en rörgrav eller ett dike som ska ha ett vist fall kan detta anges i 

kontrollboxen. Maskinisten får sedan guidning om skopan ska höjas eller sänkas för 

att få rätt fall under grävningen. 

 

Funktionerna som beskrivits i 1D/2D maskinstyrningssystem har dock en 

begränsning. Eftersom ingen positionering i plan görs av maskinen måste 

referenshöjder och liknande ställas in på nytt så fort maskinen gjort en förflyttning. 

Detta innebär också att om maskinen står på dåligt underlag som innebär att den 

sjunker i höjdled visar systemet fel höjd motsvarande den sträcka maskinen 

sjunker.[11][18] 

2.13.2 3D-system 

Ett tredimensionellt maskinstyrningssystem är det mest avancerade systemet och 

innebär även att positionering i plan är möjligt. Grävmaskinen kan då röra sig fritt 

inne på området och få kontinuerlig guidning i realtid. En terrängmodell som är en 

digital ritning över det som ska utföras måste då finnas lagrad i 3D-styrdatorn (se fig. 

16). Maskinisten kan direkt i bildskärmen se vad som ska göras med terrängmodellen 

som ritning, och under själva grävningen få guidning om var skopan befinner sig i 

förhållande till terrängmodellen på den aktuella positionen. Problemet som ett 1D/2D-

system har att en ny referenshöjd måste hittas fysiskt och ställas in efter varje 

maskinförflyttning finns inte på ett 3D-system. 

 

 
Fig 16. Kombinerad kontrollbox och 3D-styrdator till grävmaskin från Scanlaser AB. 

 

En skillnad finns i 3D-systemen om en eller två GNSS- antenner och mottagare 

används. Det vanligaste när 3D-styrdatorn Georog används är att en GNSS-antenn 

och mottagare positionerar maskinen. På grävmaskiner medför detta att grävmaskinen 

måste göra en rotation varje gång den förflyttat sig för att positioneringen ska bli rätt. 

Rotationen tar tid och kan i trånga utrymmen vara svår att genomföra. 

För att eliminera behovet av att göra denna rotation kan ett system med två GNSS-

antenner och mottagare användas på maskinen, då har den alltid aktuell position 

oavsett förflyttningar. Trimble har detta systemet och möjligheten finns också att 

utrusta Scanlasers system för att använda två GNSS-antenner och mottagare ihop med 

Georog.[18][23] 
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2.14 Maskinstyrningssystem för bandschaktare 

2.14.1 1D/2D-System 

Den enklaste formen av maskinstyrning för en bandschaktare är att en lasermottagare 

som ger maskinisten signaler direkt på lasermottagaren monteras på bandschaktarens 

blad. Denna mottagare visar då maskinisten bladets höjd i förhållande till laserplanet 

och maskinisten måste justera bladet manuellt när maskinen framförs. 

 

Med ett maskinstyrningssystem som har en kontrollbox monterad på bandschaktaren 

finns flera möjligheter till guidning och styrning. En tvärfallssensor monterad på 

bladet är vanligt på 1D/2D-system samt automatisk styrning av bladet. Används 

endast tvärfallssensorn kan denna användas till automatisk styrning av ett förinställt 

tvärfall, maskinisten behöver då bara manövrera bladet i höjd.  

 

Används även en lasermottagare kan denna styra automatiken i höjd och 

tvärfallssensorn styr tvärfallet, maskinisten behöver då bara köra själva maskinen. 

Med två lasermottagare på bladet kan dessa ställas in så automatiken håller bladet 

plant, eller så kan det ställas in så att bladet har ett visst tvärfall när de har 

lasersignal.[13] 

2.14.2 3D-System 

Med ett tredimensionellt maskinstyrningssystem på en bandschaktare behövs inte den 

fysiska höjdreferensen. GNSS eller totalstation positionerar maskinen i plan och 

höjdreferensen fås från en terrängmodell i 3D-syrdatorn (se fig. 17). Är 

bandschaktaren utrustad med automatisk styrning av bladet fungerar denna också till 

3D-systemet. 

 

 
Fig 17. Georog i en bandschaktare där en triangulerad terrängmodell och maskinens 

aktuella position syns. 
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Positioneras bandschaktaren i plan med hjälp av totalstation monteras en reflektor, 

vanligtvis ett prisma, på en mast på maskinens blad. Vid positionering med GNSS 

monteras istället en eller två antenner för detta på master på bladet. 

 

Ett prisma används i kombination med en tvärfallssensor, prismat och totalstationen 

positionerar då i plan och tvärfallssensorn känner av bladets tvärfall. Detsamma gäller 

om ett system med en GNSS-antenn används.  

 

Ett annat alternativ som medför en mer precis positionering av bandschaktarens blad i 

plan är att använda ett system med två GNSS-antenner. En antenn monterad på en 

mast placeras då på vardera kanten av bladet (se fig. 18). Den amerikanska 

tillverkaren av maskinstyrningssystem Trimble har en lösning för detta där ingen 

tvärfallssensor behövs. Istället kontrollerar GNSS-antennerna även bladets tvärfall.  

 

 
Fig 18. Bandschaktare utrustad med Trimbles system med två GNSS-antenner. 

 

Det mest förekommande systemet i Sverige kommer från Scanlaser AB och använder 

sig av en GNSS-antenn och mottagare i kombination med en tvärfallssensor monterad 

på bladets baksida (se fig. 19) och en Georog.[4][18] 

 

 
Fig 19. GNSS-antenn monterad på mast och tvärfallssensor på bladets baksida. 
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2.15 Maskinstyrningssystem för väghyvel 

2.15.1 1D/2D-System 

En väghyvel kan vara utrustad med flera blad, det blad som dock används vid 

finplaneringsarbeten i kombination med maskinstyrning är det som sitter mitt under 

själva väghyveln. Detta blad har tre funktioner, det kan justeras i höjd, tvärfall samt 

roteras. 

 

Den enklaste formen av maskinstyrning på en väghyvel är precis som på en 

bandschaktare att en lasermottagare monteras på bladet och ger signaler till 

maskinisten. Precis som på en bandschaktare monteras lasermottagare och eventuella 

GNSS-antenner på en mast på bladet (se fig. 20). 

 

 
Fig 20. Väghyvel med mastmonterad lasermottagare på bladet. 

 

Används ett maskinstyrningssystem som har en kontrollbox finns normalt tre sensorer 

på väghyveln. Dessa är en tvärfallssensor som kontrollerar bladets lutning, en 

rotationssensor som kontrollerar bladets rotation samt en längdfallssensor som känner 

av hur maskinen lutar i längdled. På en väghyvel används maskinstyrningssystem 

normalt ihop med automatisk styrning av bladet, tvärfallet och nivån styrs då utifrån 

en given höjdreferens med automatik. System med två lasermottagare monterade på 

bladet kan också användas på väghyvlar.  

 

Ultraljudssensor som höjdreferens används framförallt på väghyvlar och asfaltläggare 

på grund av att dessa båda maskiner utför arbeten som kräver hög noggrannhet i nivå. 

På ett vägbygge t.ex. används normalt bandschaktaren när förstärkningslagret läggs 

ut, sedan tar väghyveln hand om bärlagret och eventuella justeringslager närmast 

under asfalten. Ultraljudssensorn används då för att kontrollera höjden med t.ex. en 

kantsten eller ett uppspänt snöre som höjdreferens, och en tvärfallssensor som 

kontrollerar bladets lutning. Två ultraljudssensorer kan användas om möjlighet till 

höjdreferens finns på båda sidor om bladet. Alternativt kan också två lasermottagare 

användas som höjdreferens istället för en lasermottagare i kombination med 

tvärfallssensor.[14][16] 
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2.15.2 3D-System 

Ett tredimensionellt maskinstyrningsstyrsystem till väghyvel kan användas för 

positionering och den fysiska höjdreferensen behövs då inte. Precis som på systemen 

för de andra maskintyperna används en terrängmodell till systemet. Vanligt är också 

att det används ihop med automatisk styrning av bladet. 

 

Då väghyvlar som tidigare nämnts används till arbeten som kräver en hög precision är 

det vanligt att totalstation används för positionering till ett 3D-system. Totalstationen 

kan ge en precision på några millimeter till skillnad från en precision på några 

centimeter med GNSS. En reflektor vanligtvis i form av ett prisma monteras då på en 

mast på väghyvelns blad.  

 

Scanlasers 1D/2D-system i kombination med Georog är vanligt även på väghyvlar. 

Det vanligaste är också system som använder en GNSS-antenn och mottagare i 

kombination med de övriga sensorerna. Trimbles system med två GNSS-antenner och 

mottagare där ingen tvärfallssensor behövs kan användas även på väghyvlar (se fig. 

21). 

 

 
Fig 21. Väghyvel utrustad med Trimbles system med två GNSS-antenner. 

 

Behövs hög precision endast på höjden och inte i plan finns system där GNSS kan 

användas i kombination med laser. GNSS positionerar då maskinen i plan, och en 

lasermottagare som får signal från en rotationslaser används till höjdreferens.[18]  
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3 Genomförande 

Informationsinhämtningen och arbetet med detta examensarbete har huvudsakligen 

skett i två olika delar. Den första delen bestod av att kartlägga vilka 

maskinstyrningssystem som finns på marknaden och vilka möjligheter som finns med 

dessa system. Kartläggningen bedömdes nödvändig för att sätta in terrängmodellen i 

sitt rätta sammanhang och därmed också kunna få en förståelse för när 

examensarbetets huvudsakliga frågeställning är aktuell.  

 

 En stor del av informationen kring systemen hämtades från respektive tillverkare av 

systemen, samt genom möten med personal på Kanonaden entreprenad AB. Ett antal 

övriga kontakter har tagits genom möten eller E-post för att inhämta faktaunderlag till 

examensarbetet. Studiebesök på arbetsplatser har också genomförts för att se hur 

systemen används praktiskt och för att se maskinstyrningsutrustningen i verkligheten. 

 

Del två av arbetet har inriktats på själva frågeställningen i examensarbetet. En 

kvalitativ informationsinhämtning genom främst intervjuer har här bedömts vara den 

mest givande metoden. Många av de frågor vi haft under intervjuerna kräver 

följdfrågor för full förståelse vilket omöjliggör enkäter eller liknande. Intervjuer har 

genomförts med ett antal personer inom vissa specifika ämnesområden, samt med 

personal på Kanonaden entreprenad AB. 

 

Efter ett antal möten med personal på Kanonaden entreprenad AB försökte vi först få 

en uppfattning om hur hanteringen av bygghandlingar normalt sker i nuläget. När 

detta gjorts inhämtades entreprenörens synpunkter hur hanteringen av bygghandlingar 

skulle kunna förändras. De olika problemen som kan tänkas uppstå vid en förändrad 

hantering delades sedan in i ämnesområden. Efter detta skedde intervjuerna med 

personer som har bedömts kunna bidra med information kring respektive 

ämnesområde. Vi har också själva undersökt varje ämnesområde för att få mer 

information. Varje ämnesområde har var för sig sedan kunnat bedömas för att se om 

det utgör ett hinder för en annorlunda hantering av bygghandlingar. I förlängningen 

därmed också en minskad arbetsinsats med terrängmodellerna i entreprenaden. 

 

BIM(Bygginformationsmodeller) på husbyggnadssidan är ett ämnesområde som har 

undersökts lite närmare. Detta bedömdes vara ett intressant ämnesområde då det till 

en del handlar om det som entreprenörer vill uppnå även på anläggningssidan i 

byggbranschen. I huvudsak då att en lämplig modell kan lämnas över som 

bygghandling från projektör till entreprenör. Många av de problem som kan uppstå 

vid en förändrad hantering av bygghandlingar kan därmed redan ha sin lösning på 

husbyggnadssidan i BIM. 

 

En verifiering av framkomna resultat kan sägas ha genomförts kontinuerligt under 

arbetets gång genom intervjuer och i konversationer via E-post med olika personer. 

Dessa personer bedöms vara väl insatta i sina respektive ämnesområden och har 

oberoende av varandra nämnt samma problem. Personerna har även nämnt problem i 

andra ämnesområden än det som de är mest insatta i, vilket än mer styrker framkomna 

resultat. Våra egna efterforskningar inom respektive ämnesområde har sedan handlat 

om att försöka bekräfta dessa omnämnda problem och eventuellt hitta fler.
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4 Resultat 

4.1 Bygghandlingar 

4.1.1 Hantering av bygghandlingar i generalentreprenader 

Den traditionella generalentreprenaden är en vanligt förekommande entreprenadform 

både på mindre och större anläggningsprojekt. Byggherren beställer då vanligtvis 

projekteringen av anläggningen från ett projekteringsföretag, eventuellt om 

kompetensen finns kan byggherren själv projektera. Projekteringen sker vanligtvis i 

ett tidigt skede innan en generalentreprenör valts ut för entreprenaden. Detta på grund 

av att bygghandlingarna projektören skapat måste finnas för att anbudsräkning ska 

kunna göras på entreprenaden. I nuläget sker den mesta projekteringen med dator som 

hjälpmedel. Projekteringen är modellorienterad, d.v.s. en modell av objektet skapas 

och tvådimensionella ritningar görs sedan utifrån snitt och vyer i modellen. 

 

Byggherren skickar sedan ut bygghandlingarna för anbudsräkning, hur detta 

förfarande utförs är beroende av vem byggherren är och den uppskattade kostnaden 

för entreprenaden. I detta skede kan ritningarna även vara märkta med texten 

förfrågningsunderlag i statusrutan om de inte är det slutgiltiga bygghandlingarna som 

skickats ut. En privat byggherre kan genomföra förfarandet med att ta in anbud på 

valfritt sätt och är inte bunden av några upphandlingslagar. En stor del av Sveriges 

byggherrar som dessutom handlar upp en stor del av anläggningsprojekten är däremot 

bundna av LOU(Lagen om offentlig upphandling). Denna del utgörs av stat, landsting 

samt kommuner och alla deras bolag och liknande. 

 

Entreprenören som ska utföra entreprenaden och även övriga som gör en 

anbudsräkning har sedan tillgång till bygghandlingarna eller 

förfrågningsunderlagshandlingarna från projekteringen när anbudsräkningen görs. Det 

vanligaste sättet på vilket entreprenören får bygghandlingarna i nuläget är digitalt via 

något lagringsmedia till dator, eller genom nedladdning via internet. De 

tvådimensionella ritningarna är oftast sparade som pdf filer och klara för utskrift i rätt 

format. När utskrift sker fås en juridiskt riktig ritning med rätt status i statusrutan.  

 

Den entreprenör som väljs ut för att utföra entreprenaden har förmodligen redan i 

anbudsskedet gjort ett val om maskinstyrning i någon form ska användas då detta 

påverkar kalkylen. I de fall när ett tredimensionellt maskinstyrningssystem ska 

användas måste entreprenören ha terrängmodeller till 3D-styrdatorn. 

Terrängmodellerna skapas vanligtvis av entreprenören i datorprogram för ändamålet 

och exporteras sedan till 3D-styrdatorn i entreprenadmaskinen. Underlaget för 

terrängmodellen är de tvådimensionella ritningarna i bygghandlingen.  

 

Detta förfarande att skapa terrängmodeller utifrån bygghandlingarna tar inte bara 

resurser. En risk är också att terrängmodellen avviker från bygghandlingarna. 

Ritningen kan t.ex. vara måttsatt på ett sådant sätt att entreprenören måste uppskatta 

vissa mått, eller försöka mäta på pappersritningen. Ett exempel på detta är om 

höjdmått inte är satta vid brytpunkter. Vår uppdragsgivare anser att förfarandet med 

att göra terrängmodeller är ett av de större problemen när tredimensionell 

maskinstyrning ska användas i generalentreprenader.[21] 
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4.1.2 Bygghandlingars utformning 

Bygghandlingarnas övergripande utformning och innehåll finns det 

rekommendationer för i ett system som heter BSAB 96. Detta system har utvecklats 

av Svensk byggtjänst som är ett informationsföretag som ägs av ett större antal 

branschorganisationer. Dessa branschorganisationer har medlemmar från de flesta 

sorters företag som verkar inom bygg- och anläggningsbranschen. Målet med BSAB 

96 är helt enkelt att skapa en gemensam informationsstruktur som hela branschen kan 

följa vid upprättande av bygghandlingar. 

 

BSAB 96 behandlar övergripande saker som t.ex. vad som ska ingå i en bygghandling 

och ett förfrågningsunderlag, definitioner, kodsystem, ritningsnumrering och 

liknande. BSAB 96 ansluter till tillämpliga delar i AMA(Allmän material- och 

arbetsbeskrivning)-böckerna. BSAB 96 innehåller också en del om CAD-projektering, 

denna ger rekommendationer om filnamn, lagerhantering och liknande vid CAD-

projektering. Den grundläggande utgångspunkten i BSAB 96 när det gäller CAD-

projektering är att informationen ska presenteras på traditionella ritningar. BSAB 96 

systemet har en viss tyngdpunkt på husbyggnadssidan och inte anläggningssidan. 

Förfarandet att lämna över en tredimensionell modell istället för traditionella 

bygghandlingar finns ingenting beskrivet om i BSAB 96 systemet.[24] 

 

Bygghandlingar 90 är en serie böcker utgivna av SIS(Swedish Standards Institute) 

som ger rekommendationer hur bygghandlingar i detalj ska utformas för att få en 

enhetlig nationell utformning. Bygghandlingar 90 innehåller dels några böcker med 

rekommendationer för ritningar till samtliga typer av byggnationer och handlar då om 

ritningshuvud samt bl.a. hur linjer och text ska utföras. Dels böcker med detaljerade 

rekommendationer för redovisning av olika typer av byggnationer som t.ex. hus, 

installationer, ombyggnader och mark. 

 

I Bygghandlingar 90 del 2 finns detaljerade rekommendationer om vilken information 

som ska finnas i ritningshuvudet och i vilka skeden under byggprocessen olika 

information ska finnas där. När det gäller vilken status en ritning har finns en standard 

som heter SS 032266 som ger rekommendationer vad som ska skrivas i statusraden. 

Det som rekommenderas är preliminär handling, förfrågningsunderlag eller 

bygghandling. Statusen på ritningen är viktig både juridiskt sett och utifrån 

ansvarssynpunkt. Entreprenören måste veta att det verkligen är bygghandlingen som 

denne bygger utifrån. Samtidigt måste projektören kunna visa en preliminär handling 

för byggherren som inte är en juridiskt bindande bygghandling om den av misstag 

skulle gå vidare i processen.[25] 

 

Den sista delen i serien Bygghandlingar 90, som även är den senast omarbetade är Del 

8 med undertiteln: digitala leveranser för bygg och förvaltning. Avsikten med Del 8 är 

att komplettera den övriga serien med rekommendationer för att överföra information 

mellan olika aktörer i byggprocessen i en obruten kedja. Tre huvudkategorier av 

rekommendationer finns och dessa är informationssamordning, informationsmängder 

samt leveransspecifikation. Del 8 riktar in sig på förändringen som skett med 

datahjälpmedlen de senaste åren. Nämligen att de numera inte enbart används som ett 

verktyg för att framställa information till ritningar och dokument utan, istället används 

för kommunikation och leverans av data.  
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Rekommendationer finns dock för om ett traditionellare arbetsätt med datahjälpmedel 

tillämpas, t.ex. hur digitalt material ska arkiveras när det gäller originalritningar och 

liknande. Hela byggprocessen inklusive förvaltningsdelen tas upp i boken. Då boken 

behandlar processerna kring informationsöverföringen mer än de tekniska bitarna är 

den tillämplig på arbetssättet BIM(Bygginformationsmodeller) i ett projekt.[26] 

 

Efter byggskedet ska en relationshandling upprättas för framtida drift och underhåll av 

anläggningen. Hur relationshandlingar ska upprättas finns en del beskrivit om i 

AMA(Allmän material- och arbetsbeskrivning) Anläggning 07 under rubriken YCD. 

AMA Anläggning beskriver dock inget som kan vara tillämpligt utifrån 

frågeställningen i detta examensarbete när det gäller hantering av bygghandlingar.[27]  

4.1.3 Analys kring bygghandlingar 

Tillgängliga standarder och liknande som kan tillämpas och är allmänt accepterade 

inom bygg- och anläggningsbranschen vid upprättande av bygghandlingar har 

studerats. Det som kan konstateras är att det i nuläget inte finns någonting som är 

användbart och kan tillämpas när det gäller frågeställningen detta examensarbete tar 

upp. 

 

Bygghandlingar 90 Del 8 är enda undantaget från ovanstående, den handlar hur 

rutiner kan utformas samt checklistor och liknande när digital information ska 

överlämnas mellan aktörer. Dock kan innehållet bli svårt att tillämpa i en 

generalentreprenad då mycket bygger på samarbete och att rutiner ska utarbetas för 

överlämnanden innan arbetet startar. I generalentreprenaden är det inte ens säkert att 

alla aktörer är utvalda när arbetet startar, ofta inte själva generalentreprenören. En 

tillämpning när Bygghandlingar 90 Del 8 är lämplig att använda sig av kan vara om 

en entreprenad utförs som en totalentreprenad med BIM. 

 

Slutsatsen blir att det i standarder och liknande inte finns några förslag eller råd som 

kan vara användbara om digitala terrängmodeller ska överlämnas tillsammans med, 

eller som bygghandling i en generalentreprenad. 

 

4.2 Teknik 

4.2.1 Bygghandlingar och teknik 

När projektering sker med datahjälpmedel använder projektörer olika programvaror 

för detta. I nuläget finns ett antal leverantörer av programvara, och ett antal olika 

filformat som används. Gemensamt kan dock sägas vara att dessa programvaror är 

tredimensionella och projekteringen sker modellorienterat. Vidare kan dessa program 

skapa traditionella tvådimensionella ritningar till bygghandlingarna. Det detta stycke 

av rapporten inriktar sig på är den tekniska möjligheten att istället för att göra 

traditionella tvådimensionella ritningar föra över terrängmodellen direkt till 

entreprenören.  

 

 

Projektörens modeller kan föras över direkt på två principiellt skilda sätt. Det ena 

sättet är att entreprenören har en programvara liknande projektörens så att modellen 
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kan skickas i originalformat från projektören. Entreprenören kan då jobba vidare med 

originalmodellen och exportera terrängmodeller till maskinstyrningen. Eventuellt kan 

entreprenören bli tvungen att exportera terrängmodellen till ytterligare ett program 

som skapar specifika terrängmodeller till det maskinstyrningssystem som används. 

 

Det andra sättet att föra över terrängmodeller till entreprenören är att projektören gör 

exporteringen så att entreprenören får en färdig terrängmodell att föra in i 

maskinstyrningssystemet. En nackdel med detta sätt att föra över terrängmodeller är 

att entreprenören inte får tillgång till originalmodellen. När terrängmodeller 

importeras och exporteras finns en risk att all information inte kommer med, detta kan 

vara svårt att upptäcka när entreprenör och projektör sitter med olika versioner av 

terrängmodellen. Leverantörer av programvara för ändamålet rekommenderar därför 

att entreprenör får tillgång till terrängmodellen i original. 

 

Gemensamt för samtliga överföringar är att det finns en del problem kring dessa. Ett 

problem är när olika sorters programvara används och även när olika versioner på 

samma sorts programvara används. Information kan försvinna vid överföringen, och 

det är inte säkert att information tolkas på samma sätt i olika programvaror och 

versioner. Framförallt uppkommer detta problem när terrängmodeller skapade i äldre 

programvaror öppnas i nyare.  

 

Ett annat problem är kring filtypen LandXML som ofta används i dessa sammanhang. 

LandXML är ett stort och fritt filformat, det är därför inte säkert att olika 

programvaror tolkar samma terrängmodell på samma sätt. Leverantörer av 

programvara säger därför att det behövs en anpassning och konfigurering av 

programvaror för att exportering och importering av terrängmodeller ska fungera bra 

mellan olika programvaror.[28]  

4.2.2 Analys kring teknik 

Överföringen av digitala terrängmodeller direkt från projektör till entreprenör är fullt 

möjlig. Det innebär dock problem som måste lösas i så gott som varje enskilt fall. 

Detta förfarande är naturligtvis betydligt lättare i t.ex. en totalentreprenad när 

entreprenören också står för projekteringen, antingen på egen hand eller genom 

samarbete med ett projekteringsföretag.  

 

I en generalentreprenad kommer förmodligen problemen kring överföring av 

terrängmodeller bli svårare att lösa. Dels för att projektören ofta redan avslutat sitt 

arbete när entreprenören startar sitt, och dels för att projektören då samarbetar mer 

med byggherren under projekteringsskedet. Förutsättningen är ju nämligen att 

programvaror måste samordnas med versioner och liknande, och kanske också 

konfigureras för att överföringen ska fungera.  

 

Bygghandlingar 90 Del 8 som omnämnts tidigare behandlar också vikten av att 

samordning och upprättande av rutiner är viktiga för att informationsöverföring ska 

fungera tillfredställande. Denna samordning blir naturligtvis svår i en 

generalentreprenad där kanske inte ens alla aktörer är utsedda innan arbetet startar. 

Kostnaden för denna samordning måste naturligtvis också vägas mot kostnaden att 

göra terrängmodellen hos entreprenören. I mindre entreprenader är det inte säkert att 

det blir lönsamt och leder till en mindre arbetsinsats. 
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Det kan också innebära att entreprenören måste investera i fler och nya programvaror 

än vad denne normalt har i nuläget. Investeringar som leder till att nya kostnader 

uppstår som måste vägas mot tiden det tar att skapa terrängmodeller utifrån de 

tvådimensionella ritningarna. 

 

Trots att svårigheter som måste lösas finns kring överföring av terrängmodeller är det 

dock fullt möjligt att rent tekniskt lösa dessa problem, och föra över terrängmodeller 

direkt från projektör till entreprenör. 

 

4.3 Entreprenadjuridik  

4.3.1 Bygghandlingar och entreprenadjuridik 

När en entreprenad ska genomföras omfattas denna av ett antal olika och varierande 

lagar, som t.ex. Plan- och bygglagen och avtalslagen, men det finns också delar som 

inte omfattas av lagar. Plan- och bygglagen är främst aktuell i ett tidigt skede av 

projektet när projektering och liknande görs. Avtalslagen är däremot aktuell i många 

skeden av en entreprenad då den reglerar hur avtal sluts mellan parter och då detta 

ofta sker fortlöpande under tiden en entreprenad pågår.  

 

Avtalslagen reglerar mycket om hur ett avtal ska slutas, men lite om avtalets innehåll. 

När entreprenader utförs åt konsumenter finns därför den tvingande 

konsumentköplagen för att ge konsumenten ett starkt rättsligt skydd. Den 

frågeställning som denna rapport undersöker riktar däremot in sig på förhållanden 

mellan juridiska personer och då är inte konsumentköplagen tillämplig.[29] 

 

Köplagen heter den lag som gäller mellan juridiska personer, denna lag har dock vissa 

undantag. Den gäller inte vid t.ex. entreprenader i bygg- och anläggningsbranschen. 

Med anledning av detta har branschen enats om olika så kallade standardavtal som 

kan tillämpas och som ansluter till allmänna köprättsliga principer. För att ett 

standaravtal ska gälla måste det dock ha avtalats om detta, såväl som eventuella 

undantag från detta. Sverige har en lång tradition av dessa standaravtal inom bygg- 

och anläggningsbranschen.[29] 

 

Standardavtalen som används är utarbetade av en förening som heter Byggandets 

Kontraktskommitté med medlemmar från stora aktörer inom bygg- och 

anläggningsbranschen. Det finns flera olika standardavtal som kan tillämpas i olika 

situationer, t.ex. Allmänna bestämmelser AB 04 som tillämpas när byggherren 

genomför en generalentreprenad, Allmänna bestämmelser ABK 09 som tillämpas när 

arkitekt och konsulttjänster genomförs. Viktigt att notera med dessa standardavtal är 

att de är standardavtal och inga tvingande lagar. Därför kan parter när avtal ingås 

förhandla fram andra överenskommelser hur olika saker ska hanteras i projektet än 

vad det tillämpliga standardavtalet säger. Vanligtvis används dock standardavtalen 

med eventuellt någon mindre förändring i vissa paragrafer i det tillämpliga avtalet. 
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ABK 09 är ett standardavtal avsett att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt- 

och ingenjörsverksamhet, inom alla skeden från start med utredningar till 

detaljprojektering. Detta standardavtal innehåller regler för hur parterna ska uppträda 

och handla i situationer som bl.a. berör omfattning, genomförande, organisation, tider, 

ansvar, ekonomi och tvistelösning. Avtalet anger ingenting om hur ett 

uppdragsresultat ska redovisas, däremot säger Kapitel 1 1§ att parterna i samråd ska 

precisera form och detaljeringsgrad för uppdraget.  ABK 09 som det är skrivet från 

början innehåller inga skrivningar som kan vara särskilt tillämpliga om 

uppdragsresultatet ska redovisas i en tredimensionell datamodell, tvärtom så används 

ordet handling på flera ställen. Kapitel 5 9§ nämner dock att handlingar såväl som 

datamedia som förvaras hos konsult ska av denne vara försäkrat till betryggande 

belopp.[30] 

 

AB 04 är ett det standardavtal som normalt används vid traditionella 

generalentreprenader inom bygg- och anläggningsbranschen. Utgångspunkten i AB 04 

är tydligt att bygghandlingar som användas i entreprenaden ska innehålla traditionella 

tvådimensionella ritningar. Kapitel 1 3§ som handlar om motstridiga uppgifter i 

kontraktshandlingar och i vilken ordning de olika handlingarna ska tillämpas nämner 

uttryckligen ritningar som nummer 12 i ordningen. Ett annat exempel är Kapitel 1 5§ 

där det anges att måttuppgifter som angetts med siffror eller bokstäver och som inte är 

uppenbart felaktiga gäller före skalmått. Inte heller i AB 04 finns någonting som 

skulle kunna vara direkt och särskilt tillämpligt om entreprenören får en datamodell 

istället för normala bygghandlingar i en entreprenad.[31][32] 

4.3.2 Bygghandlingar och offentlig upphandling 

År 2007 kom en ny lag rörande offentlig upphandling ut i Sverige, Lag om offentlig 

upphandling(LOU) SFS2007:1091. Denna lag talar om hur offentliga upphandlande 

myndigheter ska gå till väga vid upphandling av olika varor och tjänster, samt 

byggentreprenader och byggkoncessioner. 

 

LOU ska tillämpas av offentliga upphandlande myndigheter, med detta avses inte bara 

stat, landsting och kommuner. Även bolag, föreningar, samfälligheter och liknande 

som tillgodoser behov i de allmännas intresse, och som finansieras eller styrs till 

största delen av stat, kommun, landsting eller myndighet omfattas av LOU. Detsamma 

gäller om det största antalet styrelseledamöter är tillsatta av stat, kommun, landsting 

eller myndighet i ovanstående.  

 

Tröskelvärde är ett begrepp i LOU som bestämmer vilket förfarande som ska 

användas vid upphandling, detta värde bestäms årligen. Tröskelvärdet är olika 

beroende på vad som ska upphandlas. För byggentreprenader är tröskelvärdet år 2010 

bestämt till 48193215 SEK för samtliga upphandlande myndigheter. Projektering, 

arkitekttjänster, konsulter och liknande som är aktuellt i bygg- och 

anläggningssammanhang hör till kategorin A-tjänster. För A-tjänster är tröskelvärdet 

1243375 SEK om en statlig myndighet handlar upp, och 1919771 SEK om övriga 

myndigheter handlar upp, t.ex. kommun eller landsting.[33] 
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Värdet av kontraktet som ska handlas upp ska bestämmas innan upphandlingen kan 

ske, och utifrån detta bestämda värde kan man avgöra om det är över eller under 

tröskelvärdet. En skillnad mellan upphandling över och under tröskelvärdet är hur 

annonsering ska göras. Över tröskelvärdet ska annonsering ske i en elektronisk 

databas tillgänglig för alla EU:s medlemsländer. Under tröskelvärdet räcker det dock 

med annonsering i t.ex. en nationell elektroniskdatabas eller ett tryckt media för detta 

ändamål. Kravet är att annonseringen ska skapa effektiv konkurrens om kontraktet.  

 

Förutom skillnaden i kraven på annonsering och upphandlingsförfarandet skiljer sig 

upphandling över eller under tröskelvärdena inte så mycket åt. Det LOU säger om 

t.ex. hur ett förfrågningsunderlag får utformas, tekniska specifikationer och 

anbudsutvärdering gäller vid all offentlig upphandling. De grundläggande principerna 

om icke diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet samt ömsesidigt 

erkännande gäller också vid all offentlig upphandling. 

 

Ett exempel på vad LOU anger som har stor betydelse för frågeställningen i detta 

examensarbete är 6 kap. 4§. I denna paragraf sägs att de tekniska specifikationerna 

inte får innehålla hänvisningar till varumärke, patent, typ eller ursprung om ett visst 

företag kan gynnas eller missgynnas. En sådan här hänvisning får dock förekomma 

om det inte annars är möjligt att beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt 

preciserat eller begripligt. Görs hänvisningen på detta sätt måste den följas av orden 

”eller likvärdig”.[34] 

4.3.3 Analys kring entreprenadjuridik och offentlig upphandling 

Aktuella standardavtal som kan vara tillämpliga i en generalentreprenad har studerats 

med utgångspunkt från examensarbetets frågeställning. Inget som direkt kan vara 

vägledande finns skrivet, tvärtom är de skrivna utifrån att traditionella bygghandlingar 

med tvådimensionella ritningar används, t.ex. Kapitel 1 5§ i AB04.  

 

Oavsett vad standardavtalen säger kan dock parter avtala annat än vad som står i dessa 

när kontraktet ingås, Det skulle alltså vara fullt möjligt att avtala om att en digital 

terrängmodell ska lämnas över som bygghandling. 

 

Frågan som uppstår om en digital terrängmodell ska överlämnas som bygghandling är 

dock vilken juridisk status den har. Alltså hur det ska lösas som står i statusrutan på en 

traditionell ritning. Ett svar på det finns inte i nuläget, och en studie av litteratur inom 

BIM på husbyggnadssidan ger inte heller några svar. 

 

Lagen om offentlig upphandling(LOU) är förmodligen det som försvårar en 

förändring så att terrängmodeller kan överlämnas mest. Tekniskt sett krävs en 

samordning angående programvaror, versioner, filtyper, och liknande innan ett projekt 

startar. LOU tillåter dock inte att ett urval görs baserat på att en viss 

projekteringsfirma använder en viss programvara som passar bra till den mest 

använda 3D maskinstyrningen och tillhörande programvara. Byggherren kan heller 

inte ställa krav att generalentreprenören ska ha en viss 3D maskinstyrning därför att 

projektören har lämnat terrängmodeller som skulle fungera bra i den typen av 

maskinstyrning och programvara.  

 



Resultat 

40 

Enligt Lagen om offentlig upphandling(LOU) får hänvisningar i en upphandling göras 

till nationella standarder och liknande. Innan detta finns bedöms en upphandling med 

krav på överlämnande av digitala terrängmodeller vara svår att genomföra. 

 

Utifrån standardavtalen som inte är några bindande lagar utan kan avtalas bort skulle 

en förändrad hantering så att terrängmodeller överlämnas vara möjlig. Lagen om 

offentlig upphandling(LOU) kommer dock försvåra denna förändring i en 

generalentreprenad. 

 

4.4 BIM(Bygginformationsmodeller) 

4.4.1 BIM i ett husbyggnadsprojekt 

På senare år har ett nytt arbetssätt kommit fram mer och mer på husbyggnadssidan, 

BIM(bygginformationsmodeller) eller som det heter på engelska building information 

modeling. BIM är inte en specifik sak, dataprogram eller liknande, utan mer en form 

av samarbete mellan inblandade parter i ett projekt. Det BIM främst handlar om är 

informationshantering i ett projekt, och där denna sker genom modeller med 

tillhörande information i dataprogram. Samtliga inblandade parter har samma modell 

och jobbar med denna genom hela projektet, från konstruktion och projektering vidare 

till byggande och förvaltning. 

 

BIM ska inte förväxlas med vanlig modellorienterad tredimensionell konstruktion. 

Modeller som används i BIM sammanhang innehåller information om objektet det 

representerar. De är heller inte uppbyggda med hjälp av tvådimensionella 

referensfiler. Informationen i projektet är också sammanlänkad, en ändring ska därför 

enbart behöva göras på ett ställe och sedan uppdateras annat som berörs av ändringen 

automatiskt.  

 

 Ett exempel på vad modellerna kan användas till när BIM tillämpas är kollisionstester 

när olika installationer och liknande lagts till i modellen. Detta gör att eventuella 

kollisioner mellan t.ex. rör kan upptäckas redan på projekteringsstadiet istället för i 

produktionen. Ett annat exempel är när tidsplaner och andra planer ska göras över 

byggnationen. Planerna kan kopplas till modellerna i projektet, och när en förändring 

sker i modellen förändras också planen. 

 

För att BIM ska vara möjligt att tillämpa i ett projekt är valet av entreprenadform 

viktigt, litteratur om BIM berör detta i stor utsträckning. I Sverige blir 

totalentreprenader och olika former av partneringprojekt vanligare, denna utveckling 

pågår även utomlands. Detta är en lämplig entreprenadform för BIM. Då samarbetet 

är mycket viktigt under hela projektet fungerar inte BIM om olika aktörer i projektet 

försöker underlätta enbart sitt eget arbete, det som brukar kallas suboptimering. 

Aktörerna som är inblandade i projektet måste också komma överens innan projektet 

startar hur samarbetet ska genomföras. Traditionella generalentreprenader är inte en 

lämplig entreprenadform om BIM ska tillämpas i ett projekt. 
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En av de stora svårigheterna som finns kring att tillämpa BIM och som förmodligen 

gör att införandet går långsamt handlar om att inga standardavtal eller liknande finns 

att tillämpa i Sverige. Detta leder bland annat till en problematik kring modellens 

juridiska status. I traditionella bygghandlingar kan en ritnings status anges i 

rithuvudets statusruta vilket ger den en juridisk status.  

 

Ett annat problem som kan uppkomma i projekt där BIM tillämpas är när överföring 

av information ska göras mellan aktörer i projektet. IFC är ett vanligt och 

internationellt använt filformat för informationsöverföring som stöds av många 

programvaror för projektering och konstruktion. Överföringen med detta filformat är 

dock inte helt tillförlitlig, information kan falla bort i överföringen och gör det ofta.  

 

 Sverige var tidigare långt framme i utvecklingen inom BIM området, på senare år har 

dock andra länder gått om i utvecklingen, bl.a. Finland och USA. Detta beror till stor 

del på att statliga organisationer är pådrivande i utvecklingen mot BIM. I Finland är 

det ett stort statligt fastighetsbolag och i USA olika federala byggherrar. I Sverige 

saknas det en liknande stor aktör som driver på utvecklingen. Istället utvecklar de 

större byggbolagen detta på egen hand i projekt där de både projekterar och bygger. 

Nackdelen med detta är att utvecklingen kan gå åt olika håll istället för emot ett 

enhetligt nationellt eller internationellt arbetssätt kring BIM.[35][36] 

4.4.2 Analys av BIM 

Utvecklingen mot arbetssättet BIM drivs både i Sverige och utomlands av ett flertal 

större företag och andra aktörer inom husbyggnadsbranschen, motsvarande saknas 

inom anläggningsbranschen. Det som saknas när det gäller BIM i Sverige är en större 

byggherre t.ex. staten som driver på utvecklingen. 

 

Det framstår främst som att det är tre saker som bromsar införandet av BIM på allvar i 

nuläget. Dels frågorna kring en digital modells juridiska status och hur det ska 

hanteras. Dels entreprenadformen, BIM och dess former för samarbete förutsätter en 

totalentreprenad, partneringentreprenad eller liknande för att vara genomförbart. Till 

sist också osäkerhetsfaktorn att all information inte kommer med när en modell förs 

över från olika parter i projektet.
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Slutsats 

I nuläget bedöms en förändring i hanteringen av terrängmodeller och bygghandlingar 

som leder till en minskad arbetsinsats vara svår att genomföra i en generalentreprenad.  

 

Tekniskt sett är det inga problem att exportera en terrängmodell i rätt filformat så den 

går att använda direkt i maskinstyrningssystemet. Detsamma gäller om entreprenören 

har en programvara för ändamålet. Då kan projektören lämna över originalet av 

terrängmodellen till entreprenören som sedan kan exportera den i rätt filformat. Detta 

kräver dock en samordning när det gäller, programvara, versioner, filtyper och 

liknande för att det ska fungera bra. En risk vid all överföringen är också att 

information faller bort från modellen, vilket dessutom kan vara svårt att upptäcka. 

 

Entreprenadjuridiskt finns det i nuläget inga lämpliga standardavtal eller liknande att 

använda sig av om en digital terrängmodell ska ingå som en del i bygghandlingen. 

Dock är det så att eftersom standardavtalen inte är tvingande lagar skulle det vara 

möjligt att avtala om att terrängmodeller ska ingå, eller vara en del av 

bygghandlingen. Problematiken som då uppstår och som inte är löst i nuläget är 

vilken juridisk status en terrängmodell har. Används en traditionell bygghandling 

finns inga tveksamheter i den juridiska statusen på de olika handlingarna i de olika 

skedena av ett projekt. 

 

Lagen om offentlig upphandling(LOU) berör en stor del av de 

anläggningsentreprenader som utförs då offentliga beställare är vanliga på denna typ 

av projekt. Denna lag reglerar hur upphandlingen ska genomföras och vilka krav och 

preciseringar som får göras. I en generalentreprenad upphandlas projektör och 

entreprenör var för sig. Det kan då bli svårt att göra de nödvändiga tekniska 

preciseringar som krävs för att överföring av terrängmodeller ska fungera på ett bra 

sätt mellan parterna. 

 

5.2 Diskussion 

Den avgörande faktorn som skulle kunna leda till en effektivisering när det gäller 

examensarbetets frågeställning är entreprenadformen. Problematiken kring den 

tekniska samordningen, entreprenadjuridik samt Lagen om offentlig upphandling styr 

inte på samma sätt i en totalentreprenad. I en totalentreprenad handlas inte projektör 

och entreprenör upp var för sig. Istället handlas en totalentreprenör upp som genomför 

hela entreprenaden. Teknisk samordning och processer kring hur överföringen av 

terrängmodeller ska gå till blir då ett företagsinternt problem att lösa. 

 

Tidigare har stora statliga byggherrar drivit på utvecklingen i olika riktningar genom 

krav och liknande. På anläggningssidan har Vägverket genomfört utvecklingsprojekt 

för att effektivisera byggandet, dessa genomförs inte i samma omfattning nu som 

tidigare. Stora bygg- och anläggningsföretag driver idag denna utveckling på egen 

hand och utvecklar detta företagsinternt i totalentreprenader. Utvecklingen verkar ha 

kommit längre på husbyggnadssidan genom bl.a. BIM. En förhoppning är naturligtvis 

att problemen kan lösas där och sedan föras över även till anläggningssidan. 

Problematiken kring den digitala modellens juridiska status är ett exempel på detta.  
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Kunde branschen tillsammans med statliga aktörer enas om vissa nationella 

standarder kring terrängmodeller skulle det i viss mån underlätta en förändring. Lagen 

om offentlig upphandling ger nämligen ett visst utrymme att hänvisa till nationella 

standarder och liknande. 

 

En slutsats är lätt att göra efter att ha haft kontakt med ett antal personer i branschen 

på olika positioner. Alla är genomgående positivt inställda till den tekniska 

utvecklingen och maskinstyrningssystemen har kommit för att stanna. Entreprenörer 

ser framförallt den ökade effektiviteten och kostnadsbesparingen i projekten jämfört 

med när traditionell utsättning användes. Maskinister talar om hur smidigt det är att få 

informationen direkt på en skärm i förarhytten, och att de ser en färdig modell av det 

som ska göras. 

 

När det gäller maskinister verkar det inte heller vara en generationsfråga med den nya 

tekniken, även de äldre maskinisterna har tagit till sig maskinstyrningen och ser den 

positiva nyttan. En sak som lätt glöms bort i detta sammanhang när man pratar om 

teknik och ökad effektivisering är också säkerheten på arbetsplatser. Tidigare rörde 

sig mer personal i form av mättekniker och markarbetare som guidade maskinisterna 

runt maskinerna när de arbetade. 

 

En vanlig missuppfattning kring dessa system är att mätteknikerns arbetsuppgifter har 

försvunnit. Arbetsuppgifterna har istället förändrats till att innehålla både mättekniken 

samt att se till så att maskinstyrningssystemen fungerar på arbetsplatsen. På 

arbetsplatserna är det mätteknikerna som är specialisterna på 

maskinstyrningssystemen. Maskinisterna importerar t.ex. inte själva terrängmodellen 

utan detta sköts oftast av mätteknikern. Eftersom maskinerna positioneras med GNSS 

eller totalstation måste också kontroller göras så att systemen positionerar rätt. 

 

I dagsläget har det nästan blivit ett outtalat krav att det ska finnas ett 

maskinstyrningssystem på en entreprenadmaskin som ska hyras ut till en beställare. 

Vanligtvis på grävmaskiner, bandschaktare och väghyvlar är det då ett 1D/2D-system 

som sitter monterat permanent på maskinen och som kan kompletteras med en 3D-

styrdator vid behov. Undantaget från ovanstående är de minsta maskinerna som 

används i trädgårdar och liknande, samt maskiner som används mestadels på speciella 

sätt som t.ex. i bergtäkter eller grustag. Ytterligare en vanlig maskintyp som 

maskinstyrningssystemen börjar användas på i nuläget är hjullastare. 

 

Det hörs dock också en del om problem med maskinstyrningssystemen och att de 

ibland kan vara en del krångel med dessa. T.ex. uppdateringar av mjukvara, 

kompatibilitet mellan olika enheter i systemen och dålig satellitmottagning vid vissa 

tidpunkter. Då utrustningen används i en krävande miljö kan det även vara problem 

orsakade av skakningar och vibrationer, t.ex. att kablar går av. Dessa problem 

kommer säkert att lösas i takt med att utvecklingen går framåt. Kombinerad 

kontrollbox och 3D-styrdator är ett exempel som bl.a. minskar mängden kabel, ett 

annat är Tribles GNSS-antenner med inbyggd GNSS-mottagare. 
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Fig 18. Bandschaktare utrustad med Trimbles system med två GNSS-antenner. 

Mätcenter control system. Trimble GCS900 Dual Antenna System. 

 

Fig 19. GNSS-antenn monterad på mast och tvärfallssensor på bladets baksida. 

Sävsjö, 2010-04-07. 

 

Fig 20. Väghyvel med mastmonterad lasermottagare på bladet. Mätcenter control 

system. [besökt 2010-04-09]. Tillgänglig: 

http://www.maetcenter.com/website1/1.0.1.0/387/Brochure%20-

%20Grade%20Control%20Systems%20-%20Swedish.pdf 

 

Fig 21. Väghyvel utrustad med Trimbles system med två GNSS-antenner. 

Mätcenter control system. Trimble GCS900 Dual Antenna System. 

 

 

http://www.scanlaser.se/sv/produkter/asfalt/ultraljud.aspx
http://www.scanlaser.se/sv/produkter/graevsystem/xc16.aspx
http://www.maetcenter.com/website1/1.0.1.0/387/Brochure%20-%20Grade%20Control%20Systems%20-%20Swedish.pdf
http://www.maetcenter.com/website1/1.0.1.0/387/Brochure%20-%20Grade%20Control%20Systems%20-%20Swedish.pdf
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