
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University                                                                                            Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LiU-ITN-TEK-G--08/047--SE

Grävmaskinsstyrning med en
eller två GNSS-mottagare

Baland Ali
Mattias Peuravaara

2008-08-21



LiU-ITN-TEK-G--08/047--SE

Grävmaskinsstyrning med en
eller två GNSS-mottagare

Examensarbete utfört i Anläggningsteknik
vid Tekniska Högskolan vid

Linköpings universitet

Baland Ali
Mattias Peuravaara

Handledare Daniel Ring
Examinator Torgny Borg

Norrköping 2008-08-21



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Baland Ali, Mattias Peuravaara



   
   
 

Sammanfattning 

Dagens allt högre krav på effektivisering inom byggbranschen har lett till att 

företagens maskinparker måste moderniseras för att ligga i framkant. 

Moderniseringen kan vara av olika karaktär däribland införandet av dubbla 

satellitmottagare på grävmaskiner som NCC Construction vill ha undersökt. 

 

Ett införande av grävsystem med satellitbaserad maskinstyrning, GNSS-

styrning, påstås bidra till bland annat effektiviseringen samt en högre 

noggrannhet. Denna rapport är en jämförelse av det relativt nya systemet som 

använder två mottagare med det i dagsläget ofta förekommande systemet med 

enbart en mottagare. 

 

Jämförelsen har gjorts genom fältmätningar, beräkningar baserade på teoretiska 

modeller samt intervjuer med, inom området, kunnig personal. Rapporten tar 

även upp ekonomiska aspekter, där beräkningarna är förenklade, för att kunna få 

en överskådlig bild av kostnaderna och möjliga besparingar för en eventuell 

framtida investering. 

 

Att uppgradera till grävsystem med dubbla GNSS-mottagare visade inte någon 

större förbättring vid positionering av skopan. Detta trots att en teoretisk analys 

visar att positioneringen bör förbättras avsevärt. Orsaken till den uteblivna 

förbättringen kan vara att för få maskiner undersökts. Undersökningen visar att 

en så avancerad teknik som GNSS-styrning kräver noggrant underhåll om 

förväntad noggrannhet ska uppnås. Rent ekonomiskt visar det sig att systemet 

med två mottagare är ett bra alternativ vid en eventuell nyinvestering. Dock 

gäller det att omsorgsfullt välja vilken eller vilka grävmaskiner som ska utrustas 

med systemet beroende på grävmaskinens huvudsakliga arbetsuppgifter. 

 



   
   

Abstract 
 

Today's increasing demand for greater efficiency in the construction industry 

has led to the need for corporate machines to be modernized to keep up with 

competitors. The modernization can be of different natures, amongst other the 

introduction of dual satellite based receivers on excavators that NCC 

Construction want investigated.  

 

The imposition of machine control systems with dual satellite based receivers, 

GNSS-receivers, is alleged to contribute to efficiency and a higher degree of 

accuracy. This report is a comparison of the relatively new system that uses two 

receivers with at this stage frequently used system with only one receiver.  

 

The comparison has been conducted by field measurements, calculations based 

on theoretical models and interviews with, in the field, qualified staff. The 

report also deals with economic aspects, in which the calculations are 

simplified, in order to get an overall picture of the costs and potential savings 

for a possible future investment.  

 

Upgrading to machine control systems with dual GNSS-receivers did not show 

any major improvement when positioning the bucket. Despite the fact that a 

theoretical analysis shows that the positioning should be improved considerably. 

The reason for the lack of improvement could be that too few machines were 

examined. The survey shows that such an advanced technology as GNSS 

machine control requires careful maintenance in order to achieve expected 

accuracy. Economically, it appears that systems with two receivers are a good 

alternative in the event of an investment. However, which of the excavators to 

be equipped with the system, should be carefully evaluated depending on the 

excavator main tasks. 

 



   
   

Förord 
Det här examensarbetet är avslutningen på vår utbildning till byggnads-

ingenjörer vid Linköpings tekniska högskola och jämför GPS-system med 

avseende på precision, noggrannhet och ekonomiska aspekter hos grävmaskiner. 

Arbetet har utförts i samarbete med NCC Construction Sverige och är resultatet 

av litteraturstudier, mätningar och beräkningar samt öppna dialoger med väl 

insatta personer i ämnet, såsom handledare, mättekniker, återförsäljare av 

systemen och maskinförare.  

 

Vi vill tacka alla personer som på ett eller annat sätt varit involverade i arbetet. 

 

Torgny Borg, examinator, Linköpings universitet 

Daniel Ring, handledare, NCC Construction 

Bengt Lindell, säljare, Top Position 

David Gustafsson, säljare, Scanlaser 

Henrik Hedlund, mätkonsult, Hedlund Mät & Beräkning 

 

Ett skärskilt stort tack till alla grävmaskinister som har varit oss behjälpliga 

under alla mätningar vi genomfört. 

 

 

 

 

Baland Ali och Mattias Peuravaara 

Norrköping, augusti 2008 
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Ordlista och förkortningar  
Bäring Vinkeln från den positiva x-axeln till riktningen. 

 

DOP-tal Ett värde som anger osäkerheten i positionsbestämningen 

beroende på satelliternas spridning. Värdet 1.0 är optimalt 

och ett högre värde innebär en större osäkerhet. 

 

Dopplereffekten Om man tänker sig en punkt på öppet hav och där mäter 

vågfrekvensen till en våg per sekund. Om man nu skulle 

segla mot vågorna så upplevs vågorna ha en högre 

frekvens och tvärtom om man åker ifrån vågorna. Trots 

det är vågornas frekvens konstant. 

 

Ellipsoid En kropp som genererats genom att en ellips roterats 

kring någon av sina axlar. 

 

Fel Ett fel är skillnaden mellan ett mätt värde och det sanna 

värdet och delas in i tre kategorier. Grova fel är slarv eller 

felaktig hantering av instrument. Systematiska fel uppstår 

då matematiska formler följs, dessa fel kan justeras i 

efterhand. Samt slumpmässiga fel som uppstår 

slumpmässigt. 

 

Flukt En fysisk höjdreferens. 

 

GNSS GNSS står för Global Navigation Satellite System och är 

ett samlingsnamn för de tre olika satellitsystemen GPS, 

GLONASS samt Galileo. 
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Gon Motsvarigheten till grader (vinklar) inom geodesi. Ett 

varv på enhetscirkeln motsvarar 400 gon. Således är 1 

gon = 0,9 grader. 

 

Inklination Vinkel mot ekvatorn. 

 

Modulerad signal En signal med annan frekvens överlagras. 

 

Moving base Ena GNSS-mottagaren på en grävmaskin med dubbla 

mottagare fungerar som referensstation åt den andra. 

 

Multipath Flervägsfel som orsakas av GNSS-signalens reflektion 

mot närliggande objekt. 

 

Naturlig rotation Den rotation som uppkommer då föraren utför 

arbetsuppgifter som innebär att grävmaskinen måste 

roteras minst 120 gon. 

 

Noggrannhet Anger spridningen kring det sanna värdet. 

 

Orienterad riktning Se bäring. 

 

Precision Anger spridningen kring mätseriens medelvärde eller 

tyngdpunkt. 

 

Referensstation Även kallad basstation. En GNSS-mottagare med fast 

position som tillhandahåller korrektionsdata. 

 

Rover GPS-mottagaren man går och mäter med. 
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Skärbindning En metod för beräkning av den aktuella positionen utifrån 

minst två kända punkter. Dessutom behövs riktningarna 

mot de kända punkterna samt avståndet till en av dem. 

 

Svängcentrum Axeln som grävmaskinens överkropp roterar kring. 

 

Vektor Ett objekt med både längd och riktning. 

 

Zenit Den tänkta punkt på himlen som befinner sig rakt upp 

från betraktaren. 

 

Överbestämning Vid tillgång till fler mätdata än erfordrat kan en kontroll 

av beräkningen utföras, en så kallad överbestämning.
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

I dagens samhälle integreras teknik alltmer i alla tänkbara produkter på 

marknaden. Bygg- och anläggningsbranschen präglas idag av stenhård 

konkurrens. För att ha en chans att lyckas måste bland annat nya metoder hittas 

för att kunna schakta snabbare, effektivare och lönsammare. Varje del av arbetet 

måste utföras på kortare tid och med större noggrannhet och precision än 

någonsin tidigare. 

 

En av dessa ovannämnda tekniker som på senare tid expanderat i stor 

utsträckning är maskinstyrning med hjälp av GNSS. GNSS står för Global 

Navigation Satellite System och är ett samlingsnamn för de tre olika 

satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystemen GPS, Galileo 

och GLONASS. 

 

NCC Construction Sverige AB använder sig idag av den befintliga GNSS-

tekniken med en mottagare för GPS i olika fordon såsom väghyvlar, 

bandschaktare och grävmaskiner för att underlätta och effektivisera arbetet. På 

uppdrag av, och i samarbete med, NCC har detta examensarbete tagits fram för 

att avgöra om noggrannheten och precisionen hos grävmaskiner kan förbättras 

genom att använda sig av två mottagare istället för endast en mottagare. 

 

Det har tidigare inte gjorts någon relevant studie inom detta område eftersom 

tekniken med dubbla GNSS-mottagare fortfarande är relativt ny. 
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1.2  Syfte 

Examensarbetets syfte är att jämföra det befintliga systemet med endast en 

mottagare (enkel-GNSS) mot systemet med två mottagare (dubbel-GNSS) med 

avseende på positioneringsavvikelse samt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Hänsyn kommer även att tas till grävmaskinisternas kunnande och 

utbildningsbehov för de olika systemen. Dessutom undersöks om dubbla 

mottagare på grävmaskinerna förbättrar filtreringen av störningar av GNSS- 

signalerna genom reflektion på blanka ytor, så kallad multipath reduction. 

Blanka ytor i detta fall kan jämställas med t.ex. glas- och plåtfasader. 

 

1.3  Frågeställning 

De frågeställningar detta examensarbete kommer att försöka besvara är 

följande: 

 

• GNSS-systemen – Kan positionering av skopan för grävmaskiner 

förbättras genom byte av system från en GNSS-mottagare till två 

mottagare? 

• Ekonomiska aspekter – Är grävsystem med dubbla mottagare 

ekonomiskt försvarbara jämfört med befintliga grävsystem? 

• Övriga aspekter – Påverkas ovanstående frågeställningar av 

grävmaskinisternas kunnande om de olika systemen? 

 

En mer detaljerad beskrivning av frågeställningarna behandlas i avsnitt 2. 
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1.4  Avgränsning 

De begränsningar som uppkommer i samband med detta examensarbete är 

tillgången på instrument, maskiner och kunnig personal på de olika platserna.  

 

I samband med mätningarna har även maskinisternas arbete fortgått. Med 

hänsyn till detta har det praktiska arbetet förlagts till den tid då maskinisterna 

och övrig personal har kunnat undvara tid till att vara oss behjälpliga. Även 

tillgången till mätinstrument har varit en faktor som spelat in med tanke på att 

de mättekniker som arbetar för NCC stundom varit tvungna att utföra mätningar 

på andra byggen, vilket medfört att instrumenten inte varit oss tillhanda. 

 

När det gäller de faktorer som inverkar har arbetet avgränsats till att endast 

jämföra avvikelsen vid positionering med avseende på maskinstyrningssystemet 

och inte på övriga faktorer som till exempel felaktiga ritningar med mera. 

 

NCC har i det närliggande området endast tillgång till en maskin utrustad med 

dubbla GPS mottagare. Detta i sin tur begränsar möjligheterna att praktiskt 

jämföra de tillgängliga systemen som finns på marknaden i dagsläget.  

 

1.5  Metod 

Examensarbetet kommer att grundas på egna mätningar som utförts på olika 

arbetsplatser runt om i länet. Som referensobjekt för mätningarna används de 

grävmaskiner som fanns tillgängliga vid byggprojekt i Linköping och 

Norrköping med omnejd. 

 

Ytterligare information har inhämtats genom intervjuer med grävmaskinister 

och mättekniker samt studier av tillverkarnas hemsidor. Två studiebesök har 

gjorts hos återförsäljare för systemen Scanlaser samt TopCon. 
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Genom relevant litteratur har vi satt oss in i hur de olika GPS-systemen är 

uppbyggda. De elektroniska referenser som används som källor i rapporten har 

kritiskt granskats för att säkerställa arbetets relevans och trovärdighet. 

 

1.6  Struktur 

Arbetet inleds med en lista som sammanställer ord och begrepp som används i 

rapporten. Detta har gjorts för att försöka öka förståelsen och förhoppningsvis 

generera ett bättre flyt i texten för läsaren. Orden som förekommer i listan är 

kursiverade i arbetet för att underlätta återkopplingen. 

 

Därefter tar den teoretiska delen vid och behandlar en mer ingående 

problemformulering samt en kort presentation av företaget NCC. För att läsaren 

ska kunna få större och djupare förståelse i rapportens avslutande del kommer 

själva satellitnavigeringsavsnittet att behandlas djupgående. 

 

Efter att avhandlat den teoretiska delen ges en beskrivning av själva systemen 

som maskinerna är utrustade med. Vidare kommer de mätningar och 

beräkningar som utförts att presenteras.  Rapporten avslutas med de resultat, 

analyser, slutsatser och diskussioner som uppkommit i samband med mätningar, 

beräkningar och intervjuer som genomförts under arbetets gång. 
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2  Detaljerad frågeställning 
Även om detta examensarbete har avgränsats på flera sätt, så är innehållet 

omfattande och behöver därför delas upp ytterligare i mindre, överskådligare 

problemställningar. Kapitlet har således kategoriserats till avsnitten GNSS-

systemen, system för maskinstyrning, ekonomiska aspekter samt övriga 

aspekter. 

 

Problemställningarna kommer inte att besvaras i detta kapitel utan kommer att 

behandlas mer ingående i senare delar av rapporten. 

 

2.1  GNSS-systemen 

I dagsläget är flertalet av grävmaskinerna utrustade med grävsystem bestående 

av enbart en GNSS-mottagare. Dessa grävsystem bestämmer positionen för 

skopan genom en approximation av maskinens svängcentrum. Detta grundar sig 

i att man endast har en punkt på maskinen med kända koordinater, nämligen 

GNSS-antennen som oftast är monterad i något av de bakre hörnen av 

maskinen.  Problematiken i ovanstående förfarande är att felet kan fortplanta sig 

på vägen fram till skopan och resultera i oacceptabla avvikelser från den 

teoretiska modellen.  

 

Problemställningen som då dyker upp är om montering av ytterligare en GNSS-

mottagare på maskinen kan undanröja nyss nämnda avvikelse. Dessutom kan 

det vara intressant att undersöka om avvikelsens storlek beror på skopans 

avstånd från svängcentrum.  
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2.2   Ekonomiska aspekter 

Det är inte bara den initiala investeringen för inköp av systemet som inverkar på 

systemets lönsamhet. Lönsamheten måste ses utifrån ett större perspektiv där 

hänsyn tas till arbetstid och arbetskostnad samt andra synvinklar. Det som i 

första hand kommer att undersökas är hur rotationen för positionering och 

riktningsbestämning inverkar på driftkostnaden för grävmaskinen. Även stora 

avvikelser vid positioneringen påverkar ekonomin då detta kan ge upphov till att 

samma arbetsuppgift måste korrigeras i efterhand.  

 

Övriga ekonomiska aspekter kan vara eventuell vidareutbildning av förarna 

samt driftstopp i GNSS-systemet. 

 

2.3   Övriga aspekter 

Flervägsfel, även kallad Multipath, är ett ofta förekommande problem vid 

GNSS-styrning exempelvis vid grävning i tätbebyggt område. Det är då 

intressant att kontrollera om styrning med dubbla GNSS-mottagare kan reducera 

flervägsfel.  

 

System med dubbla GNSS-mottagare kanske inte lämpar sig för alla 

arbetsmoment och grävmaskiner. Detta undersöks genom intervjuer med förarna 

och annan sakkunnig personal och redovisas i avsnitt 6.3. 

 

Sist med inte minst kommer frågan om förarnas kunnande och engagemang 

inverkar på det slutliga resultatet av grävningen, oberoende av aktuellt 

grävsystem.

  



  10 
   
 
 

3   Företaget NCC 

3.1   Verksamhetsbeskrivning 

NCC är ett av nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. 

Omsättningen 2007 var 58 Mdr och antalet anställda uppgick till ca 21 000 

(NCC, 2008-1).  

 

NCC Construction Sverige AB bygger allt från bostäder till industrilokaler och 

infrastruktur med fokus på den nordiska marknaden. NCC-koncernen är även en 

ledande aktör när det gäller att utveckla bostadsprojekt. Under de senaste åren 

har ett stort arbete lagts ner på att effektivisera och sänka kostnaderna för 

byggandet (NCC, 2008-2). 

 

3.2   Ekkällan 

Arbetsplatsen där mätningarna utfördes var i första hand Ekkällan. NCC 

Construction är för närvarande med och skapar denna nya stadsdel i Linköping. 

Stadsdelen kommer vid avslutande att vara en genomtänkt central stadsdel med 

goda kommunikationer till såväl många av Linköpings arbetsplatser, men även 

närhet till centrum och sjukhus (NCC, 2008-3).  

 

Under 2009 kommer en stormarknad att stå färdig i hörnet av Haningeleden och 

Söderleden. I anslutning till butiken byggs dels parkeringsplatser för butiken, 

men även ett parkeringshus för de planerade bostadshusen öster om infarten från 

Söderleden (NCC, 2008-4). I området finns det även planer på att bygga 

förskola, skola samt en handelsplats med olika butiker och restauranger med 

mera. (NCC, 2008-3) 

 

Antalet nya bostäder som planeras i området uppgår till ca 1000 stycken och är 

av typen flerbostadshus. Värt att nämna är även att NCC planerar att på
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Ekkällan uppföra fyra stycken höghus med 10-14 våningar som har planerad 

inflyttning under hösten 2009. Området ligger i Ekkällans södra del och 

kommer passande nog kallas för ”Manhattan” på grund av dess höga läge och 

höjden på husen. (NCC, 2008-5) 
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4  Satellitnavigering 
GNSS är en förkortning av Global Navigation Satellite System och är 

beteckningen på all typ av satellitnavigering. GNSS inkluderar GPS, 

GLONASS och så småningom även Galileo. GNSS, där GPS är den mest kända 

och använda, har fått en allt större betydelse vid navigering de senaste två 

decennierna. Inledningsvis användes GNSS mestadels för luft- och 

sjöfartsverksamhet, men användningen har på senare tid ökat kraftigt vid 

landbaserad navigering. Exempelvis har de flesta moderna bilar, lastbilar och 

mobiltelefoner utrustats med någon sort av GNSS-mottagare. (Engfelt, 2003) 

 

Förutom navigering används GNSS allt mer inom maskinguidning, 

stommätning, meteorologiska studier och tidssynkronisering. Priset på GNSS-

utrustning har rasat de senaste åren och tekniken kan snart mycket väl tänkas bli 

var mans egendom. Nya användningsområden för GNSS kommer säkerligen att 

dyka upp inom en snar framtid. (SWEPOS, 2008) 

 

4.1  Tillgängliga satellitsystem 

4.1.1  GPS 

NavStar GPS (Navigation Satellite Time and Ranging Global Positioning 

System) är det amerikanska sattelitsystemet. Systemet som är i grunden militärt, 

utvecklades av det amerikanska försvaret under 70-talet och blev klart för 

användning år 1993. I dagsläget är GPS det enda allmänt användbara 

satellitnavigeringssystemet. Detta beror på att GPS är det enda systemet som har 

tillräckligt många satelliter i omloppsbana kring jorden. Antalet satelliter 

uppges idag vara cirka 30, men endast 24 garanteras vara i drift av det 

amerikanska försvaret. En modernisering med både nya satelliter och nya 

funktioner pågår för närvarande. (Engfelt, 2003) 
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GPS-satelliterna är utplacer

igur 1 – Inklinationsvinkel (SES Seminarium, 2008)

Systemet drivs och förvaltas fortfarande av det amerikanska försvars-

departementet, men är tillgängligt för allmänheten och är för närvarande 

kostnadsfritt. Vem som helst med en GPS-mottagare kan få information om 

position och tid när som helst på dygnet, oberoende av väderlek och nästan var 

som helst på jordklotet. (National Space-Based Positioning, Navigation, and 

Timing Coordination Office, 2008) 

 

Signalerna som sänds ut från satelliterna har två olika frekvenser. L1 som har en 

frekvens på 1 575,42 Mhz, som motsvarar en våglängd på 19 cm, innehåller 

både P- och C/A-kod. P står för Precision och används endast av det 

amerikanska försvaret och dess allierade. C/A koden (Coarse/Acquisition) är 

däremot tillgängligt för alla användare men har en sämre precision än P-koden 

(Eklundh, 2003). L2-frekvensen som har en frekvens på 1 227,60 Mhz som 

motsvarar en våglängd på 24 cm har enbart P-kod. P-koden är krypterad och 

kan generellt inte användas för civilt bruk. Dock har tillverkarna av civil GPS-

utrustning på senare tid kunnat använda sig av L2-frekvensen utan tillgång till 

krypteringsnycklar. Det kan nämnas att L2-frekvensen snart kommer att förses 

med en civilsignal och då kan även L1-frekvensen användas. (Lantmäteriverket, 

1993) 

 

Positionen från GPS fås i referenssystemet WGS84 som beskrivs närmare i 

avsnittet referenssystem nedan. (Engfelt, 2003) 

 

ade på ett sådant sätt att, om man har en fri sikt 15° 

över horisonten och uppåt, alltid kan ta emot 

signaler från minst fyra satelliter samtidigt. På 

grund av att banplanen har en inklination av 55° kan 

satelliterna inte nå zenit på högre latitud än 55° nord 

eller syd (se figur 1). (Eklundh, 2003) 

 
F
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4.1.2  GLONASS 

GLONASS är den ryska versionen av GPS. GLONASS står för Globalnaya 

Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema. Även det ryska satellitsystemet är i 

grunden militärt och drivs fortfarande av det ryska försvaret. Arbetet med 

framtagning av GLONASS påbörjades 1982 och det togs i drift 1993. (Engfelt, 

2003) 

 

Tyvärr kan inte enbart GLONASS användas, utan systemet måste alltid 

kombineras med ett antal GPS-satelliter. Orsaken är främst att det inte finns 

tillräckligt många satelliter i omloppsbana. För närvarande (2008-07-01) finns 

det endast 12 satelliter tillgängliga av totalt 16 satelliter, se figur 2 (Russian 

Space Agency, 2008). En annan orsak är att kontrollen av satellitbanorna sker 

endast från kontrollcentren i det forna Sovjetunionen. Detta innebär att ban- och 

tidkorrektioner för satelliterna kan dröja flera timmar. GPS däremot har fem 

kontrollstationer utplacerade längs ekvatorn och kan när som helst modifiera 

satellitbanor och andra inställningar. (Engfelt, 2003)) 

 

En annan stor nackdel med det ryska systemet är att satelliterna endast har en 

livslängd på 4,5 år jämfört med det amerikanska som har en livslängd på 

uppemot 7,5 – 10 år. Detta innebär att fler satelliter ständigt måste skickas upp 

för att systemet inte ska fallera. Därför är många tillverkare tveksamma till att ta 

fram produkter anpassade för GLONASS då dess framtid är osäker. (ibid.) 

 

GLONASS använder sig av referenssystemet PZ90, men vid användning av 

kombinationssystem GPS/GLONASS presenteras positionerna i WGS84. (ibid.) 
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Figur 2 – Satellittillgängligheten i världen vid en viss tidpunkt för GLONASS (Russian 

Space Agency, 2008) 

 

En fördel med GLONASS är att satelliterna har en större inklination som 

medför att signalerna från satelliterna i större utsträckning kommer från zenit-

ktning och detta i sin tur medför att mätningarna blir noggrannare. Detta 

4.1.3  

runden och drivs av den europeiska rymdorganisationen ESA (European Space 

Agency). Många europeiska länder samarbetar i ESA. I figur 3 visas ESA 

medlemsländer i mörkblått och samarbetsländer i klarblått. 

ri

lämpar sig särskilt bra i våra breddgrader. Därför har många tillverkare 

konstruerat sina GPS-mottagare på så sätt att signaler från både GPS- och 

GLONASS-satelliter kan användas. (Top Position, 2006-1)  

 

Galileo 

Galileo är det europeiska satellitnavigeringssystemet som är det yngsta av 

systemen. Detta system är till skillnad från de två tidigare nämnda civilt i 

g
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Arbetet med Galileo-systemet startades 1999 och ska ha fyra satelliter i 

omloppsbana innan årets (2008) slut. Systemet blir dock fullt utbyggt tidigast 

2010. 

 

När systemet står färdigt 2010 ska det bestå av 30 satelliter i tre olika 

omloppsbanor runt jorden. I varje omloppsbana kommer det att då finnas 10 

satelliter. Varje omloppsbana kommer att bilda ett plan, banplan, som har 

vinkeln 56° till ekvatorplanet. Omloppsbanorna kommer att vara på höjden 

23 222 km och det beräknas att i 90 % av fallen kommer användaren ha tillgång 

till minst fyra satelliter varsomhelst på jordens yta. (European Space Agency, 

2007)  

 
Figur 3 – ESA medlems- och samarbetsländer (Wikipedia, 2008) 
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 – Satellitsystemdata (Malmö högskola, 2007) 

Nedan följer en sammanställning av de beskrivna satellitsystemen (se tabell 1) 
 

Tabell 1

 
 

Avståndsmätning 

Position

4.2  

sbestämning med hjälp av GNSS baseras på avståndsmätning mellan 

mottagare och satellit samt triangulering. Med detta sagt, är det viktigt att förstå 

hur avståndsmätningen fungerar. Beskrivningen nedan gäller för GPS-systemet 

om inget annat anges. (Lantmäteriverket, 1993) 

 

Varje satellit skickar kontinuerligt ut information om dess läge, exakt tid och 

datum, satellitens identitet och status på satelliten. Denna information skickas i 

form av högfrekvent elektromagnetisk strålning med låg energi som består av en 

modulerad signal. Den modulerade signalen består i sin tur av en bärvåg, en 

PSN-kod och ett navigationsmeddelande. (ibid.) 

 

PSN-koden (Pseudo Random Noise) är en slumpmässigt genererad kod som 

dock är uni andra ord. 

Koden består av ettor och nollor i en unik matris som ständigt modifieras. 

Eftersom PSN-koden är unik kan samma frekvens användas av alla satelliter 

utan att deras signaler stör ut varandra. GLONASS använder istället unik 

frekvens för varje satellit. C/A-koden som är en PSN-kod kan återskapas av 

mottagaren och på så sätt erhålls två identiska signaler. Fördröjningen mellan 

dessa två signaler beräknas genom att mäta fasdifferensen och används för att 

beräkna avståndet. Sträcka = hastighet * tid. (Lantmäteriverket, 1994) 

k för varje satellit. Den innehåller ingen information med 
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a 

etod för mätning är ej användbart inom byggsammanhang, där bärvågs-

 

Navigationsmeddelandet innehåller all information om satellitens läge, tiden, 

status och tidskorrektioner. (ibid.) 

 

Figurerna 4 och 5 nedan illustrerar beskrivningen ovan. 

Hur man beräknar fördröjningen beskrivs i avsnittet ”Tidmätning”. Denn

m

mätning dominerar. 

 

 
Figur 4 – Modulering av signaler från GPS-satelliter (Dana, 2000) 

 

 
Figur 5 – Princip för beräkning av avstånd mellan satellit och mottagare vid kodmätning 

 

Tidmätning 

Varje satellit är utrustad med fyra atomklockor, som fungerar som referens för 

de skickade signalerna. (Eklundh, 2003) Dessa klockor övervakas och justeras 

av kontrollstationer utspridda över jorden. Man kan därför anta att dessa klockor 

4.3  
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or är inte lika exakta, men detta problem har lösts genom 

tt mottagaren har kontakt med fyra satelliter. Detta beskrivs mer ingående i 

4.4  

ör att kunna utföra en tredimensionell positionsbestämning krävs det i 

praktiken att mottagaren har kontakt med minst fyra satelliter samtidigt. 

Precisionen ökar med antalet satelliter. (Lantmäteriverket, 1993) 

 

Ekvationen som används för att bestämma en punkts (X,Y,Z) är den som visas 

nedan. 

 

är extremt noggranna och pålitliga. Dessa klockor är dock inte billiga och 

används därför inte i mottagarna. Där används kvartsoscillatorklockor. 

Kvartsoscillatorklock

a

avsnittet ”Positionsbestämning”. 

 

Positionsbestämning 

F

( ) ( ) ( ) ( )22222 btcZZYYXX iiii −Δ=−+−+−  

 

• Xi, Yi och Zi är satellit i:s koordinater (fås ur C/A-koden eller kända data 

om satellitens bana och när den befinner sig på en viss punkt) 

• c är ljusets hastighet (En given storhet, 299 792 458 m/s) 

•  är tidsfördröjningen på signalen från satellit i (kodmätning eller 

bärvågsmätning) 

• b är klockfelet (synkroniseringen mellan satellitens och mottagarens 

klocka) 

Med andra ord har vi fyra obekanta storheter. Nämligen X, Y, Z och b. För att 

essa behövs det därför kontakt med minst fyra olika satelliter 

itΔ

 

kunna beräkna d

samtidigt (se figur 6). Då fås ett ekvationssystem med 4 ekvationer och 4 

obekanta som går att lösa. (Eklundh, 2003) 
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Figur 6 – Tre satelliter krävs för att få koordinaterna för mottagaren i punkt X1. En 

fjärde satellit krävs för att eliminera klockfelet. (Aksberg, 1999) 

 

4.4.1  bsolut bestämning 

ätning är då man använder sig av en mottagare och kodmätning för att 

a positionen. Denna mätning används nästan uteslutande vid 

navigering, då noggrannheten är av storleksordningen 10-30 m. Denna metod är 

även billig då endast en enkel kodmottagare används. Navigeringssystem som 

nvänds i bilar är ett exempel på absolut mätning. 

 

4.4.2  Relati

För t erh

man do iv bärvågsmätning som kan beskrivas som samtidig 

mät

mottag  placeras på en känd punkt med noga bestämda koordinater. 

klundh, 2003) 

ifferentiell GPS) när det rör sig om 

kodmätning och RTK (Real Time Kinetic) vid bärvågsmätning i realtid. En 

A

Absolut m

bestämm

a

v bestämning 

 at ålla noggrannheter som är användbara i byggsammanhang, måste 

ck använda relat

ning med minst två mottagare. (Lantmäteriverket, 1994) Minst en av dessa 

are måste

(E

 

Mätningarna från den rörliga mottagaren (rover) synkroniseras med 

mätningarna från den fasta mottagaren (referensstationen) och kan på så sätt 

korrigeras. Detta arbetssätt kallas DGPS (D
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annan skillnad mellan DGPS och RTK är att i fallet med DGPS, skickas endast 

korrektionsdata från referensstationen för efterhandsberäkning av mät-

noggrannheten. Vid RTK är det däremot observationsdata som skickas och 

bland annat mätnoggrannheten kan bestämmas i realtid. (ibid.) 

 

Bärvågsmätning är ett centralt begrepp vid positionsbestämning med GPS. Som 

tidigare nämnts har det amerikanska försvaret medvetet försämrat 

noggrannheten på C/A-koden och därför har många tillverkare av GPS-

1 och L2 bärvågorna. 

enna metod är immun mot SA (Selective Availability) som är benämningen på 

 av GPS-signalers noggrannhet för civilt bruk.  

r istället för reflektion mot 

at. Det man får reda på då är fasdifferensen mellan signalerna, dock får 

man inte reda på antalet hela våglängder som signalen är förskjuten jämfört med 

antalet hela våglängder utnyttjar man att signalen som 

eskrivs inte närmare i denna rapport. (Van Sickle, 1996)  

utrustning tagit fram mottagare som mäter fasdifferensen på bärvågorna istället 

för C/A-koden. Då mäter man fasdifferensen direkt på L

D

den medvetna försämringen

 

Bärvågsmätning har många likheter med mätning med totalstation, där 

totalstationen skickar ut en signal och samtidigt genererar en kopia av signalen. 

Signalen som reflekteras mot prismat jämförs sedan med kopian för att avgöra 

avståndet. Med GPS kommer signalen från satellite

prism

kopian. För att få reda på 

kommer från satellit får en något förändrad frekvens p.g.a. Dopplereffekten då 

satelliterna konstant är i rörelse och dessutom använder man sig av en 

referensstation som tillsammans med rovern övervakar signalerna från 

satelliterna under en tidsperiod (s.k. fixtiden). Teorin bakom bärvågsmätning är 

omfattande och b
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Figur 7 – Principen för bärvågsmätning (Engfelt, 2003) 

 

Principen är dock ganska enkel, ett antal fasta basstationer med noga bestämda 

koordinater övervakar satelliterna kontinuerligt och beräknar felvisningen exakt 

r varje satellit. Skillnaden mellan de riktiga koordinaterna och de satelliterna 

vårar 

höjdbestämningen. Bärvågsmätning är den mätmetod som används vid 

maskinstyrning. (Eklundh, 2003)  

 

En fast referensstation är en station med känd position där GPS-data registreras 

kontinuerligt för distribution i realtid eller i efterhand till GPS-användare inom 

stationens täckningsområde (se figur 8). (Lantmäteriverket, 1993)

fö

visar beräknas och förmedlas till de rörliga mottagarna. 

 

I tidsperioden mellan Epok(0) och Epok(i) i figur 7, har man så kallad 

flytlösning. Vid Epok(i) får man fixlösningen då antalet hela våglängder har 

bestämts. (ibid.) 

 

Bärvågsmätning kräver mer avancerade mottagare än kodmätning och dessa är 

mycket dyrare. Metoden för bärvågsmätning bygger på mätning på L1:s och 

L2:s bärvågor. Dessa mätningar är alltid relativa och ger en noggrannhet på ±2 

cm i plan och ±5 cm i höjd, som är tillfredsställande för utsättning och 

grovinmätning på byggarbetsplatser. Den sämre noggrannheten i höjd beror på 

att signalerna från satelliterna kommer uppifrån som förs
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Figur 8 – Principen bakom relativ mätning (DGPS) (Aksberg, 1999)  

 

SWEPOS är ett nationellt nät av fas  kallat stödsystem, 

ör GPS som har till uppgift att tillhandahålla data från GPS-satelliterna för en 

 

4.4.2.1  

2007) Företagen köper rättigheten att sända på ett 

ekvensområde av Post- och telestyrelsen. Tyvärr är det så att många företag 

ett visst avstånd från basstationen. Normalt 

irka tre kilometer, men kan vara upp till tio kilometer. Ju längre mottagaren är 

ta referensstationer, även

f

mängd olika tillämpningar. Internationella stödsystem är exempelvis EUREF 

(European Reference Frame) och IGS (International GPS Service). (ibid.) 

Signalbärare för referensstationer 

Signalerna från referensstationer, basstationer, vid RTK-mätning kan förmedlas 

på flera olika sätt. Den mest vanliga är via FM-bandet 399,9 – 400,05 Mhz. 

(Sjöfartsverket, 

fr

tvingas dela på ett smalt frekvensområde och på så sätt stör ut varandras 

signaler. Bättre samarbete mellan företagen blir både ekonomiskt fördelaktigt 

och minimerar störningar av detta slag då de delar på basstationerna. Att sätta 

upp egna basstationer är förhållandevis dyrt för företagen och de försöker dra 

ner på denna kostnad. 

 

Ett annat problem som dyker upp i samband med basstationer är att den rörliga 

mottagaren måste befinna sig på 

c

från basstationen desto sämre noggrannhet blir det på mätningarna. Detta beror 

både på att referensstationen då inte har samma förhållanden (väder, lufttryck, 

geometri) och dessutom på att initialiseringen tar längre tid.  
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Initialiseringen är den tid det tar från att mottagaren har en s.k. flytlösning 

(meternoggrannhet) till dess att densamma har en fixlösning (centimeter-

noggrannhet). 

 

Ett sätt att angripa problemet med räckvidden är införandet av nätverks-RTK, 

som är en ny och förbättrad version av traditionell RT ks-RTK 

arbetar via en 

tral och skapar virtuella basstationer nästan var som helst. Rover 

ätning 

försämras något. (Lindell, 2008) 

4.5  eferenssystem 

K. I nätver

används flera olika basstationer samtidigt. Dessa basstationer sam

datacen

bestämmer därefter sin position utifrån den virtuella basstationen. Fördelarna är, 

förutom att avståndet mellan basstation och mottagare kan ökas, att företagen 

sparar tid och pengar genom att de slipper sätta upp egna basstationer. 

(SWEPOS, 2008) En nackdel är dock att noggrannheten vid höjdm

 

För att lösa problemet med att många företag delar på samma frekvensområde i 

FM-bandet, kan även det lösas. Ett exempel är TopPositions system där 

korrektionsdata för satelliterna skickas via Internet. På arbetsplatserna, som 

numera alltid har en uppkoppling mot Internet, skickas korrektionsdata vidare 

via egna radiosändare lokalt på arbetsplatsen. (ibid.) 

 

Andra signalbärare som använd är bland annat GSM, GPRS, 3G och nu även 

WLAN. 

 

R

I GNSS sammanhang används alltid någon sort av globalt referenssystem. I 

dessa referenssystem representeras jorden av en ellipsoid. (Lantmäteriverket, 

1993) För GPS-systemet används WGS84-ellipsoiden. Denna ellipsoid har 

samma beteckning som referenssystemet som används vid GPS-mätning och är 

en av de mest exakta jordellipsoiderna.  
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et, 1993) 

4.6  

et finns många störningsfaktorer vid GNSS-mätning. De viktigaste beskrivs i 

 

4.6.1  

l fördelade över himlen (se 

gur 9). (ibid.) 

Den har bestämts genom satellitmätningar. (Eklundh, 2003) Referenssystemen 

som används är WGS 84 för GPS, PZ 90 för GLONASS och GTRF för Galileo. 

(Lantmäteriverk

 

Koordinaterna som erhålls i det globala referenssystemet måste oftast göras om 

till ett svenskt referenssystem. Detta görs med en tredimensionell 

Helmerttransformation, även kallad 7-parameter-transformation. (ibid.) 

 

Ofta används SWEREF 93, vilket är globalt anpassat, som det svenska 

referenssystemet. (ibid.) 

 

Störningar 

D

det här avsnittet. 

DOP – Dilution Of Precision 
DOP är ett mått på det geometriska bidraget till osäkerheten i positions-

bestämningen. Det är gynnsamt om satelliterna är vä

fi

 
Figur 9 – Sämre respektive bättre satellitkonfiguration 

 
Det finns flera olika typer av DOP-tal. Figur 10 visar kombinationer av DOP-tal 

som kan erhållas, dvs. GDOP är en kombination av de övriga DOP-talen.
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Figur 10 – DOP-talen 

 

4.6.2  edning - Multipath 

Multipath är den tidsfördröjning av satellitsignalen som orsakas av att signalen 

ett objekt (se figur 11). Multipath inträffar då en del av signalen 

 eller något annat objekt. Denna reflekterade del av signalen 

kan sedan blanda sig med den ”riktiga” signalen och förorsaka fel i mätningar. 

ixlösning. Detta eftersom den reflekterade signalen kommer att 

ha en annan fasdifferens jämfört med den riktiga. En annan metod för sållning 

av multipath är genom polarisation. GPS-signalen är polariserad och 

polariseringen skiftas 90 grader då signalen reflekteras. Detta utnyttjas av 

många GPS-antenner för att eliminera multipath. (ibid.) 

 

Sist men inte minst kan antennens utformning hjälpa till att minska effekterna 

av multipath. Det finns många sätt att filtrera reflekterade signaler, men den

mest använda ä mmer från en 

Flervägsutbr

reflekteras mot 

från satelliter når mottagaren efter att den reflekterats mot exempelvis en 

byggnad, marken

(Van Sickle, 1996) 

 

De flesta moderna mottagare kan filtrera reflekterade signaler efter det att de en 

gång fått in en f

 

r en sådan utformning att bara signaler som ko

vinkel av mer än 15 grader över horisonten släpps igenom. (ibid.) 
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Figur 11 – Flervägsfel, så kallad multipath. (Kowoma, 2007) I Sverige, som befinner sig på 

4.6.3  

4.6.3.1   

g solaktivitet kan felen 

ppgå till cirka 250 meter. (Ali, 2003) (se figur 12) 

4.6.3.2  

rerna som 

avgör hur stor fördröjningen blir. Felet går att beräkna och kan variera från 2 – 3 

meter till 20 – 30 meter vid kodmätning (se figur 12). 

högre breddgrader, kommer signalerna från satelliterna inte rakt uppifrån (zenit) utan 

har en flackare inkommande vinkel. Detta leder till en ökad andel reflekterade 

satellitsignaler. 

 

Atmosfäriska störningar 

Jonosfärisk påverkan

Jonosfären består av fria negativt laddade elektroner, positivt laddade atomer 

och molekyler (joner). Detta skikt i atmosfären påverkar radiosignaler på så sätt 

att radiosignalen bryter av. Vad som mer händer är att bärvågens hastighet ökar, 

medan PNR C/A-kodens överföringshastighet bromsas. Orsaken till detta 

fenomen är elektrondensiteten i jonosfären. Allmänt brukar felet vara av 

storleksordningen 5 till 15 meter vid kodmätning. Vid hö

u

 

Troposfärisk påverkan 

I detta skikt är det luftfuktighet, temperatur och lufttryck som är fakto
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Figur 12 – Störningar som kan förekomma i atmosfären. (Kowoma, 2007) 

 

4.7  Tillverkare och leverantörer 

4.7.1  

De flesta som har någon association med 

maskinstyrning känner till namnet 

Scanlaser. Detta är nämligen den största 

leverantören av kompletta maskinstyrningssystem i Sverige. Deras 

på tillverkarna Leica, SBG och Mikrofyns instrument 

.) 

Företaget, som startades i Sverige 1985, har numera verksamhet i hela Norden, 

Frankrike och Spanien. I USA marknadsförs deras 

et cirka 47 medarbetare i 

företaget. (ibid.) 

Scanlaser 

produktsortiment bygger 

(Ring, 2008) och tillhandahåller egna lösningar för de olika maskinerna som 

används på en byggarbetsplats. De erbjuder dessutom service, utbildning och 

rådgivning/support för produkterna. (Scanlaser, 2008-1) 

 

Scanlaser levererar, förutom maskinsystem för grävmaskiner, även styrsystem 

för bandschaktare, väghyvlar, asfaltläggare, totalstationer från Leica, diverse 

laserinstrument från Leica och många tillbehör. (ibid

 

Polen, Tyskland, Italien, 

produkter i Leicas sortiment då varumärket Leica redan är etablerat på den 

amerikanska marknaden. I Sverige har företaget sju försäljningskontor och ett 

huvudkontor i Bullaren norr om Göteborg. Idag är d
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När det gäller grävsystem, som är det intressanta i denna rapport, erbjuder 

Scanlaser enfallssystem, tvåfallssystem och GPS-styrning. Det nya Tripple-GPS 

systemet som snart ska marknadsföras är ett flexibelt grävsystem, som går att 

använda på ett flertal sätt. Man kan, förutom att har båda GPS-mottagarna 

monterade på maskinen, använda den ena som stånglösning då grävmaskinen 

endast behöver en mottagare eller använda ena mottagaren som en lokal 

basstation på arbetsplatsen. (Gustafsson, 2008) 

 

4.7.2  TopCon 

Det i grunden japanska företaget 

TopCon startades 1932 med inriktning 

 

GNSS- utrustning för bygg- och entrep

rustning. Med det nya 

rävsystemet 3DXi med dubbla GNSS-mottagare försöker företaget ta sig in på 

4.7.3  rimble 

t maskinstyrningssystem. Företaget har funnits i 25 år och 

på att tillverka optiska instrument för 

har de även tillverkat mätinstrument och 

renadbranschen (TopCon, 2007). Topcon 

har ett antal kontor i Sverige och återförsäljare för deras produkter är 

TopPosition.  

 

Inom mättekniksområdet består sortimentet av bland annat, geodetiska 

instrument, olika typer av laserinstrument och GNSS-ut

optiker och ögonläkare. Sedan 1994

g

den svenska grävsystemsmarknaden (Top Position, 2006-2). Systemet finns 

monterat på ett antal grävmaskiner i Sverige. 

 

T

Den amerikanska tillverkaren av 

positioneringsutrustning Trimble, är mest 

känd för sina GPS-relaterade produkter, 

men tillhandahåller även geodetiska instrument, laserinstrument, programvara 

för positionering sam
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. Det nya systemet med 

modellbeteckningen GCS900 finns redan monterat på grävmaskiner i landet 

(ibid.) 

4.7.4  

aror och tekniska applikationer. Till SBG:s kunder hör 

yggföretag, mätkonsulter, kommuner, entreprenörsfirmor och lantmäteri-

nna produkts popularitet hos både 

rävmaskinister och mättekniker beror på användarvänligheten och möjligheten 

att kombinera den med de flesta grävsystem. (Svensk Byggnadsgeodesi AB, 

 

i Sverige sköts försäljningen och marknadsföringen av Trimbles produkter 

främst av Trimtec vars verksamhet är lokaliserad i de norra delarna av landet. 

(Trimble Navigation Ltd., 2006) Övriga återförsäljare av Trimbles produkter är 

Geograf samt Svenska Mätcenter Control System. 

 

Även Trimble har nyligen lanserat ett maskinstyrningssystem för grävmaskiner 

med dubbla GPS mottagare i Sverige

 

SBG 

Sedan starten 1970, har Svensk 

Byggnads Geodesi AB, fokuserat på att 

utveckla mjukvara och hårdvara för 

byggbranschen. Inom maskinstyrning är målet att öka produktiviteten genom 

nya programv

b

kontor. (Svensk Byggnadsgeodesi AB, 2005-1) 

 

Kända produkter från företaget är bland annat GEO, GEOPAD och GEOROG. 

Den sistnämnda används vid maskinstyrning och består av en dator med ”touch 

screen” och med tillhörande programvara. De

g

2005-2) 
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5  

g som ofta kombineras för att 

ppnå ett för det aktuella arbetsmomentet nödvändigt grävsystem. 

ed dubbla mottagare av fler komponenter än det enklaste systemet, 

nfallssystem. Att bygga på enfalls- eller tvåfallssystem med GNSS-styrning är 

ett relativt snabbt och enkelt sätt att förbättra grävmaskinens arbetsmöjligheter. 

r dock enklast om alla ingående komponenter tas från en och samma 

huvudleverantör. 

 

Huvudkomponenten i alla system ä

5.1  

stemet använder sig av tre stycken vinkelsensorer, en på bommen, en 

på stickan samt en skopsensor (se figur 13). Genom att nolla systemet mot en 

fysisk höjdreferens såsom ett laserplan, flukt eller sten får maskinen en känd 

höjd och kan sedan utföra grävarbeten. Om maskinen förflyttas måste dock 

systemet återigen nollas mot en känd höjd. (Scanlaser, 2008-2) I plan bestäms 

Maskinstyrningssystem 
Maskinstyrningssystemen kan delas upp i delsystem såsom enfallssystem, 

tvåfallssystem, system med tilt samt GNSS-styrnin

u

 

Det mest komplexa systemet, system med dubbla GNSS-mottagare, består av ett 

enfalls- eller tvåfallssystem kombinerat med två mottagare. Således består 

systemet m

e

Det ske

r de så kallade vinkelsensorerna som 

monteras på bommen, stickan samt skopan. En grävmaskins sensorsystem 

består av ett antal vinkelsensorer, dessa i kombination med kända längder på 

bommen, stickan och skopan gör att skopans position kan bestämmas. (Svensk 

Byggnadsgeodesi AB, 2005-3) 

 

Nedan följer beskrivningar av de olika delsystemen, dess komponenter samt 

deras användningsområden. 

 

Enfallssystem 

Enfallssy
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arbetsområdet för grävningen av en utsättare med hjälp av exempelvis en 

totalstation samt stakkäppar. 

 

 
Figur 13 – Placering av komponenter för enfallssystem (Scanlaser, 2008) 

 

Enfallssystemet hanterar endast höjd och lutning i en riktning och lämpar sig 

därför för arbeten inom vatten och avlopp, grunder och plan (se figur 14). 

(Scanlaser, 2008-2) 

 

 
Figur 14 – Användningsområden för enfallsstyrning (Scanlaser, 2008) 

5.2  

recis som för enfallssystemet använder sig tvåfallssystemet av tre stycken 

ade på samma sätt som för enfallssystemet. Skillnaden för 

detta system är att en svängsensor är monterad på maskinens kropp (se figur 

 

Tvåfallssystem 

P

vinkelsensorer placer

15). Svängsensorn innehåller en kompass för att kunna riktningsbestämma 

skopan samt sensorer för bestämning av maskinens lutning i både längs- och 

tvärled (Scanlaser, 2008-3). 
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Figur 15 – Placering av komponenter för tvåfallssystem (Scanlaser, 2008) 

 

Eftersom svängsensorn tar hänsyn till lutning av maskinen i både längs- och

tvärled h gator 

ller andra arbeten som kräver mycket rotation av maskinen (se figur 16). 

 

är systemet väl lämpat till arbeten såsom schaktning av vägar oc

e

(Scanlaser, 2008-3) 

 

 
Figur 16 – Användningsområden för tvåfallsstyrning (Scanlaser, 2008) 

 

uppstår ett höjdfel som kompenseras automatiskt 

med hjälp av den ovannämnda tiltsensorn. (Scanlaser, 2008-4) 

5.3  System med tilt 

Ett styrsystem med tilt är i grunden uppbyggt på samma sätt som de två 

ovannämnda alternativen, enfalls- och tvåfallsstyrning. Genom påbyggnad av 

tvåfallsystemet kan man öka komplexiteten och användarmöjligheterna genom 

att installera en så kallad tiltsensor på skopan (se figur 17). Tiltsensorn gör det 

möjligt för maskinen att ta hänsyn till så kallad tiltning (vridning) av skopan (se 

figur 18). När skopan tiltas 
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Resultatet av detta är att föraren alltid har rätt höjd på den punkt på skopbladet 

han väljer att använda. 

 

 
Figur 17 – Placering av komponenter för system med tilt (Scanlaser, 2008) 

 

Genom möjligheten att tilta skopan lämpar sig systemet väl för dikesarbeten där 

ecifika släntlutningar krävs som enkelt kan ställas in av föraren (se figur 18). 

(Scanlaser, 2008-4) 

 

sp

 
Figur 18 – Användningsområden för system med tilt (Scanlaser, 2008) 

5.4  

 

GNSS-styrning 

Styrning med hjälp av GNSS kombinerar enfalls- eller tvåfallssystem, eventuellt 

i kombination med ett tiltsystem, med en eller två GNSS-mottagare (se figur 

19). (Scanlaser, 2008-5) 
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stämd och behovet av att systemet måste nollas mot en 

sisk höjdreferens kan undvikas. Grävmaskinen blir således mer självgående 

och mindre beroende av yttre faktorer såsom flukter och laserplan.  

 

Genom att installera en GNSS-mottagare på grävmaskinen har den alltid 

positionen på skopan be

fy

 
Figur 19 – Placering av komponenter för system med GNSS-mottagare (Scanlaser, 2008) 

 

5.4.1 ystem med enkel GNSS-mottagare 

GNSS-instrumenten bestämmer positionen för GNSS-antennen. Det optimala 

hade varit att placera antennen direkt på skopan, men detta är en omöjlighet 

med tanke på de arbetsmoment en grävmaskin utför. Den bästa placeringen av 

GNSS-antennen med tanke på omständigheterna är då att 

hörnet av det som 

ämndes i början av rapporten, dvs. att positionen för svängcentrum blir 

approximativt bestämd vid användning av endast en GNSS-mottagare. För att 

ximativ position av svängcentrum roteras maskinen 

å cirkeln som motsvarar maskinens svängcentrum 

bestämmas.  

S

montera den i ena 

 maskinens bakkropp. Denna placering av antennen föranleder 

n

bestämma en appro

överkropp mellan 180 och 200 gon varvid flera punkter på den uppkomna 

cirkelbågen mäts in. Tre av dessa punkter väljs och en cirkel inpassas i dessa. På 

så sätt kan centrum p
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, 2008) 

Riktningen på grävmaskinen kan bestämmas enligt två metoder. Den första, 

som exempelvis Scanlaser använder, går ut på att genom den i svängsensorn 

inbyggda kompassen bestämma riktningen. Denna metod används av vissa på 

grund av att den andra metoden som beskrivs nedan är patenterad. 

 

Riktningen med den andra metoden bestäms med hjälp av koordinaterna för 

svängcentrum (x2, y2) och positionen för antennen (x1, y1). Med dessa 

koordinater kan den orienterade riktningen (bäringen, φP1) på den teoretiska 

linjen (L) mellan antenn och svängcentrum beräknas. Dessutom är vinkeln (v

ellan den ovannämnda linjen och ”grävarmens” riktning känd. Utifrån detta 

kan ”grävarmens” orienterade riktning (φP3) bestämmas. (ibid.) 

Eftersom det finns fler punkter än de tre nödvändiga, kan flera cirkelcentrum 

beräknas utifrån de olika cirklarna. Utifrån dessa cirkelcentrum beräknas en 

approximativ position på grävmaskinens svängcentrum. Genom rotationen fås 

även riktningen på grävmaskinen, som framgår av figur 20. (Tallgren

 

) 

m

 
Figur 20 – Bestämning av grävmaskinens riktning (en mottagare) 
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5.4.2  

vet 

v rotationen som positionerar svängcentrum. För positionering av skopan finns 

dinaterna för 

unkterna P1 och P2, samt längden (L) och vinkeln (u) är givna (se figur 21). 

System med dubbla GNSS-mottagare 

Förutsättningarna är annorlunda i fallet med dubbla GNSS-mottagare, då två 

punkter på grävmaskinen alltid är koordinatbestämda. Detta eliminerar beho

a

två olika metoder. 

 

Den första metoden beräknar koordinaterna för svängcentrum genom 

skärbindning med en överbestämning. Detta möjliggörs då koor

p

Beräkning av ”grävarmens” riktning utförs enligt samma metod som används då 

grävmaskinen endast är utrustad med en mottagare. (Tallgren, 2008) 

 

 
Figur 21 – Bestämning av grävmaskinens riktning (dubbla mottagare) 

 

nligt den andra metoden bestäms inte positionen för svängcentrum alls. Istället 

bestäms skopans position i ett lokalt koordinatsystem genom addering av 

vektorer från origo, som antas vara i den första antennens centrum, till skopans 

spets. Därefter transformeras den lokala koordinaten på skopan till det globala 

E
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koordinatsystemet (Exempelvis WGS 84). Transformationen möjliggörs av att 

 är känd i såväl det lokala som 

fyra till antalet, representerar olika delar av grävmaskinen. 

ftersom både avstånd och riktning från den första antennen till bommens 

mas enligt 

oving base principen som visas i figur 22, där ena mottagaren på 

grävmaskinen fungerar som en referensstation till den andra mottagaren. 

Eftersom avståndet mellan de båda mottagarna på grävmaskinen är relativt litet 

jämfört med avståndet mellan basstationen och grävmaskinen, ger detta en 

bättre överensstämmelse mellan mottagarnas korrektioner. (Lindell, 2008) 

 

riktningen mellan den första och andra antennen

det globala koordinatsystemet. Denna metod används bland annat av Topcon. 

(Lindell, 2008) 

 

Vektorerna, oftast 

E

infästningspunkt är kända fås en vektor mellan dessa två punkter. Med hjälp av 

vinkelsensorer monterade på bommen, stickan och skopan bestäms även tre 

andra vektorer från infästningspunkten fram till skopan. (Lindell, 2008) 

 

Grävsystem med dubbla GNSS-mottagare brukar vanligtvis utfor

M

 
Figur 22 – Systemets uppbyggnad 
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6  

ad positioneringsnoggrannhet samt lägre kostnader på längre 

kt i form av en tidsvinst. Denna tidsvinst grundar sig på att ingen rotation för 

6.1  

sättning 

om byggbranschen. För att på bästa möjliga sätt avgöra vilket av de, i 

d en 

spektive två GNSS-mottagare. 

 

6.1.1  Praktiska mätningar  

Mätningarna utfördes i första hand på arbetsplatsen vid södra Ekkällan. (N: 

6472937.286, E: 536365.931 i koordinatsystemet SWEREF 99). Mätningarna 

genomfördes vid varierande väderförhållanden. Stark vind undveks dock, då 

detta kunde påverka totalstationens stationsetablering. Totalstationen som 

användes var Trimble 5602 DR200+ med fältdatorn Ranger500 med tillhörande 

Geopad-program om inget annat anges i mätprotokollen som återfinns i 

bilagorna. 

 

Mätningarnas genomfördes enligt nedanstående steg. Målet med mätningarna är 

som bekant att kunna bestämma positioneringsnoggrannheten för skopan vid 

Jämförelse av system med en eller två mottagare 
Det största säljargumentet för att företagen ska införskaffa system med dubbla 

mottagare är ök

si

riktnings- och positionsbestämning krävs och beskrivs närmare i avsnitt 6.2. 

 

Positionering 

En god positioneringsnoggrannhet är en självklarhet och grundförut

in

rapporten, undersökta systemlösningarna som ger bästa positionerings-

noggrannhet, har flera metoder utnyttjats. Dessa är praktiska mätningar och 

observationer samt intervjuer och frågeformulär ställda till grävmaskinister och 

representanter från tillverkare. Dessutom har det genomförts teoretiska 

beräkningar för att både kunna kontrollera de praktiska mätningarna samt förstå 

de bakomliggande orsakerna till eventuella skillnader mellan system me

re
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användning av grävmaskiner med GNSS-styrning. Positioneringsnoggrannheten 

tt 

 

1. Grävmaskinen mäter in tre punkter i dess närhet (se figur 23). Dessa 

punkter markeras på marken med sprayfärg. I och med metoden som 

markering av punkterna, kan noggrannheten på ovannämnda 

bedöms endast i plan (X,Y), då GNSS-styrda maskiner inte används för a

gräva på ett exakt djup/höjd, utan då används laserinstrument som komplement. 

Mätning av positioneringsnoggrannhet och längdavvikelse utfördes både för 

grävmaskiner med en GNSS-mottagare och för grävmaskiner med dubbla. 

används för 

punkter uppskattas till ±1 cm. Med andra ord kan tredje decimalen 

(millimeternoggrannhet) i avläsningar från maskinens dator utelämnas. 

För att avgöra om positioneringsnoggrannheten är beroende av skopans 

avstånd från svängcentrum, sätts punkterna ut på tre olika avstånd från 

grävmaskinen. Vi kan på detta vis kontrollera om felen i bestämning av 

svängcentrum fortplantas ju längre avståndet är mellan skopa och 

svängcentrum och i så fall till vilken grad. Koordinaterna som anges i 

grävmaskinens dator avläses och dokumenteras 

 
Figur 23 – Mätpunkternas placering 

 

2. Efter att grävmaskinen mätt in de tre punkterna, flyttas grävmaskinen 

och därefter mäts åter samma punkter in. Steg två gäller endast system 

med en enda GNSS-mottagare. Detta eftersom vid system med två 

mottagare är svängcentrum alltid positionerat. Det räcker oftast med att 

flytta grävmaskinen med en mottagare ett par decimeter för att den ska 

”tappa” positionen på svängcentrum. I och med detta, måste en ny 

position på svängcentrum erhållas genom rotation av grävmaskinens 

överdel ca 180 - 200 gon och tillbaka till ursprungsläget. Avsikten med 
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teras. 

 

Med hjälp av dessa mätningar kan avvikelsen av positioneringsnoggrannheten 

för grävmaskinen kontrolleras genom att jämföra differensen på koordinaterna 

från grävmaskinens mätningar mot mätningarna som görs med hjälp av 

totalstationen. I beräkninga lstationen generera 

det ”sanna” värdet. 

 

denna inmätning är att kontrollera hur stor differensen mellan olika 

mätningar (olika bestämningar av positionen på svängcentrum) kan vara. 

Dessutom fungerar detta steg som en kontrollmätning av steg ett. Även i 

detta steg avläses och dokumenteras koordinaterna som anges i 

grävmaskinens dator. 

3. För att kunna kontrollera avvikelsen på positioneringsnoggrannheten i 

grävmaskinens inmätningar/utsättningar, mäts samma punkter in med 

hjälp av en totalstation. Stationen etableras som fri station genom 

mätning mot tre bakåtobjekt i området. Bakåtobjekten utgörs i dessa 

mätningar av reflexer fastmonterade på närliggande hus. Skärbindning 

används för att bestämma den fria stationens koordinater. Avvikelsen dx, 

dy och dz mellan de olika bestämningarna av stationens koordinater ska 

ligga under 8 mm, men flera mätningar görs mot varje bakåtobjekt och 

på så sätt kan avvikelserna minimeras. Från totalstationen görs 

inmätningar av de tre punkterna på marken, som markerades i steg 1, 

och koordinaterna för dessa avläses och dokumen

rna av noggrannheten antas tota
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I tabell

det grä

återfinn

 
Tabell 2 ar 

 2 ges exempel på hur fältmätningarna protokollförts. I denna tabell är 

vmaskin 2 som undersökts. Liknande tabeller för de övriga mätningarna 

s i bilagorna 1 – 5. 

 – Exempel på fältmätning

 
 

.1.2  Teoretiska beräkningar 

ftersom beräkningarna bygger på iterationer av olika möjliga värden som 

GNSS-antennen kan förutsättas få, lämpar sig då ett datorprogram som på ett 

snabbt sätt utför dessa beräkningar utifrån inmatade parametrar. Programmet 

som används för beräkningarna är konstruerat i C++ och förklaringar till vad de 

olika delarna gör är kommenterat i källkoden (se bilaga 9). 

 

Det programmet utför är att utifrån inmatade värden på avståndet mellan GNSS-

mottagare och svängcentrum (radie), GNSS-mottagarens tolerans i plan och 

6

De teoretiska beräkningarna i detta avsnitt behandlar främst grävsystem med 

endast en GNSS-mottagare. Vidare undersöks endast den största möjliga 

avvikelse av svängcentrums samt skopans position som kan förekomma (”worst 

case scenario”).  

 

E
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 i plankoordinaterna och tar ingen hänsyn till 

öjdavvikelser. Vidare förutsätts det i programmet att grävmaskinen står helt 

rot för att avgöra om grävmaskinen lutar i 

någon riktning. Programmet är dessutom begränsat till att behandla endast 3603 

(46 656 000) stycken variationer av svängcentrums position. De variationer som 

behandlas av programmet är dock de som genererar störst avvikelse och är mest 

väsentliga. 

 

Den matematiska principen bakom programmet bygger på att utifrån tre 

punkter, som inte ligger i linje, kan endast en cirkel bildas och centrumpunkten i 

denna cirkel kan enkelt beräknas. Cirkelbågen som bildas motsvarar antennens 

bana kring svängcentrum vid rotationen och centrumpunkten motsvarar 

svängcentrum i verkligheten. De tre punkter som bildar varje specifik cirkel ä

NSS-antennens position vid olika tidpunkter. GNSS har som tidigare nämnts 

dock en noggrannhet på ± 2 cm i plan och därför kommer de tre punkterna att 

radien 2 cm, noggrannhetscirklar. Varje punkt 

ill 3603, är att endast randen till varje noggrannhetscirkel tas 

ed i beräkningarna och delas in i 360 punkter (en punkt för varje hel grad av 

5,021 millimeter för 

00 respektive 100-gons rotation. Viktigt att notera är att i dagens grävsystem 

svängvinkeln som maskinens överdel roterar (oftast 180 – 200 gon) beräkna hur 

stor avvikelsen i svängcentrums position maximalt kan bli. Dessa beräkningar är 

begränsade till avvikelser

h

plant. I verkligheten används gy

r 

G

representeras av cirklar med 

inom varje sådan noggrannhetscirkel kan kombineras med vilka andra punkter 

som helst inom de två andra noggrannhetscirklarna för att bilda en 

rotationscirkel. Anledningen till att antalet variationer på svängcentrums 

position uppgår t

m

de 360 möjliga i en cirkel). 

 

Resultaten presenteras i form av den största avvikelsen svängcentrum kan få i 

millimeter. Körexempel med resultat finns i bilaga 10 (sida 3/3), där det kan 

utläsas att de största differenserna är 40,404 respektive 14

2

bestäms svängcentrum utifrån flera cirklar, till skillnad från detta program som 

endast beräknar största differensen för svängcentrum utifrån en cirkel.  
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meters noggrannhet på GNSS-mottagaren samt en svängvinkel på 

200 gon och en radie på 2000 millimeter. 

ans position. Figur 24 visar de i beräkningarna 

nvända beteckningarna. 

Även utan ett sådant program kan den största avvikelsen visas grafiskt genom 

att behandla endast de punkter som antas ge upphov till de största differenserna 

för svängcentrums position. Detta har åskådliggjorts i rapporten i form av tre 

stycken CAD-ritningar.  

 

• I bilaga 11 visas den perfekta rotationen då GNSS-mottagaren antas ha 

en exakt noggrannhet. 

• Bilaga 12 visar gränserna för svängcentrums möjliga positioner vid 20 

milli

• Bilaga 13 visar gränserna för svängcentrums möjliga positioner vid 20 

millimeters noggrannhet på GNSS-mottagaren samt en svängvinkel på 

100 gon och en radie på 2000 millimeter. 

 

Enligt ritningarna i bilaga 11-13 kan det utläsas att största differensen på 

svängcentrums möjliga position vid 200-gons rotation respektive 100-gons 

rotation uppgår till 40 respektive 145 millimeter.  

 

Följaktligen måste svängcentrums avvikelse extrapoleras fram till skopans 

position. Med extrapolering menas här att felet som uppstår vid svängcentrum 

fortplantar sig och får därmed ett möjligen större värde vid skopan. Enligt 

föregående stycke fås svängcentrumavvikelsen på 40 millimeter, som erhålls 

vid 200 gons rotation, använts som exempel för att beräkna hur stort felet 

eventuellt kan bli för skop

a
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Figur 24 – Extrapolering av avvikelsen på svängcentrum fram till skopan 

 

För t

gäller f

aktuella

2

• v  = 155° (172,2 gon) 

 at  utföra beräkningen måste vissa antaganden göras. Dessa antaganden 

rämst antennens placering i förhållande till svängcentrum samt skopans 

 position.  

 

Sammanställning av antagna värden 

• L1 = 2 000 mm 

• L  = 10 000, 6 000 respektive 3 000 mm 

1

• v2 = 25° (27,8 gon) 

 

De orienterade riktningarna för linjerna mellan antenn och verkligt sväng-

centrum respektive antenn och beräknat svängcentrum beräknas enligt 

nedanstående formler. Koordinaterna för det verkliga svängcentrum sätts till 

(2 000, 2 000) för enkelhetens skull.  

 

( ) °≈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

−
=

°≈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=

114
40

arctan

115arctan

2

1

a

a

a

a

xx
yy

xx
yy

ϕ

ϕ
 

 

  



Jämförelse av system med en eller två mottagare  46 
   
 
 

Orienterad riktning för skopans position = 155 – (180 – 115) = 90° 

(riktigt svängcentrum) 

 

Orienterad riktning för skopans position = 155 – (180 – 114) = 89° 

(beräknat svängcentrum) 

 

L2 = 10 000 mm 

mmy

mmx

riktigs

riktigs

0001290sin*000100002

000290cos*000100002

,

,

=°+=

=°+=
 

 

mmy
mmx

beräknats

beräknats

9981189sin*000100002
215289cos*000100402

,

,

=°+=

=°+=
 

Skillnaden mellan beräknad och riktig position på skopan fås genom 

( ) ( ) mms 215000129981100022152 22
max, ≈−+−=Δ  

 

L2 = 6 000 mm 

s

s

000890sin =°y
riktig

*00060002
,

+=

mmx 000290cos*00060002 =°+=

mm
 

145289cos*00060402

riktig,

 

mmy beräknats

beräknats

999789sin*00060002,

,

=°+=

mmx = + ° =
 

Skillnaden mellan beräknad och riktig position på skopan fås genom 

( ) ( ) mms 700021452 2
max, +−=Δ 1450008999 2 ≈−  

L2 = 3 000 mm 

 

mmy

mmx

riktigs

riktigs

000590sin*00030002

000290cos*00030002

,

,

=°+=

=°+=
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000589sin* =° mmy
mmx

beräknats

beräknats

00030002
209289cos*00030402

,

,

+=

=°+=
 

killnaden mellan beräknad och riktig position på skopan fås genom S

( ) ( ) mms 920005000500020922 22
max, ≈−+−=Δ  

 

På samma sätt beräknas skopans differens i plan för svängcentrums differens på 

145 millimeter. Svaren redovisas i avsnitt 6.4 tabell 5. 

  

Den största avvikelsen på skopans position vid användning av grävsystem med 

dubbla GNSS-mottagare är, teoretiskt, något mindre. Anledningen är att ingen 

approximation av svängcentrumpositionen är nödvändig. Positionen för 

svängcentrum kan kontinuerligt bestämmas ur de två kända punkterna, GNSS-

antenne

 

enom användning av Moving Base principen, som finns beskrivet i avsnitt 

da GNSS-mottagarna på samma grävmaskin ungefär samma 

avvikelse. Detta leder i sin tur till att den beräknade svängcentrumpositionen får 

en avvikelse som maximalt uppgår till noggrannheten hos GNSS-mottagare 

(norma  ± 2 cm i plan). Även i fallet med dubbla mottagare, kommer 

avvikelsen på positionen av svängcentrum att fortplantas fram till skopans 

position. Avvikelsen på skopans position är, som visat i fallet med en mottagare, 

linjärt beroende av svängcentrumavvikelsen. En halvering av avvikelsen på 

svängcentrumpositionen ger därm

blir skopans avvikelse i plan vid användning av dubbla mottagare enligt 

edanstående. 

Lgrävarm = 10 000 mm  Δs,max ≈ 107 mm 

Lgrävarm = 10 000 mm  Δs,max ≈ 72 mm 

grävarm = 10 000 mm  Δs,max ≈ 46 mm 

 

rna, på grävmaskinen. 

G

5.4.2, får de bå

lt

ed en halvering av skopans avvikelse. Således 

n

 

L

  



Jämförelse av system med en eller två mottagare  48 
   
 
 

6.2  Ekonomi 

En av are 

leder till en effektivisering av arbetet. För att ha en möjlighet att avgöra detta 

behövs en bestämning av den tidsbesparing som grävmaskiner med dubbla 

GNSS- ottagare medför samt investeringskostnaderna för systemet. 

tationer kan generera 

stnadsbesparingar på olika sätt. Grävmaskinskostnaden per arbetsmoment 

6.2.1 

essa mätningar behandlar tidsåtgången vid rotation av maskin för 

om undersökts. Mätningarna delas in i perioder av kontinuerlig 

rävning och tidsåtgången för perioderna redovisas i kolumnen ”periodtid”. 

Mellan  som inte ingår i tidmätningen. 

Rotatio t tar för grävmaskinen att rotera 

för att b mt riktningen på maskinen. För 

aspekterna som undersöks är om system med dubbla GNSS-mottag

m

 

Tidsbesparingen som erhålls vid uteblivna ro

ko

minskas samtidigt som andra arbetsmoment som är beroende av grävmaskinens 

kan fortlöpa med minskade väntetider. 

 

Praktiska mätningar 

D

positionering av svängcentrum. Endast grävmaskiner med bara en mottagare 

undersöks här, då grävmaskiner med dubbla mottagare inte fungerar på samma 

sätt. Tiden beräknas från tidpunkten då föraren lyfter på skopan för att rotera 

fram till tidpunkten då att skopan är tillbaka till ursprungsläget. Tiden avrundas 

till hela sekunder, eftersom en noggrannare tidtagning inte är praktiskt möjlig. 

Tidtagningen pågick under drygt en timmes arbete för varje grävmaskin. Ingen 

hänsyn togs till den naturliga rotationen som uppkommer i form av pålastning 

av dumper och massförflyttningar.  

 

I tabell 3 ges exempel på hur tidmätningarna protokollförts. I denna tabell är det 

grävmaskin 4 s

g

 dessa perioder utförs andra arbetsmoment

nstiden i tabellen representerar den tid de

estämma positionen på svängcentrum sa
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varje rad summeras rotationstiden med alla föregående rotationstider och 

en sista kolumnen. presenteras i d

 
Tabell 3 – Exempel på tidmätningar 

 
 

Tidmätningarna som utfördes redovisas i bilagorna 6-8. Utifrån dessa mätningar 

kan en ungefärlig tidsvinst beräknas för varje maskintimme. Tidsvinsten per 

timme som beräknas ligger till grund för de teoretiska beräkningarna gällande 

ekonomi. 

eoretiska beräkningar 

Nedan uppvisas kostnadsuppgiftern

 

6.2.2 T

a (Ring, 2008) för arbetare och maskiner. 

 förekommer i beräkningarna är cirkapriser. Alla priser som

 

Generella uppgifter 

• Arbetsdagar per år uppgår till 220 dagar 

• En arbetsdag är normalt 8 timmar 

• En anläggare/arbetare kostar ungefär 300 kr/timme 
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r månad) 

• Hjulmaskin – 625 kr/timme 

e 

 

Nedanstående priser gäller vid köp av utrustning (baserat på två års 

avbetalning) 

• Tillägg på 75 kr/timme för system med enkel GNSS-mottagare 

• Tillägg på 125 kr/timme för system med dubbla GNSS-mottagare 

 

Utifrån bilagorna 6-8 fås tidsbesparingen i genomsnitt till cirka 212 sekunder 

per timme. Detta motsvarar 5,9 % av en timmes arbete. För att kunna beräkna 

vad rotationskostnaden blir per år behövs även kostnaden per timme för arbetare 

ch maskiner.  

talkostnad 

(625 [maskinkostnad] + 75 [tillägg för system med en mottagare]) x 220 

[antal arbetsdagar] x 8 [timmar per arbetsdag] = 1 232 600 kr/år 

besparing för bandburen maskin under ett år 

 

en mottagare]) x 220 

[antal arbetsdagar] x 8 [timmar per arbetsdag] = 1 416 800 kr/år 

Nedanstående priser gäller vid avtal per år (inkl. maskinförare samt 

baserat på 167 arbetstimmar pe

• Bandburen – 730 kr/timm

o

 

Exempel 1 – Kostnadsbesparing för hjulmaskin under ett år 

 

To

 

Kostnad för rotation (kan sparas in vid byte till dubbla mottagare) 

1 232 000 x 5,9 % ≈ 72 700 kr/ år 

 

Exempel 2 – Kostnads

Totalkostnad 

(730 [maskinkostnad] + 75 [tillägg för system med 
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are) 

 

Exempel 3 – Kostnadsbesparing för arbetare under ett år (1 arbetare antas 

vänta 10 min/dag  p.g.a. rotationen som motsvarar 2,1 % av en arbetsdag) 

ostnad för anläggare/hantverkare 

0 [antal 

 

läggskostnad för dubbla GNSS-mottagare 

(125 – 75 [tilläggskostnad för dubbla GNSS-mottagare per timme]) x 

tsdagar] x 8 [timmar per arbetsdag] = 88 000 kr/år 

 

Enligt kr/år 

(minim m) och 83 600 + 11 100 = 94 600 kr/år (maximum). Kostnaden för en 

extra G  

kostnad

llet för en 

ottagare varierar enligt följande. Dessa ”kostnader” förutsätter att utrustningen 

används under hela året. 

 

88 000 – 94 600 = – 6 600 kr/år (bandgrävare samt väntetid för en 

anläggare, negativt tecken tyder på en besparing) 

Kostnad för rotation (kan sparas in vid byte till dubbla mottag

1 416 800 x 5,9 % ≈ 83 600 kr/ år 

 

Totalk

300 [kostnad för en anläggare/arbetare per timme] x 22

arbetsdagar] x 8 [timmar per arbetsdag] = 528 000 kr/år 

Kostnad för rotation (kan sparas in vid byte till dubbla mottagare) 

528 000  x 2,1 % ≈ 11 100 kr/ år 

 

Exempel 4 – Til

 

Tilläggskostnad för en ytterliggare mottagare 

220 [antal arbe

exemplen ovan varierar kostnaden för rotation mellan 72 700 

u

NSS-mottagare är 88 000 kr/år som är direkt jämförbar den uppskattade

en för rotationen under ett år. 

 

Kostnaden för införandet av grävsystem med två mottagare istä

m

88 000 – 72 700 = 15 300 kr/år (hjulgrävare) 
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6.3  Interv

slutändan är det grävmaskinisten som avgör vilken noggrannhet och precision 

ndra 

stem som provats. Intervjufrågorna är ställda till sju förare av grävmaskiner 

med en resentanter från tillverkare. 

Frågorn

beskriv r det finns. I 

merparten av intervjuerna är frågorna muntligt ställda till berörda personer.  

Intervju s 

redovis

 

mgått, det gäller både 

rare av system med enkel respektive dubbla GNSS-mottagare. Erfarenheten 

av grä talet har arbetat som 

grävma

 

örare av grävmaskiner med en GNSS-mottagare är överlag nöjda med det 

n dessa förare inte uttala sig om för- och 

ackdelar med system med två mottagare.  

eter i höjd. De arbetsmoment som kräver störst 

oggrannhet är enligt de tillfrågade bland annat följande: 

 

• 

• 

juer 

I 

som åstadkoms i grävmomenten. Det är därför viktigt att få en inblick i vad 

maskinförarna anser om sina nuvarande grävsystem samt om eventuella a

sy

 eller två GNSS-mottagare samt tre rep

a har formulerats på ett öppet sätt, där föraren med egna ord kan 

a hur grävsystemet upplevs och vilka för- och nackdela

frågorna återfinns i bilaga 9. Svaren från intervjuer som genomfört

as sammanfattat i detta avsnitt. 

En formell utbildning av systemen har förarna aldrig geno

fö

varbeten hos de tillfrågade är dock stor. Fler

skinister i över tio år och haft erfarenhet av GNSS-styrning i cirka tre år. 

F

nuvarande grävsystemet. Motiveringen som uppges är att det är ett bra 

hjälpmedel som underlättar grävarbetet. Dock har dessa förare av grävmaskiner, 

som i dagsläget är utrustade med en mottagare, aldrig provat system med två 

GNSS-mottagare. I och med detta ka

n

 

Enligt maskinförarna varierar tillräcklig noggrannhet mellan ± 5 – 10 centimeter 

i plan och ± 5 centim

n

Justering av husgrunder 

Justering av terrassytor vid vägbyggnation 
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• Ledningsschakt vid dåligt fall 

tätorter är dock det dominerande problemet det så kallade multipath som 

ottagare. 

vslutningsvis har vissa tillverkare valt att inte installera ett lasersystem i 

maskinerna blir helt 

illastående vid tillfällen då ingen kontakt med satelliterna finns. 

 

Det som upplevs som mest negativt med grävmaskiner utrustade med en GNSS-

mottagare är det faktum att förarna ständigt måste rotera maskinen för att kunna 

bestämma positionen på svängcentrum samt riktningen på maskinen. Det måste 

påpekas att rotationen upplevs som ett störningsmoment endast vid de 

arbetsmoment där den naturliga rotationen inte ingår. Att undgå rotationen är 

därmed en av de stora fördelarna med dubbla mottagare och bekräftas av de 

förare som bytt systemet från en till två mottagare. Särskilt då grävmaskinen 

inte har möjlighet att utföra rotationen på grund av exempelvis platsbrist vid 

arbeten i tätorter. 

 

I 

ställer till med mest bekymmer för förarna. Detta gäller för grävmaskiner 

utrustade med en såväl som med två GNSS-mottagare. Ingen bland förarna av 

grävmaskiner med dubbla GNSS-mottagare har upplevt någon som helst 

förbättring angående reduktion av flervägsfel genom införande av dubbla 

m

 

Ytterligare synpunkter från förare av maskiner med dubbla mottagare, är att 

förarna känner större press att utföra mer arbete under kortare tid. Detta då det 

förutsätts att grävmaskinen är kapabel till effektivare arbete samtidigt som 

förarna erhåller högre ersättning.  

 

A

kombination med GNSS-systemet med dubbla mottagare. Lasersystemet gör det 

möjligt för grävmaskinerna att erhålla en specifik höjd från ett laserplan. 

Avsaknaden av lasersystemet innebär således att gräv

st
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.4 Sammanställning av resultat 

ma punkt. 

6

Den uppskattade positioneringsnoggrannheten som erhållits från fält-

mätningarna har sammanställts i tabell 4 och 5. Storleken på avvikelsen har i 

dessa tabeller beräknats genom att bestämma absolutbeloppet av differensen 

mellan en punkts koordinater, inmätt dels av grävmaskinen dels av totalstation 

eller annan utrustning. Formeln som använts för beräkningarna redovisas nedan, 

där i är numret på den aktuella punkten som positioneringsavvikelsen bestäms 

för. Positioneringsavvikelsen som bestäms genom användning av denna formel 

är avvikelsen mellan koordinater inmätta med grävmaskin respektive 

totalstation för sam

 

( ) ( )2.,,
2

.,, totalstnigrävmaskinitotalstnigrävmaskini YYXXlseingsavvikePositioner −+−=  

 

Mätpunkternas placering och mätstegens utförande i tabell 4 följer mallen enligt 

avsnitt 6.1.1. I den högra kolumnen i tabell 4 ses positioneringsavvikelsen för 

mätpunkt 1, 2 och 3 utförda av grävmaskin och totalstation. 
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Tabell 4 – Positioneringsavvikelse i plan för samtliga inmätta punkter 

 
 

I tabell 5 redovisas den maximala, minimala samt medelavvikelse både i plan 

och i höjd. Mätningarna utfördes enligt anvisningarna i avsnitt 6.1.1. I tabellen 

beräknas exempelvis värdena för grävmaskin 1 i steg 1 enligt följande. Utifrån 

resultaten i tabell 4 fås positioneringsnoggrannheten genom att använda 

ovanstående formel för positioneringsavvikelse på de tre punkterna i steg 1.  
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id positionering av 
skopan 
Tabell 5 – Maximala, minimala samt medelavvikelsen i plan och höjd v

 
 

Punkt 1, närmast grävmaskinen 

( ) ( ) mm137685,10788655,107886914,10912389,109123 22 =−+−  

 

Punkt 2 

( ) ( ) mm199187,10788399,107882511,10912454,109124 22 =−+−  

 

Punkt 3, längst ifrån grävmaskinen 

( ) ( ) mm127496,10788040,107880937,10912402,109125 22 =−+−  

 

Utifrån dessa beräkningar fås maximala avvikelsen till 199 mm, minimala 

avvikelsen 127 mm samt medelvärdet (137+199+127)/3 = 154 mm. På liknande 

sätt beräknas den uppskattade noggrannheten för höjden. I beräkningarna antas 

totalstationens värden vara de ”sanna” värdena. 

 

Värdena i den nedersta raden i tabell 5 uppvisar synnerliga höga siffror. Detta 

beror, enligt föraren, på en misstänkt trasig antenn. Antennen i fråga är den som 

används för att ta emot data från referensstationen.  

 

Precisionen ska egentligen beräknas som differensen mellan den mätta punktens 

koordinater och medelvärdet av alla inmätningar av punkten. Beroende på de få 
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valts. En uppskattad längdavvikelse mellan punkterna har istället beräknats. 

Först beräknades avståndet mellan punkterna 1, 2 och 3 inmätta med 

grävmaskin. Därefter beräknades motsvarande avstånd inmätta med totalstation. 

Slutligen beräknades längdavvikelserna som skillnaden mellan dessa avstånd.  

 

Formeln som använts för beräkningarna redovisas nedan. 

 

Längdavvikelse

mätningar som kunde genomföras för varje punkt, har ett annat tillvägagångssätt

( ) ( )2,1,
2

,1, grävmaskinigrävmaskinigrävmaskinigrävmaskini YYXX ++ −+−=  

( ) ( )2.,1.,
2

.,1., totalstnitotalstnitotalstnitotalstni XX −− YY ++ −+  

 

tabell 6 beräknas exempelvis värdena för grävmaskin 1 i steg 1 enligt följande. 

Utifrån bilaga 1 fås längdavvikelsen genom att använda ovanstående formel för 

ellan parvisa punkter i steg 1.  

I 

 

längdavvikelsen för sträckorna m

 
Tabell 6 – Längdavvikelse i plan 
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Längdavvikelse 1, mellan punkt 1 och punkt 2 

( ) ( ) −−+− 22 99,10788255,10788654,10912489,109123  

( ) ( ) mm70187,107883685,107886511,109124914,109123 22 =−+−  

 

Längdavvikelse 2, mellan punkt 2 och punkt 3 

( ) ( ) −−+− 22 40,10788099,10788202,10912554,109124  

( ) ( ) mm91496,107880187,107883937,109124511,109124 22 =−+−  

 

Längdavvikelse 3, mellan punkt 3 och punkt 1 

)( ) ( −−+− 22 55,10788640,10788089,10912302,109125  

( ) ( ) mm20685,107886496,107880914,109123937,109124 22 =−+−  

mala avvikelsen 

0 mm samt medelvärdet 

 

Utifrån dessa beräkningar fås maximala avvikelsen 91 mm, mini

( ) mm603/209170 =++2 . I beräkningarna antas 

 ”sanna” värdena. 

 

Av samma anledning som tidigare nämnts är den nedersta raden i tabell 6 

missvisande. I detta fall har längdavvikelsen endast beräknats i plan, eftersom 

höjdavvikelsen inte anses vara viktig i denna undersökning. 

 

De teoretiska beräkningarna och den grafiska illustrationen (bilaga 10 – 13) 

sammanställs i tabell 7 där maximal differens för svängcentrum visas. Dessa 

värden kan ej jämföras direkt med fältmätningarna. Orsaken är att i 

fältmätningarna bestäms avvikelsen på skopans position och inte 

svängcentrums.  

totalstationens värden vara de
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entrum Tabell 7 – Teoretisk differens vid positionering av svängc

 
 

Med den anledningen extrapolerades värdena från tabell 7 fram till skopans 

position. Beräkningarna redovisas i avsnitt 6.1.2. 

 är möjlig för skopans 

position vid en rotationsvinkel som varierar mellan 100 – 200 gon i 

kombination med olika avstånd från skopa till svängcentrum. 

 
abell 8 – Maximal differens för skopans position baserad på resultaten från tabell 7 

 

Tabell 8 visar den teoretiskt maximala differensen som

T

 
 

Utifrån tidmätningarna (se avsnitt 6.2.2) fås ett procentuellt värde på hur mycket 

d per dag som åtgår vid rotation av maskinen (5,9 %). Översatt till kronor ger ti

det en kostnad för rotation mellan 64 900 kr/år (minimum) och 75 800 + 11 100 

= 86 900 kr/år (maximum). Kostnaden för en extra GNSS-mottagare är däremot 

220 000 kr/år som är betydligt större än den möjliga kostnaden för rotationen. 
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 från intervjuerna 

sammanställas i punktform. 

 

• Ingen utbildning för systemen har genomgåtts, dock stor erfarenhet 

bland förarna. 

• Tillräcklig noggrannhet är enligt förarna ± 5 – 10 cm i plan och ± 5 cm i

höjd. 

n största fördelen med dubbla 

GNSS-mottagare. 

Avslutningsvis kan de viktigaste huvudpunkterna

 

• Rotationen är den största nackdelen och upplevs som störande. 

• Att slippa rotationen anges också som de

• Dubbla mottagare leder till krav på ett ökat arbetstempo för förarna. 

• Ingen förbättring av multipath (flervägsfel) har märkts vid byte till 

dubbla mottagare.  
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7 Analys ser 
ältmätningarna som utfördes var relativt begränsade till antalet. En jämförelse 

av 

mätningar ger endast en grov överblick av skillnaderna. Dessutom är dessa 

mät

antalet er från satelliterna och satelliternas geometriska spridning på 

him ör olika 

föru ä

Utöver ädrets inverkan på mätningarna där både temperatur 

och f t till 

refe

 

En annan felkälla vid jämförelsen är att totalstationens värden på inmätta 

punkter, som antas vara de ”sanna” värdena, inte alltid har samma avvikelse. 

Avvikelsen beror på stationsetableringen som varierar för varje specifik 

mätning. Målet har dock alltid varit att erhålla en stationsetablering med mindre 

avvikelse än 5 millimeter. Egentligen hade en inmätning av en känd punkt 

kunnat bekräfta avvikelsens storlek, men p.g.a. avsaknaden på kända fixpunkter 

på arbetsplatserna har denna kontroll inte kunnat genomföras. 

 

I och med detta kan inte all vikt i jämförelsen läggas på fältmätningarna och ett 

mer omfattande teoretiskt avsnitt togs fram. De teoretiska beräkningarna 

kompletterar fältmätningarna och ger en uppfattning om resultatens rimlighet.  

 

En jämförelse av positioneringsnoggrannheten mellan de båda systemen baserad 

på de teoretiska modellerna uppvisar en annan bild. System med en mottagare 

har enligt den framtagna modellen en avvikelse på ungefär 92 – 215 millimeter 

vid en rotationsvinkel på 200 gon (120 – 200 gon är en vanlig förekommande 

svängvinkel). Fältmätningarnas resultat visar en viss överrensstämmelse med 

den teoretiska modellen.  

och slutsat
F

uppskattade noggrannhets- och precisionsvärden utifrån endast fem 

ningar utförda på olika platser och vid olika tidpunkter. Som bekant ändras 

signal

lavalvet (GDOP) beroende på tid och plats, vilket medf

ts ttningar för en noggrann bestämning av grävmaskinernas position. 

 detta tillkommer v

 lu tfuktighet påverkar noggrannheten för GNSS-utrustningen. Avstånde

rensstationen är ytterligare en faktor som påverkar jämförelsen. 
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vikelsen på skopans position i den 

ätningarna 

esultaten från fältmätningarna visar en stor spridning, men vissa slutsatser kan 

n av de kanske viktigaste slutsatserna är således positioneringsnoggrannhetens 

 

ntenn uppvisade mycket stora avvikelser jämfört med mätningar utförda med 

ontroll av mätdata (se tabell 4) kan det utläsas att 

I fallet med två mottagare halveras av

teoretiska modellen vid användning av Moving Base. De praktiska m

av noggrannheten vid positionering med maskiner med två mottagare stämmer 

inte överens med de förväntade teoretiska resultaten. Detta beror troligen på 

dåligt kalibrerade/servade grävmaskiner. 

 

Enligt teoretiska modeller är grävmaskiner med dubbla GNSS-mottagare 

avsevärt bättre än grävmaskiner med en mottagare. Men detta gäller endast vid 

extrema fall, då svängcentrumpositionen har en differens på cirka 40 millimeter. 

En differens på 40 millimeter uppkommer nästan aldrig om maskinen är väl 

inställd, vilket var fallet med grävmaskin 2 (se bilaga 2).  

 

R

ändå dras. Positioneringsavvikelsen för dubbla mottagare uppvisar ett något 

sämre värde än en väl inställd maskin med enkel mottagare (grävmaskin 2). 

Som tidigare påpekats kan inte resultatet helt baseras på fältmätningarna 

beroende på de nämnda begränsningarna. Längdavvikelsen mellan parvisa 

punkter uppvisar däremot likvärdiga värden systemen emellan även vid få 

mätningar. 

 

E

och längdavvikelsens beroende av en välskött och fullt fungerande grävmaskin 

med tillhörande grävsystem. Grävmaskin 1 med ett eventuellt gyrofel (maskinen 

får ett felaktigt värde på lutningen) och grävmaskin 4 med en misstänkt trasig

a

hjälp av totalstation. 

 

Avvikelsens storlek beror även på andra faktorer. De teoretiska beräkningarna 

av positioneringsavvikelsens beroende av avstånd mellan skopa och 

svängcentrum (se tabell 8) visar en större positioneringsavvikelse längre bort 

från maskinen. Vid en k
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vvikelsens ökning har enligt den teoretiska studien ett linjärt förhållande till 

ngsnoggrannhet tyder 

e teoretiska resultaten på att avståndet till skopan som längst får vara ungefär 5 

 för rotation vid alla möjliga arbetsmoment. Enligt våra 

dmätningar upptar rotation för riktningsbestämning/positionering 5,9 % av 

stningen. Med tanke på detta kan det vara aktuellt att välja 

tt system med två GNSS-mottagare för att på så sätt underlätta för 

avvikelsen på skopans position beroende på avstånd från grävmaskinen inte 

följer den teoretiska mallen. De två huvudsakliga anledningarna till detta är 

bristen på tillgängliga grävmaskiner samt de få mätningar som utfördes för varje 

grävmaskin. 

 

A

grävarmens utsträckning. Med andra ord skulle då större grävmaskiner med 

längre räckvidd följaktligen få sämre noggrannhet på skopans position. 

Exempelvis är noggrannhetens avvikelse för en skopa på avståndet 10 meter 

från grävmaskinen drygt 3 gånger så stor som för en skopa på avståndet 3 meter. 

Med tanke på vad förarna anser vara tillräcklig positioneri

d

meter.  

 

Den ekonomiska analysen är i grunden baserad på tidmätningarna. På grund av 

att mätningarna utfördes under semesterperioden, har tillgången på 

grävmaskiner i arbete inte varit tillfredsställande. Detta speglas i antalet utförda 

tidmätningar som med fördel kunde ha varit fler för att kunna bedöma 

tidsåtgången

ti

arbetstiden. Med möjligheten att spara in 5,9 % av arbetstiden skulle 

extrakostnaden för införandet av system med två mottagare bli cirka 15 300 

kr/år som högst och – 6 600 kr/år som lägst, dvs. en besparing.  

 

Entreprenören får i princip samma kostnad oberoende av systemval vid ett 

eventuellt köp av utru

e

grävmaskinisterna som slipper det störande momentet, dvs. rotationen. 

Dessutom kan ett grävsystem med två mottagare utföra fler arbetsmoment 

snabbare och teoretiskt noggrannare. 
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äxtlighet. Rent generellt borde grävmaskiner utrustade med dubbla 

NSS-mottagare passa bättre för alla arbetsmoment som kräver kontinuerliga 

llning av förarna kan rotationen för 

ositioneringen bli en naturlig del i arbetet. Det åstadkoms exempelvis genom 

ch måste rotera 

r att erhålla en ny bestämning av dessa. En hjulgrävare med dubbla GNSS-

ath blir enligt de få tillfrågade förarna 

varken sämre eller bättre av ett system med dubbla mottagare. 

Vissa arbetsmoment lämpar sig bättre för grävmaskiner utrustade med dubbla 

GNSS-mottagare. De arbetsmoment som anges av förarna är arbete vid trånga 

utrymmen där rotationen försvåras/omöjliggörs av exempelvis byggnader i dess 

närhet eller v

G

förflyttningar av grävmaskinen, exempel vid avjämning av en terrassyta under 

konstant förflyttning (väg- eller järnvägsbyggen). En maskin med endast en 

mottagare skulle i detta fall vara tvungen att vid varje förflyttning, rotera för att 

bestämma skopans position och riktning. Ytterligare ett exempel på sådana 

arbetsmoment är smala ledningsgravar där schaktmassorna placeras alldeles 

intill kanterna.  

 

Genom noggrann planering och framförhå

p

att massorna läggs bakom eller vid sidan om maskinen när den utför arbete i 

färdriktningen. Detta resulterar i att positionen och riktningen bestäms 

fortlöpande under arbetets gång. 

 

För hjulgrävare som utför tunga lyft i samband med grävning kan det vara 

fördelaktigt att uppgradera till dubbla mottagare. Detta grundas på hjulgrävarnas 

större benägenhet att ”gunga” då tunga föremål/massor lyfts i samband med 

rotation. Om grävmaskinen är utrustad med enbart enkel mottagare kan dessa 

gungningar leda till att systemet tappar position och riktning o

fö

mottagare skulle däremot hela tiden ha positionen bestämd. 

 

Som tidigare nämnts så finns det vissa svårigheter med att utföra grävarbeten i 

tätorter eller invid byggnader. Problemet uppstår då signalerna reflekteras mot 

exempelvis höga husväggar med plåtfasader och felaktiga värden på skopans 

position erhålls. Reduktionen av multip
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Sammanfattningsvis kan det sägas att systemet med två mottagare är mest 

fördelaktigt för grävmaskiner som utför de arbetsmoment som tidigare 

beskrivits. I sådana fall rekommenderas ett köp av systemet, vilket i längden 

lönar sig bättre än hyra/leasing.  
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8  

de positionering samt rotationstider inte blev 

ka många som behövts för en statistisk analys. I stället redovisas mätresultaten 

som beräknade avvikelser kompletterade med en teoretisk modellanalys. Därför 

kan det vara intressant att undersöka en större mängd grävmaskiner gällande 

både noggrannhet och precision samt tidmätningar. En sådan fördjupning, med i 

stort sett enbart mätningar, skulle möjliggöra en statistiskt grundad jämförelse 

mellan de olika systemen. 

 

Ytterligare en fördjupning kan vara att undersöka andra anläggningsmaskiner, 

exempelvis bandschaktare eller väghyvlar, med inriktning mot en jämförelse av 

system med endast en respektive två GNSS-mottagare. 

 

Intervjuer som utförs bör ställas muntligt till berörd personal i samtliga fall. En 

av de stora nackdelarna med skriftligt ifyllda frågeformulär är de kortfattade och 

ibland missledande svar som erhålls. 

 

Genom detta examensarbete har många kontakter knutits med nyckelpersoner 

inom området som i ett senare skede kan komma till nytta. Vidare har insynen i 

en mätteknikers arbetsdag ökat och kunskaperna inom geodesi har repeterats 

och vidgats avsevärt.  

 

Avslutande diskussion 
Tyvärr utfördes detta examensarbete under semestertiden. Detta resulterade i att 

antalet fältmätningar gällande bå

li
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Figur 3 – ESA medlems- och samarbetsländer. 
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Figur 4 – Modulering av signaler från GPS-satelliter 

http://www.colorado    

 

Figur 6 – Tre satelliter krävs för att få koordinaterna för mottagaren i 

satellit krävs för att eliminera klockfelet.  

 

Figur 5 – Principen bakom beräkning av avstånd mellan satellit och

mottagare vid kodmätning. (Ali, Baland & Peuravaara, Mattias 2008) 

 

punkt X1. En fjärde 
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Figur 7 – Principen för bärvågsmätning 
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10_Sa_fungerar_GNSS.pdf  

GPS).  

http://www.e.kth.se/~e98_dak/gps/

 

Figur 8 – Principen bakom relativ mätning (D

  

ättre satellitkonfiguration 

Figur 10 – DOP-talen 

(Ali, Baland & Peuravaara, Mattias 2008) 

 

Figur 9 – Sämre respektive b

(Ali, Baland & Peuravaara, Mattias 2008) 
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Figur 12 – Störningar som kan förekomma i atmosfären. 
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Figur 13 – Placering av kompon
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Figur 14 – Användningsområden för enfallsstyrning 

h   

ttp://www.scanlaser.se/sv/produkter/graevsystem/tvaafall.aspx

 

Figur 15 – Placering av komponenter för tvåfallssystem 

h

 

Figur 16 – Användningsområden för tvåfallsstyrning 

http://www.scanlaser.se/sv/produkter/graevsystem/tvaafall.aspx

 

Figur 17 – Placering av komponenter för system med tilt 

http://www.scanlaser.se/sv/produkter/graevsystem/tilt.aspx

 

Figur 18 – Användningsområden för system med tilt 

ttp://www.scanlaser.se/sv/produkter/graevsystem/tilt.aspxh

 

Figur 19 – Placering av komponenter för system med GNSS-styrning 

ttp://www.scanlaser.se/sv/produkter/graevsystem/gps.aspxh

 

Figur 20 – Bestämning av grävmaskinens riktning (en mottagare) 

li, Baland & Peuravaara, Mattias 2008) (A
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tning (dubbla mottagare) 

um fram till skopan 

 

Figur 21 – Bestämning av grävmaskinens rik

(Ali, Baland & Peuravaara, Mattias 2008) 

 

Figur 22 – Systemets uppbyggnad 

(Ali, Baland & Peuravaara, Mattias 2008) 

 

Figur 23 – Mätpunkternas placering 

(Ali, Baland & Peuravaara, Mattias 2008) 

 

Figur 24 – Extrapolering av avvikelsen på svängcentr
(Ali, Baland & Peuravaara, Mattias 2008) 
 

  



   
   

Bilago

Kontroll av noggrannhet och precision (Grävmaskin 1)  Bilaga 1 

r 

 
 

Observationer och ytterligare kommentarer 

• Koordinaterna anges i Linköping kommuns lokala koordinatsystem 

• Grävmaskinen är bandburen 

• Ingen tiltsensor på grävmaskinen 

• Grävmaskinen kunde förflyttas cirka 20 cm, innan ny position på svängcentrum 

behövde bestämmas 

• Vid mätningarna var maskinen placerad på icke plant underlag 

• Referensstationen befinner sig cirka 3 300 m från arbetsplatsen 

 

 

 

 

 



   
   

Kontroll av noggrannhet och precision (Grävmaskin 2)  Bilaga 2 

 
 

Observationer och ytterligare kommentarer 

• Koordinaterna anges i Linköping kommuns lokala koordinatsystem 

 cirka 3 300 m från arbetsplatsen 

ka 20 cm, innan ny position på svängcentrum 

 

 

• Grävmaskinen är bandburen 

• Grävmaskinen är nyligen kontrollerad och justerad 

• Referensstationen befinner sig

• Grävmaskinen kunde förflyttas cir

behövde bestämmas 

 



   
   

Kontroll av noggrannhet och precision (Grävmaskin 3)  Bilaga 3 

 
 

 
Skiss över mätpunkterna och dess inbördes avstånd 

 

Observationer och ytterligare kommentarer 

• Koordinaterna anges i rikets koordinatsystem RT90 

• Grävmaskinen är bandburen 

 

 



   
   

Kontroll av noggrannhet och precision (Grävmaskin 3)  Bilaga 4 

 
 

 
Skiss över mätområdet med dess närliggande byggnader och växtlighet

 



   
   

Observationer och ytterligare kommentarer 

• Grävmaskinen är bandburen 

• DOP-tal = 2.0 

• Kontakt med 12 satelliter varav 9 GPS och 3 GLONASS 

• Mätinstrument som användes var Leica TCRP1201 totalstation 

 

 

 

• Koordinaterna anges i rikets koordinatsystem RT90 

 



   
   

Ko r vmaskin 4)  Bilaga 5 nt oll av noggrannhet och precision (Grä

 
 

Observationer och ytterligare kommentarer 

• Koordinaterna anges i ett lokalt koordinatsystem 

• Grävmaskinen är bandburen 

• DOP-tal varierar mellan 3,7 – 4,1 

• Kontakt med 7 satelliter 

• Punkterna mättes in med handburen GPS istället för totalstation på grund av 

bristen på fixpunkter i området 

 

 

 

 



   
   

Mätning av rotationstider (Grävmaskin 1)  Bilaga 6 

 
 

 



   
   

 

 
Skiss över mätområdet med dess närliggande byggnader och växtlighet 

 

Observationer och ytterligare kommentarer 

• Varje period (grävmaskinens position) som förekommer i tabellen (1 – 5) är 

markerad i bilden ovan 

 

 

 

 



   
   

Mätning av rotationstider (Grävmaskin 4)  Bilaga 7 

 
 

Observationer och ytterligare kommentarer 

• På grund av arbetsmomentets typ uppkommer den naturliga rotationen då massor 

hämtas framför maskinen och flyttas bakom maskinen för att utjämna slänten. 

Detta tionera 

svängcentrum. 

 

 

 resulterar i att maskinisten inte behöver rotera enbart för att posi

 

 



   
   

Mätning av rotationstider (Grävmaskin 5)  Bilaga 8 

 
 

Observationer och ytterligare kommentarer 

• Arbetet sker nära skogskant vilket resulterar i att maskinen tappar fix-lösningen 

för GNSS-mottagaren 

 



 

Intervjufrågor till grävmaskinister  Bilaga 9 

• Hur länge har du jobbat som grävmaskinist? 

 

• Vilket grävsystem används i grävmaskinen för tillfället? (Tillverkare/modell) 

 

• Hur länge har du arbetat med det aktuella grävsystemet? 

 

• Har du fått någon utbildning för systemet? Om ja, under hur lång tid? 

 

• Finns det enligt dig några för- och nackdelar med grävsystemet? 

 

• Har du fått prova på andra system? (Ange även tillverkare/modell) 

o Vad är i så fall den största skillnaden mellan nuvarande och föregående 

systemet? 

 

• Vad anser du vara tillräcklig noggrannhet vid grävning? (Ange gärna svaret i cm) 

o I plan? 

o I höjd? 

 

• Vid vilken typ av grävning (ledningsschakt, fundament o.s.v.) tycker du det krävs 

störst noggrannhet? 

 

• Har du någonsin grävt nära byggnader med fasad som mestadels består av plåt 

eller glas? Om ja, hur påverkades då fixlösningen och noggrannheten vid 

grävning? 

 

äget utan att den aktuella fixlösningen 

 

• Hur mycket kan maskinen flyttas i dagsl

påverkas? 

 



 

Källkod och körexempel för det fram ilaga 10 tagna  B

pro r
/**********************************************************************************/ 
/* SC_diff.cpp     version 1.0                                                    */ 
/* Baland Ali & Mattias Peuravaara                                                */ 
/*                                                                                */ 
/* Datum: 2008-07-10                                                              */ 
/*                                                                                */ 
/* Program som beräknar differensen på svängcentrum för grävmaskin i 2D-plan      */ 
/* utifrån onoggrannheten i GNSS-bestämningen.                                    */ 
/*                                                                                */ 
/* Indata: radie, GNSS-diff, antal mätpunkter, maskin-diff, svängvinkel           */ 
/* Utdata: SC-diff                                                                */ 
/*                                                                                */ 
/* Copyright 2008 © Baland Ali & Mattias Peuravaara                               */ 
/**********************************************************************************/ 
 
str  
{ 
    float x, y; 
}; 
 
# i u
# include < m
# include " d
# include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   s
    const int SC_x = 0, SC_y = 0, antal_matpunkter = 3;  
    const float pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375; 
    float radie, GNSS_diff, svangvinkel; 
     
    //Meny och inläsning av variabler 
    cout << ">> Beräkning av differensen för svängcentrum på grävmaskiner <<"; 
    cout << endl << endl; 
   u
    cin >> radie; 
    cout << endl << "Ange GNSS differensen i plan [mm]: "; 
    cin
    cout << endl << "Ange svängvinkel vid fixrotation [gon]: "; 
    cin >> svangvinkel; 
   
   B
    pun
    for
    { 
            double vinkel = (svangvinkel/(antal_matpunkter - 1)); 
            vinkel = vinkel * i; 
            P[i].x = SC_x + (radie * cos((vinkel * 0.9)*(pi/180))); 
            P[i].y = SC_y + (radie * sin((vinkel * 0.9)*(pi/180)));     
    }  
    
    //Bestämning av de Möjliga Punkter med den givna GNSS_diffen. 
    punkt MP1[359], MP2[359], MP3[359]; 
   for(int j=0; j <360 ; j++) 
   { 
            MP1[j].x = P[0].x + (GNSS_diff * cos(j*(pi/180))); 
            MP1[j].y = P[0].y + (GNSS_diff * sin(j*(pi/180)));    

g ammet 

uct punkt 

ncl de <iostream> 
io anip> 
io os.h" 

 do _console(); 

 co t << "Indata" << endl << "Ange radie [mm]: "; 

 >> GNSS_diff; 

  
 // estämning av tre Punkter på cirkeln med angivet radie och centrum i (0,0) 

kt P[antal_matpunkter]; 
(int i=0; i < antal_matpunkter; i++) 

 

 
 

 



 

    } 

.x = P[1].x + (GNSS_diff * cos(j*(pi/180))); 

.y = P[1].y + (GNSS_diff * sin(j*(pi/180)));    

lade for-satser som går igenom alla 360*360*360 möjliga utfall 
0; i<360; i=i+45) 

nt j=0; j<360; j=j+45) 
        { 

r(int k=0; k<360; k=k+45) 

       //Bestämning av x-koordinaten för cirkelcentrum 
       BCP.x = (((MP2[j].y-MP1[i].y)/(MP2[j].x-MP1[i].x)* 

         ((MP3[k].y-MP2[j].y)/(MP3[k].x-MP2[j].x))* 
      (MP1[i].y-MP3[k].y)+(MP3[k].y-MP2[j].y)/ 
      (MP3[k].x-MP2[j].x)*(MP1[i].x+MP2[j].x)- 

                (MP2[j].y-MP1[i].y)/(MP2[j].x-MP1[i].x)* 
                (MP2[j].x+MP3[k].x))/(2*((MP3[k].y-MP2[j].y)/ 

        (MP3[k].x-MP2[j].x)-(MP2[j].y-MP1[i].y)/ 

m 
P1[i].x, 2)-pow(MP2[j].x, 2)+ 

y, 2)-pow(MP2[j].y, 2)-2* 

w(BCP.y, 2))>storst_diff) 

 2)+ pow(BCP.y, 2)); 

storst_diff << " mm" << endl;         

     
    for(int j=0; j <360 ; j++) 
    { 
            MP2[j]
            MP2[j]
    } 
     
    for(int j=0; j <360 ; j++) 
    { 
            MP3[j].x = P[2].x + (GNSS_diff * cos(j*(pi/180))); 
            MP3[j].y = P[2].y + (GNSS_diff * sin(j*(pi/180)));    
    } 
     
    //Bestämning av cirkelcentrum baserat på de Möjliga Punkterna. 
    //Utifrån cirkelcentrum bestäms även den största differensen från (0,0). 
     
    punkt BCP; //Beräknad Centrum Punkt 
     
    float storst_diff = 0; 
     
    //Tre näst
  for(int i=  

    { 
         for(i   

    
                    fo

{                     
                     

                     
                   
                      
                      
            
            

                    
                            (MP2[j].x-MP1[i].x)))); 
                             

av y-koordinaten för cirkelcentru                            //Bestämning 
                       BCP.y = (pow(M     

                            pow(MP1[i].
                            (MP1[i].x-MP2[j].x)*BCP.x)/(2*(MP1[i].y-MP2[j].y)); 

                             
                            if (sqrt(pow(BCP.x, 2)+ po

          {                   
                               storst_diff = sqrt(pow(BCP.x,

      }                       
                    } 
            } 

     }
     

rensen på skärmen.     //Utskrift av största diffe
    cout << endl << "Största differens: " << 
     
    system("pause"); 
    return 0; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 svängcentrum på grävmaskiner << 

 differens: 40.404 mm 
any key to continue . . . 

_______ 

 för svängcentrum på grävmaskiner << 

______________ 
 267 gon 

___ 

/***************************** KÖREXEMPEL ****************************************** 
____________________________________________________________________________________ 
>>>>>>   EXEMPEL 1 - Radie = 2000 mm, GNSS_diff = 20 mm, Svängvinkel = 200 gon 

kning av differensen för>> Berä
 
Indata 

die [mm]: 2000 Ange ra
 
Ange GNSS differensen i plan [mm]: 20 
 
Ange svängvinkel vid fixrotation [gon]: 200 
 
Största
Press 
 
 

_____________________________________________________________________________
>>>>>>   EXEMPEL 2 - Radie = 2000 mm, GNSS_diff = 20 mm, Svängvinkel = 100 gon 
>> Beräkning av differensen
 
Indata 
Ange radie [mm]: 2000 
 
Ange GNSS differensen i plan [mm]: 20 
 
Ange svängvinkel vid fixrotation [gon]: 100 
 

021 mm Största differens: 145.
Press any key to continue . . . 
 
 
______________________________________________________________________
>>>>>>   EXEMPEL 3 - Radie = 2000 mm, GNSS_diff = 20 mm, Svängvinkel =
>> Beräkning av differensen för svängcentrum på grävmaskiner << 
 
Indata 
Ange radie [mm]: 2000 
 
Ange GNSS differensen i plan [mm]: 20 
 
Ange svängvinkel vid fixrotation [gon]: 267 
 
Största differens: 26.2789 mm 
Press any key to continue . . . 
 
 

_________________________________________________________________________________
*/ 
 

 
 
 



Svängcentrumbestämning, perfekt positionering  Bilaga 11 



Svängcentrumbestämning, 200 gon  Bilaga 12 



Svängcentrumbestämning, 100 gon  Bilaga 13 


