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Sammanfattning 

Användandet av maskinstyrning har länge varit vanligt vid större vägbyggen och 

järnvägsbyggen. Det har likväl blivit allt mer vanligare vid anläggning av vatten- och 

avloppsledningar [VA-ledningar], dock finns det inte många undersökningar om hur 

användandet av maskinstyrning påverkar den typen av arbete. 

Rapporten ska undersöka hur ett VA-projekt blir påverkat av att använda grävmaskiner som 

är utrustade med maskinstyrning. Undersökningen ska genomföras i två moment, 

enkätstudie samt en ekonomisk jämförelse, och ska täcka tre olika teman, ekonomi, 

arbetsmiljö och miljö.  

Det gjordes olika  enkäter som personer med olika befattningar fick besvara. De som fick 

enkäter var personer som blev påverkade på olika sätt av att maskinstyrning användes i 

projekt. Dessa enkäter behandlade alla tre ovan nämnda teman.  

För att göra en djupare undersökning om hur användandet av maskinstyrning påverkar 

ekonomin, hämtades siffror på kostnader och framdrift/produktivitet från ett VA-projekt i 

Toverud, Hammarö. Där användes grävmaskiner som var utrustade med maskinstyrning. 

Dessa siffror jämfördes mot ett referensprojekt som också utfördes i Hammarö men år 2009 

då maskinstyrning inte användes. 

Resultatet visar att användandet av maskinstyrning ökar produktiviteten samtidigt som det 

minskar arbetsbelastningen och faror för arbetarna. Eftersom att samma typ av arbete utförs 

på kortare tid minskar den totala bränsleförbrukningen för projektet. Beräkningarna visade 

att ett arbete där 1100 meter VA-ledning skulle anläggas gjordes en besparing på 3178 liter 

diesel samt att utförandetiden gick cirka 15 dagar snabbare om grävmaskinerna var utrustade 

med maskinstyrning. 

En begränsning med maskinstyrning är att det uppkommer mycket arbete för mätteknikern 

om flertalet revideringar av ritningarna krävs. Det är väldigt viktigt att mätteknikern gör ett 

bra arbete med linjeprofilen, annars försvinner de positiva effekterna med att använda 

maskinstyrning i arbetet. Höga byggnader och skog kan vara ett problem för mottagningen.   

Slutsatsen är att produktiviteten ökar samt att kvalitet på arbetsmiljön blir bättre vid 

användning av maskinstyrning.  

Nyckelord: Maskinstyrning, GNSS-maskinstyrning, VA-projekt, VA-ledningar  
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Abstract 

The use of machine control has long been common in major road construction and railway 

construction. However, machine control has become more and more common when digging 

trenches for pipe laying, but there are not many studies on how the use of machine control 

affects a work as trench digging for pipe laying. 

 

The report will investigate how a sewer, water and drain pipe project is influenced by using 

excavators that are equipped with machine control. The investigation will be conducted in two 

parts and will cover three different themes, economics, work environment and environment. 

 

Different questionnaires were customized for people with different positions. The persons 

surveyed were workers affected by the use of machine control in projects. These surveys 

addressed all three of the above topics. 

 

In order to make a deeper study of how the use of machine control affects the economy, figures 

on costs and progress / productivity were collected from a trench digging and pipe laying project 

in Toverud, Hammarö. There they used excavators that were equipped with machine control. 

These figures were compared to a reference project that was also carried out in Hammarö, but 

in 2009 when machine control was not used. 

 

The result shows that the use of machine control increases productivity while reducing 

workload and dangers for workers. Because the same type of work is carried out in less time, 

the total fuel consumption for the project decreases. The calculations showed that a work 

involving 1100 meters of trench digging and pipe laying. There would be savings up to around 

3178 liters of diesel, and that the execution time would be about 15 days faster if the excavators 

were equipped with machine control. 

A limitation of machine control is that there is a lot of work for the surveyor if many revisions 

of the drawings are required. It is very important that the surveyor performs well with the line 

profile, otherwise the positive effects of using machine control at work will disappear. High 

buildings and forests can be a problem for the reception. 

The conclusion is that productivity increases and quality in the work environment is improved 

when using machine control. 

Key words: GNSS machine control, GNSS machine guidance, Trench digging, Pipe laying 
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Begreppsförklaring 

Bom – Grävaggregatets innersta del på grävmaskinen. 

Bombering – Är en teknisk term som betyder att en plan yta görs välvd. 

Flukt – Små plastbitar som fästes på stakkäppar för att ange höjd eller lutning. 

Grävaggregat – Den del av grävmaskinen som utför grävandet. 

Losshållning – Utnyttjande av sprängämne i berg i syfte att bryta loss detta från dess 

ursprungliga läge. 

Maskinguidning – Ett system som hjälper maskinföraren genom att det visar positionen på 

maskinens redskap på en dataskärm i hytten. 

Maskinstyrning - När ordet maskinstyrning används menas GNSS-maskinguidning. Ordet 

maskinstyrning används eftersom att det är mer allmänt känt. 

Mättekniker – Person som gör inmätningar eller utsättningar med verktyg som totalstation eller 

rover. Har hand om inläsning av ritningar och revideringar i ritningar. 

Schaktsläde – Är en färdig stödkonstruktion som fungerar som ett rasskydd som kan dras 

med nere i schakten. 

Servis – Ledning som går mellan huvudledning i gata och fastighetens förbindelsepunkt vid 

tomtgräns. 

Spont – Spontplankor slås eller vibreras ner i backen för att skapa en temporär stödkonstruktion. 

Sticka – Grävaggregatets yttersta del på grävmaskinen. 

Tiltrotator – En variant av tiltskopa som ger maskinisten möjlighet att vrida och vinkla 

skopan i förhållande till grävmaskinen. 

VA-ledning – VA är en förkortning för vatten och avlopp. Men i den här rapporten menas 

en ledning som består av en vattenledning, en spillvattenledning och en dagvattenledning. 

Yrkesarbetare – Person som går med grävmaskinen och visar höjder, kapar och lägger 

rör/ledningar, hämtar material. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sveriges koldioxid utsläpp år 2016 var 52,9 miljoner ton. Det är en minskning med 26 

procent sedan år 1990. Sveriges riksdag har satt upp ett mål till år 2045 där nettoutsläppet 

av koldioxid ska vara noll. Vilket innebär att nettoutsläppet av växthusgaser ska ha minskats 

med 85 procent jämfört med utsläppen som var år 1990, ett netto-noll mål (Naturvårdsverket 

2017a). För att netto-noll målet ska uppnås måste takten för koldioxidutsläppen minskas i 

en större utsträckning än tidigare. Utsläppningstakten har legat på en genomsnittlig 

minskning med en procent per år, vilket måste ökas till cirka åtta procent per år. Detta för 

att netto-noll målet fortfarande ska vara realistiskt att uppnå (Naturvårdsverket 2017b).  

Byggindustrin står för ett utsläpp på cirka 10 miljoner ton koldioxid av Sveriges totala 

utsläpp. Av dessa 10 miljoner ton koldioxid står mark-, väg- och anläggningsarbeten för sex 

miljoner ton (IVA & Sveriges Byggindustri 2014). Den största bidragande faktorn till dessa 

utsläpp är användandet av tunga maskiner inom väg- och anläggning (Naturvårdverket 

2017c). 

Det finns idag miljöbränslen som ska minska utsläppet av koldioxid och kan därför vara ett 

bättre alternativ än vanligt bränsle till maskiner och lastbilar (Dahlin 2014). Miljöbränslet 

kan exempelvis vara uppbyggt av växter och minskar utsläppet av koldioxid genom att 

växten binder upp lika mycket koldioxid som släpps ut vid förbränning av växten. På så vis 

skapas ett slutet kretslopp. Ett nytt miljöbränsle är hydrogenated vegetable oil, [HVO]-

diesel, vilket är tillverkat av restprodukter samt avfall och är 100 procent förnybart enligt 

tillverkare (SvD 2017). 

Det är inte bara utsläppen som är ett problem vid användandet av dessa tunga maskiner, de 

kan även vara farliga att arbeta kring (Arbetsmiljöverket 2017). År 2015 omkom fyra 

stycken i byggbranschen varav ett dödsfall orsakades av att en hjullastare kom i rullning. Ett 

annat dödsfall orsakades på grund av att han blev begravd under rasmassor (Samuelson 

2016). År 2016 omkom fem stycken inom byggbranschen, ett av dödsfallen var en 

maskinförare som blev träffad av ett fallande lastaggregat (Samuelson 2017). Det finns ännu 

inga siffror för år 2017 men det rapporterades i media om ett tillbud där en man blev begravd 

upp till låren av rasmassor när han stod nere i schakten (Byggnadsarbetaren 2017).  
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Det är även viktigt att leverera låga anbudspriser med hög kvalité. I Sverige gjordes det 

offentliga upphandlingar för en summa av 642 miljarder kronor år 2015, vilket är 17 procent 

av Sveriges bruttonationalprodukt [BNP]. Av den summan stod cirka 40 procent för 

upphandlingar av anläggningsarbeten (Upphandlingsmyndigheten 2017). 

Vid offentligupphandling ska den som erbjuder bäst förhållande mellan pris och kvalitet 

vinna anbudet, dock visade siffror för 2016 att i 56 procent av upphandlingarna vann det 

lägsta priset (Upphandlingsmyndigheten 2017). Det är därför viktigt att kunna erbjuda ett 

lågt anbudspris utan att tumma på kvaliteten för att vinna anbud. 

Som ett svar på dessa svårigheter med ekonomi, arbetsskador och miljö i 

anläggningsbranschen, har ett system kallat maskinstyrning utvecklats. Med hjälp av detta 

system kan kvalitén säkras samtidigt som tiden optimeras genom att underlätta för 

grävmaskinföraren. Maskinstyrning fungerar på så vis att ritningen redovisas elektroniskt i 

en LCD-skärm i hytten vilket gör att föraren ser placeringen på sin skopa samt hur schakten 

ska utföras. Detta ska effektivisera arbetet gentemot det traditionella sättet (norsecraftgeo 

2016 ; Leica u.å.c). Vid traditionell anläggning av vatten- och avloppsledningar [VA-

ledningar], behöver en mättekniker sätta ut stakkäppar med flukter. Maskinisten behöver 

sedan minst en person till som med hjälp av dessa stakkäppar och flukter kan ge anvisningar 

till hur djupt och vart maskinföraren ska schakta. 

Maskinstyrning ska även minska tiden som grävmaskinen står stilla och inte producerar, 

minska masshanteringen och maskintimmar. Maskinstyrningen kan använda sig av satelliter 

eller totalstation för att bedöma vart den befinner sig och vilken höjd skopan har utan att 

maskinföraren måste ta ut en höjd från en känd referens. Vilket minskar behovet av att en 

mättekniker måste befinna sig på plats (Sitech u.å.). 

Maskinstyrning har blivit vanligt förekommande vid anläggningsprojekt som stora 

vägbyggen och järnvägsbyggen men det har också blivit vanligare VA-lednings arbeten. 

Maskinstyrning används vid de flesta större projekt och blir allt vanligare vid mindre projekt 

(Infrastrukturnyheter 2010).  

Det är viktigt att den nya tekniken utnyttjas, men det är desto viktigare att tekniken används 

där den ger en ökad produktion eller ökad säkerhet. Annars gör det bara att arbetet blir mer 

kostsamt och teknikberoende vilket inte bidrar till en hållbar utveckling. På Skanska väg och 

anläggning råder en viss tveksamhet över att använda maskiner som är utrustade med GNSS-
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maskinstyrningssystem i VA-projekt. Det upplevs att tekniken används utan att ifrågasättas 

och de har en känsla av att de enbart får en ökad kostnad på projekten. Det ligger i Skanskas 

intresse att användandet av maskinstyrning vid anläggning av VA-ledningar blir undersökt. 

1.2 Problembeskrivning 
I examensarbetet ska det undersökas om hur arbetet med anläggning av VA-ledningar blir 

påverkat av att maskinstyrning utnyttjas i projekten. Skanskas känsla är att de enbart får en 

extra kostnad och inte en tillräcklig ökning i produktiviteten som täcker den extra kostnaden.  

Arbetsplatser kan vara farliga och all teknik som skulle kunna minska riskerna som arbetarna 

utsätts för är positivt. Det ska därför även undersökas om maskinstyrning kan minska 

riskerna för att råka ut för en olycka eller skadas som arbetare på arbetsplatsen.  

1.3 Syfte och Mål 
Syftet med examensarbetet är att titta närmare på användandet av maskinstyrning i samband 

med VA-projekt. Examensarbetet ska ge branschen en indikation om maskinstyrning ger en 

ökad produktion, säkerhet och minskar miljöbelastningen när det används i VA-projekt.  

Målet är att undersökningen ska visa Skanska om maskinstyrning är ekonomiskt försvarbart 

att använda vid VA-schakt. Samt ska visa hur maskinstyrning påverkar säkerheten för 

arbetarna på arbetsplatsen och  hur det påverkar arbetets miljöbelastning. 

1.4 Frågeställning 
• Kan Skanska göra ekonomiska besparingar genom att använda maskinstyrning i VA-

projekt? 

• Blir det en ökad säkerhet för arbetarna på arbetsplatsen med maskinstyrning? 

• Hur påverkas miljön av att maskinstyrning används? 

1.5 Avgränsningar 
Detta examensarbete kommer att behandla ett befintligt VA-projekt i Toverud, Hammarö. 

Tider och kapaciteter kommer att hämtas från det arbetet som sedan kommer att jämföras 

med enhetstider från tidigare projekt.  

Det finns fler sätt att använda maskinstyrning och det kan användas i olika maskiner. 

Examensarbetet kommer enbart att behandla bandgrävamaskiner som är utrustade med 

tredimensionell GNSS-maskinstyrning vid VA-projekt. Det finns även flera typer av VA-
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schakter, exempelvis schakt med schaktsläde, schakt med spontväggar eller vanlig rörschakt 

utan hjälpmedel. Beräkningar och frågor i examensarbetet kommer enbart behandla vanlig 

rörschakt utan hjälpmedel. 

Arbetet med VA-schakten har utförts enligt AMA Anläggning 17 samt den 

mängdförteckning som ingick i förfrågningsunderlaget. 

1.6 Projektbeskrivning 
VA-projektet är ett medelstort anläggningsprojekt som utförs i Toverud, Hammarö. Där det 

ska bli ett bostadsområde. Det är en utförandeentreprenad med mängdförteckning, där 

Hammarö kommun står som upphandlare. Projektet täcker cirka 1100 meter VA-ledningar 

där det ska installeras en pumpstation och två fördröjningsmagasin, ett som innefattar två 

stycken 1000-rör som är 32 meter långa och ett magasin består av ett 16 meter långt 1000-

rör. Projektet har en uppskattad kostnad om cirka nio miljoner kronor och ska utföras under 

5 månader.  

1.7 Metodbeskrivning 
Metoden blir att göra en litteraturstudie för att där ta reda på vilka slutsatser som tagits vid 

studier inom samma område. Litteraturstudien ska även ge djupare kunskap inom området, 

som ska göra att metoden kan optimeras för att ge relevanta svar på frågeställningen. Siffror 

på kostnader och kapaciteter ska hämtas från ett befintligt VA-projekt, där de använder 

maskiner som är utrustade med maskinstyrning. Siffror på kostnader och tider från äldre 

referensprojekt där maskinstyrning inte har använts ska hämtas från Skanska intranät. Dessa 

värden ska jämföras med värden som tagits från projektet i Toverud. 

Det kommer även att skickas ut enkäter som ska behandla tre teman: ekonomi, arbetsmiljö 

och miljö. Enkäterna kommer att skickas till de personer som är påverkade av 

maskinstyrning i det här projektet. Personer som kommer att få svara på enkäterna är: 

mättekniker, projektchef, produktionschef, maskinister och yrkesarbetare. Enkäten ska ge en 

blick över hur arbetarna upplever att maskinstyrning har förändrat arbetet med att anlägga 

VA-ledningar och säkerheten på arbetet. Resultaten ska redovisas i tabeller och grafer i 

rapportens resultatdel. 
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1.8 Tidigare studier inom området 
Tidigare studier som undersökt hur användandet av maskinstyrning påverkar arbetet och 

arbetsplatsen, har kommit fram till att maskinstyrningen ökar produktiviteten och minskar 

därmed bränsleförbrukningen. När maskinstyrning används minskas tiden som 

grävmaskiner står stilla och schakterna blir mer exakta efter ritning och minskar onödig 

flyttning av schaktmassor (Andersson & Johansson 2008 ; Aoalsteinsson 2008).  

Studier som även tagit med arbetsmiljö som en aspekt har kommit fram till att användandet 

av maskinstyrning ökar säkerheten för yrkesarbetare och mättekniker, då behovet av dem 

minskar i djupa schakter. De har även kommit fram till att användandet av GNSS-

maskinstyrning inte lämpar sig nära höga byggnader, skog eller under broar. Samt att GNSS-

maskinstyrning inte är lämplig att nyttja under centimeter noggrannhet (Nabrink & Svensson 

2013). 
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2. Satellitnavigation 
Global navigation satellite system [GNSS] är ett samlingsnamn för satellitbaserade 

navigation- och positionsbestämningssystem. Dessa system är bland annat det Amerikanska 

GPS, det ryska GLONASS, det europeiska GALILEO och det Kinesiska Beidou 

(Lantmäteriet u.å.b). 

För att satellitnavigation ska fungera behövs en GNSS-mottagare och  fri sikt mellan 

mottagaren och satelliterna. Det finns olika mottagare som har olika grader av noggrannhet 

i sina mätningar. Men alla mottagare har samma grundprincip i hur de bestämmer sin 

placering. Satelliterna sänder ut kodade signaler som innehåller information om position och 

tidsangivelse. Satelliternas positioner är kända i ett globalt referenssystem och på så sätt kan 

mottagaren bestämma sin position i samma referenssystem genom att mäta avståndet till 

flera olika satelliter (Lantmäteriet u.å.a ; Swepos u.å.e). 

. 

2.1 GPS 
GPS (Global Positioning System) var det första satellitbaserade navigation- och 

positionsbestämningssystem som utvecklades. Det utvecklades redan under 1970-talet av 

den amerikanska försvarsmakten och var från början enbart avsedd för militärt bruk. GPS 

förvaltas fortfarande av USA:s flygvapen men dess civila användning har blivit allt bredare 

sedan dess start (Lantmäteriet u.å.c). 

Vid år 2000 slutade USA skicka ut en störningssignal, SA (Selective Availability). SA-

signalen gjorde att alla GNSS-mottagare som använde GPS-satelliterna för positionering inte 

hade samma precision som USA:s försvarsmakt (Space-Based Positioning, Navigation, and 

Timing 2016). Figur 1 visar skillnaden på precisionen för en GNSS-mottagare före och efter 

att SA-signalen stängdes av. 

GPS-systemet med 24 aktiva satelliter garanterar att det alltid finns tillgång till minst fyra 

satelliter över hela världen. GPS-satelliterna skickar ut två signaler L1 och L2 men systemet 

utvecklas och har fått nya typer av signaler L2C och L5, som ska ge en bättre precision 

(Lantmäteriet u.å.c). 
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2.2 GLONASS 
GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) är ett satellitbaserat 

navigation- och positionsbestämningssystem som började utvecklas år 1976 av den ryska 

försvarsmakten. GLONASS var från början ämnat för militärt bruk men är nu helt öppet för 

civil användning. Systemet består av 24 satelliter och har globaltäckning. Det har något 

bättre täckning över nordligare breddgrader, bland annat i Sverige, än vad GPS-systemet har. 

Detta på grund av att GLONASS har en högre inklination vilket innebär att de vänder vid en 

högre latitud (Lantmäteriet u.å.d). 

 

 

Figur 1. Skillnaden på precisionen för en GNSS-mottagare före och efter att SA-signalen stängdes av år 2000 (Space-
Based Positioning, Navigation, and Timing 2016). 
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2.3 Galileo 
Galileo är ett satellitnavigeringssystem som enbart är ämnat för civil användning. Det ska 

vara under civil kontroll, via Europeiska unionen (EU) och Europeiska rymdorganisationen 

(ESA). Galileo är fortfarande under uppbyggnad men har för närvarande 18 fungerande 

satelliter och är i ett så kallat, Initaial Services stadie. Initaial Services innebär att systemet 

är aktivt men det är inte tillräckligt många satelliter för att ge globaltäckning som ett 

självständigt system. Men Galileo är kompatibelt med GPS och GLONASS och har på så 

vis globaltäckning redan nu. Det förväntas vara fullt utbyggt år 2020 då kommer det att bestå 

av 30 satelliter. 24 stycken som är aktiva och sex stycken i reserv, vilket kommer ge 

garanterad global täckning. Anledningen till att Galileo byggs är för att minska beroendet av 

GPS och GLONASS som båda ägs och förvaltas militärt (Lantmäteriet u.å.e ; European 

Commission 2018). 

2.4 Mätmetoder för GNSS 

2.4.1 Kodmätning 
Satelliterna sänder ut kodade radiosignaler. Genom att GNSS-mottagaren producerar en 

identisk signal vid exakt samma tidpunkt kan mottagaren jämföra satellitens signal mot sin 

egen. På så vis får mottagaren fram en differens mellan koderna. Med hjälp av den uppmätta 

skillnaden mellan den egna signalen och den mottagna beräknas den tid som det tagit för 

signalen att nå mottagaren, se figur 2. Med den tiden, samt att hastigheten på signalen är 

känd (ljusets hastighet), kan sträckan mellan satelliten och mottagaren beräknas. 

Kodmätning har en mätnoggrannhet som är cirka en procent av signalens våglängd. En 

signals våglängd är ungefär 300 meter, vilket ger en mätosäkerhet på cirka tre meter 

(Lantmäteriet u.å.k). 
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2.4.2 Bärvågsmätning 
Bärvågsmätning är mer komplicerad än kodmätning eftersom den saknar tidsmarkör i 

signalen och det krävs därför mer avancerad och mer kostsam utrustning för att kunna utnyttja 

bärvågsmätning. Signalen saknar tidmarkör eftersom den enbart sänder iväg en och samma 

signal med samma våglängd, se figur 3. Svårigheten är att bestämma antalet hela perioder 

som varit mellan mottagaren och satelliten, bestämning av detta kallas, initialisering. 

Bärvågsmätning har också en mätnoggrannhet som är en procent av signalens våglängd. 

Däremot är våglängden mycket kortare än vid kodmätning, våglängden är närmare bestämt 19 

centimeter. Vilket ger en mätosäkerhet på ungefär två millimeter (Lantmäteriet u.å.l).  

 

Figur 2. Principen vid kodmätning (Lantmäteriet u.å.k). 

Figur 3. Principen av bärvågsmätning (Lantmäteriet u.å.l). 
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2.5 Positionsbestämningsmetoder 
 

2.5.1 Absolut mätning 
Med absolut mätning menas att GNSS-mottagaren bestämmer sin position direkt mot 

satelliterna, se figur 4. Mätningen sker med endast en mottagare och är det vanligaste sättet 

att beräkna sin position på. Detta sätt att bestämma sin position, ger en noggrannhet som 

ligger på meternivå. Exempel på mottagare som använder sig av absolut mätning är telefoner 

och bilar (Lantmäteriet u.å.f). 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Hur absolutmätning fungerar (Lantmäteriet u.å.f). 



11 

 

2.5.2 Relativ mätning 
Vid relativ mätning används två mottagare där den ena mottagarens position är känd, en så 

kallad referensstation eller basstation. Den andra mottagaren jämför då sin position relativt 

mot referens- eller basstationen, se figur 5. På det här viset elimineras eller reduceras många 

felkällor som finns vid absolut mätning och noggrannheten ökar. Relativ mätning ger en 

mätnoggrannhet från centimeters- till decimetersnivå, beroende på om utrustningen gör 

bärvågsmätning eller kodmätning. Relativ mätning kräver att mottagarna mäter mot samma 

satelliter samt att det finns en kommunikationskanal mellan stationen och rovern för att 

skicka data. Kommunikationskanalen kan vara av typen radio eller mobiltelefoni. 

Mätmetoder som använder sig av relativ mätning är, statisk mätning med efterberäkning, 

DGPS och RTK. (Lantmäteriet u.å.f). 

 

 

Figur 5. Hur relativ mätning fungerar (Lantmäteriet u.å.f). 
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2.5.2.1 Statisk mätning med efterberäkning 
Vid statisk mätning med efterberäkning ställs en GNSS-mottagare upp över punkten som 

positionen ska bestämmas på. Där den ska stå och samla data i allt från tjugo minuter till timmar. 

Statisk mätning ger, beroende på hur lång tid som mottagaren får samla in data, ett väldigt 

noggrant resultat med en mätosäkerhet på 5-15 mm. För att statisk mätning ska mäta med den 

mätosäkerheten måste den stå och samla in data i minst två timmar. Står den kortare tid kan 

mätosäkerheten bli på decimeter nivå. Den data som mottagaren samlar in används sedan för 

att beräkna positionen. Detta gör att resultatet kommer i efterhand och inte direkt på plats 

(Lantmäteriet u.å.g ; HMK 2015).  

 

2.5.2.2 DGNSS 
Differental DGNSS, är ett samlingsbegrepp för de mätmetoder som använder relativ 

kodmätning för att göra en positionsbestämning. Principen är samma som relativ mätning men 

eftersom att det utförs kodmätningar istället för bärvågsmätning är mätosäkerheten på 

decimeternivå. Fördelen med DGNSS är att det ger en position direkt i enheten, vilket gör att 

det går att kontrollera sina mätningar ute i fält. Denna metod används exempelvis vid 

arealmätning och skogsplanering (Berg 2011 ; Lantmäteriet u.å.h). 

 

2.5.2.3 RTK 
RTK (Real-time kinematic) använder bärvågsmätning för att bestämma positionen på rovern. 

RTK har en mätosäkerhet på centimetersnivå och är den realtidsmetod som har lägst 

mätosäkerhet. Exempel på tillämpningsområden är, detaljutmätning, utsättning och 

maskinstyrning (Berg 2011).  

Den enklaste formen, så kallad enkelstations-RTK, innebär att mätningen genomförs mot en 

egen etablerad basstation med känd position. Rovern jämför sin position mot basstationen för 

att minimera felmarginaler. RTK kräver att utrustningen klarar av bärvågsmätning och har 

någon form av datalänk där informationen mellan rover och referensstation kan skickas.  
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2.5.2.4 Basstation 
Det går att upprätta en egen basstation för att kunna göra RTK-mätningar. Detta kan göras om 

det är för dålig signal från SWEPOS eller om mätosäkerheten från SWEPOS är för stor. Vilket 

det kan vara om det är ett långt avstånd mellan SWEPOS stationerna. 

Om en egen basstation ska upprättas är det extremt viktigt att den placeras på en fast punkt så 

att den ej flyttar sig, den ska samtidigt sitta högt för att öka räckvidden och mottagningen. En 

basstation har en ungefärlig räckvidd på 30-40 km. Den använder radiomodem för att 

kommunicera med rovern eller maskinstyrningen, vilket är en kostnadsfri dataöverföringskanal. 

Radiomodem ger en större noggrannhet än vad mobilnätet, så kallad nätverks-RTK, ger. 

Radiokommunikationen är en pålitligare signal som även fungerar där det är dålig täckning för 

mobilnätet. Det går att placera en signalförstärkare på arbetsplatsen om basstationen befinner 

sig långt bort, detta minimerar risken att det sker störningar i kommunikationen (GPSLOGIK, 

2017). 

2.5.2.5 Nätverks-RTK 
Sedan tidigt 2000-tal har tekniken utvecklats till nätverks-RTK. Vilket innebär att ett antal 

permanenta referensstationer skickar GNSS-data till en datacentral. Utifrån den datan simuleras 

en referensstation i närheten av rovern. Detta innebär att mätteknikern endast behöver en 

GNSS-mottagare och behöver inte ställa upp en tillfällig basstation (Lantmäteriet u.å.i ; Berg 

2011). Nätverks-RTK fungerar enligt figur 6. 

Mätosäkerheten vid nätverks-RTK ligger på 20-25 mm i plan och 30-35 mm i höjd, men dessa 

osäkerheter gäller endast då referensstationerna ligger med ett avstånd inom 35 km. Om 

avståndet mellan SWEPOS-stationerna är mellan 35-70 km så är mätosäkerheten 25-30 mm i 

plan och 45-50 mm i höjd (Swepos u.å.b). För att kunna erbjuda noggrannare och jämnare 

mätningar pågår därför en förtätning av SWEPOS-stationer. SWEPOS har vid dagens datum 

cirka 460 stycken stationer utspridda över hela landet, se figur 7. Av dessa är 41 stycken A-

klassade stationer och resterande är B-klassade. Att en station är A-klassad betyder att den är 

fast förankrad i berggrund, och har en högre kordinatstabillitet. B-klassade stationer är den typ 

som står för förtätningen av SWEPOS-nätet (Swepos u.å.c, u.å.d). 



14 

 

 

 

 

Figur 7. SWEPOS-stationer, gröna är online 
och röda är off-line (Swepos u.å.c). 

Figur 6. Visar hur satelliter, referensstationer, rover och SWEPOS-centraler 
kommunicerar för att positionsbestämma rovern i realtid (Swepos u.å.a). 
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2.6 Felkällor 
Vid mätning med GNSS så finns det en del felkällor som påverkar mätosäkerheten mer eller 

mindre. 

2.6.1 Klockfel 
Klockfel innebär att satelliterna inte sänder ut signalen exakt den tid den anger eller att 

mottagaren inte tar emot signalen exakt den tid punkt som den anger. Eftersom satelliterna har 

atomklockor så är det oftast hos mottagaren felet ligger. Klockfel minimeras eller elimineras 

vid relativ mätning (Lantmäteriet u.å.j). 

2.6.2 Satellitbanor 
Det kan uppstå mätfel när satelliterna inte befinner sig på den position som är förutsagd i utsänd 

bandata. Bandata ingår bland annat i den informationen som satelliter sänder ut. Bandatafel går 

att reducera med relativ mätning eller genom statisk mätning med efterberäkning (Lantmäteriet 

u.å.j).  

2.6.3 Jonosfär 
Jonosfären är ett den övre delen av atmosfären. Det är ett område som satellitsignalen måste 

passera. Jonosfären består av många laddade partiklar på grund av solstrålning och när signalen 

från satelliterna passerar det området, blir den påverkad av dessa laddade partiklar. Detta kan 

reduceras med relativ mätning eller mätning på flera frekvenser (Lantmäteriet u.å.j).  

2.6.4 Troposfär 
Troposfären är den delen av atmosfären som sträcker sig 7-17 kilometer över jordytan. Här 

påverkas signalen från satelliterna främst genom den vattenånga som finns i troposfären. Detta 

fel är svårare att reducera då det inte är frekvensberoende (Lantmäteriet u.å.j).  

2.6.5 Flervägsfel 
Flervägsfel uppstår då signalen inte går direkt till GNSS-mottagaren, utan tar en längre väg 

genom att först reflekteras på andra objekt och sedan träffa GNSS-mottagaren. Detta är främst 

ett problem vid höga hus eller träd. Flervägsfel reduceras genom att mäta över en längre tid 

(Lantmäteriet u.å.j). 
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3. Maskinstyrning 
Maskinstyrning är ett system som ger grävmaskinföraren information om vilken position 

maskinens skopa har. Maskinföraren får informationen till sig genom en skärm i hytten. 

Det finns tre olika typer: endimensionell, tvådimensionell och tredimensionell 

maskinstyrning, de kan delas in i olika kategorier. 

• Passivt stöd 

• Aktiv stöd 

• Automatisk positionering 

Med passivt stöd måste maskinföraren hämta ut höjder själv. Detta görs genom att föraren 

placerar skopan på en känd höjd som maskinen sedan utgår från. Med aktivt stöd får 

maskinföraren informationen till sig från antingen en laser, totalstation eller satelliter. Med 

automatisk positionering så kan maskinen själv styra en funktion och skapa en yta eller 

tvärfall (Berg 2011). Ett automatiskt positioneringssystem är vanligast på väghyvlar och 

schaktmaskiner men finns även till grävmaskiner (OneDig 2016).  

För att en maskin ska kunna använda maskinstyrning måste den vara utrustad med ett 

grävsystem. Ett grävsystem består av lutning- eller vinkelsensorer som monterats på 

grävmaskinen. Beroende på vilken typ av maskinstyrning som ska utnyttjas så skiljer det sig 

hur mycket av den här utrustningen maskinen behöver. Det finns främst tre olika typer av 

system, endimensionellt (höjd), tvådimensionellt (plan) och tredimensionellt (höjd + plan).  
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3.1 Endimensionell maskinstyrning 
Med ett endimensionellt system, även kallat enfallsgrävsystem, behöver maskinen utrustas 

med totalt tre lutningssensorer. En lutningssensor på stickan, en på bommen och en på 

skopfästet. Systemet behöver även en kontrollbox. Kontrollboxen är ”hjärnan” i systemet 

och också den skärm där maskinisten får sin information ifrån, se figur 8. 

Med ett endimensionellt grävsystem kan maskinisten få ut höjd och lutning i en riktning att 

schakta efter. Lutningssensorn som är monterad på stickan har även en lasermottagare som 

gör att maskinisten kan schakta med hjälp av en plan- eller lutningslaser. Det går att ta ut 

höjder från fysiska punkter med skopan, schaktdjupet kan justeras i kontrollboxen utifrån 

dessa höjder. Om maskinisten inte gräver mot en laser, måste en ny höjd hämtas varje gång 

som maskinen flyttas (Maskinkontroll u.å. ; Leica 2018).  

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Grävmaskin utrustat med endimensionell maskinstyrning (Leica u.å.a). 
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3.2 Tvådimensionell maskinstyrning 
Tvådimensionell maskinstyrning, även kallad tvåfallsgrävsystem. Kan hantera höjd, lutning 

åt två håll (längd- och tvärfall) och runtomsvängande jobb. För att tvådimensionell 

maskinstyrning ska fungera krävs det att grävmaskinen utrustas med, utöver de komponenter 

som ett enfallssystem har. En svängsensor med kompass och sensorer för längd- och tvärfall, 

som monteras på grävmaskinens motvikt, se figur 9.  

Systemet kan även kompletteras med tiltsensor om maskinen är utrustad med en tiltrotator. 

Tiltsensorn kompenserar för de höjdfel som uppstår när skopan vrids och tiltas, så att 

kontrollboxen kompenserar för vridningen och visar korrekt höjd. Svängsensorn kommer 

ihåg riktningen på lutningen vilket gör att maskinen kan flyttas utan att systemet tappar 

riktningen på lutningarna. Längd- och tvärfallssensorerna känner av och kompenserar för 

om maskinen står ojämnt vilket gör att maskinen inte behöver stå på plan mark för att kunna 

planera/schakta ytan i till rätt nivå (Leica u.å.b).  

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Grävmaskin utrustad med tvådimensionell maskinstyrning (Leica u.å.b) 
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3.3 Tredimensionell maskinstyrning 
Med tredimensionell maskinstyrning kan grävmaskinen röra sig över hela arbetsområdet 

utan att den behöver hämta en ny höjd eller riktning. För att tredimensionell maskinstyrning 

ska fungera krävs det att grävmaskinen utrustas med, utöver de komponenter som ett 

tvådimensionellt system har. GNSS-antenner och en radioantenn, se figur 10. 

Systemet fungerar på så vis att kontrollboxen får information om skopans placering från 

grävsystemet. Samtidigt får den information från satelliter och bas-eller referensstation om 

maskinens placering. Dessa värden matchas sedan mot den digitala ritning som mätteknikern 

gjort och laddat över till kontrollboxen. Detta gör att maskinisten ser placeringen på skopan, 

i höjd och plan, på sin digitala ritning i kontrollboxen. 

Radioantennen gör att systemet kan kommunicera via radio eller via nätverk. Vilket behövs 

för att systemet ska kunna utnyttja relativ mätning. Antingen mot en basstation, radio, eller 

uppringt mot SWEPOS, nätverks-RTK (Leica u.å.c ; Norsecraft 2016).  

 

 

 

Figur 10. Grävmaskin utrustad med GNSS-maskinstyrning.  
Förklaring: 1. Kontrollbox, 2. Lutningssensor, 3. Radioantenn, 4. GNSS-antenn, 5. GNSS-mottagare (Kontrollbox) 
(Norsecraft 2016). 
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3.4 Maskinstyrning med laser 
En grävmaskin som är utrustad med maskinstyrning kan köra mot ett laserplan, vilket är den 

äldsta tekniken för maskinstyrning. Då används en rotationslaser som bildar ett laserplan, se 

figur 11. Denna plan känner en mottagare av som sitter på grävmaskinens sticka. 

Informationen om skopans position redovisas till maskinisten på kontrollboxen. Om en laser 

används så behöver inte maskinisten ta ut en ny höjd varje gång som grävmaskinen flyttas 

utan den har med sig höjden hela tiden. Att köra mot ett laserplan fungerar bra då 

grävmaskinisten ska schakta i plan eller i plan som har en lutning (Leica u.å.b).  

  

3.5 Maskinstyrning med totalstation (ATS) 
Där det är dålig eller ingen satellittäckning, eller högt ställda krav på noggrannheten går det 

att köra maskinstyrningen mot en totalstation. ATS (Advanced Tracking Sensor), figur 12, 

är en obemannad totalstation som är självsökande och fungerar på så sätt att den aktivt söker 

upp mottagaren. En totalstation upprättas på en punkt med känd position. Det går att köra 

upp till fyra maskiner på samma arbetsplats utan att de stör ut varandra. Skulle totalstationen 

tappa kontakten med ”sin” maskin så söker den upp den igen automatiskt. Totalstationen 

skickar ut signal till ett prisma på maskinen. Totalstation använder IR (infraröd) signal och 

kräver fri sikt mellan totalstationen och prismat på maskinen för att fungera. Kontrollboxen 

får information om sin placering av prismat som jämför positionen mot totalstationen. 

Informationen om placering av skopa får maskinisten till sig genom kontrollboxen. Körning 

Figur 11. Rotationslaser och dess laserplan (Leica 2016). 
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mot totalstation ger en mätosäkerhet som ligger kring ± två millimeter, och det har en 

maximal räckvidd på 700 meter (Trimble 2002).  

Figur 12. En ATS-totalstation (Trimble 2002). 

 

3.6 Maskinstyrning med GNSS 
Maskinstyrning kan köras med hjälp av GNSS. Då krävs det att maskinen är utrustad med 

tredimensionell maskinstyrning. Maskinen får antingen en tredimensionell modell eller en 

linjeprofil med koordinater uppladdat i kontrollboxen. Maskinstyrningen känner av sin 

position på den elektroniska ritningen genom sina GNSS-mottagare. GNSS-maskinstyrning 

kör på RTK-mätning, antingen mot SWEPOS, eller egen upprättad basstation. Detta ger en 

mätosäkerhet omkring ± två centimeter. Vid körning mot GNSS finns det risk att den tappar 

mottagningen om arbetet utförs under bro eller i närheten av höga byggnader eller träd (Leica 

u.å.c).  
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4. Anläggning av VA-ledning 

4.1 Traditionellt sätt att anlägga VA-ledning 
Denna arbetsbeskrivning utgår från en grupp på två grävmaskiner, tre yrkesarbetare och en 

mättekniker. 

Arbetet börjar med att mätteknikern för över ritningar och projektörens höjd- och plansystem 

in i sin handdator. Väl ute på arbetsplatsen upprättar mätteknikern ett stomnät. Ett stomnät 

är mätpunkter som mätteknikern alltid utgår ifrån för att göra alla utsättningar och 

inmätningar under projektets gång. För att upprätta sitt stomnät söker mätteknikern upp 

höjdfixpunkter. Höjdfixpunkter är positionsbestämda punkter som är utspridda över hela 

landet. Utifrån dessa används en totalstation för att mäta in och sätta ut egna fixpunkter med 

hjälp av reflexer. Reflexerna sätts upp på fasta positioner som inte bör flyttas på under 

byggets gång.  

När stomnätet är utsatt, mäter mätteknikern in befintlig mark. Dessa inmätningar kommer 

att användas för att mängda hur mycket material som schaktats bort. Alla brunnars 

placeringar markeras med en stakkäpp. Stakkäpparna sätts fast med hjälp av ett utsättarspett 

och en mejselhammare. Mätteknikern sätter ut flera stakkäppar som visar riktningen vart 

exempelvis en brunn ska placeras. På de stakkäppar som sitter närmast det som ska byggas, 

fäster mätteknikern en flukt där placeringen på brunnen står skrivet. Det kan exempelvis stå 

”VG=3m” och ”CC=4m”. Vilket betyder att vattengången i brunnen är tre meter under 

fluktensöverkant och centrumavståndet mellan brunnen och stakkäppen är fyra meter. 

Bakom denna stakkäpp sätter mätteknikern ut en till stakkäpp med eller utan flukt, en så 

kallad ”bakrikt”. Mätteknikern brukar även sätta ut flera extra stakkäppar utifall någon 

stakkäpp ramlar eller blir påkörd av en maskin.  

Dessa stakkäppar utgår sedan yrkesarbetarna och maskinisterna ifrån när de ska göra 

schakten till första brunnen. Yrkesarbetarna använder sig av en planlaser för att kontrollera 

schaktbotten, höjden tar de från flukten som mätteknikern satt ut. De använder stakkäpparna 

för att rikta in centrum på brunnen samt en mätsticka för att mäta fram avståndet mellan, 

centrumbrunn och stakkäpp. 

När brunnen är på plats mäter mätteknikern in placeringen på brunnen, med en totalstation. 

Utifrån denna inmätning beräknar mätteknikern vilken lutning och vilken riktning ledningen 

ska ligga i för att träffa nästa brunn.  
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En rörlaser placeras i brunnen som grävts ner, på rörlasern går det att ställa in den lutning 

ledningen ska ligga i. Maskinisten använder stakkäpparna som rikt och rörlasern visar 

schaktdjupet för en yrkesarbetare som går med när maskinen schaktar. När röret ska läggas 

sätts en stakkäpp i schakten som agerar riktpunkt till rörlasern, denna ”fluktas” på plats. 

Fluktning är när en arbetare står med den nya stakkäppen och en annan riktar in den mot de 

redan uppsatta stakkäpparna. Med hjälp av rörlasern kan yrkesarbetarna sedan lägga röret. 

Den första maskinen har med sig två yrkesarbetare, de schaktar rörschakten och lägger 

spillvattenröret, vattenslangen och fyller kring dem. Den andra maskinen har med sig en 

yrkesarbetare och lägger dagvattenröret, dräneringen och fyller igen schakten. 

Dagvattenröret läggs på samma sätt som de andra rören. När de kommit fram till brunn 

nummer två, flyttas rörlasern till den brunnen. Mätteknikern mäter in placeringen på den och 

beräknar ny lutning och riktning för att träffa brunn nummer tre med den fortsatta ledningen. 

Denna procedur fortsätter de med tills de är färdiga. Serviser sätts ut på samma sätt som 

brunnarna. Mätteknikern sätter ut stakkäppar som rikt och på närmsta stakkäppen sätts en 

flukt där det står djup och avstånd. En planlaser används för att få rätt djup på servisen. 

Detta sätt att arbeta kräver en god kommunikation mellan maskinist och yrkesarbetare. 

Främst sker kommunikationen genom gester och tal, vilket gör att yrkesarbetaren antingen 

måste ropa eller gå nära maskinen för att göra sig hörd. Utrustning som krävs vid traditionell 

VA-schakt redovisas i tabell 1. 

 

4.2 Anläggning av VA-ledning med maskinstyrning 
Arbetet börjar med att mätteknikern för över ritningar och projektörens höjd- och plansystem 

in i sin handdator. Utifrån plan- och profilritningarna i DWG-format bygger mätteknikern 

upp en linjeprofil som ska överföras till kontrollboxen i grävmaskinen. Med en linjeprofil 

redovisas position i plan och höjd, en tvådimensionell ritning. 

Ute på arbetsplatsen upprättar mätteknikern ett stomnät, som mätteknikern alltid kommer att 

utgå ifrån för att göra alla utsättningar och inmätningar under projektets gång. För att 

upprätta sitt stomnät söker mätteknikern upp höjdfixpunkter. Utifrån dessa används en 

totalstation för att mäta in och sätta ut egna fixpunkter med hjälp av reflexer. Reflexerna 

sätts upp på fasta positioner som inte kommer att flyttas på eller röra sig under byggets gång.  
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När stomnätet är utsatt, mäter mätteknikern in befintlig mark som kommer att användas för 

att kunna mängda hur mycket material som schaktas. Alla brunnars placeringar markeras 

med en stakkäpp. Detta för att maskinister och yrkesarbetare ska få en bild över 

arbetsområdet och arbetet. Maskinerna har fått linjeprofilerna inmatat i kontrollboxen som 

de utgår ifrån när de börjar schakta. 

En maskin börjar schakta efter sin kontrollbox och sätter den första brunnen. Placeringen på 

brunnen är angiven av mätteknikern. När den brunnen är satt, gör mätteknikern en inmätning 

på brunnens placering. Utifrån den inmätningen beräknar mätteknikern in riktning och 

lutning till den andra brunnen. Om denna justering är stor kommer mätteknikern att ändra 

maskinernas digitala ritning. Om justeringen inte skiljer mycket ifrån ritning kommer 

maskinisterna att schakta enligt den första ritningen, men rörlasern kommer att riktas enligt 

den nya riktningen. Den första grävmaskinen har med sig två yrkesarbetare och schaktar för 

huvudledningar och serviser. De lägger spillvattenröret, vattenslangen och kring fyller dem. 

Efter den första maskinen kommer en andra maskin som har med sig en yrkesarbetare. De 

lägger dagvattenröret, dräneringsröret, sätter brunnar och gör serviser. Den andra maskinen 

gör även vägbankningen. 

Beroende på noggrannheten på fallet kan det vara så att mätosäkerheten för 

maskinstyrningen är för stor, då måste rören läggas med hjälp av rörlaser. Riktningen till 

rörlasern sätter mätteknikern ut med en stakkäpp i schakten, mätteknikern mäter in 

placeringen med hjälp av en totalstation. Maskinisten gör ledningsbädden grovt efter GNSS-

maskinstyrningen och yrkesarbetarna packar den med packningsmaskiner samt gör sista 

finjustering efter rörlasern. Placering i plan på serviserna klarar maskinisten av att sätta ut 

med hjälp av maskinstyrningen. Men eftersom mätteknikern sätter ut höjden på dessa då 

mätosäkerheten i maskinstyrningen är för stor för att klara av den lilla lutning som det ska 

vara mellan serviser och huvudledning. Sätter mätteknikern ut serviserna i plan också. 

När de kommit fram till andra brunnen och satt den, mäter mätteknikern in dess placering 

och beräknar en ny riktning och lutning till nästa brunn. Så fortsätter arbetet tills de är 

färdiga. Utrustning som krävs för anläggning av VA-ledning med maskinstyrning redovisas 

i tabell 1. 
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Tabell 1. Utrustning vid traditionell schakt och schakt med maskinstyrning. 

Utrustning Traditionell schakt Maskinstyrning 

Laser och mottagare  Används ej 

Flukter  Används ej 

Spritpenna  Används ej 

Utsättarspätt  Används ej 

Mejselhammare  

Spray  

Stakkäpp  

Rover  

Totalstation och prisma  

Rörlaser och mottagare  

GNSS-maskinstyrning Används ej  
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4.3 Vägbygge 
 

Traditionellt tillvägagångssätt 

Ett vägbygge utfört på det traditionella sättet börjar likadant som vid traditionell VA-schakt. 

Mätteknikern för över ritningar och projektörens höjd- och plansystem in i sin handdator. 

Ute på arbetsplatsen upprättas ett stomnät. För att upprätta sitt stomnät söker mätteknikern 

upp höjdfixpunkter. Utifrån dessa används en totalstation för att mäta in och sätta ut egna 

fixpunkter med hjälp av reflexer. Reflexerna sätts upp på fasta positioner som inte kommer 

att flyttas på eller röra sig under byggets gång. 

När stomnätet är utsatt, mäter mätteknikern in befintlig mark som kommer att användas för 

att kunna mängda hur mycket material som schaktas. Nästa steg för mätteknikern är att sätta 

ut stakkäppar med flukter på varsin sida om vägen. Stakkäpparna sätts med 10 meters 

mellanrum för mindre vägar och 20 meters mellanrum för större vägar. För att det ska gå att 

läsa av eventuell bombering på vägen sätts det två stakkäppar i rad på varje sida med flukter 

på båda. Eventuella brunnar sätts ut med stakkäppar som vid VA-schakt. 

När schakten börjar behöver maskinisten en yrkesarbetare som sköter fluktningen och ger 

instruktioner hur djup och med vilken lutning det ska schaktas. Grävmaskinen behöver 

yrkesarbetaren under uppbyggnad av vägen som visar fluktar och visar höjder åt 

grävmaskinisten. Ibland har grävmaskinisten inte med sig en yrkesarbetare som hjälper till 

med fluktningen, då måste grävmaskinisten gå ur maskinen för att själv sköta fluktningen. 

Mätteknikern mäter in ytan när den är färdigställd, innan asfaltering skett. 

Tillvägagångssätt med maskinstyrning 

Vägbygget börjar med att mätteknikern för över ritningar och projektörens höjd- och 

plansystem in i handdatorn.  

Om det inte ska byggas en bro eller någon komplex konstruktion av något slag, behöver inte 

ett stomnät upprättas. Eftersom att toleranserna på överytorna vid ett vägbygge är ± två 

centimeter räcker det med att mäta in med en utsättningspinne med GNSS-mottagare, en 

rover. Dessa inmätningar kommer att användas för att beräkna mängder i senare skede. 

Mätteknikern bygger ihop en modell, en tredimensionell ritning över arbetet till 

grävmaskinisten. Modellen skickas till kontrollboxen trådlöst eller med ett USB-minne. 
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Innan maskinerna börjar schakta sätter mätteknikern ut några kontrollpunkter i marken. Där 

ska maskinförarna placera skopan för att kontrollera att deras maskinstyrning inte visar fel 

och att modellen är korrekt. Skulle maskinen visa fel behöver den kalibreras. Sedan kan 

maskinisterna börja schakta utefter modellen i GNSS-maskinstyrningen. Brunnar och rör 

sätts ut med hjälp av maskinstyrningen och överytan görs utefter maskinstyrningen. 

Mätteknikern gör kontrollmätningar under byggets gång som används till 

relationshandlingarna. 
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5. Projektet som har studerats 
Projektet som har studerats under examensarbetet ligger i Toverud, Hammarö. Toverud ligger 

1,7 mil söder om Karlstad. Det är en utförandeentreprenad med mängdförteckning, där 

Hammarö kommun står som upphandlare. Det ska bli ett bostadsområde som delas upp i 18 

tomter där det ska byggas sex parhus och 12 villor, arbetet omfattar: 

• Lokalgator, cirka 330 meter 

• GC-vägar, cirka 140 meter 

• Avtäckning av markvegetation 

- Fall A: 530 kubikmeter 

- Fall B: 1380 kubikmeter 

• Berg 

- Avtäckning berg = 1200 kvadratmeter 

- Bergschakt = 280 kubikmeter 

• Diken, cirka 750 meter 

- Schakt 1045 kubikmeter 

- Ska kläs med erosionsskydd 625 kubikmeter 

• En pumpstation 

- Pumpstationen ska ha två stycken pumpar som klarar 250 l/s, lyfthöjd på 12 meter och 

en längd på cirka 300 meter. 

• Schakt 

- Fall A: 4820 kubikmeter 

- Fall B: 5195 kubikmeter 

VA-ledningar cirka 1100 meter, var av: 

• Dricksvatten 

- Dim. 32 mm = 95 meter 

- Dim. 63 mm = 250 meter 

• Dagvatten 

- Dim. 400 mm = 285 meter 

• Avloppsrör (släta) 

- Dim. 160 mm = 255 meter 

- Dim. 200 mm = 430 meter 
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• Avloppsrör (Dubbelväggskonstruktion) 

- Dim. 250 mm = 45 meter 

- Dim. 315 mm = 250 meter 

- Dim. 400 mm = 190 meter 

- Dim. 500 mm = 120 meter 

• Fördröjningsmagasin 

- Dim. 315 mm = 4 meter 

- Dim. 500 mm = 1 meter 

- Dim. 1000 mm = 120 meter 

• Dräneringsledning  

- Dim. 110 mm = 300 meter 

• Vägtrummor 

- Dim. 300 mm = 72 meter 

• Förstärkt ledningsbädd, bergkross 0-90mm = 80 kubikmeter 

• Ledningsbädd för VA-ledning, bergkross 0-18mm = 1460 kvadratmeter 

• Fyllnad kring VA-ledning, bergkross 0-18mm = 1660 kubikmeter 

• Resterande fyll = 4400 kubikmeter 

• Ledningsbädd för dränledning 120 kvadratmeter 

• En fördröjningsdamm 

• 10 stycken fundament för skyltar, 15 stycken fundament för belysning och fem 

fundament för kabelskåp. 

På Toverud använder de en basstation som är placerad i Hammarö, en mil norr om arbetsplatsen. 

De använder en signalförstärkare på arbetsplatsen. Den används inte för att det är långt till 

basstationen utan för att det är högre mark och skog runt arbetsområdet. De använder inte en 

basstation enbart för att de hade en monterad och som nådde till arbetsplatsen. Utan även 

eftersom att en basstation ger en stabilare kommunikationskanal, enligt mätteknikern på 

arbetsplatsen. Som i sin tur ger en högre noggrannhet då signalen inte tappas lika ofta som vid 

nätverks-RTK. Eftersom de använder en basstation som de själva har monterat och den 

kommunicerar genom radiosignal så kostar det inget extra. 

De har använt sig av tre yrkesarbetare och två grävmaskiner. En Volvo EC250 och en CAT 325 

FL, mer information om dessa ses i figur 13 och 14. Båda maskinerna var utrustade med 

tredimensionell GNSS-maskinstyrning. 
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Figur 13. Miljödeklaration för en Volvo EC250DL (VOLVO 2013). 
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Figur 14. Miljödeklaration för en CAT325FL (CAT 2016). 
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6. Utförande av metod 
Metoden började med att en litteraturstudie gjordes på tidigare studier inom området. Det 

användes sökmotorer som Google scholar, Google och oneserch på 

Karlstadsuniversitetsbibliotek. Sökord som användes var, GNSS-machine control, GNSS-

machine guidance, maskinstyrning, maskinguidning, GNSS-maskinstyrning, 

maskinstyrning vid VA-schakt och GPS-maskinstyrning. Resultatet av den litteraturstudien 

gav en bild över tidigare gjorda studier. Det framgick att det behövdes mer studier kring 

användandet av GNSS-maskinstyrning vid anläggning av VA-ledningar. 

Nästa steg var att börja söka konkretfakta kring området maskinstyrning och dess teknik, 

samt generellfakta kring anläggningsarbetet. Då användes sökmotorer som Google och 

Karlstadsuniversitetsbibliotek och sökord som maskinstyrning, maskinguidning, 

lantmäteriet, SWEPOS, GNSS, arbetsskador i byggindustrin, byggindustrins 

klimatpåverkan, relativ positionsbestämning, nätverks-RTK- absolut mätning, 

satellitnavigering, GPS, GLONASS och Galileo. 

Av den informationen som hämtades antogs vilka teman som examensarbetet skulle lägga 

fokus på. Det blev Ekonomi, arbetsmiljö och miljö.  

För att få svar på dessa tre teman sammanställdes flera olika enkäter. Dessa enkäter skulle 

besvaras av personer som kom i kontakt med maskinstyrning. För att det skulle bli en större 

bredd på synsätten, skulle det vara personer med olika befattningar som skulle besvara 

enkäterna. Vilka frågor som de olika befattningarna skulle svara på baserades på den tidigare 

litterära studien. De som fick enkäter var projektchefen, produktionschefen, mättekniker, 

maskinister och yrkesarbetare.  

Enkäterna innehöll frågor som hade både kvalitativa och kvantitativa svar. Samt frågor med 

enbart kvalitativt svar. Kvantitativa frågor har fasta svarsalternativ. Dessa användes till att 

ge statistik på hur maskinstyrningen påverkade arbetet. Kvalitativa frågor har öppna 

svarsalternativ där den svarande har möjlighet att utrycka sig enligt eget tycke (Bryman & 

Nilsson 2018). Dessa svar användes för att ge en djupare förståelse hur arbetarna personligen 

tyckte att användandet av maskinstyrning påverkade arbetet med att anlägga VA-ledningar.  

Kvantitativ forskning är en forskningsmetod där statiska, generaliserbara och kvantifierbara 

resultat eftersöks. Där resultatet består svar som lätt kan sättas i statistik och kvantifieras 

(Bryman & Nilsson 1997).  
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Enkäterna utformades på så vis att frågorna delades upp i olika teman, ekonomi/miljö och 

arbetsmiljö. Några av frågorna hade tre svarsalternativ: A, B och C. Där svarsalternativ A, 

visade att personen i fråga tyckte maskinstyrningen hade en positiv effekt på vad frågan 

handlade om. Svarsalternativ B, visade att personen tyckte maskinstyrningen hade en negativ 

effekt på vad frågan handlade om. Svarsalternativ C, visade att personen tyckte att 

maskinstyrning hade en neutral effekt på vad frågan handlade om. Alltså att 

maskinstyrningen inte påverkade på något vis. För att inte påverka svaren från personen som 

fick enkäter framgick inte detta på något vis. 

Vad som ansågs positivt, negativt eller neutralt för de olika temana redovisas nedan. 

 Ekonomi/miljö 

• Positivt – Då maskinstyrningen gjorde att produktionstakten ökade eller gjorde att 

arbetsmängden minskade för yrkesarbetare, tjänstemän eller maskinister. 

• Negativt – Då maskinstyrning gjorde att produktionstakten minskade eller ökade 

arbetsmängden för yrkesarbetare, tjänstemän eller maskinister. 

• Neutralt – Då maskinstyrning inte påverkade utförandet, arbetsmängden eller 

produktionstakten i jämförelse med traditionellt utförande. 

Arbetsmiljö 

• Positivt – Då maskinstyrning gjorde att säkerheten ökade eller att belastningen 

minskade för yrkesarbetare, tjänstemän eller maskinister. 

• Negativt – Då maskinstyrning gjorde att säkerheten minskade eller att belastningen 

ökade för yrkesarbetare, tjänstemän eller maskinister. 

• Neutralt – Då maskinstyrning inte på verkade säkerheten eller belastningen för 

yrkesarbetare, tjänstemän eller maskinister. 

Resultatet av hur personerna svarade att maskinstyrning påverkade arbetet sammanställdes 

i Excel och det skapades diagram för varje enskild fråga samt ett diagram för alla svar 

sammanställa. Diagrammen hade enheterna positivt, negativt och neutralt. 

Under svarsalternativen fanns ett kommentarsfält, där personen kunde förtydliga sitt svar. 

Det fanns även frågor som enbart hade kommentarsfält utan svarsalternativ. Det som skrevs 

i kommentarsfälten blev underlag till resultatet och analysen. Enkäterna finns bifogade som 

bilagor, se bilaga B1-B5. 
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För att undersöka det ekonomiska temat mer. Gjordes en jämförelse mellan 

framdriften/produktiviteten på projektet Toverud, där maskinstyrning användes, och ett 

äldre VA-ledningsarbete där maskinstyrning inte använts. För att få fram siffror på kostnad 

och framdrift på Toverud användes siffror som produktionschefen sammanställt. 

Produktionschefen gjorde uppföljningar på produktionen dagligen, dessa siffror används 

sedan vid ekonomiskavstämningar och kändes därför relevanta och pålitliga. Siffrorna som 

hämtades var, hur många meter VA-ledning de hunnit lagt på så många dagar som de 

producerat.  

Det var viktigt att det var antalet meter VA-ledning som blivit gjort delat på antalet dagar 

som de kunnat producera. Detta eftersom att vid schaktarbetet och speciellt VA-schakt var 

det inte säkert att det gick att producera hela tiden, eftersom det fanns risk att de stötte på 

något som störde produktionen. Något som kunde störa produktionen var exempelvis 

oförutsett berg. Vilket gjorde att rörläggningsteamet vart tvungna att göra något annat tills 

losshållning blivit gjord. Därför måste det användas siffror på hur lång tid 

rörläggningsteamet lagt ner på en viss sträcka under ren produktion. 

För att räkna ut hur mycket kubik schaktmassor som schaktas användes uppritade sektioner 

på hur schakten såg ut. Detta gjordes med hjälp av mätteknikern som hade gjort sektionerna 

till maskinstyrningen. Sektionerna var gjorda enligt AMA 17, se bilaga A1-A3, och efter 

vad som var angivet i mängdförteckningen, eftersom det framgick att det var väldigt lite 

kubikmassor för varje meter VA-ledning. I jämförelse med vad en grävmaskin i storleken 

30 ton har i kapacitet, så ansågs inte schakten vara avgörande för produktionstakten. Därför 

antogs samma sektion för referensprojektet där GNSS-maskinstyrning inte användes. 

Kostnader för maskiner, yrkesarbetare, mättekniker, laser, etc. hämtades från Skanskas 

intranät. Dessa kostnader ändrades sedan med utgång från siffran 1000. Det gjordes för att 

skydda känslig information. Siffror på framdriften/produktiviteten när maskinstyrning inte 

använts togs från ett VA-projekt som utfördes 2009 i Rud, Hammarö. Projektet hade en 

kostnad omkring 25 miljoner och en utförande tid på 10 månader.  

Informationen om det projektet hämtades från Skanskas kalkyl- och uppföljningsprogram 

SPIK. Dessa siffror sammanställdes till en beräkning i programmet Excel, enligt tabell 2 och 

3. Eftersom att det framkommit från enkäterna att några mättekniker ansåg att de behövde 

jobba 100% av sin tid på projektet där maskinstyrning användes och andra ansåg att det 

räckte med 50%, gjordes beräkningar på de båda fallen. Det användes två maskiner vid VA-
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schakten så kostnaden för mätteknikern delades upp på båda maskinerna på ett sådant vis att 

kostnaden för mätteknikern inte blev dubblerad. Tillvägagångsättet vid anläggning av VA-

ledningar beskrivs under rubrik, 2 Arbetssätt. 

Kapaciteterna för anläggning av VA-ledningar med grävmaskiner utrustade med 

maskinstyrning och vid traditionell schakt som hämtades från arbetsplatsen, Toverud, 

respektive Skanskas intranät redovisas i tabell 4. 

För att kunna göra en kostnadsjämförelse så antogs en sträcka på 1100 meter VA-ledning, 

som användes i beräkningen.  

För att få fram ett resultat till miljötemat användes kapaciteten för att beräkna hur lång tid 

det skulle ta att anlägga en sträcka på 1100 meter VA-ledning. Den tiden adderades sedan 

med 26 . Siffran 26 stod för bränsle förbrukningen för varje timme, den siffran var tagen 

från de två maskinisterna som arbetade på projektet Toverud. Enligt dem så förbrukade deras 

grävmaskiner ungefär 13 liter i timmen och eftersom att kapaciteten är beräknad på två 

maskiner, adderades 13 med två. Dessa siffror jämfördes sedan för att få fram hur stor 

skillnaden var på förbrukat bränsle. 

 

 

 

 Tabell 2. Redovisar vad första maskinen kostar i timmen. 

 

Maskin nr.1 30ton 

+ 2 Yrkesarbetare 

GNSS-maskinstyrning 

mättekniker 50%  

GNSS-maskinstyrning 

mättekniker 100%  

Traditionell 

schakt 

Utrustning [kr/h] [kr/h] [kr/h] 

Grävmaskin 1000 1000 1000 

Yrkesarbetare 2*431 2*431 2*431 

GNSS-maskinstyrning 120 120  

Laserutrustning 16 16 16 

Mättekniker 100%  778/2 778/2 

Mättekniker 50% 778/4   
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Tabell 3. Redovisar vad andra maskinen kostar i timmen. 

 

Tabell 4. Redovisar olika kapaciteter. 

 

6.1 Validitet och Reliabilitet 
Vid en enkätundersökning är det viktigt att resultaten är tillräckligt säkra för att kunna 

användas. För att mäta hur tillförlitliga resultaten är så används två begrepp, validitet samt 

reliabilitet.  

Validitet innebär att frågorna har utformats på ett sådant vis att de undersöker det som är tänkt 

att bli undersökt, och att risken för missuppfattningar är minimala. Med reliabilitet menas hur 

hög tillförlitlighet undersökningen har. Har undersökningen en hög reliabilitet innebär det att 

undersökningen kan upprepas och ge samma resultat (Bryman & Nilsson 2018). 

För att få en hög validitet, gjordes en noggrann litteraturstudie. Enkäter med frågor skapades 

med litteraturen som grund, detta för att inte komma ifrån ämnet i frågorna. För att minimera 

risken för missförstånd gjordes flera kontroller och genomläsningar innan enkäterna användes. 

För att få reliabiliteten i undersökningen gjordes observationer på arbetsplatsen för att 

undersöka vilka som blev påverkade av att maskinstyrning används. Det minskade risken att 

någon som inte hade en minsta uppfattning om vad maskinstyrning var, svarar på enkäten. Det 

gjorde också att personer med olika befattningar fick korrekt typ av fråga. 

 

Maskin nr.2 25 ton 

+ 1 Yrkesarbetare 

GNSS-maskinstyrning 

mättekniker 50%  

GNSS-maskinstyrning 

mättekniker 100%  

Traditionell 

schakt 

Utrustning [kr/h] [kr/h] [kr/h] 

Grävmaskin 916 916 916 

Yrkesarbetare 431 431 431 

GNSS-maskinstyrning 120 120  

Laserutrustning 16 16 16 

Mättekniker 100%  778/2 778/2 

Mättekniker 50% 778/4   

Kapaciteter Meter rör / timme Kubikmeter / timme 

GNSS-maskinstyrning 3 12 

Traditionell schakt 2,25 9 
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7. Resultat 

7.1 Arbetsmiljö 
Resultatet från frågorna med svarsalternativ som behandlade arbetsmiljön i enkäterna som 

varje enskild befattning besvarat, redovisas i figur 15 till 19. Där går det att utläsa att det är 

väldigt sällan som någon av de olika befattningarna tycker att maskinstyrning har en negativ 

påverkan på arbetsmiljön. Figur 20 redovisas en sammanställning av alla svar kring 

arbetsmiljön.  

Effekterna på arbetsmiljön när maskinstyrning används vid anläggning av VA-ledningar är.  

• Minskar risken för att rasskador i och med att yrkesarbetarna befinner sig kortare tid 

nere i schakten.  

• Risken för klämskador minskar eftersom yrkesarbetare och mättekniker befinner sig 

färre gånger eller kortare tid inom maskinens arbetsområde. 

• Den fysiska belastningen på mättekniker minskar, då de inte behöver bära massa 

material och verktyg. 

• Den fysiska belastningen på yrkesarbetare minskar då schakten blir mer exakt och 

de behöver inte justera för hand. 

 

 

 

 

Figur 15. Projektchefens svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar arbetsmiljön. Där den 
översta av de tre staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står 
för positivt. 
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Figur 16. Produktionschefens svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar arbetsmiljön. Där den 
översta av de tre staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står 
för positivt. 

Figur 17. Mätteknikers svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar arbetsmiljön. Där den översta av de 
tre staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står för positivt. 
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Figur 18. Maskinförares svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar arbetsmiljön. Där den översta av de tre 
staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står för positivt. 

Figur 19. Yrkesarbetares svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar arbetsmiljön. Där den översta av de tre 
staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står för positivt. 
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7.2 Ekonomi/Miljö 
Resultatet från frågorna med svarsalternativ som behandlade ekonomi och miljö i enkäterna 

som varje enskild befattning besvarat, redovisas i figur 21 till 25. Där går det att tyda att 

svaren var relativt entydiga med att GNSS-maskinstyrning förbättrar produktiviteten. I figur 

26 redovisas en samanställning av alla svar om ekonomi och miljö.  

Resultatet av pris per meter VA-ledning och per kubikmeter schaktmassor redovisas i tabell 

5. Resultatet av kostnadsjämförelsen på ett projekt där 1100 meter VA-ledning skulle 

anläggas och maskiner utrustade med maskinstyrning jämfördes mot traditionellt utförande, 

redovisas i figur 27. 

Resultatet från beräkningen om tidsåtgång och förbrukningen av bränsle redovisas i tabell 6. 

Effekterna på ekonomin och miljön när maskinstyrning används vid anläggning av VA-

ledningar är.  

• Arbetet med linjeprofiler eller modeller tillkommer för en mättekniker. 

• Arbetet med utsättning av stakkäppar och flukter minskar eller försvinner helt. 

• Grävmaskinernas stillestånd minskas på grund av att: 

- De behöver inte vänta på fluktning under schaktning av rörgrav. 

Figur 20. Sammanställning av alla svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar arbetsmiljön. 
Positivt = 67%. Neutralt = 30%. Negativt = 3%. 
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- Vid oförutsägbara hinder kan de enkelt byta arbetsuppgift utan att det behöver 

göras någon utsättning. 

• Fluktning för yrkesarbetare under schakt har tagits bort vilket gör att de kan förbereda 

och hämta material och verktyg i förberedande syfte.  

• Maskinisten kan mäta in omärkta befintliga kablar eller ledningar med 

maskinstyrningen vilket gör att det räcker med att hitta dem en gång för att 

maskinisten ska kunna mäta in dem och sen finns de i deras kontrollbox. Vilket 

minskar risken för att befintliga kablar och ledningar grävs av. 

• Minskar mängden onödig schakt genom att maskinisten har ritning och höjder i sin 

kontrollbox. Vilket minskar hantering av schaktmassor och transport av dessa. 

• Arbetet får en ökad produktivitet vilket gör att de utför samma typ av arbete på färre 

timmar, vilket medför en mindre bränsleåtgång.  

 

 

 

Figur 21. Projektchefens svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar ekonomi och miljö. Där den översta av de tre 
staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står för positivt. 
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Figur 23. Produktionschefens svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar ekonomi och miljö. Där den översta av de tre 
staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står för positivt. 

Figur 22. Mätteknikers svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar ekonomi och miljö. Där den översta av de tre 
staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står för positivt. 
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Figur 25. Yrkesarbetares svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar ekonomi och miljö. Där den översta 
av de tre staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står för positivt. 

Figur 24. Maskinförares svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar ekonomi och miljö. Där den översta av de tre 
staplarna står för negativt, den mellersta för neutralt och den nedersta stapeln står för positivt. 
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 Tabell 5. Resultatet av beräkningar om kostnad för varje meter VA-ledning och kubikmeter schaktmassor. 

 

Enhet [Kr/meter ledning] [Kr/m3 schakt] 

GNSS-maskinstyrning 

mättekniker 50% Inkl. Ökad 

produktivitet 

 

1290 

 

323 

GNSS-maskinstyrning 

mättekniker 50% Exkl. Ökad 

produktivitet 

 

1720 

 

430 

GNSS-maskinstyrning 

mättekniker 100% Inkl. Ökad 

produktivitet 

 

1420 

 

355 

GNSS-maskinstyrning 

mättekniker 100% Exkl. Ökad 

produktivitet 

 

1893 

 

473 

Traditionell schakt 1786 447 

Figur 26. Sammanställning av alla svar om hur GNSS-maskinstyrning påverkar ekonomi och miljö. 
Positivt = 65%. Neutralt = 31%. Negativt = 4%. 
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Figur 27. Resultatet av kostnadsjämförelsen med ett anläggningsteam på två maskiner och tre yrkesarbetare vid anläggning av 
1100 meter VA-ledning [miljoner kronor]. 

 

 

 

 

Tabell 6. Skillnaden på tidsåtgång och bränsle förbrukning vid användandet av två grävmaskiner och anläggning av 1100 meter 
VA-ledning. 

 

 

 

 

 

 

Enhet GNSS-maskinstyrning Inkl. 

Ökad produktivitet 

Traditionell schakt Differens 

Bränsle [Liter] 9533 12711 3178 

Tid [Dagar] 46 61 15 
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8. Analys 
Enligt resultatet från enkäterna var det cirka 65 procent av de svarande som tyckte att 

maskinstyrning hade en positiv effekt på ekonomin, miljö och arbetsmiljön. Vilket betyder 

att de svarande tycker att maskinstyrning ökar produktiviteten, minskar antalet timmar på 

projektet och ökar säkerheten för de som arbetar. Vilket stämmer överens med hur norsecraft 

(2016), Leica (u.å.c) och Sitech (u.å.) skriver att maskinstyrning ska påverka arbetet.  

Rapporten stärker resultatet som framgick i Andersson och Johansson (2008) undersökning. 

Andersson och Johansson (2008) kom fram till att användandet av maskinstyrning vid rör-

arbeten ökar produktiviteten samt att behovet av en mättekniker minskar. Yrkesarbetare får 

mer tid till annat då de inte behöver visa schaktdjup till grävmaskinföraren. 

Lika så stärker resultatet från den här studien delvis resultatet som framgick i rapporten som  

Nabrink och Svensson (2013) skrivit. Nabrink och Svensson (2013) kom fram till att 

användandet av maskinstyrning vid markarbeten ökar produktionen samtidigt som 

säkerheten för arbetarna ökar. Säkerheten ökar i och med att behovet av yrkesarbetare i djupa 

schakter minskar och att yrkesarbetare och mättekniker inte befinner sig lika ofta inom 

grävmaskinens arbetsområde. Där dessa två studier inte visar samma resultat är vid den 

ekonomiska jämförelsen mellan två projekt, ett där maskinstyrning utnyttjas och ett där 

arbetet utförs på traditionellt vis. Nabrink och Svensson (2013) kommer fram till att 

kostnaden för projektet blir lägre då maskinstyrning används, även om det inte sker en 

ökning i produktiviteten. Vilket inte stämmer överens med resultatet från den här 

undersökningen. Där det framgick att det behöver ske en ökning i produktiviteten för att 

kostnaden ska bli lägre. Anledningen till att dessa två resultat inte stämmer överens är att 

Nabrink och Svennson räknar på ett vägarbete och inte ett VA-arbete.  

Resultatet från enkäterna som behandlade ekonomi och miljö, överensstämmer med siffrorna 

på framdriften samt resultatet från den ekonomiska jämförelsen, figur 27. Siffrorna på 

framdriften visar att produktiviteten ökar när maskinstyrning används, vilket även framgår 

från enkäterna.  

I figur 23 går det att tyda att produktionschefen inte tyckte att produktiviteten ökade då 

maskinstyrning användes kontra traditionell schakt. För att förtydliga svaret tillade han att 

det berodde på vilken typ av schakt som skulle utföras. Var det en vanlig schakt utan 

schaktsläde eller spont fick de en högre produktivitet. Men om de skulle använda schaktsläde 
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eller spont i närheten av befintliga kablar/ledningar eller väg, var det inte lika säkert att 

produktiviteten blev högre även om grävmaskinerna var utrustade med maskinstyrning. 
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9. Diskussion 
Resultatet för ekonomin, miljö och arbetsmiljön är en sammanvägning av svaren från 

enkäterna. Ekonomin och miljö har även ett resultat från en ekonomisk jämförelse, som 

utförts genom beräkning. 

I den ursprungliga metoden var tanken att mätningar på arbetsplatsen skulle utföras. Där en 

arbetsgrupp med två grävmaskiner och tre yrkesarbetare skulle köra med maskinstyrning. 

Samt en annan grupp på två grävmaskiner och tre yrkesarbetare skulle utföra arbetet på ett 

traditionellt sätt. Då hade det kunnat göras mätningar på hur lång tid det tog för respektive 

grupp att schakta, lägga samt återfylla en viss sträcka VA-ledning. Det hade även gått att 

göra mätningar på hur lång tid yrkesarbetare och mättekniker befann sig nere i schakten och 

inom maskinens arbetsområde. Tyvärr gick inte det att genomföra på grund av att det var 

problem med ledningsrätter på flera delsträckor. Detta gjorde att det inte var möjligt att ta 

dit en extra rörläggnings grupp. Därför övergick metoden till att bli en teoretisk jämförelse 

mellan kapaciteter och tider. Samt att en enkät fick svara på frågorna kring arbetsmiljön, och 

hur arbetet generellt påverkas av maskinstyrning. 

Resultatet hade fått en större tyngd om det utförts enligt den ursprungliga idén då det hade 

varit ”hårda” siffror att gå på. Nu baserades resultatet på svar från yrkesarbetare och 

tjänstemän. Detta gör att det finns en viss osäkerhet kring resultatet då svaren kan blivit 

påverkat av vad de tycker och tror, inte hur de faktiskt utför arbeten eller hur arbetet blir 

påverkat. 

Frågorna som ställdes grundades i den litteraturen och faktasökning som gjordes i början av 

arbetet. Observationer som gjordes vid besök på arbetsplatsen användes till att bestämma 

vem som skulle få vilken fråga. Som exempel märktes det på arbetsplatsen att projektchefen 

inte var direkt närvarande vid produktionen men har koll på projektets helhet. Därför fick 

projektchefen en fråga om säkerheten överlag och inte en specifik fråga gällande ett 

utförande. På det viset blev frågorna anpassade till personerna och rätt information kom ifrån 

rätt person och position.  

Eftersom mätteknikern och maskinister blir mest påverkade av maskinstyrning och märker 

tydligast av dess effekt, fick de flest frågor. 
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Arbetsmiljö 

Resultatet visade att yrkesarbetare befann sig färre gånger eller kortare tid nere i schakten 

när maskinstyrning användes. Anledningen var för att de inte behövde visa på vilket djup 

maskinisten skulle schakta. Det behövdes inte eftersom maskinstyrningen visade djupet. 

Detta gör att yrkesarbetaren undviker ett riskfyllt moment, vilket schaktningen är. 

Maskinisten kan schakta och göra schaktväggarna i rätt lutning innan yrkesarbetaren behöver 

vara nere i schakten. Vilket minimerar risken för att schaktväggarna ska kollapsa när någon 

befinner sig nere i schakten. 

Enligt egna observationer på arbetsplatsen är det endast under första schaktningen som 

yrkesarbetarna inte behövs. Yrkesarbetarna behövs i senare moment som att packa/slå med 

en vibroplatta. Yrkesarbetarna packade den förstärkta ledningsbädden, som bestod av 

bergkross i storleken 0-90 mm. De packade ledningsbädden och fyllnaden kring rören som 

bestod av bergkross i storleken 0-18 mm. Yrkesarbetarna behövde lägga rören med hjälp av 

rörlaser eftersom mätosäkerheten för maskinstyrningen var för stor för att kunna lägga rör i 

promillelutning. Vilket gör att yrkesarbetarna befinner sig nere i schakten när de går med en 

vibroplatta som skapar vibrationer i marken. Detta utgör en riskfylld situation. Det är därför 

viktigt att den geologiska undersökningen blivit korrekt gjord och att slänt lutningen är 

tillräckligt flack så att det inte sker ett ras på grund av vibrationerna. Men maskinstyrningen 

gör att de inte behöver befinna sig i schakten vid det möjligen farligaste momentet som är 

första schaktningen. Det anses som farligast eftersom att grävmaskinföraren inte har gjort 

schaktväggarna i rätt lutning innan en yrkesarbetare befinner sig nere i schakten. 

När det gällde hur maskinstyrningen påverkade tiden som yrkesarbetare och mättekniker 

befann sig inom grävmaskinens arbetsområde, var det ett enhetligt svar från yrkesarbetarna 

att de befann sig färre gånger inom grävmaskinens arbetsområde. Dock rådde det olika 

uppfattningar hos mätteknikern och maskinförare. Hos mätteknikerna tyckte de flesta att 

maskinstyrning gjorde att de befann sig kortare tid inom grävmaskinens arbetsområde, men 

de fanns de mättekniker som tyckte att maskinstyrning gjorde att de befann sig oftare inom 

grävmaskinens arbetsområde. Deras motivering var att det har tillkommit moment som 

ändringar i modeller och kontrollering av maskinstyrning, som inte gjordes tidigare. Vid 

överföring av nya modeller ska grävmaskinen stå stilla, samt vid kontroller så ska 

maskinförarna ha fullt fokus på mätteknikern. Därför anses det att detta sker under 

kontrollerade former. Maskinstyrning har dessutom tvåvägskommunikation och 
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mätteknikern behöver inte fysiskt vara på plats för att ladda upp en ny modell. Utan det kan 

göras helt digitalt från datorn. Vilket gör att dessa svar inte påverkar slutsatsen. 

En grävmaskinförare menade att den tid som yrkesarbetarna befann sig inom grävmaskinens 

arbetsområde ökade eftersom att det nu var grävmaskinförarna som hade ritningarna med 

sig ut på arbetsplatsen. Tidigare hade yrkesarbetarna med sig en inplastad ritning där de 

kunde se hur produkten skulle utformas. Eftersom maskinföraren bara behöver veta höjder 

och riktning så räckte det med att yrkesarbetaren som hade ritningen signalerade hur 

maskinföraren skulle schakta. Där av påverkade det inte tiden som en yrkesarbetare befann 

sig inom arbetsområdet. Men en yrkesarbetare behöver veta mer än bara höjd och riktning, 

därför kan det bli att de klättrar upp på grävmaskinen för att kolla på ritningen i maskinens 

kontrollbox. Om de inte har med sig en ritning. Vilket gör att de utsätter sig för en onödig 

risk. Detta är enkelt löst genom att yrkesarbetarna får med sig en inplastad ritning även om 

maskinstyrning nyttjas på arbetet. 

Ekonomi 

Då maskinstyrning används ökar arbetsmängden för en mättekniker innan byggstart. 

Arbetsmängden ökar på grund av att mätteknikern måste modellera ihop linjeprofiler eller 

modeller i dataprogram utifrån de bygghandlingar som finns. Modelleringen som 

mätteknikern gör är det som maskinföraren ser i sin kontrollbox vid utförandet. Efter att 

produktionen har startat minskar mätteknikerns arbetsbelastning, då de inte behöver sätta ut 

stakkäppar och flukter i samma utsträckning som vid traditionellt utförande. Om 

arbetsmängden minskar beror dock på hur bra handlingarna som ligger till grund för 

linjeprofilen eller modellen har varit. Om de varit dåliga och det uppstår många revideringar 

kan det skapa mycket extra arbete för en mättekniker under produktionen. Men i normalfallet 

ska de stämma och mätteknikerns arbetsmängd minskar då produktionen startat. Det ger en 

möjlighet för mätteknikern att antingen göra flera och noggrannare kontroller eller 

inmätningar till relationshandlingarna. 

Teoretiskt ger det möjligheten för en mättekniker att arbeta på flera projekt samtidigt. Vilket 

göra att om mätteknikern har hand om två projekt samtidigt så halveras kostnaden som 

projekten debiteras från mätteknikern. Men enkäterna visade att de flesta mättekniker tyckte 

att de inte kunde arbeta på mer än ett projekt samtidigt utan att de behövde befinna sig på ett 

projekt 100 procent av tiden. Även en grävmaskinist uttryckte att mättekniker alltid skulle 

finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Tittar man då på resultatet av den ekonomiska 
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jämförelsen, figur 27, framgår det att om mätteknikern ska arbeta 100 procent av tiden på 

samma projekt som maskinstyrning används. Måste produktionstakten öka för att 

kompensera för den extra kostnaden som debiteras på grund av att grävmaskinerna är 

utrustade med maskinstyrning. 

Maskinföraren kan göra olika inmätningar med grävmaskinen. Mätosäkerheten vid 

inmätningar är cirka ± två centimeter, om maskinstyrningen körs mot en basstation. Körs 

maskinstyrningen mot SWEPOS är mätosäkerheten större. Vilket gör att det inte är möjligt 

för maskinisten att mäta in VA-ledningar som ligger i lutningar mindre än cirka tre procent. 

Eftersom att inmätningarna då blir osäkra på grund av mätosäkerheten som kan vara inom 

marginalerna i plan, men inte i höjd. Vilket gör att grävmaskinisten inte kan mäta in punkter 

längs med VA-ledningen eller serviser, som ska användas till relationshandling eller för att 

justera riktning och fall. En annan anledning till varför man inte ska räkna med att 

grävmaskinen ska göra inmätningar är att det inte går under det vanliga arbetet för en 

grävmaskinist. Samt att det kräver en utökad kunskap inom mätteknik och ett kunnande i 

vad som krävs till relationshandlingar. Som det är nu så är det mätteknikern som sitter på de 

kunskaperna och är därför mätteknikerns arbete. 

Inmätning med maskinstyrning kan göras på andra föremål, i avsikt att underlätta för 

maskinisten. Sådana inmätningar kan exempelvis vara befintliga elkablar eller ledningar som 

inte är utmärkta. Eftersom att grävmaskinens skopa är mycket bredare än mätosäkerheten 

som är ± två centimeter, påverkar inte maskinstyrningens mätosäkerhet något. Då det räcker 

att grävmaskinföraren vet den ungefärliga placeringen på de befintliga kablarna/ledningarna 

vid schaktning, för att veta vart det ska schaktas försiktigt. Maskinföraren kan även mäta in 

träd som ska bevaras, då räcker det att de märker ut dem en gång och sedan kan de titta på 

kontrollboxen om de skulle bli osäkra. Vilket gör att tveksamheter minskar i produktionen 

och produktiviteten ökar. 

Vid anläggning av VA-ledningar ökar produktiviteten och kvalitén på arbetsmiljön om 

grävmaskiner som har maskinstyrning används. Men frågan är om det verkligen krävs att 

båda grävmaskinerna har maskinstyrning. Denna fundering uppkom vid granskningen av 

svaren på enkäterna samt vid observationer på arbetsplatsen. Från enkäterna framgick det att 

det var främst vid första schaktningen som maskinstyrningen utnyttjades. Det framgick även 

att grävmaskinisten använde maskinstyrningen när de gjorde ledningsbädden grovt. Men av 

egna observationer på arbetsplatsen är rörlasern monterad och installerad när 
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ledningsbädden görs grovt. Samt att yrkesarbetarna befinner sig i schakten då de förbereder 

för antingen ledningen eller inför packning. 

Eftersom att rörlasern är monterad och yrkesarbetarna ändå befinner sig i schakten, blir 

funderingen om den andra grävmaskinen verkligen behöver maskinstyrning eller om 

yrkesarbetarna kan visa höjder till den. Utan att arbetets produktivitet och säkerhet påverkas 

negativt mot om båda grävmaskinerna har maskinstyrning. Men för att svara på den frågan 

krävs ytterligare studier.  

Skillnad mellan VA-projekt och vägbygge 

Som det beskrivs i teoridelen i denna rapport skiljer sig arbetssättet mellan att anlägga VA-

ledningar och ett vägbygge. Därav skiljer sig också effekterna av att använda grävmaskiner 

som är utrustade med maskinstyrning för de båda arbetena.  

Om grävmaskiner som har maskinstyrning används vid vägbyggen försvinner behovet av 

yrkesarbetare helt och det behövs inte någon extra laserutrustning för att kontrollera höjder 

eller lutningar. Samt att behovet av stakkäppar och flukter försvinner helt. Detta eftersom att 

mätosäkerheten för maskinstyrning är inom toleranserna för ett vägbygge. Mätteknikerns 

arbete går från ett väldigt intensivt arbete med att sätta ut stakkäppar och flukter som ska 

göras i stor omfattning vid vägbyggen. Till att bygga ihop en modell och sedan enbart göra 

kontroll- och inmätningar till relationshandlingar. 

Skillnaden då maskinstyrning används blir inte lika påtaglig vid VA-arbeten. Detta eftersom 

att arbetet med att sätta ut stakkäppar minskar i stor grad men det försvinner inte helt. 

Eftersom att placeringen av brunnar och serviser fortfarande märks ut med stakkäppar. 

Mätteknikern måste fortfarande göra inmätningar kontinuerligt under produktion på 

exempelvis nergrävda brunnar, för att sedan justera lutning och riktning på VA-ledningen så 

att den träffar nästa brunn. Grävmaskinernas beroende av yrkesarbetare försvinner vid första 

schaktningen men yrkesarbetarna måste fortfarande vara med för att packa och göra de sista 

justeringarna på ledningsbädden. Eftersom att mätosäkerheten på maskinstyrningen är för 

stor för att lägga VA-ledningarna i lutningar mindre än tre procent, måste de läggas av 

yrkesarbetare som använder rörlaser för att ledningarna ska ligga i rätt riktning och lutning.  

Denna skillnad på effekterna av att maskinstyrning används vid vägbyggen respektive VA-

arbeten gör att vid VA-arbeten måste produktivitet öka för att användandet av 

maskinstyrning ska vara ekonomiskt försvarbart.  
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Miljö 

Användandet av maskinstyrning gjorde att produktiviteten ökade och det blev färre antal 

timmar i produktion på samma mängd arbete. Detta gjorde att den totala bränsleåtgången 

minskade på arbetsplatsen.  

Grävmaskinerna som användes på arbetet var utrustade med motorer som klarar 

miljökraven, tier 4. Tier 4 är det senaste kravet och innebär bland annat att de använder 

tillsättning av AdBlue för att rena avgaserna från kväveoxider (Teknikens Värld 2015).  

Miljöbränslen släpper ut i stort sett lika mycket koldioxid som vanligt bränsle. 

Problematiken är den tid som det tar för växten att binda samma mängd koldioxid. Det kan 

ta allt från några dagar till hundratals år. Vilket gör att det kanske inte räcker att byta ut 

fossilt bränsle till miljöbränsle för att minska koldioxidutsläppen tillräckligt (Dahlin 2014).  

Ett problem med HVO-diesel är att det har samma struktur som vanlig diesel och det gör 

därför ingen nämnbar skillnad på utsläppen av partiklar och kväveoxider (SvD 2017). Men 

dessa ska partikelfiltret och AdBluen minska utsläppet av. Ett annat problem med HVO-

dieseln är att den innehåller bland annat palmolja. Då palmoljeindustrin driver 

regnskogsskövling för att framställa palmoljan är det inte den rätta produkten att producera 

hållbart bränsle med. Sveriges riksdag har röstat igenom ett stopp för användningen av 

palmolja och dess biprodukt PFAD (Palm Fatty Acid Distillate). Denna lag kommer att träda 

i kraft 1 juli år 2018 (Sveriges Natur 2016, 2017). Vilket kan göra att mängden HVO-diesel 

blir i begränsad mängd. Det är därför bra och viktigt att vi hittar arbetssätt som minskar 

användandet av bränsle oavsett om de använder biodiesel eller inte.  
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Förbättringar/Begränsningar 

• Det borde skapas ett system för hur alla utsättare/mättekniker bygger upp modeller 

och linjeprofiler samt hur de väljer att benämna saker. Detta för att sätta en standard 

för att undvika att modellen/linjeprofilen blir över- eller underarbetad. Det 

underlättar också för maskinister att tyda det de fått överfört till kontrollboxen. 

• Det borde utföras kurser med jämna mellan rum för hur kontrollboxen fungerar och 

hur den utnyttjas till dess fulla potential. Eftersom att det kan vara lätt att glömma då 

maskinister inte alltid kör med maskinstyrning. 

• Vid traditionell schakt hade yrkesarbetare med sig ritningen ut på arbetsplatsen. 

Detta ska inte frångås då maskinstyrning används. Annars finns risken att tiden som 

yrkesarbetare befinner sig inom maskinens arbetsområde ökar. Det är även bra för 

produktiviteten då yrkesarbetarna ser om maskinisterna missar något samt att de ser 

vad som ska göras härnäst och kan förbereda inför det momentet. 

 

Förslag på framtida undersökningar: 

• Kolla på vilka typer av VA-schakt som det blir en ökad produktion och vilka det inte 

blir en ökad produktion.  

• Eftersom Skanska använder två grävmaskiner vid VA-schakt kan det undersökas om 

det verkligen behövs maskinstyrning på båda grävmaskinerna. Eller om det går att 

nå samma effekter på arbetet med enbart en grävmaskin som är utrustad med 

maskinstyrning. 
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9.1 Relation till hållbar utveckling 
Hållbarhet kan delas upp i tre olika dimensioner, 

Ekonomiskt, Ekologisk och social, se figur 28. 

För att anses vara hållbart ska given lösning eller 

utförande vara hållbar i alla tre dimensioner. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att ekonomisk 

tillväxt inte får ske på bekostnad av en minskning 

i naturkapital eller socialt kapital. Ekologisk 

hållbarhet innefattar allt som har med jordens 

ekosystem att göra, det vill säga att produktion och tjänster inte får överstiga ekosystemets 

gränser. Social hållbarhet innebär att det ska vara en någorlunda jämn fördelning av 

naturresurser och tillgångar, social hållbarhet är beroende av miljön och resurser (Dahlin 

2014). 

Det finns tre strategier.  

• Teknikskifte, vilket innebär att viss teknik byts ut mot en annan teknik med bättre 

hållbarhetskvaliteter.  

• Effektivisering, vilket innebär minskar utsläpp genom förbättringar och 

effektiviseringar av befintlig teknik. 

• Minskad användning, vilket innebär att minska användandet av ett visst ämne, 

exempelvis fossila bränslen.  

Användandet av maskinstyrning vid anläggning av VA-ledningar använder alla tre av dessa 

strategier. Schaktning för VA-schakt med grävmaskin är en gammal teknik som utrustas med 

en ny teknik. Denna nya teknik är maskinstyrning som använder GNSS för att visa 

positionen på skopan gentemot en elektronisk ritning. Genom att grävmaskinen utrustas med 

maskinstyrning blir en befintlig teknik som schaktning av VA-schakt effektivare. Eftersom 

att schaktningen blir effektivare minskar det användningen av bränsle och slitaget på 

grävmaskinen. 

Detta ökar möjligheten till att ekonomisk tillväxt ska kunna ske utan bekostnad på 

naturresurser. Samt minskar mängden skadliga utsläpp genom minskad förbrukning av 

bränsle, vilket bidrar till en bättre miljö.  

Figur 28. En modell av hållbar utveckling (KTH 2017). 
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10. Slutsats 
Genom att använda maskinstyrning i VA-projekt kan det göras ekonomiska besparingar i och 

med att produktionstakten ökar. Maskinstyrningen gör att säkerheten för arbetarna ökar. 

Användandet av maskinstyrning i VA-projekt minskar förbrukningen av bränsle vilket ger en 

positiv effekt för miljön. 
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Bilagor 
 

  



B2 

 

A. Utföranden enligt AMA 17 

A1 Utförandet av ledningsgrav 
 

 

 

 



B3 

 

A2 Utförandet av förstärkt ledningsbädd 
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A3 Utförandet av kringfyllnad av va-ledning 
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B. Enkäter 

B1 Projektchef 
 

Frågor till projektchef: 

För att förtydliga så menas maskinguidning men ordet maskinstyrning används då det är mer 

allmänt känt.  

1. Vad heter du och vad är din uppgift i projekten? 
 

2. Hur lång tid har du arbetat med det du arbetar med idag? 
 

Ekonomi/Miljö 

3. Hur har arbetsprocessen, inför och under ett projekt ändrats då GNSS-
maskinstyrning utnyttjas i projektet? 

A. Det går snabbare.  
B. Det tar längre tid. 
C. Oförändrat 

Kommentar:  

4. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning produktiviteten i projektet? 

A. Produktiviteten har ökat. 
B. Produktiviteten har blivit sämre. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

5. Blir en maskin oberoende av en yrkesarbetare vid anläggning av VA-ledningar 
om den är utrustad med GNSS-maskinstyrning?  

A. Ja det blir den. 
B. Nej tvärtom blir mer beroende/behöver fler yrkesarbetare. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

6. Hur mycket längre tid, räknat på ett projekt omkring 10 miljoner, tar 
projekteringen när GNSS-maskinstyrning används? (Eller hur mycket mer 
kostar en projektering) 

Kommentar:   
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Arbetsmiljö 

7. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning säkerheten i projekten? (För tjänstemän 
och yrkesarbetare) 

A. Säkerheten ökar. 
B. Säkerheten har blivit sämre. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:   

Övrigt 

8. Övrigt. 
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B2 Produktionschef 
 

Frågor till produktionschef: 

För att förtydliga så menas maskinguidning men ordet maskinstyrning används då det är mer 

allmänt känt.  

1. Vad heter du och vad är din uppgift i projektet? 
 

2. Hur lång tid har du arbetat med det du arbetar med idag? 

Ekonomi/Miljö 

3. Hur tycker du att GNSS-maskinstyrning påverkar projektet generellt? 
A. Positivt. 
B. Negativt.  
C. Ingen skillnad mot då det inte användes. 

Kommentar:  

4. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning produktiviteten? 

A. Produktiviteten har ökat. 
B. Produktiviteten har blivit långsammare än innan vi använde maskinstyrning. 
C. Ingen skillnad, samma som tidigare. 

Kommentar:  

5. Hur har GNSS-maskinstyrning påverkat maskinisternas vilja att ta ett beslut?  
A. Ja, de tar i högre grad egna beslut. 
B. Beror på vem som är maskinist, vissa gör det andra inte. 
C. Ingen skillnad mot då det inte användes. 

Kommentar:  

6. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning maskinernas oberäknade stillestånd? 
A. De har färre stillestånd. 
B. De har fler stillestånd. 
C. Ingen skillnad mot då det inte användes. 

Kommentar:  

7. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning antalet fel då det utnyttjas i ett projekt? 
(Exempelvis fel placerade/satta brunnar, serviser eller fel grävningar). 

A. Det har blivit färre fel/misstag. 
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B. Det har blivit fler fel/misstag. 
C. Ingen skillnad mot då det inte användes. 

Kommentar:   

8. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning arbetsplatsens flexibilitet? (Lättare att 
maskiner kan göra andra arbeten vid oförutsägbara stopp, exempelvis berg) 

A. Det gör maskinerna mer flexibla. 
B. De blir mer låsta i sina arbetsmoment. 
C. Det är ingen skillnad mot om det används. 

Kommentar:  

9. Händer det mer sällan att sabotage påverkar produktionen negativt då GNSS-
maskinstyrning används, mot vid traditionell VA-schakt? 

A. Ja. 
B. Nej lika ofta. 
C. Ingenskillnad, vi brukar inte utsättas för sabotage. 

Kommentar: 

10. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning arbetet för dig? 
A. Det underlättar mitt arbete. 
B. Det skapar mer arbete för mig. 
C. Ingen skillnad mot då det inte användes. 

Kommentar:  

11. Blir en maskin oberoende av en yrkesarbetare vid anläggning av VA-ledningar 
om den är utrustad med GNSS-maskinstyrning?  

A. Ja det blir den. 
B. Nej tvärtom blir mer beroende/behöver fler yrkesarbetare. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:   

Arbetsmiljö 

12. Hur har GNSS-maskinstyrningen påverkat tiden som du, mättekniker eller 
yrkesarbetare befinner sig nere i schakten?  

A. Vi befinner oss kortare tid/mer sällan nere i schakten. 
B. Vi befinner oss längre tid/oftare nere i schakten. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  
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13. Hur har GNSS-maskinstyrning påverkat tiden du, mättekniker eller 
yrkesarbetare befinner sig inom maskinens arbetsområde? 

A. Vi befinner oss mer sällan/kortare tid inom maskinens arbetsområde. 
B. Vi befinner oss oftare/längre tid inom maskinens arbetsområde. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar: 

14. Hur påverkar GNSS-maskinstyrningen maskinistens koll på omgivningen och 
yrkesarbetare? 

A. De har bättre koll på omgivningen och yrkesarbetarna. 
B. De har sämre koll på omgivningen och yrkesarbetarna. 
C. Ingen skillnad mot då det inte användes. 

Kommentar:  

15. Ser du några risker eller problem som uppstår eller kan uppstå på grund av att 
GNSS-maskinstyrning används? 

Kommentar:  

16. Övrigt. 

 

. 
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B3 Mättekniker 
 

För att förtydliga så menas maskinguidning men ordet maskinstyrning används då det är mer 

allmänt känt.  

 

1. Vad heter du och vad är din uppgift i projekten? 
 

2. Hur lång tid har du arbetat med det du arbetar med idag? 

Ekonomi/Miljö 

3. Hur tycker du att GNSS-maskinstyrning påverkar projekten generellt? 
A. Positivt. 
B. Negativt. 
C. Ingenskillnad mot då maskinstyrning inte används. 

Kommentar:  

4. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning ditt förarbete innan byggstart i jämförelse 
mot om GNSS-maskinstyrning inte används?  

A. Det är mindre arbete mot om maskinstyrning inte används. 
B. Det skapar mer arbete. 
C. Ingenskillnad mot då maskinstyrning inte används. 

Kommentar: 

5. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning dina arbetsuppgifter under pågående 
arbete? 

A. Det minskar mängden arbete. 
B. Det skapar mer arbete. 
C. Ingen skillnad mot om GNSS-maskinstyrning inte används. 

Kommentar:  

6. Påverkar GNSS-maskinstyrning ditt sätt att avsluta ett projekt (arbetet med 
relationshandlingar etc.)? 

A. Det underlättar arbetet. 
B. Det ger mig mer arbete. 
C. Ingen skillnad mot om GNSS-maskinstyrning inte används. 

Kommentar:  
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7. Har GNSS-maskinstyrning en tillräckligt liten mätosäkerhet för att sätta ut 
brunnar, grenrör etc.? 

A. Ja. 
B. Nej. 
C. Beror på. 

Kommentar:  

8. Har GNSS-maskinstyrning en tillräckligt liten mätosäkerhet hör att mäta in 
brunnar, grenrör etc.? Till relationshandlingar. 

A. Ja. 
B. Nej. 
C. Beror på. 

Kommentar:  

9.  (På ett ungefär). Hur mycket längre tid tar förarbetet, räknat på ett VA-projekt 
i storleken omkring 10 miljoner, innan arbetet kan starta om GNSS-
maskinstyrning ska användas i ett projekt mot om det inte används?  

Kommentar:  

10. Anser du att GNSS-maskinstyrning har en tillräckligt hög noggrannhet för att 
lägga VA i procent-lutning? 

Kommentar:  

11. Anser du att GNSS-maskinstyrning har en tillräckligt hög noggrannhet för att 
lägga VA i promille-lutning? 

Kommentar:  

12.  (Svara på denna om du svarat ”Nej” på fråga 7 eller 8) Om inte, hur utförs VA-
arbeten med den noggrannheten? 

Kommentar:  

13. Brukar det vara problem att hitta/nå referensstationer (SWEPOS) eller 
basstationer?  

Kommentar:  

14. Händer det att revideringar i ritningarna måste göras, i så fall ungefär hur ofta 
och hur lång tid kräver dessa revideringar? 

Kommentar:  
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15. Om vi utgår från att du arbetar 100% på ett projekt vid traditionell VA-schakt, 
hur många procent arbetar du på ett projekt då GNSS-maskinstyrning används? 
(På ett ungefär) 

Kommentar: 

Arbetsmiljö 

16. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning antalet gånger eller tiden du befinner dig 
inom maskinens arbetsområde? 

A. Jag befinner mig mer sällan eller kortare tid inom maskinens arbetsområde. 
B. Jag befinner mig oftare eller längre tid inom maskinensarbetsområde. 
C. Ingen skillnad mot om GNSS-maskinstyrning inte används. 

Kommentar:  

17. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning antalet gånger eller tiden du befinner dig 
nere i schakten? 

A. Jag befinner mig mer sällan eller kortare tid nere i schakten. 
B. Jag befinner mig oftare eller längre tid nere i schakten. 
C. Ingen skillnad mot om GNSS-maskinstyrning inte används. 

Kommentar:  

18. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning säkerheten för yrkesarbetare och 
tjänstemän på arbetsplatsen? 

A. Säkerheten ökar på arbetsplatsen. 
B. Säkerheten minskar på arbetsplatsen. 
C. Ingen skillnad mot om GNSS-maskinstyrning inte används. 

Kommentar:  

19. Hur har GNSS-maskinstyrning påverkat den fysiska belastningen på din kropp? 
A. Den fysiska belastningen har minskats. 
B. Den fysiska belastningen har ökat. 
C. Ingen skillnad mot om GNSS-maskinstyrning inte används. 

Kommentar:  

Övrigt 

20. Vilka positiva effekter ser du av GNSS-maskinstyrning? 

Kommentar:  

21. Vilka negativa effekter ser du av GNSS-maskinstyrning? 
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Kommentar:  

22. Vilken mätosäkerhet kan man räkna med att GNSS-maskinstyrning har i höjd 
och plan? 

Kommentar:  

23. Övrigt. Något du vill tillägga kring användandet av GNSS-maskinstyrning i 
projekt? 

Kommentar: 
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B4 Maskinförare 
 

Frågor till maskinförare: 

För att förtydliga så menas maskinguidning men ordet maskinstyrning används då det är mer 

allmänt känt.  

 

1. Vad heter du och vad är din uppgift i projekten? 
 

2. Hur lång tid har du arbetat med det du arbetar med idag? 

Ekonomi/Miljö 

3. Hur tycker du att ditt arbete har förändrats sedan du började använda GNSS-
maskinstyrning? 

A. Det har underlättat mitt arbete. 
B. Det har gjort mitt arbete mer komplicerat. 
C. Ingen skillnad mot då jag inte använde maskinstyrning. 
D. Har bara kört med maskinstyrning. 

Kommentar:  

4. Hur påverkar GNSS-maskinstyrningen din flexibilitet som maskinist?  
A. Den gör mig mer flexibel. 
B. Den gör mig mer låst i mina arbetsmoment. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

5. Hur väl utnyttjar du GNSS-maskinstyrningen? (frågan gäller främst VA-schakt) 
A. I alla arbetsmoment. 
B. I nästan alla arbetsmoment. 
C. I ett fåtal av arbetsmomenten. 

Kommentar:  

6. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning din självsäker som maskinist? 
A. Känner mig mer självsäker. 
B. Känner mig mindre självsäker, litar inte på instrumentet eller för mycket information. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  
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7. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning produktiviteten? 
A. Den gör att produktiviteten ökar. 
B. Den gör att produktiviteten minskar. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

8. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning maskinernas stillestånd? 
A. De har färre stillestånd. 
B. De har fler stillestånd. 
C. Ingen skillnad mot då det inte användes. 

Kommentar:  

9. Hur påverkar GNSS-maskinstyrning antalet fel då det utnyttjas i ett projekt? 
(Exempelvis fel placerade/satta brunnar, serviser eller felgrävningar). 

A. Det har blivit färre fel/misstag. 
B. Det har blivit fler fel/misstag. 
C. Ingen skillnad mot då det inte användes. 

Kommentar: 

10. Blir en maskin oberoende av en yrkesarbetare vid anläggning av VA-ledningar 
om den är utrustad med GNSS-maskinstyrning?  

A. Ja det blir den. 
B. Nej tvärtom blir mer beroende/behöver fler yrkesarbetare. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar: 

 

11. Hur är driftsäkerheten, tappar systemet mottagning eller har problem att hitta 
satelliter? 

Kommentar:  

12. Tycker du att GNSS-maskinstyrning har en tillräckligt liten mätosäkerhet för att 
sätta ut brunnar, serviser? 

Kommentar:  

13. Har GNSS-maskinstyrning tillräckligt liten mätosäkerhet att du känner dig trygg 
i att anlägga en VA-Schakt på en längd på cirka 100 meter med enbart GNSS-
maskinstyrning som visar höjd och riktning? 

Kommentar:  
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14. Har GNSS-maskinstyrning tillräckligt liten mätosäkerhet att det går att lägga 
VA i procent- eller promillelutning? 

Kommentar:  

 

Arbetsmiljö 

15. Hur tycker du att GNSS-maskinstyrningen påverkar antalet gånger som 
mättekniker, yrkesarbetare befinner sig i schakten? 

A. De befinner sig mer sällan/kortare tid i schakten. 
B. De befinner sig oftare/längre tid i schakten. 
C. Det är oförändrat mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

16. Hur har GNSS-maskinstyrning påverkat antalet gånger som yrkesarbetare 
befinner sig inom maskinens arbetsområde? 

A. De befinner sig mer sällan inom maskinens arbetsområde. 
B. De befinner sig oftare/längre tid inom maskinens arbetsområde. 
C. Det är oförändrat mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

17. Finns det någon risk att skärmen tar upp din uppmärksamhet gentemot din 
omgivning? 

Kommentar:  

Övrigt 

18. Tycker du att det finns några risker med GNSS-maskinstyrning, att kunskaper 
försvinner etc.? 

Kommentar:  

 

19. Finns det svagheter, något som kan förbättras, inom tekniken? Om det finns, kan 
du ge exempel?  

Kommentar:  

20. Övrigt. 
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B5 Yrkesarbetare 
 

Frågor till yrkesarbetare: 

För att förtydliga så menas maskinguidning men ordet maskinstyrning används då det är mer 

allmänt känt.  

 

1. Vad heter du och vad är din uppgift i projektet? 
 

2. Hur lång tid har du arbetat med det du arbetar med idag? 

Ekonomi/Miljö 

3. Hur tycker du att GNSS-maskinstyrning påverkar projektet/arbetet? 
A. Positivt. 
B. Negativt. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar: 

4. Hur har GNSS-maskinstyrningen påverkat din flexibilitet i arbetet? 
A. Den har gjort mig mer flexibel. 
B. Den gör mig mindre flexibel. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

5. Hur har GNSS-maskinstyrning påverkat produktiviteten? 
A. Produktiviteten har ökat. 
B. Produktiviteten har minskats. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

6. Känner du en större trygghet med att arbetet blir korrekt då GNSS-maskinstyrning 
används? 

Kommentar:  

Arbetsmiljö 

7. Hur har GNSS-maskinstyrning påverkat din arbetsbelastning?  
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A. Minskat arbetsbelastningen.  
B. Ökat arbetsbelastningen. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

8. Hur har GNSS-maskinstyrningen påverkat tiden som du befinner dig nere i 
schakten? 

A. Jag befinner kortare tid/mer sällan nere i schakten. 
B. Jag befinner mig längre tid/oftare nere i schakten. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar:  

9. Hur har GNSS-maskinstyrning påverkat tiden du befinner dig inom maskinens 
arbetsområde?  

A. Jag befinner mig mer sällan/kortare tid inom maskinens arbetsområde. 
B. Jag befinner mig oftare/längre tid i maskinens arbetsområde. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar: 

10. Hur har GNSS-maskinstyrning påverkat fysiska belastningen på din kropp? 
A. Den har gjort att belastningen minskats. 
B. Den har gjort att belastningen ökat. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 
D. Den har gjort mitt arbete mer monotont. 

Kommentar:  

11. Hur tycker du att GNSS-maskinstyrning har påverkat maskinistens 
uppmärksamhet på sin omgivning och arbetare? 

A. De har bättre koll på sin omgivning. 
B. De har sämre koll på sin omgivning. 
C. Ingen skillnad mot då maskinstyrning inte användes. 

Kommentar: 

 

Övrigt 

12. Vad har du upplevt för skillnad i arbetet efter att GNSS-maskinstyrning börjat 
användas? 

13. Hur har GNSS-maskinstyrning påverkat dina arbetsuppgifter? 
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Kommentar:  

14. Ser du några risker eller problem som uppstår eller kan uppstå på grund av att 
GNSS-maskinstyrning används? 

Kommentar:  

15. Övrigt. 

 

 

 

 

 


