
GNSS-STYRNING

GNSS-STYRNING
Relevant information för platschefer gällande maskinstyrning.

Djup 
Vanligt förekommande vid 
grunder, fundament etc.

Djup 
Vanligt förekommande vid 
grunder, fundament etc.

Planeringsarbeten
Ställ in rätt djup och önskad 
lutning i en riktning.

Roll
Sensorer registrerar hur 
maskinen lutar och 
kompenserar för detta.

Höjdvarning
En ljudsignal varnar om 
höjdvarning är aktiverad, 
användbart vid broar och 
luftledningar.

Så fungerar det 
på din maskin.
Maskindatorn får maskinens 
position från GPS, och Skopans 
position från grävsystemet. 
Dessa värden matchas sedan 
mot den digitala ritning och 
du ser hur skopan rör sig över 
ritningen och vet då hur djupt du 
skall gräva.

3D / GPS
Vårt 3D-system låter dig som 
användare att köra med tvåfall 
i 2D och referensmodeller i 3D.

2D eller 3D
Växla mellan 2D- och 
3D-vy med ett knapptryck

Slänt
Ställ in önskad 
lutning vid släntning.

Undervattensarbete
Skopans rörelse visas i 
den grafiska displayen.

Planeringsarbeten
Ställ in rätt djup och önskad 
lutning i en riktning.

Fall 
I längdriktning.

Lasermottagning
Ger möjlighet att använda 
roterande laser som referens.

Slänt
Ställ in önskad 
lutning vid släntning.

Pitch 
Sensorer registrerar hur 
maskinen lutar och 
kompenserar för detta.

Rörläggning
Ställ in önskat djup och 
lutning vid rörgravar.

Rörläggning
Ställ in önskat djup och
 lutning vid rörgravar.

Kompass
Kompassen kommer 
ihåg riktiningen på 
lutningen åt systemet

Lasermottagning
Ger möjlighet att använda 
roterande laser som referens.

Fall
Systemet klarar både längs- 
och tvärfall.

Undervattensarbete
Skopans rörelse visas i 
den grafiska displayen.

Höjdvarning
En ljudsignal varnar om 
höjdvarning är aktiverad, 
användbart vid broar 
och luftledningar.

Funktioner med grävsystem i 1D

Funktioner med grävsystem i 2D

Funktioner med grävsystem med GPS 3D



Informationen är tagen från en kalkyl på ett arbete Skanska har utfört utan GNSS-styrning. 
Detta exempel demonstrerar grovt hur man kan spara in tid och pengar på denna typ av 
utföranden. Exemplet jämför arbetet utfört med och utan GNSS installerat på en grävmaskin. 
Även en generell effektivisering vid användandet av GNSS redovisas. 
Nedan redovisas kostnader och utförandetid för detta specifika arbete:

Utan GNSS:

Vid utförandet utan GNSS installerat räknar vi med 
att en yrkesarbetare går med maskinen under hela 
utförandet för fluktning och lasermätning.
Vi räknar med att det kommer krävas ungefär 2 
dagars utsättning av en mättekniker.

Utsättning 1 dag:
Utsättning 2 dagar:
GPS installation:
 

Jordschakt
 

Grävmaskin:
Yrkesarbetare:
Dubbel GPS:
 

Utläggning förstärkningslager
 

Grävmaskin:
Yrkesarbetare:
Dubbel GPS:
 

Utläggning bärlager
 

Grävmaskin:
Yrkesarbetare:
Dubbel GPS:
 

Justering bärlager
 

Grävmaskin:
Yrkesarbetare:
Dubbel GPS:
 
 

Totalt antal timmar
Totalt antal dagar

Utan GNSS:

171815 kr 147070 kr 132883 kr

Med GNSS: GNSS + Effektivisering:

8*650 =
16*650 =
300*19 =

2500/42 =
60*750 =
60*305 =
60*140 =

1300/42 =
31*750 =
31*305 =
31*140 =

200/16 =
13*750 =
13*305 =
13*140 =

2450/50 =
49*750 =
49*305 =
49*140 =

60+31+13+49 =
153/8  =

5200 kr
10400 kr
5700 kr
  

  

60     tim
45000 kr
18300 kr
8400 kr
  
  

31 tim
23250 kr
9455 kr
4340 kr
  

 
 

13 tim
9750 kr
3965 kr
1820 kr
  

  
49 tim
36750 kr
14945 kr
6860 kr

153 tim
19 dagar

5130 kr
  
  

54 tim
40500 kr
  
7560 kr
  
  

28 tim
20925 kr
  
3906 kr
  
 

 

12 tim
8775 kr

1638 kr
  
 

 
44 tim
33075 kr
  
6174 kr
 

138 tim
17 dagar

Effektivisering 10%Uträkning

Grävmaskin
Yrkesarbetare
Maskinstyrning dubbel 
GPS
Mättekniker
Bassation/Nätverks-RTK

Jordschakt 2500 m3
Utläggning förstärkning 1300 m3
Utläggning bärlager 200 m3
Justering bärlager 2450 m2

750 kr/tim
305 kr/tim
140kr/tim
650kr/tim
300kr/dag

kapacitet 42 m3/tim
kapacitet 42 m3/tim
kapacitet 16 m3/tim
kapacitet 50 m2/tim

Exempel

Med GNSS: 

Vid användning av GNSS-styrning räknar vi med 
att denna utrustning ersätter yrkesarbetarens 
mät roll. Vad gäller utsättning tror vi att det 
kommer krävas ungefär 1 dag av en mättekni-
ker. Även en dagskostnad för installation av en 
bassation eller nätverks-RTK räknas med vid 
utnyttjande av GNSS-styrning. 

GNSS + Effektivisering

Vid GNSS-styrning kan man öka produktiviteten 
genom att väntetid för fluktning och lasermätning 
kan elimineras. En generell effektivisering på 
10 % är inte helt orimlig i dessa utföranden.
 

Då maskinisten arbetar direkt mot digital ritning ges många fördelar: 

– Behovet av utsättning från mättekniker minskar då maskinisten arbetar med samma digitala ritning. 
Detta medför att mätteknikern kan utföra andra arbeten. 

– Minskar behovet av yrkesarbetare vid mätutförande arbeten som fluktning och lasermätning. 
Detta medför att yrkesarbetaren kan utföra andra arbeten. 

– Undviker stopp i produktionen som uppstår då väntetid för utsättning, fluktning och lasermätning hade 
krävts. 

– Maskinisten kan utföra inmätningar av exempelvis schaktbotten, berg och diverse objekt i mark. 

– Minskade avvikelser vid exempelvis schakt- och fyllnadsarbeten genom direkt kontroll mot ritning, vilket
minskar efterarbete. 

– Minskade maskintimmar och bränsleåtgång då produktiviteten kan ökas vilket genererar i snabbare 
utförande av arbeten. 

– Klämskador vid svängande maskin minimeras då behovet av yrkesarbetare och mättekniker vid mätut-
förande arbeten minimeras. 

– Risken för skador vid ras minskar då behovet av yrkesarbetare i djupa schakter minskar. 

– Risk för utmattning och skador minskar då bärande av utrustning och material som exempelvis stakkäp-
par undviks. 

– Underlättar mätning vid riskområden. Exempelvis under vatten eller bergslänter. 

Ekonomi

Arbets miljö

Kvalitet

Begränsningar

Miljö

– Maskinisten arbetar direkt mot digital ritning och får därmed bättre översikt över utförandet. 

- Maskinisten blir mer involverad i arbetet och har bättre översikt som kan bättra kvaliteten. 

– Maskinisten kan mäta in under hela utförandet. 

– Oberoende av väder eller tid på dygnet. 

– Arbete kan utföras utan sikt, exempelvis under vatten. 

– Lämpar sig inte vid hög bebyggelse eller tät skog då fri sikt till satelliter krävs. 

– Krävs konstant radiokontakt vid basstations användning. 

– Lämpar sig inte för mätning under centimeter noggrannhet. 

– Minskade utsläpp till naturen genom minskad tidsåt-

Eftersom det inte går att dra någon generell gräns när GNSS-styrning skall tillämpas så får man väga upp 
olika ekonomiska aspekter för att tjäna in den extra kostnaden för GNSS-styrning. På nästa sida visas ett 
exempel där maskinstyrning är lönsamt.


