
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Naturgeografi 

 

Caroline Carlsson och Matilda Tidholm 

Maskinstyrning  
Maskinstyrning och dess användning ur ett 

geodetiskt perspektiv. 

 

Machine control 

Machine control and its use from a geodetic perspective  

 

Examensarbete 7,5 hp 

Mät- och kartteknikprogrammet 

 

Datum: 2013-06-07 

Handledare: Sören Persson,  
Kristina Eresund 

Examinator: Rolf Nyberg 

Löpnummer:  2013:5 



 

 

1 

 

Försäkran 

  

Denna rapport är en deluppfyllelse av kraven till högskoleexamen på programmet för Mät- 
och kartteknik. Allt material i denna rapport som inte är vårt eget har identifierats, och 
rapporten innehåller inte material som har använts i en tidigare examen. 
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Abstract 
 

Machine control using GNSS is a technology that today is increasingly used in the 
construction industry. Developments are continuously evolving and it is becoming more 
common using machine control with GNSS as a requirement for construction.  

Few studies have been made about machine control using GNSS from a geodetic point of 
view, which is why we chose to put a greater weight on the geodetic part. This report aims to 
examine the pros and cons of machine control using GNSS from a measurement technical 
standpoint. This will be implemented through a general survey about the accuracy from a 
measurement technique perspective. Presentation of the process from the data file into the 
construction area will be presented together with the different actors' views on working with 
machine control using GNSS. 

The conclusion presented in this report is that machine control using GNSS is an attractive 
tool in the construction industry. The technology makes it easier for the measurement 
technicians, machine operators and other construction workers. Although the machine control 
using GNSS is a very good tool, there are still some limitations since the same accuracy as the 
total station cannot be achieved. 

Keywords: Machine Control, GNSS, Accuracy  
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Sammanfattning 
 

Maskinstyrning i synnerlighet maskinstyrning med GNSS är en teknik som idag används 
alltmer inom bygg- och anläggningsbranschen. Utvecklingen går ständigt framåt och det är 
allt mer vanligt att maskinstyrning med GNSS är ett krav på byggen.  

Få studier har gjorts av maskinstyrning med GNSS ur en geodetisk synvinkel, vilket är 
anledningen till valet och inriktning av examensarbetet. Rapporten syftar till att granska för- 
och nackdelar med maskinstyrning med GNSS ur en mätningsteknisk synvinkel. Detta 
kommer att göras genom en översiktlig undersökning kring teknikens noggrannhet vid 
utsättning. Redogörelse för processen från data-fil till fält kommer att presenteras samt även 
olika aktörers åsikter kring arbetssättet. 

Slutsatser som redovisas i denna rapport är att maskinstyrning med GNSS är ett attraktivt 
verktyg inom bygg- och anläggningsbranschen. Tekniken underlättar för såväl 
mätningstekniker som maskinförare samt andra bygg- och anläggningsarbetare. Trots att 
maskinstyrning med GNSS är ett mycket bra hjälpmedel finns fortfarande vissa begränsningar 
då noggrannheten inte kan mäta sig med noggrannheten som uppnås med totalstation. 

Nyckelord: Maskinstyrning, GNSS, Noggrannhet  
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Förord 
 
Detta examensarbete är den slutliga delen för mät- och kartteknik utbildningen vid Karlstads 
Universitet och omfattar 7.5 högskolepoäng. Arbetet har genomförts med guidning av Sweco 
Infrastructure AB samt till viss del av NCC och Scanlaser. 

Vi vill tack våra handledare Sören Persson på Sweco Infrastructure AB och Krisitna Eresund 
vid Karlstads Universitet som varit till stor hjälp under arbetets gång. Ett stort tack riktas även 
till samtliga personer som möjliggjort vårt examensarbete genom att medverka vid intervjuer 
samt vid genomförande av vår översiktliga undersökning.  

 

Karlstad, Juni 2013 
Caroline Carlsson och Matilda Tidholm  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Maskinstyrning med GNSS är ett område som ständigt utvecklas och marknaden är stor, 
framförallt i Sverige. I dagsläget har många beställare till och med som krav att 
underentreprenören i fråga arbetar med maskinstyrning med GNSS eftersom det är ett verktyg 
som både sparar tid och pengar. Gällande olika byggprocesser är det viktigt att objekt hamnar 
på rätt plats geografiskt genom utsättning. Traditionellt sett har detta genomförts med 
totalstationer som är en teknik som är mycket kostsam och som många gånger har bromsat 
byggprocessen.  
 
Maskinerna har nu för tiden utrustats med GNSS-mottagare, styrsystem samt fältdator 
innehållande programvara avsedd för maskinstyrning. Dessa olika komponenter tillsammans 
har varit en stor bidragande faktor till en effektiviserad byggprocess. Marknaden för 
maskinstyrning växer och i dagsläget finns det flera olika leverantörer på marknaden gällande 
GNSS-utrustningen, styrsystemen samt programvarorna. Utvecklingen går ständigt framåt 
och vilket tydligt kan påvisas vid en tillbakablick i historien. När maskinstyrning md GNSS 
först kom ut på marknaden användes detta endast vid väldigt stora projekt medan det idag 
även används vid mindre projekt. Detta beror dels på att tekniken inte är lika dyr nu som då 
samt att de flesta entreprenörfirmor redan har utrustningen och vet att de har tjänat in 
kostnaderna för utrustningen på mindre än ett år. Nämnvärt är att Sverige är det land i världen 
som är ledande gällande maskinstyrning och är även det land som omsätter mest på den 
fronten. 

Examensarbetet kommer att genomföras i rapportform samt via iakttagelser och mätningar i 
fält för att komma fram till hur hög noggrannhet som kan uppnås ur ett geodetiskt perspektiv. 
Detta kommer också att presenteras i rapporten. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att få en inblick i ämnet samt, få en förståelse för vad 
maskinstyrning med GNSS har inneburit för bygg- och mätningsvärlden. Syftet är även att 
jämföra maskinstyrning som utsättningsmetod med traditionell utsättning med totalstation.  
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1.3 Frågeställning 
Under examensarbetet ska följande frågor besvaras: 

o Hur fungerar maskinstyrning, från data-fil till fält?  
o Hur hög noggrannhet kan uppnås? (ur ett geodetiskt perspektiv)  
o På vilket sätt har mätningsteknikernas arbete ändrats? 
o Vilka för-/nackdelar upplever de olika berörda yrkesgrupperna att det finns inom 

maskinstyrning med GNSS? 

 

1.4 Metod och Material 
Insamling av bakgrundsinformation som är nödvändig för att genomföra examensarbetet. 
Information har samlats in via internet, litteratur samt intervjuer.  

För att ta reda på vilken noggrannhet som kan uppnås vid utsättning där maskinstyrning 
används istället för traditionell metod har NCC kontaktas för att kunna möjliggöra en 
översiktlig undersökning. Syftet med undersökningen är att granska maskinstyrning med 
GNSS ur ett geodetiskt perspektiv och få en indikation på vilka resultat som går att uppnå. 
Undersökningen kommer gå till som följande: 

• 5st punkter ska sättas ut  

• Utsättning med hjälp av maskinstyrning utförs. Utsättningen markeras med 
armeringsjärn i plan samt eltejp i höjd.  

• Traditionell inmätning med totalstation utförs för de utsatta punkterna. 

• Data jämförs 
• Resultat beräknas  

Koordinatsystemet som används är SWEREF99 13 30 och höjdsystemet är RH00. 
Inmätningen genomfördes enligt SIS-TS 21146:2009.  

1.4.1 Material vid utsättning och inmätning 
Materialet vi använde oss av vid undersökningen var: 

• Totalstation, Trimble M3 

• Stativ, trefot, prisma och påle. 
• Grävmaskin 

• Armeringsjärn för markering i plan och eltejp för markering i höjd. 

1.4.2  Programvaror 
De programvaror vi har använt oss av i projektet är: 

• SBG GEO 2010, för förarbete samt behandling av data 

• GEO ROG, programvara i grävmaskinen  
• Microsoft Office 2010 
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1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som har gjorts är att vi väljer att genomföra en översiktlig undersökning 
och inte ett regelrätt test. Detta för att få en indikation på hur maskinstyrning med GNSS 
skiljer sig mot traditionellmätning med totalstation. Vi väljer att endast genomföra en 
undersökning eftersom vi anser att vi kan kräva för mycket obetald tid av företaget och 
maskinföraren.  

 

1.6 Disposition 
Arbetet har genomförts som en teoridel och en praktisk del. I teoridelen har 
maskinstyrningens historia introducerats samt att en översiktlig bild av hur GNSS-mätning 
fungerar har klargjorts. Utöver detta har maskinstyrningens uppbyggnad beskrivits och en 
undersökning genomförts för att få en indikation på hur noggrann tekniken är i kombination 
med GNSS. Intervjuer har genomförts med människor som arbetar med maskinstyrning på 
olika sätt, bland annat en mättekniker, två maskinförare samt en person som monterar och 
installerar utrustningen på maskinen. Detta har gjorts för att få fram fördelar och nackdelar 
med tekniken ur de olika yrkesgruppernas perspektiv.  

2. Definitioner och förklaringar 

2.1 Definitioner 
GPS = Global Positioning System 
GNSS= Global Navigation Satellite System 

Vanligt är att GPS och GNSS förväxlas, ofta menar vi GNSS även om vi i vardagen pratar om GPS. 
För att inga missförstånd ska uppstå har vi valt att använda oss av benämningen GNSS där vi menar 
samtliga satellit navigeringssystem och GPS när vi menar det amerikanska positioneringssystemet.  

2.2 Förklaringar 
C/A-koden på GPS-satellitens L1-frekvens = L1 är en av de två olika frekvenserna som 
satelliterna sänder ut frekvenser på och C/A-koden är den civila koden som är icke-militär och 
är öppen för offentlig användning.  
 
MBS = Filformat som används vid volymberäkning i programvaran SBG GEO. Det är även 
vanligt förekommande att dessa används vid maskinstyrning.  

GSM-anslutning = GSM står för Global System for Mobile Communications och är ett 
digitalt mobiltelefonsystem som används för överföring av data, fax, mail, telefoni etc.   

LAN-anslutning = LAN står för Local Area Network och en LAN-anslutning är en anslutning 
till ett lokalt nätverk.  
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Referenssystem = Referenssystem används för att beskriva en punkts orientering,  
läge, form och skala på eller ovanför jordytan i ett enhetligt koordinatsystem. 

SWEREF99 = SWEREF99, är ett tredimensionellt referenssystem över Sverige. I Karlstad 
används det lokala referenssystemet SWEREF99 1330. 

3. Maskinstyrningens historia  
Mätningstekniken har under historiens gång sett väldigt olika ut. De äldsta mätinstrument som 
kan mäta sig med noggrannheten hos dagens instrument är avvägningsinstrumentet samt 
teodoliten. Avvägningsinstrumentet vilket man genom noggrann horisontering kan mäta 
höjder med. Teodoliten används vid noggrann mätning av vinklar. Avvägaren används än 
idag för höjdmätning medan teodoliten numer har ersatts av den mer avancerade 
totalstationen som kan mäta både vinklar och längder (2). Idag har maskinstyrning med GNSS 
ersatt delar av den traditionella mätningen. Genom att beräkna utsättningsdata i förväg som 
sedan matas in i de maskiner som ska användas i en byggprocess medför detta att 
byggprocessen går snabbare (3). 

4. Global Navigation Satellite System (GNSS) 

4.1 Positionering med GNSS  
GNSS är samlingsnamnet för satellitbaserade positionsbestämningssystem. De system som 
används idag är det amerikanska systemet GPS och det ryska systemet GLONASS. Båda 
systemen är ursprungligt utvecklade för militärt bruk men i dagsläget är det möjligt att som 
civilperson utnyttja systemet för att erhålla positioner (5). Mätning med GNSS sker genom 2 
olika typer av mätningar, kodmätning eller bärvågsmätning (6). Dessutom kan mätning ske 
med olika noggrannhet beroende på om man använder sig av absolut eller relativ 
positionering (7). 

4.1.1 Kodmätning 
Vid kodmätning bestäms avståndet till en satellit genom beräkning av hur lång tid det tar för 
satellitsignalen att nå fram till mottagaren. Mottagarna och satelliterna är synkroniserade för 
att vid samma tidpunkt kunna generera samma kod. Genom att jämföra koden från mottagaren 
med koden från satelliten fås tidsskillnaden. Detta sker genom förskjutning av den lokala 
koden i mottagaren tills den sammanfaller med den mottagna koden, var på tidskillnaden 
beräknas (6). Kodmätningen kan förenklat beskrivas som snabb och mindre noggrann, då ett 
resultat på meternivå är att förvänta (5). 
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Figur 1. Visar hur satellitavståndet räknas fram gällande kodmätning. 

4.1.2 Bärvågsmätning  
Bärvågsmätning, även kallat fasmätning, är den metod som är mest noggrann vid mätning 
med GNSS. Det går att uppnå en noggrannhet på centimeternivå vilket kräver en längre 
observationstid än vad kodmätningen gör (5). Metoden som används vid bärvågsmätning är 
dock mer komplicerad eftersom signalens bärvåg saknar tidsmarkörer eftersom varje hel 
våglängd eller period i bärvågen är den andra lik. Mätmetoden går ut på att beräkna hur 
många hela våglängder som finns mellan satellit och mottagare (8). 

 
Figur 2. Visualiserar principen för bärvågsmätning. 

4.1.3 Noggrannhet vid avståndsmätning med GNSS  
I regel är signalupplösningen eller ”noggrannheten” drygt 1 % av våglängden vilket stämmer 
för både bärvågsmätning som kodmätning. Om vi exempelvis tittar på C/A-koden på GPS-
satelliternas L1-frekvens så ligger C/A-kodens överföringskapacitet på cirka 1Mbit/sekund. 
Detta motsvarar en våglängd på drygt 300 meter vilket innebär att signalupplösingen eller 
”noggrannheten” för kodmätningen är ungefär tre meter (6). 
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4.1.4 Absolut positionering 
Vid absolut positionering används en mottagare som beräknar positionen direkt i förhållande 
till satelliterna. Då metoden endast innefattar en mottagare finns ingen metod att reducera den 
effekt som olika felkällor har på GNSS-signalerna. Därför används absolutpositionering sällan 
vid geodetisk mätning (7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Visar principen för absolut positionering 

4.1.5 Relativ positionering  
Vid relativ positioneringer beräknas mottagarens position relativt en eller flera mottagare 
(referenssationer) med kända positioner. Detta innebär att minst en annan mottagare 
tvångscentras över en känd punkt med känd höjd, som då blir en referensstation. Genom att 
använda sig av relativ mätning kan felkällor reduceras och i vissa fall helt elimineras (7). 

  
Figur 4. Visar principen relativ positionering. 

4.2 GPS – Global positioning system 
Global positioning system, GPS, är ett satellitnavigationssystem som används för 
positionsbestämning med stor noggrannhet. GPS utvecklades ursprungligen av den 
amerikanska militären bland annat för robotnavigering. På senare år har satellitsystemet även 
börjat användas civilt. GPS-systemet består av totalt 27 satelliter, varav tre satelliter utgör 
reserv. 24 satelliter krävs för att möjliggöra att när som helst och var som helst på jorden alltid 
ha tillgång till minst 3 satelliter över horisonten. Dessa befinner sig i sex olika banor på ett 
avstånd av ca 22 000 km där varje satellit har en omloppstid på knappt 12 timmar (4). 
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4.3 Alternativa satellitsystem över Europa 
Utöver det amerikanska GPS finns även andra satellitbaserade system så som det europeiska 
Galileo och det ryska Glonass (9). Den inklination, som motsvarar vilken latitud, satelliterna 
vänder vid är olika för de olika satellitbaserade systemen. GPS-satelliterna vänder vid 55 
grader vilket geografiskt sett motsvarar Bornholms sydspets. Glonass-satelliterna vänder vid 
65 grader vilket geografiskt sett innebär att de vänder vid Skellefteå (25). 

 

4.4 Störningar 
Mätning med GNSS påverkas av olika felkällor och om påverkan från felkällorna är stor 
medför detta att osäkerheten i GNSS-mottagarens position ökar.  
Några av de felkällor som finns är:  

• Satellit- och mottagarklockor 
Klockfel innebär att signalen skickas ut och tas emot exakt i den tidpunkt som 
förutsagts i utsänd bandata. Satellitklockfelen är dock mycket mindre i absoluta tal 
eftersom atomklockor med hög precision används. Med hjälp av relativ mätning kan 
klockfel reduceras eller elimineras (10). 
 

• Satellitbanor  
När satelliten inte befinners sig i exakt den position som förutsagts i utsänt bandata 
uppstår så kallade banfel. För att reducera felkällan kan relativ mätning eller 
beräkning av position i efterhand göras när tillgång finns till observerade/beräknade 
bandata av god kvalitet (10). 
 

• Jonosfär 
I den övre delen av atomsfären finns jonosfären som är ett område som innehåller 
partiklar som är laddade av strålningen som kommer från solen. När GNSS-signalen 
färdas genom jonosfären påverkas den på ett sätt som är direkt proportionellt mot 
frekvensen. Generellt sett är detta den mest vanligt förekommande felkällan vid 
GNSS-mätning, men med hjälp av att mäta på olika frekvenser eller genom 
relativmätning så kan felet reduceras (10). 
 

• Troposfär 
Den nedersta delen av atomsfären kallas för troposfären och är det område där väder 
förekommer och sträcker sig upp till 7-17 kilometer över jordens yta beroende på 
latitud. Här påverkas GNSS-signalen främst av vattenånga som uppstår som varierar 
mycket beroende på plats och tidpunkt. Under normala svenska förhållanden är 
troposfärsfelet något mindre än jonosfärsfelet men troposfärsfelet är svårare att 
reducera eftersom det inte är frekvensberoende (10). 
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• Flervägsfel 
Ett flervägsfel uppstår när GNSS-signalerna reflekteras via andra objekt på vägen 
mellan mottagare och satellit och inte tar den kortaste vägen. Detta är fel är beroende 
av lokala förhållanden. Flervägsfel är mer vanligt förekommande i områden där det 
finns höga hus och eller träd och detta går delvis att reducera genom att mäta under en 
längre tidsperiod samt se till att GNSS-utrustningen är av god kvalitet (10). 
 

• Andra felkällor 
Det förekommer även andra felkällor som ständigt måste ta hänsyn till när vid 
mätning med GNSS. Exempel på detta är bland annat signalinterferens, relativistiska 
effekter samt hårdvarufördröjning men i det allra flest fall hanteras dessa fel 
automatiskt i GNSS-mottagaren (10). 
 

4.5 Koordinatsystem 
Vid mätningar med GNSS i Sverige så används tredimensionella referenssystem för att kunna 
beskriva positioner i ett globalt anpassat referenssystem. Ett tredimensionellt referenssystem 
innebär att läget antingen beskrivs i ett kartetiskt system med: X, Y, Z eller som geodetiska 
koordinater med: longitud, latitud samt höjd över ellipsoiden (11). 

För att utföra positionsbestämningar med högre noggrannhet (relativ mätning) måste GNSS-
data kombineras med data från punkter på marken, exempelvis punkter som finns i det 
permanenta nätverket av stationer, SWEPOS. På detta vis fås positionen uttryckt i samma 
referenssystem som de markbaserade punkterna är angivna i, SWEREF99 används för detta i 
Sverige (12). 

 

Figur 5. Illustration av geocentriskt kartetiskt och geodetiskt koordinatsystem  
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4.6 SWEPOS  
SWEPOS är ett nät bestående av fasta referensstationer som är avsedda för GNSS. SWEPOS 
referensstationers huvudsakliga uppgift är att bistå med data samt korrektioner för GNSS-
satelliterna för bland annat positionsbestämning, navigering samt vetenskapliga ändamål (13). 
Konceptet går ut på att referensstationerna ständigt skickar GNSS-observationer till en 
driftledningscentral, som samlar omedelbar information om de felkällor som uppkommer på 
grund av signalstörningarna i atmosfären, samt klock- och banfel (14).  

Positionsbestämningen kan ske med meternoggrannhet i realtid och centimeternoggrannhet 
genom efterberäkningar. Detta kan göras genom DGNSS, DGPS eller RTK (13). 

4.6.1. Nätverks- RTK 
Nätverks-RTK innebär att ett antal permanenta referensstationer samverkar för att ge 
användare tillgång till RTK-mätning med likvärdig kvalitet i hela täckningsområdet (14).  

Fördelar med nätverks-RTK: 

• Metoden kräver endast en RTK-utrustning. Vilket innebär att ingen referensstation 
behöver etableras eller kvalitetssäkras av användaren. 

• Kvalitén för hela täckningsområdet är likvärdig. 
• Samtliga mätningar i Sverige sker i SWEREF 99 som är ett geodetiskt referenssystem 

som är utformat för GNSS-mätning (14). 

Nackdelar med nätverks-RTK: 

• Det krävs att det finns en ständig kommunikation mellan tjänsteleverantör och 
användare, genom exempelvis mobiltelefoni eller liknande tvåvägskommunikation. 

• I och med att användaren inte erhåller fullständig information om beräkningsmetoden 
så finns en bristande spårbarhet (14). 
 

5. Maskinstyrning 

5.1 Användningsområden 
Maskinstyrning med GNSS används inom vägbyggen, järnvägsbyggen, industriprojekt, 
rörledningsarbeten, byggprojekt och andra projekt där jordschaktning ingår. För att 
möjliggöra maskinstyrning med GNSS behöver grävmaskinen utrustas med GNSS-antenn 
som vanligen monteras på bommen eller grävmaskinens kropp. Dessutom är en GNSS-
mottagare och ett radiomodem nödvändigt. Mottagaren brukar monteras i grävmaskinens 
kupé alternativt på grävmaskinens bakre del (3). 
 



 

 

16 

 

5.2 Maskinstyrning med GNSS 
När det gäller maskinstyrning så används vanligen GNSS för positionering av maskinen men 
möjlighet finns även att använda sig av totalstation. För att uppnå en noggrannhet på 
centimeternivå med GNSS så behöver man använda sig av ytterligare en GNSS-mottagare, en 
så kallad bas- eller referensstation.   

Basstationen är vanligtvis belägen högt på en byggnad som är centralt lokaliserad på 
arbetsplatsen. Basstationen kan försörja ett obegränsat antal maskiner med GNSS-
korrektioner. Används inte en egen basstation går det istället att använda ett nationellt eller 
regionalt nätverk av redan befintliga basstationer (3). I Sverige har vi ett nationellt nätverk av 
fasta referensstationer, kallat SWEPOS, som tillsammans ger möjlighet till noggrann 
positionering samt navigeringsstöd (9). GNSS-mottagaren i maskinen är uppkopplad mot 
basstationen via radio- eller GSM-länk (3). 
 

5.2.1 Leverantörer av GNSS-utrustning  
Exempel på leverantörer av GNSS-utrustning för maskinstyrning är:  
• Leica (15) 
• Topcon (16) 
• Novatron (17) 
• Trimble (18) 
• Bewag (19) 

 

5.3 Grävmaskinens styrsystem 
För att kunna beräkna GNSS-mottagarens position i förhållande till bommens längd, stickan 
och skopan behöver maskinen mätas in. Därefter kan programmet beräkna positionen med 
hjälp av GNSS positionen från grävmaskinens bakkant till framkant, d.v.s. fram till skopans 
spets. Alternativt vid 2D applikationer kan också lasermottagare och rotationssensorer 
(kompass) användas. Vissa system har även lutningssensorer på skopan som kan förmedla i 
vilken vinkel skopan befinner sig i (3). 
 
Noggrannheten för en standardmaskin på 40 ton beräknas vara ± 2 cm i höjd och ± 5 cm i 
plan (3). 
 

5.3.1 2D och 3D styrsystem  
Styrsystem är system i grävmaskinerna som automatiserar olika arbetsmoment. Tidigare var 
systemen mekaniska medan de numer består av elektroniska delar och datorer som 
tillsammans utgör de viktiga delarna i ett styrsystem (20). Genomförandet av maskinstyrning 
kan ske på olika sätt, vanligen med hjälp av 2D styrsystem eller 3D styrsystem. 2D 
styrsystemet, med en GNSS-mottagare, kan användas för mätning av djup, lutning och 
avstånd. Mätningarna utförs genom att placering av skopan görs över en viss punkt där känd 
höjd finns. Den kända höjden för punkten matas in i maskinen som med hjälp av punkten fått 
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en referenshöjd. Grävmaskinen kan nu genomföra höjdmätningar med hjälp av skopan på alla 
platser där den kommer åt ända tills maskinen förflyttas då höjden nollställs. Så när maskinen 
har förflyttats upprepas processen innan mätningarna kan fortsätta. Däremot har 3D 
styrsystemen, med två GNSS-mottagare, fördelen att höjden inte blir nollställd så fort 
maskinen flyttas (3). 

 
3D-styrsystemet är uppbyggt i tre delar, positionering med GNSS, styrsystemet hos 
grävmaskinen och maskinstyrningen i sig. Då 3D styrsystemet använder sig av GNSS kan 
höjder och position hämtas därifrån och maskinen behöver därför inte mäta om sig mot en 
referens hela tiden utan detta sker per automatik genom GNSS. Med hjälp av lutningssensorer 
och en kontrollbox i grävmaskinen kan positionen för skopans spets beräknas (3). 

 
I 2D kan djup och lutning mätas, vilket innebär att 2D applikationer kan användas till 
ledningsläggning, laserstyrning, undervattensarbete, kortare mätning från en plats till en 
annan. Dessutom har systemet ett inbyggt larm vilket ger utslag t.ex. vid kontakt med 
elledningar i luften (3). 
 
Fördelen med dubbel GNSS istället för enkel GNSS är att maskinen inte behöver rotera ett 
varv för att kunna beräkna sin position som den behöver vid användning av enkel GNSS (3). 
  

5.4  Program för maskinstyrning 

5.4.1 GEO ROG  
GEO ROG, skapat av Svensk Byggnadsgeodesi AB, i fortsättningen förkortat som SBG, är ett 
program utvecklat för maskinstyrning. Programmet fungerar genom att det tar emot data från 
GNSS och grävmaskinens sensorer genom en GNSS-mottagare. I och med detta kan 
positionen för skopans spets beräknas och även skillnaden mellan skopans höjd och höjden i 
den inlagda modellen beräknas (3). Syftet med programmet är att visualisera projektområdet 
på ett enkelt och tydligt sätt. Möjligheten att växla mellan olika vyer, så som grafisk och 
numerisk vy visar hur grävning ska ske, med översiktsvy, planvy, tvärsektioner, profil, 
pildisplay och GNSS Skyplot, vilket visar information kring satelliterna och dess position (3). 
 
GEO ROG har olika standardfunktioner. Dessa innebär att programmet ska klara av 
kommunikation mellan grävmaskinens styrsystem och GNSS. Dessutom ska möjlighet finnas 
att transformera GNSS positioner med latitud, longitud och vinkel till lokala Nordliga-Östliga 
koordinater med höjd samt ge möjlighet att visa information kring position på GEO ROGens 
skärm. Det är också viktigt att programmet har möjlighet att beräkna positionen för skopans 
spets samt möjligheten att visa differensen mellan skopan och den teoretiska referensmodellen 
och därmed också möjlighet att hantera olika modelltyper. De vanligaste typer av 
referensmodeller som läggs in är, väglinjer, terrängmodeller, vägbeskrivning, punkter, 
baslinjer och höjder. I skärmen visas grävmaskinen, skopan och den teoretiska modellen, 
antingen i 2D eller 3D och det finns även möjlighet att visa bakgrundsbilder. Som 
standardinställning finns valmöjlighet att lagra skopans position manuellt eller automatiskt. 
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Andra funktioner som kan utföras eller finns i GEO ROG är volymberäkning, larm, LAN-
anslutning, GSM- anslutning och hjälpmodeller (3). 

5.4.2 Grade Control System 
Grade Control System, ofta förkortat GCS, är ett maskinstyrningssystem utvecklat av 
Trimble. Trimble hävdar att det ska vara möjligt att använda programmet i hög hastighet, med 
snabb dataöverföring och ha robusta komponenter utan att noggrannheten försämras (18). 
Fördelar med systemet är att det har två GNSS antenner. Dessutom ska arbete kunna 
genomföras var och när som helst vilket innebär att Grade Control System även utrustats med 
totalstation som kan användas när satellittäckning saknas. Grade Control System är redan nu 
är utrustat med mottagare som klarar av att ta emot framtidens L2C satellitsignaler (18). 

Med Trimbles 3D Grade Control System finns möjligheten att integrera designdata med 
positioneringsdata och dessutom klassificera data. Möjlighet finns att bearbeta data samtidigt 
som arbetet utförs vilket leder till färre omarbetningar som sedan leder till en ökad 
produktivitet (18). 

 

5.5 Fördelar med maskinstyrning 

Fördelarna med maskinstyrning är många, framför allt den stora flexibiliteten och den 
snabbare processen i arbetet. Genom maskinstyrning kan väntetid för utsättning förkortas då 
fler mätningar kan genomföras med maskinstyrning vilket innebär att byggprocessen går 
snabbare. Maskinstyrning ger även en ökad möjlighet att arbeta i såväl mörker som dimma 
och dessutom kan färre arbetare komma att behövas. Maskinisten har möjlighet att mäta in 
olika typer av diken och liknande samt att föraren för grävmaskinen får en större inblick i 
projektet vilket SBG menar ofta ger en ökad kvalitet på grävmaskinistens arbete (3). 

Då maskinstyrning innebär större tillgång till information kring den teoretiska modellen för 
maskinisten har denne större möjlighet att stödja arbetsledaren i sitt arbete. Då den manuella 
datahanteringen minskar reduceras risken att fel förs in i mätningarna.  Med maskinstyrning 
behövs färre arbetare runt grävmaskinen vilket ger en ökad säkerhet och en tryggare 
arbetsmiljö både för maskinisten och för utsättaren. Med maskinstyrning genomförs arbetet 
noggrannare än om stakkäppar skulle behöva sättas ut i terräng och grävmaskinen gräva 
utifrån dessa, på så sätt ökas även noggrannheten för grävningen. Även ekonomisk vinning 
kan dras utifrån maskinstyrning då kostnaderna för mätare och utsättningsmateriel blir lägre. 
Mer komplicerade tvärsektioner kan enkelt grävas på en gång utan flera och komplicerade 
utsättningar. Arbetsledaren har också större möjlighet att ägna sig åt annat istället för 
organisation av utsättning (3). 
 
SBG påpekar att gjorda studier visar att maskinens kapacitet i bygget ökar med 10-50 %. De 
påstår också, lite beroende på vilka grundförutsättningar som råder, att ett komplett system för 
maskinstyrning har gett företaget pengarna tillbaka i lönsamhet efter 9-18 månader (3). 
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5.6 Kalibrering  

Maskinens skopa som används både till mätning samt grovarbete bör kalibreras ofta allt 
eftersom skopskäret slits. Det kan även vara nödvändigt att justera skoplängd, skopbredd och 
även skopvinkel. Kalibrering kan utföras av maskinförarna själva (24). 

Såhär fungerar kalibrering av skopor: 

 

• Skoplängd 
Skopan mäts centrumstickbulten ner till skopskäret (24). 
  

  
 

• Vinkel 
Skopan kontrolleras i lod mellan stickbulten och 
skopskäret med lod eller vattenpass (24).  

 

 

• Plan skopa 
Skopan placeras helt plant mot marken och man kontrollera därefter att skopan 
har en rak vinkel (24). 
 
 
 
 

• Skopbredd 
Skopans bredd mäts (24). 
 
 
 
 

• Tilt Tilt Vågrätt  
Skopan placeras rakt mot marken (24). 

 

 

  

Figur 6. Mätning av skopan från  
centrumstickbult ner till skopskär. 

Figur 7. Kontroll för att se om skopan är i lod. 

Figur 8. Kontroll av skopans vinkelräthet. 

Figur 9. Mätning av skopans bredd. 

Figur 10. Kontroll av skopans vinkelräthet  
ur ett vågrätt perspektiv. 
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6. Intervju 

6.1 Mätningstekniker, Sweco 
Ungefär hur stor del av ditt arbete som mätningstekniker läggs på maskinstyrning (vid 
ett projekt som innefattar maskinstyrning)?  
Hur mycket tid av arbetet som läggs på att skapa material för maskinstyrning är väldigt 
varierande. Tar vi Kartberget som ett exempel har minst halva projekttiden gått åt till att 
skapa material för maskinstyrning, speciellt i början av projektet. Under projektets gång görs 
också en del nya modeller och redigeringar av tidigare modeller.  

Hur anser du att ditt arbete har förändrats nu när maskinstyrning används mer och 
mer? 
Arbetet har förändrats som så att det blir mindre manuellt arbete med att till exempel sätta ut 
stakkäppar, vilket är ett plus eftersom arbetet blir mindre slitsamt. Nackdelen är väl att det blir 
tidsmässigt mindre jobb som utsättare men å andra sidan ägnas mer tid åt modellbyggande.  
Vanligtvis uppnår man högre noggrannhet vid arbete efter modell och det är ett arbetssätt som 
underlättar för samtliga parter.  

Vad får du vanligtvis för information/filer/modelle r av beställaren? 
Inför ett jobb fås dwg-filer och CAD-filer av projektören och det är dessa typer av filer som 
bearbetas för att skapa modellerna som sedan används. Det behövs även pappersritningar, 
alternativt digitala, när exempelvis normalsektioner ska skapas. Nu för tiden är det även 
vanligt att byggportaler används där samtliga ritningar till ett projekt ligger och det är ens eget 
ansvar att se till att alltid arbeta efter den ritning som är aktuell och att alltid se över om det 
har kommit några revideringar. Har revideringar skett och modellerna har uppdaterats är det 
viktigt att även höra med maskinförarna så att de har fört över och arbetar efter den modell 
som är aktuell. Modellerna skapas i programvaran GEO enligt ritning och de program som 
sedan används i de olika maskinerna är vanligtvis GEO ROG. 

Hur överförs filerna/modellerna/data till maskinen? 
Modellerna förs över till maskinen på olika sätt beroende på bland annat hur modernt 
system/programvara maskinförararen har. Smidigast är när modellerna kan skickas ut via 
modem och alla modeller kan läggas på en server. Detta är särskilt fördelaktigt vid större 
projekt då fler maskiner kan komma att arbeta utifrån samma modeller. Då kan maskinförarna 
synka med servern för att få de nya aktuella modellerna. Sen är ju inte alla system så moderna 
det går att göra på det viset, då kan överföring ske via USB-minne istället. Modeller görs 
främst till grävmaskiner och hyvlar (främst totalstation men även GPS), bandare.  

Modellernas användningsområde 
Modellerna som skapas kan ha olika användningsområden. Modellerna som skapas kan 
användas vid mängdberäkning, inmätning och volymberäkning, samt maskinstyrning. 
Vanligen skapas oftast dessa som två olika modeller, en modell att mäta efter och en modell 
att gräva efter.  Med undantag för vägar då det ibland kan vara lättare att bara göra någon 
justering allt eftersom vägen byggs.  
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Sker gransking av arbetet i efterhand/under arbetets gång via exempelvis 
kontrollmätningar?  
Kontrollers görs kontinuerligt under arbetesgång. Hur ofta kontrollerna görs är varierande 
beroende på vad det är för typ av projekt. Ett exempel är vid grävning av rörgravar då 
kontrollmätningar måste göras kontinuerligt så brunnarna hamnar i rätt höjd. Men när en väg 
byggs sker kontrollmätningar för att kontrollera att till exempel bärlager hamnar på rätt nivå 
samt att vägen får rätt lutning. Maskinförarna själva brukar säga till om de anser att 
maskinstyrningsarbetet de utför inte känns rätt, då kontrolleras detta extra av en mättekniker.  

Om någonting blir fel?  
Det är större risk att den som skapar modellen gör ett fel genom att exempelvis knappa in ett 
felaktigt värde än att maskinisten skulle gräva fel när denne följer modellen. Skulle ett fel 
inträffa fast modellen är rätt, alltså att maskinisten skulle gräva fel så är det ändå mätteknikern 
som ansvarar för att det byggs rätt. Mätteknikern ansvarar både för att modellen blir korrekt 
samt att maskinisterna gräver rätt. Med undantag för om felet inte är uppenbart. Det vill säga 
att maskinisten inte kan maskinstyrning eller inte vet hur en viss typ av arbetsuppgift ska 
genomföras. Det kan även förekomma att maskinisten inte följer modellen.  

Olika programvaror? 
Ett av de vanligaste systemen som används för maskinstyrning är GEO ROG. På marknaden 
finns även fler system, bland annat har Trimble ett eget maskinstyrningssystem. Dock kan 
detta system anses vara mer krångligt eftersom data lagras på ett minneskort som behöver tas 
ur maskinen, kopplas in i datorn, filer överföras mellan minneskort och dator för att sedan 
återigen placeras i maskinen. Detta innebär extra steg i arbetsgången och dessutom kan endast 
en modell åt gången användas med Trimble maskinstyrningssystem. På så vis är GEO ROG 
ett mer flexibelt program eftersom maskinförarna själva kan byta mellan olika modeller. 

Noggrannhet? 
De mätningsarbeten som inte kan utföras av maskinförare är alla typer av mätningar som 
kräver en noggrannhet högre än GPS-noggrannheten på 2-3 cm. För noggrannare mätningar 
använder mätteknikern antingen GPS, där möjlighet finns att vara mer precis och i annat fall 
används totalstation som ger en noggrannhet på millimeternivå. Finutsättningar och andra 
precisionsarbeten så som utsättning av kantsten utförs av mätteknikerna.  

Utveckling? 
Utvecklingen av programmet GEO ROG för maskinstyrning har inte gått fort. Programmet i 
sig fungerar väldigt bra dock finns en önskan om utveckling på indata-sidan. Arbetet skulle 
underlättas och snabbas på om möjlighet fanns att kunna placera filer direkt i GEO ROG. 
Utveckling av enklare bearbetning direkt i 3D skulle innebära mindre bearbetning och finns 
som ett önskemål.  
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Maskinstyrning med totalstation 
Det är även möjligt att genomföra maskinstyrning med totalstation, vanligast används detta 
till Hyvel-maskiner. Detta innebär noggrannare mätning men är också mer tidskrävande. Vid 
maskinstyrning med totalstation monteras ett prisma på schaktbladet, vilka kalibreras. En 
totalstation på stativ ställs upp och horisonteras så att prismat på maskinen hela tiden har sikt 
till och kontakt med totalstationen. Under arbetets gång är det inte ovanligt att flera 
uppställningar behöver göras varför det krävs en mättekniker som hela tiden är med och 
flyttar totalstationen när det behövs. Detta ger en betydligt bättre noggrannhet och speciellt i 
höjd.  

 

6.2 GPS-specialist, Scanlaser 
Om företaget 
Företaget startades 1985 och har sedan andra hälften av 1990 talet arbetat med GNSS styrd 
maskinstyrning. I början användes det enbart vid stora projekt då det var mycket dyrt att 
använda maskinstyrning med GNSS. Under de senaste åren, ca 5 år, har en explosionsartad 
utveckling skett och Scanlaser har fått fördubbla sina anställda. Trots detta räcker 
arbetskraften inte till och företaget fortsätter att kontinuerligt anställa. Kundkretsen är mycket 
blandad, såväl små som stora företag använder Scanlasers tjänster. Scanlaser i Sverige 
omsätter i dagsläget mest på marknaden i hela världen och Sverige är ledande gällande 
maskinstyrning.  Företaget har kontor utbrett i stora delar av Europa. Kontor i Australien och 
USA har också etablerats.  

System 
Scanlaser ingår i Hexagon koncernen vilket innebär att de levererar det danska företaget 
Mikrofyns grävsystem, Svensk byggnadsgeodesis programvara GEO ROG och Leicas GNSS 
utrustning. Då företaget är det enda företag som tagit på sig ansvaret att alla dessa 
komponenter ska fungera tillsammans utför Scanlaser service för såväl grävsystemen, 
programvaran och GNSS systemen. 

Användningsområden 
Företaget utrustar oftast grävmaskiner men även bandmaskiner, hyvlar, borriggar med flera. I 
huvudsak sker arbete främst med laser och GNSS. Laser som används mest vid 
anläggningsprojekt ger ett plan, eller ett lutande plan och är dessutom billigare och mer 
noggrant än GNSS. Nackdelen är att metoden är begränsad till att arbete i plan. GNSS kan 
användas till vägbyggen, mer avancerade slänter och gropar som lasern inte klarar av. 
Gällande noggrannheten grävmaskiner som använder sig av maskinstyrning med GNSS får är 
varierande. Den förväntade noggrannhet har en diameter i storlek med en golfboll eftersom att 
satelliterna vobblar. Hyvlar däremot brukar inte gå mot GNSS utan går vanligen mot 
totalstation vilket är mer tidskrävande men blir mycket mer noggrant. Det fungerar även att 
köra grävmaskin mot totalstation men det är krångligare då grävmaskinen under sitt arbete lätt 
blir i vägen för sig själv. 
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6.3 Maskinförare, NCC  
Maskinförarna vi träffade hade inte gått någon specifik utbildning och tagit ett så kallat GPS-
körkort utan de fick lära sig det mesta på egen hand. Samtliga anser att programmen är 
praktiskt gjorda och det går ganska fort att lära sig hur de fungerar, både gällande GEO ROG 
och maskinstyrningssystemet av Leica-modell. Dock anser ena maskinföraren att Leica var 
bättre än GEO ROG eftersom att filöverföringen skedde på ett enklare samt att jobbet gick att 
få i 3D i fältdatorn. En föregångare till dessa är den så kallade industri datorn där det endast 
gick att arbeta utefter linjer som sedan sidomått fick tas ifrån.  
 
Den enda direkta problematiken maskinförarna upplever är densamma som samtliga mätare 
som använder sig av GNSS har. Det fungerar dåligt eller inte alls i skogen och/eller när det är 
många träd i närheten och då är det att köra på ”fri hand” som gäller. En fördel nu förtiden 
jämfört med för några år sedan att de flesta maskinerna har dubbla antenner vilket underlättar 
och oftast kan halvvarv undvikas, vilket innebär att maskinen slipper rotera för att få fram 
maskinens position. Det som maskinförarna har möjlighet att göra med hjälp av 
maskinstyrning med GNSS är bland annat: utsättning av rörgravar, husgrunder 
(grovutsättning) samt brunnar. 

Noggrannheten som maskinförarna tror att de kan uppnå med maskinstyrning med GNSS är  
± 5 centimeter beroende på satellittäckningen. När fel uppstår kan detta bero på att 
maskinföraren inte har fått de nya reviderade filerna och kanske arbetar efter en modell som 
inte längre är aktuell. En annan faktor som har stor inverkan på resultatet och gör att det kan 
varier är skoporna och hur dessa är kalibrerade. Olika modeller av skopor slits på skilda sätt 
och behöver därför kalibreras olika ofta. En modell av skopa som behöver kalibreras särskilt 
ofta är tandskoper eftersom dessa slits snabbast.  

7. Resultat 

7.1 Mätningar 
Mätningarna som utfördes ägde rum vid ett och samma tillfälle, 2013-05-24, på 
nybyggnadsområdet Kartberget i sydvästra delarna av Karlstad. Tanken var att utsättning 
skulle ske av åtta punkter, redovisas i bilaga 4, dock upptäcktes det under utsättningen av den 
femte punkten att skopan enbart var kalibrerad i höjd. Genom diskussioner med handledare 
och maskinförare beslutades att utsättningen skulle avslutas eftersom undersökningen ändå 
inte kunde genomföras som den var tänkt från början och att resultatet skulle bli missvisande. 
Detta innebär att vi enbart kan ge en rättvis indikation på hur noggrann maskinstyrning med 
GNSS är i höjd.  

Utsättnigen av de fem punkterna genomfördes som tidigare nämnts via maskinstyrning med 
GNSS av en grävmaskin med rak skopa. Bitar av armeringsjärn användes för att markera 
utsättningen i plan och eltejp användes för att markera i höjd. Därefter genomfördes en 
inmätning av punkterna med totalstation utifrån en fristationsetablering. Punkterna som 
användes vid fristationsetableringen var reflextejper tillhörande byggnätet som vår handledare 
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etablerat kring projektområdet. Stationsetableringen genomfördes mot tre reflextejper och 
mättes i en helsats. Vid inmätningen av de fem punkterna använde vi oss utöver 
totalstationen, prisma, påle samt en tumstock. Med tumstocken mättes höjden från eltejpens 
nederkant, som vi definierat som utsättning i höjdled, upp till armeringsjärnets överkant. 
Skillnaden däremellan adderades till prismahöjden, som var 25 centimeter, för att sedan 
kunna placera pålen med prismat på armeringsjärnets överkant för att få fram aktuell höjd. 

7.1.1 Kalibrering av totalstation 
Kalibrering av totalstationen gjordes innan mätningarna påbörjades.  

 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. En tabell med resultatet från kalibreringen av totalstationen. 

7.1.2 Noggrannhet  
Noggrannheten för fristationen redovisas i figur 12 samt att resultatet av jämförelsen mellan 
de planerade punkterna och inmätta punkterna, figur 13, figur 14 och figur 15. Toleransen har 
satts till fem centimeter då detta är noggrannheten som en standardmaskin på 40 ton beräknas 
ha i plan. Noggrannheten för mätning med GNSS ligger på centimeternivå, runt två till tre 
centimeter, medan mätning med totalstation av typen Trimble M3 har en noggrannhet på 
under tre millimeter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 12. Resultat av fristationsetablering, avstånd är angivna i meter och vinklar är angivna i gon.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 13. Jämförelse mellan de teoretiska punkterna samt punkterna som blivit utsatta via maskinstyrning och inmätta med totalstation. 
Antalet stjärnor under toleranskolumnerna redovisar hur många gånger över toleransen resultatet är.(Resultaten är angivna i meter) 
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Figur 14. Redovisning av de fem använda punkternas radiella avvikelse i 2D samt 3D. Antalet stjärnor under toleranskolumnerna redovisar 
hur många gånger över toleransen resultatet är.(Resultaten är angivna i meter)  

Figur 15. Redovisning av de fem använda punkternas teoretiska och praktiska koordinater.  

8.  Slutsatser och diskussion  

8.1 Mätresultat och noggrannhet 
Efter de resultat vi fått fram kan följande konstateras: 

• Bra fristationsetablering med ett radiellt medelfel på 1.5mm 
• Överlag ett bra resultat i höjd gällande de utsatta punkterna 

• Varierande resultat i plan gällande de utsatta punkterna  
• Den radiella differensen för de utsatta punkterna varierar kraftigt i såväl 2D 

som 3D  

Resultatet för fristationsetableringen indikerar på att mätningarna med totalstationen är 
genomförda med förväntad noggrannhet, se figur 12.  

 

8.1.1 Noggrannhet i höjd 
Vid en översiktlig analys av de utsatta samt inmätta punkternas noggrannhet i höjd 
konstateras att fyra av fem punkter är inom definierad tolerans. Dock är noggrannheten för 
mätning med maskinstyrning med GNSS i höjd cirka ±2 cm vilket innebär att tre av fem 
punkter (1, 3 och 8 i figur 13) har den förväntade noggrannheten. En orsak till att punkt 
nummer 6, se figur 13, har betydligt sämre resultat än övriga kan bero på att skopan vidrörde 
armeringsjärnet flertalet gånger då funderingar kring hur skopan var kalibrerad uppstod.  
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8.1.2 Noggrannhet i plan 
Vid en översiktlig analys av de utsatta samt inmätta punkternas noggrannhet i plan konstateras 
att enbart en (punkt 2 i figur 13) av fem punkter är inom definierad tolerans. Noggrannheten 
för mätning med maskinstyrning med GNSS i plan är cirka ±5 cm. Det varierande resultatet i 
plan gällande de utsatta punkterna beror förmodligen på att det upptäcktes att skopan endast 
var kalibrerad i höjd. Anledningen till att skopan endast var kalibrerad i höjd beror på stadiet 
arbetet befinner sig i då det är mest relevant att har bra noggrannhet i höjd. 

8.1.3 Radiell avvikelse  
Anledningen till att den radiella differensen för de utsatta punkterna varierar kraftigt i såväl 
2D som 3D beror i huvudsak på skopans kalibrering. Överlag är värdena för den radiella 
differensen större i 3D än i 2D vilket är naturligt då ytterligare en faktor adderas. Märkligt är 
att trots att skopan inte kalibrerats i plan har två av punkterna värden som nästan är inom den 
definierade toleransen. Vad detta beror på är oklart men tänkbara anledningar kan vara att 
bommen var mer utfälld vid punkt 2 och 3, se figur 14, vilket den även kan ha varit vid 
kalibreringen i höjd. Ytterligare anledning kan ha varit att maskinföraren var mer noggrann 
och mindre stressad i sin utsättning under början av undersökningen. 

 

8.2 Felkällor 
Potentiella felkällor under arbetesgång var att grävmaskinens skopa endast var kalibrerad i 
höjd. Dessutom har mätningar endast genomförts en gång med en typ av grävmaskin och med 
en typ av totalstation. För att undersökningen skulle definieras som ett vetenskapligt test 
skulle detta ha mätts under flera olika dagar, flera gånger och med flera olika maskiner och 
totalstationer. 

Ytterligare felkällor kan vara att punkterna markerats med armeringsjärn där vi skulle ha 
behövt markera ytterligare för att veta exakt varifrån vi mätt in. Detta ansågs inte nödvändigt 
då vi endast utförde undersökningen för att få en indikation på noggrannheten samt att 
maskinförarens skopa ändå inte kan sätta ut med millimeternoggrannhet. 

Det faktum att punkterna inte interpoleras av reflextejperna, se figur 16, som användes vid 
fristationsetableringen gör att viss osäkerhet föreligger. Dock var dessa reflextejpar de enda vi 
hade sikt till. Genom en relativt god geometri kan resultatet trots detta vara acceptabelt.  
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Figur 16. En grafiskvy över hur de inmätta punkterna ligger i förhållande till fristationen, 1305243, samt reflextejperna A, B och D. 

8.3 Intervjuer  
Av de intervjuer som genomförts har svar erhållits på samtliga funderingar kring 
maskinstyrning med GNSS. Svaren var mestadels som förväntats. Intressant att diskutera är 
vem ansvaret ligger på om någonting går fel under arbetets gång. Även fast det är en 
maskinförare som utför en utsättning är det mätteknikerna som bär ansvaret att kontrollera så 
att detta genomförts korrekt. Huruvida detta kan anses vara rättvist eller inte är nog en fråga 
som får olika svar på beroende på vem frågan ställs till. En maskinförare kan nog oftast anse 
att blir det fel så är det inte ”deras fel” utan modellens eller utrustningens fel. Medan 
mätteknikerna många gånger kan anse att det är sitt fel då modellen skapats felaktigt. 
Alternativt kan det också hända att maskinförarna är lite ”övermodiga” och tror att de fixar 
det mesta även fast det många gånger kan krävas manuell utsättning.  Ett konstaterande som 
gjorts är att samtliga intervjuade var rörande överens om att det finns fler fördelar med 
maskinstyrning med GNSS än nackdelar.  

8.4 Utveckling 
I dagsläget finns problem med den mycket begränsade möjligheten att använda GNSS 
utrustning i eller i närheten av skog. Detta problem skulle förmodligen kunna förbättras med 
bättre sattelittäckning över Sverige då fler satelliter skulle finas tillgängliga, dock skulle 
trädkronor till viss del fortfarande kunna vara i vägen för satellitsignaler. 

Det finns också önskan om förbättrade programvaror, framför allt på indata sidan. Där 
upplevs programmen behöva flera steg av bearbetning för att redigera en ritningsfil för att 
passa formatet för maskinstyrning. Med en enklare bearbetning direkt i 3D behövs mindre 
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bearbetning vilket till viss del möjliggörs i Auto CADs Nova Point version 19. Detta indikerar 
på att marknaden håller på att utveckla programvarornas 3D funktionalitet vilket underlättar 
bearbetning för filer som ska användas vid maskinstyrning. 

8.5 Slutsats 
Slutsatser som kan dras av examensarbetet är att maskinstyrning med GNSS är ett attraktivt 
hjälpmedel i byggbranschen som även underlättar det mätningstekniska arbetet. 
Undersökningen som genomförts indikerar på att utsättningar som utförs med maskinstyrning 
med GNSS inte ger samma noggrannhet som vid traditionell mätning med totalstation. 
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Bilaga 1. Intervju med mättekniker, Sweco 
 
Nedanstående frågor har används som underlag under intervjun och inte efterföljts till punkt 
och pricka. Frågor kan både ha tillkommit och fallit bort under intervjuns gång beroende på 
hur den intervjuade svarat. 
 
 

1. Ungefärlig procent på hur mycket av ert arbete som ni lägger på att skapa material för 
maskinstyrning? 
 

2. Hur anser ni att ert arbete förändrats när maskinstyrning används mer och mer? 
 

3. Vad får ni vanligtvis för information/filer/modeller av beställaren? 
 

4. Vilka programvaror ni använder er av för att skapa filer för maskinstyrning? 
 

5. Hur skapar ni modellerna?  
 

6. Vilken mätutrustning och övrig utrustning använder ni er av? 
 

7. Hur för ni över filerna/modellerna/data till maskinen?  
 

8. Granskar ni arbetet i efterhand/under arbetets gång via exempelvis kontrollmätningar?  
 

9. Har ni märkt några brister i programmet? Meddelas det? Går problemet att kringgås? 
 

10. Skillnad på maskinstyrning och automatisk maskinstyrning?- positioneringssystem, 
styrsystem och maskinstyrningsenhet 
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Bilaga 2. Intervju med GPS-specialist, Scanlaser 
 
Nedanstående frågor har används som underlag under intervjun och inte efterföljts till punkt 
och pricka. Frågor kan både ha tillkommit och fallit bort under intervjuns gång beroende på 
hur den intervjuade svarat. 
 
 

1. Hur länge (antal år)har ni sålt maskinstyrningssystem med GNSS?  
 

2. Hade ni någon föregångare till maskinstyrning med GNSS?  
 

3. Vilka maskiner är vanligast? Grävare?  
 

4. Är noggrannheten för olika system likvärdig eller finns något system som är märkbart 
noggrannare än andra? 
 

5. Vilken programvara brukar ni installera i samband med montering? Efter kundens 
önskemål eller alltid samma? Geo ROG eftersom ni ingår i samma koncern som SBG?  
 

6. Vilka länder anser ni marknaden är störst i?  
 

7. Vad har ni som företag för ansvar för att produkterna blir korrekt monterade? Utför ni 
kontroller efter montering?  
 

8. Hur ser kundkretsen ut? Stora företag? Små företag eller både och?  
 

Bonusfråga:  

• Vilken utbildning har du?  

• Vad har du för uppfattning om maskinstyrning med GNSS? (+/-)  
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Bilaga 3. Intervju med maskinförare, NCC 
 
Nedanstående frågor har används som underlag under intervjun och inte efterföljts till punkt 
och pricka. Frågor kan både ha tillkommit och fallit bort under intervjuns gång beroende på 
hur de intervjuande svarat. 
 
 

1. Hur länge har du använt dig av maskinstyrning? 
 

2. Gick du någon utbildning innan du började använda dig av maskinstyrning?  
 

3. Vad anser du är det bästa med maskinstyrning?  
 

4. Finns det några nackdelar med maskinstyrning? Brister i program eller 
användningsområden? 
 

5. Vilken typ av maskinstyrning förderar du? GPS? Laser? 
 

6. Hur noggranna resultat tror du att det går att uppnå med maskinstyrning med GPS?  
 

7. Vilket ansvar är du som maskinförare beredd att ta för det arbete du själv utför när det 
gäller mätningsbiten? eller tycker du att all mätning är mätningsteknikernas ansvar 
trots att du gör utsättning på egen hand?  
 

8. Vilken typ av maskin, programvara och instrument använder du dig av? Används 
flera? 
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Bilaga 4. Planerad utsättning  
 

 
Figur 16. De åtta punkterna som maskinföraren skulle sätta ut. 
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Bilaga 5. Jämförelse av utsatta och inmätta punkter 
 

Figur 17. De röda punkterna är de som har satts ut samt blivit inmätta och de svarta punkterna är de teoretiska punkterna.  
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9. Figurförteckning 
Figur 1  
Lantmäteriet 
http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-
matning/GPS-och-satellitpositionering/ 
[Hämtad: 2013-05-16, 09:22] (medgivande för användning av bilderna gavs 2013-05-22) 

Figur 2 
Lantmäteriet 
http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-
matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Avstandsmatning-med-
barvag/ 
[Hämtad: 2013-05-16, 09:24] (medgivande för användning av bilderna gavs 2013-05-22) 
 
Figur 3 & 4 
Lantmäteriet 
http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-
matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Absolut-och-relativ-
positionering/ 
[Hämtad: 2013-05-16, 09:15] (medgivande för användning av bilderna gavs 2013-05-22) 

Figur 5  
Lantmäteriet 
http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-
matning/Referenssystem/Tredimensionella-system/ 
[Hämtad: 2013-05-16, 11:48] (medgivande för användning av bilderna gavs 2013-05-22) 

Figur 6-10 
Scanlaser 
http://scanlaser.info/se/support/kalibrering/  
[Hämtad: 2013-05-08, 12:27] (medgivande för användning av bilderna gavs 2013-05-27) 
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