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Sammanfattning 
 

Vid rörschaktsarbeten har det länge varit en stor utmaning för en ensam grävma-

skinist att följa höjderna och riktningen på ritningen. Det har behövts en extra per-

son som kontrollerar höjden och riktningen för schakten. Men idag finns det en tek-

nik vid namn GPS-maskinstyrning som gör det möjligt att via GPS fastställa skopans 

och maskinens position.  

Företaget Skanska är ett av de ledande företagen att använda sig av GPS-

maskinstyrning vid t.ex. vägprojekt. Företaget vet att tekniken är lönsam vid stora 

projekt men är intresserade av om tekniken även är lönsam vid rörschaktarbeten.  

Rapporten syftar till att utvärdera för- och nackdelar när det gäller GPS-

maskinstyrning i grävmaskiner vid rörschaktarbeten. För att kunna utvärdera GPS-

maskinstyrning har vi intervjuat intressanta personer och även följt två projekt. Med 

in samlad information har vi bedömt om GPS-maskinstyrning är lämplig vid rör-

schaktsarbete.  

Utifrån informationen från intervjuerna och projekten har vi skapat oss en god upp-

fattning om GPS-maskinstyrning. Personerna vi intervjuade var mycket positiva till 

GPS-maskinstyrning och de ansåg att arbetseffektiviteten ökar. GPS-maskinstyrning 

medför att grävmaskinisten kan arbeta mer självständigt samt att maskinistens 

medhjälpare som tidigare kontrollerade höjdnivåerna kan göra andra sysslor. GPS-

maskinstyrning ger också mätteknikern mer tid till att göra fler kontrollmätningar 

vilket gör kvaliteten bättre på arbetet.  

En stor nackdel är hög vegetation, tätbebyggt område eller broar vilka påverkar för-

bindelsen mellan satelliterna och GPS-mottagaren negativt. En annan nackdel är 

även kostnaden för etablering av en ny referensstation som används för att korrige-

ra eventuella fel som uppstår vid positionsbestämning.  

Det är lämpligt att använda sig av GPS-maskinstyrning vid rörschaktsarbete när pro-

jektet ligger inom den befintliga referensstationen räckvidd annars är det inte lön-

samt.  

Komponenterna som används inom GPS-maskinstyrning utvecklas hela tiden. Vi har 

sett att företaget Svensk Bygg Geodesi som utvecklar styrenheten till GPS-

maskinstyrningen har tagit fram en trådlös variant av styrenheten vilket medför 

mindre sladdar i grävmaskinistens hytt. Förslag på egna förbättringar tas upp i rap-

porten.  

 

  



Abstract 
 

Pipe work is a big challenge for an excavator. The challenges are to follow the right 

heights and the direction. With the old technology it’s a need for a co-worker that 

checks the heights and the direction. There is a system with name GPS machine 

control system which makes it possible to automatically control the position of the 

machine. 

The company Skanska is one of the companies using GPS machine control system in 

projects. The company knows that the technology is profitable in big projects but is 

interested to know if the technology also is profitable at pipe works. 

The aim of the report is to evaluate advantages and disadvantages for GPS machine 

control application have for pipe works. We have interviewed persons with experi-

ence of GPS machine systems for pipe works and also participated in two case stud-

ies. With this information we have evaluated if GPS machine control application is 

appropriate for pipe works. 

The persons we interviewed where overall very positive to GPS machine control sys-

tems and they regarded that the effectiveness increases. GPS machine control 

means that the excavator can work more independent. The co-worker that earlier 

checked the height levels can do other duties. GPS machine control application 

gives more time for the surveyer to control measurements which can increase the 

quality. 

A disadvantage we found out is that work near high vegetation, head settled areas 

or bridges influences the connection negative between the satellites and GPS re-

ceiver. Another disadvantage is the cost for establishment of a new reference sta-

tion that is needed in order to correct possible errors that arise when the position is 

determined. 

There is a continued development of components used in GPS machine control sys-

tems. As an example the company Svensk Bygg Geodesi has introduced wireless 

technology which means that the cabin will be free from cables. Proposals on own 

improvements are taken up later in the report.   
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Som sista steg i högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik ska eleven utföra ett 

examensarbete. Vi har utfört examensarbetet på Skanska Sverige AB. 

För att kunna orientera en grävmaskin vart den ska gräva används stakkäppar med 

flukter. Detta arbete kräver att man är 2 personer, en som schaktar och en som 

med hjälp av stakkäpparna ger anvisningar till personen i maskinen. Men idag finns 

det ett system vid namn GPS-maskinstyrning som gör det möjligt att orientera sig 

efter satelliter vilket medför att grävmaskinisten kan jobba ensam.     

Vid rörschaktsarbeten så används idag ofta grävmaskiner utan maskinstyrning. 

Skanska Sverige AB vet idag att det är lönsamt att ha maskinstyrning i större gräv-

maskiner vid schaktarbeten. GPS-maskinstyrning innebär att man kan bestämma 

grävmaskinens och skopans position vilket underlättar för grävmaskinisten att kon-

trollera riktning samt höjdnivån i schakten. Skanska Sverige AB vill nu att vi skall un-

dersöka om det finns någon lönsamhet att använda sig av GPS-maskinstyrning i 

mindre grävmaskiner vid rörschaktarbeten. 

1.2  Syfte 

Syftet med arbetet är att jämföra för- och nackdelar när det gäller grävmaskiner 

med GPS-maskinstyrning vid rörschaktarbeten. Vi ska först och främst studera inve-

stering, driftsäkerhet, driftskostnad och arbetstid. Slutligen ska vi med insamlad in-

formation göra en sammanfattande bedömning av GPS-maskinstyrningens lämplig-

het vid rörschaktsarbete.     

1.3  Metod 

Utifrån en inledande litterär studie, formulerar vi relevanta frågor till intervjuer och 

gör en kartläggning av vilka personer som är intressanta att intervjua. Först genom-

förs en omgång intervjuer med stor bredd. Intervjuerna genomförs med grävmaski-

nister som har respektive inte har erfarenhet av GPS-maskinstyrning. Därefter görs 

en kompletterande intervjuer med mättekniker och en grävmaskinist som har några 

års erfarenhet av GPS-maskinstyrning. Dessa intervjuer är mer inriktade mot pro-

blem med GPS-maskinstyrning. Vi kommer även att följa upp två projekt som utgörs 

av GPS-maskinstyrning i mindre grävmaskiner vid rörschaktsarbete i Ljungsbro och 

på Söderleden i Norrköping. 
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Mattias Lövbom vid Skanska Sverige AB har hjälp till att finna lämpliga personer att 

intervjua och lämpliga projekt att studera. 

Arbetet avslutas med en sammanfattande diskussion av resultatet från intervjuerna 

och egna observationer samt förslag på egna förbättringar.  

1.4  Rapportens upplägg 

Rapporten kommer att vara uppdelad i två delar. I den första delen kommer vi dels 

att redovisa historik om hur tekniken fungerar och dels vad som ingår i maskinstyr-

ning. 

Den andra delen kommer att innehålla en sammanställning av intervjuerna och dels 

en sammanställning av projekten vi studerat.     
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2 Satellitnavigering 

2.1  GPS-teknikens historia 

GPS (Global Position Sy-

stem) även kallat NAVS-

TAR GPS är ett av de an-

vändbara systemen vid 

sattelitnavigering, [2.1]. 

Det drivs av det ameri-

kanska försvarsdeparte-

mentet. Utvecklingen av 

GPS-systemet började 

under 1970-talet men 

sattes inte i drift förrän i 

maj 1994. Idag är det 30 

stycken satelliter i drift 

runt jorden (se figur 1), 

vilket gör det möjligt för vem som helst som har en GPS-mottagare att bestämma 

sin position (longitud, latitud och altitud). GPS-systemet fungerar oavsett vad det är 

för väder, dag som natt, och vart som helst på jorden. Detta gör det användbart 

inom många områden. 

GPS används idag inom många viktiga områden så som navigering på land, hav och i 

luft runt hela världen, [2.1]. GPS har också blivit en allt mer viktig tidsreferens för 

vårt samhälle, eftersom satelliterna är utrustade med atomur som är inställda till 

nanosekunder. 

För att fel som uppkommer vid positionsbestämning ska kunna korrigeras placeras 

ytterligare en GPS-mottagare på en kändpunkt, en så kallad referensstation, [2.2]. 

Felmarginalen som uppmäts omvandlas till korrektioner som sedan skickas via radio 

eller annan kommunikationslänk från referensstationen till de övriga GPS-

mottagarna. 

 

Figur 1 GPS-satellit i bana runt jorden. Foto: NASA 
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2.2  Teknisk beskrivning 

2.2.1 Avståndsmätning 

Positionsbestämning med GPS bygger på avståndsmätning med triangulering (ma-

tematiskt räknesätt) från minst 3 satelliter, [2.1]. Satelliterna skickar kontinuerligt ut 

information om exakt tid och datum som är kodad, identitetsdata som beskriver vil-

ken satellit som sänder, status och uppgifter om var satelliten befinner sig vid varje 

given tidpunkt. 

Avståndsmätning går till att man mäter skillnaden i tiden det tar för signalen från 

varje satellit att nå mottagaren (se figur 2), [2.1]. Eftersom signalen går med ljusets 

hastighet kan man räkna ut avståndet till satelliten. När man har tagit emot all data 

tid, datum, identitet, status och position från satelliten kan man räkna ut mottaga-

rens position. För att kunna bestämma longitud och latitud måste man ha fått av-

ståndet från minst 3 stycken satelliter. För att kunna bestämma altitud krävs det att 

man har fått avståndet från minst 4 stycken satelliter. 

2.2.2 Tidmätning 

Ljusets hastighet är 300 000 

kilometer/sekund. Satelli-

terna befinner sig på en 

höjd av c:a 20 000 km, 

[2.1]. Tiden det tar för sig-

nalen att nå mottagaren på 

jorden är ungefär 66 milli-

sekunder. Om ett tidsfel på 

en mikrosekund 

(0,000001s) skulle uppstå 

skulle det ge ett längdfel på 

ungefär 300 meter. GPS-

systemets tid behöver där-

för bestämmas med mycket hög noggrannhet.  Varje satellit har 4 stycken atomur 

av vilka 3 stycken utgör en reserv. För att tidmätningen ska bli exakt krävs det att 

satelliterna skickar ut sina signaler samtidigt. För att kunna uppnå detta så synkroni-

seras varje satellits atomur med en huvudklocka nere på jorden var 12:e timme. 

I GPS-mottagarna används en helt vanlig kvartsoscillator som tidmätare. Det är 

samma utrustning som används i vanliga armbandsur, [2.1].  

  

Figur 2 GPS-mottagare från Magellan 
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Kvartsoscillatorn är väldigt exakt vid en- eller några sekunders tidmätning, men ef-

ter en längre tidmätning blir den mindre exakt, [2.1]. Detta medför att kvartsoscilla-

torn behöver synkroniseras ofta med satteliternas atomur. 

När mottagarens kvartsoscillator är synkroniserad med satelliternas atomur skapar 

mottagaren och satelliten samtidigt en synkroniserad tidskod, [2.1]. Satelliten skick-

ar ut sin tidskod och mottagaren tar emot den. Då vet mottagaren hur lång tid det 

har tagit för tidskoden att transporteras från satelliten till mottagaren, vilket gör att 

mottagaren kan bestämma avståndet till satelliten. 

2.2.3 Positionsmätning 

Eftersom satellitens position är känd kan man räkna ut att man befinner sig någon-

stans på en imaginär sfär med en viss radie (=avståndet till satelliten), [2.1]. Efter att 

man har fått information från minst 3 stycken satelliter kan mottagaren räkna ut 

vart man befinner sig genom skärningspunkten mellan de olika sfärytorna. 

Systemet använder sig av två olika sändningsfrekvenser (L1) som är för allmänheten 

och (L2) som är för millitärt bruk, [2.1]. Frekvensen för (L1) ligger på 1575,42Mhz 

och (L2) frekvensen ligger på 1227,6Mhz. 

 

2.3 Glonass teknikens historia 

Glonass står för (GLObalnaja, NAvigatsionnaja, Sputnikovaja, Sistema) och är i från 

grunden ett militärt satellitpositioneringssystem, [2.2]. Det startade i oktober 1982 

som ett militärt projekt i Sovjetunionen. När systemet är fullt utbyggt så skall det 

finnas 24 stycken satelliter varav tre ska vara reserv. Projektet har haft ekonomiska 

problem vilket har resulterat i att projektet inte är helt utbyggt än. Men efter ett 

samarbetsavtal med Indien om finansiering så kommer systemet att vara i fullt ut-

byggt 2010.  

Nackdelen med Glonass är att kontrollstationerna bara finns i forna sovjetterritori-

er, vilket medför att de kan ta flera timmar innan man upptäcker en felaktig satellit 

och kan åtgärda den, [2.2].  

GPS och Glonass kan utnyttjas tillsammans idag, vilket ökar tillgängligheten på satel-

liter, [2.2].    
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3 Maskinstyrning vid schaktning 

3.1  Skanska 

Skanska Sverige AB grundes 1887 och är idag ett av Sveriges största entreprenadfö-

retag, [2.3]. Omsättning per år ligger på c:a 27miljarder kr i Sverige. Verksamheten 

är byggrelaterade tjänster samt projektutveckling. Idag har Skanska c:a 60 000 an-

ställda inom koncernen och 11 000 anställda i Sverige. Sveriges och koncernens hu-

vudkontor ligger i Solna. 

Idag använder sig Skanska Sverige AB av maskinstyrning vid större projekt, [2.3]. Ut-

rustningen som används leasar Skanska från Scanlaser. Vinkelsensorsystemet får 

grävmaskinisten själv finansiera mot att de får en liten förhöjd timpenning.      

   

3.2  Scanlaser 

Scanlaser startade 1985 av Christer Lund som då ägde en Tv/radiobutik och jobbade 

som elektronik tekniker, [2.4]. Idag är Scanlaser ett framgångsrikt företag inom 

maskinstyrning och kontrollsystem. Scanlaser erbjuder företag leasing, försäljning 

och support till vinkelsensorer, styrsystem, GPS-utrustning. Företaget är väl etable-

rat i Norden och Polen. Scanlaser ingår idag i Hexagon koncernen och finns också i 

Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Organisationen har idag sju 

försäljningskontor i Sverige med säljare och teknisk support. Scanlasers personal har 

kompetens för att kunna ge service och support som kalibrering, utbildning och 

montage.   
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3.3  Nya Begrepp 

Vi förklarar nu ett antal nya begrepp som är nödvändiga att förstå. 

 Vinkelsensor – Det finns tre olika typer av vinkelsensorer XIS 1A, XIS 1LA och XIS2B, [2.5]. 

Sensorerna ger maskinstyrningsenheten positionsdata i form av x, y och z koordinater. XIS 

1A används som bom-, tilt- och i vissa fall skopsensor. XIS 1LA är en sensor som är monte-

rad på grävmaskinens sticka. XIS 2B är den sensorn som normalt monteras på skopan. 

 

 Enfallsstyrning (se figur 3)– Är ett system som hanterar höjd och lutning, därför är det an-

vändbart inom VA, grunder och planer, [2.5]. Enfallsstyrning består av 3 vinkelsensorer, 

kontrollbox, guidad pildisplay och en lasermottagare inbyggd i vinkelsensorn som är monte-

rad på stickan. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Tvåfallsstyrning (se figur 4)– Systemet hanterar höjd, 2 lutningar och andra runtomsväng-

ande arbeten, [2.5]. Systemet är användbart vid schaktning av gator och vägar med två lut-

ningar. Tvåfallsstyrning består av 3 vinkelsensorer, en svängsensor som tar kompass rikt-

ningen samt maskinens lutning, kontrollbox, guidad pildisplay och en lasermottagare in-

byggd i vinkelsensorn som är monterad på stickan. 

 

 

  

Figur 3 Visar vinkelsensorernas placering vid enfallsstyrning. 

Figur 4 Visar vinkelsensorernas placering vid tvåfallsstyrning. 
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 Vinkelsensorsystem – Kallas ibland även grävsystem och innefattar alla vinkelsensorer som 

krävs för att använda enfalls-, tvåfalls- och maskinstyrning, [2.5]. 

 

 Rototilt – Gör att man kan tilta (rotera) skopan i sidled och 360o (se figur 5). 

 

 

 

  

 

 

 

 Maskinstyrning – Är det gemensamma ordet för alla system som kan användas vid grävning 

med enfallsstryning, tvåfallsstryning och GPS-maskinstyrning. 

 

 GPS-maskinstyrning – Är systemet som innehåller enfalls- och tvåfallsstryning, tiltsensor, 

GeoROG samt en GPS-mottagare.  Systemet gör det möjligt att använda satelliterna runt 

jorden för att navigera sig i 3d-ritningen som man har exporterat in i GeoROG:en, mer om 

detta längre fram i rapporten.  

 

 Totalstations-maskinstyrning – När kontakten från satelliterna är borta vid t.ex. under bro 

eller högbebyggelse kan en totalstation användas för att bestämma skopans och grävma-

skinens position. Man använder sig av samma utrustning som vid GPS-maskinstyrning. 

 

 Mindre grävmaskiner – Med mindre maskiner menar vi hjulgrävare samt mindre bandgrä-

vare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figur 5 Visar hur en rototilt fungerar. 
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3.4 GeoROG 

GeoROG-systemet utvecklades av Svensk 

ByggnadsGeodesi AB och har varit i pro-

duktion sedan 1995. GeoROG är ett system 

för tredimensionell maskinstyrning.  

GeoROG (se figur 3) kan användas i många 

olika maskiner vilket medför att man lätt 

kan flytta systemet mellan olika maskiner. 

Nedan följer en lista över olika maskiner 

som använder GeoROG idag. [2.6] 

 

 Grävmaskiner 

 Brandschaktare 

 Väghyvel 

 Asfaltsläggare 

 Asfaltsfräs 

 Betongläggare 

 Hjullastare 

 Spårutläggarmaskin 

 Spårriktningsmaskin 

 Spårinmätningsvagn 

 Muddringsverk 

Figur 6 GeoROG 
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3.5 Så fungerar en GeoROG 

3.5.1 3D maskinstyrsystem (GeoROG) 

GeoROG är en styrdatorenhet för anläggningsmaskiner, som exempelvis grävmaski-

ner och väghyvlar. GeoROG-systemet beräknar fram positionen på skopan eller bla-

dets skär genom att samordna informationen från en GPS eller en totalstation med 

maskinens vinkelsensorsystem. Positionen jämförs sedan med en teoretisk anlägg-

ningsmodell där man kan se skillnaden med hjälp av en pilskärm (guidesystem) eller 

så omvandlas skillnaden till signaler som styr maskinens hydraliksystem. [2.6] 

Genom att använda sig av GeoROG styrning i maskinerna kan man förebygga pro-

blem som vertikalkurvor, tvärfallsförändringar och förändringar i bredd. För att 

kunna använda sig av GeoROG-systemet krävs det en GeoROG, GPS-mottagare eller 

en totalstation och ett vinkelsensorsystem. [2.6] 

3.5.2 GPS-mottagare 

Eftersom satelliternas position är känd kan man med hjälp av en GPS-mottagare (se 

figur 4) räkna fram mottagarens position. Det krävs att man har fått information 

från fem satelliter och en fast referensstation för att kunna fastställa en position 

med god säkerhet. På det här sättet kan man uppnå en noggrannhet på 1-2cm. Tek-

niken fungerar tyvärr dåligt i tätskog, under broar och i städer med höga hus.  

 

 

 

  

Figur 7 Grävmaskin med en GPS-mottagare på skorstenen. 
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3.5.3 Totalstation 

Totalstation är ett motordrivet vinkel- och längdmätningsinstrument med automa-

tisk låsningsfunktion mot prisma. Totalstationen placeras på en känd punkt, en så 

kallad polygon punkt. För att bestämma riktningen på totalstationen riktar man den 

mot en annan polygonpunkt. För mätning mot prisma som finns monterad på ma-

skinen registreras vinklar och längder som sedan omvandlas till koordinater. Det går 

även att använda sig av fri station. Genom att mäta in tre nya fasta punkter med 

hjälp av minst tre kända fix punkter. Med hjälp av de tre nya fasta punkterna eta-

bleras totalstationen som en fri station. Idag utnyttjas normalt fri station, [2.6].  

Fördelen med den här metoden jämfört med GPS är att den fungerar i tät skog, un-

der broar och tätbebyggelse. Noggrannheten är bra c:a 3-10 mm. [2.6] 

3.5.4 Vinkelsensorer/grävsystem 

Eftersom maskinen har ett antal vinkelsensorer (se figur 5) fast monterade på olika 

ställen, vilket innebär att positionen av bladet eller skopan kan bestämmas. Med 

hjälpa av information från satelliter eller en totalstation och de olika sensorerna 

räknar GeoROG:en ut skopans och grävmaskinens position.  [2.6] 

       

 

 

 

Figur 8 En bandgrävare med ett antal vinkelsensorer fast monterade på sig. 
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3.6 Erfarenheter av GeoROG  

3.6.1 Användarvänlighet 

GeoROG systemet är väl beprövat i olika situationer. Det utformade användargräns-

snittet ger en inkörningstid på 2-3 veckor. (se figur 9). [2.6] 

3.6.2 Märkesoberoende 

Eftersom GeoROG:en är anpassningsbar behövs ingen hänsyn tas till vilket märke 

som kringutrustningen har. Kringutrustning är t ex GPS-mottagare och totalstation. 

GeoROG:en är med andra ord kompatibel med de flesta fabrikat som förekommer 

på arbetsmarknaden. [2.2] 

3.6.3 Flexibilitet 

Flexibiliteten är stor hos GeoROG systemet. Man kan använda sig av systemet både 

vid större och mindre projekt. GeoROG systemet används idag i ett 20-tal olika län-

der och finns tillgängligt på flera olika språk. [2.2]  

  

Figur 9 Baksidan av en GeoROG 



 

13 

 

3.6.4 Driftsäkerhet 

Sedan 1996 används GeoROG-systemet av både stora och små företag i Sverige och 

utomlands. Systemet har visat sig vara pålitligt, användarvänligt och fungerar även 

under svåra förhållanden. [2.6]  

3.6.5 Effektivitet 

Studier av olika kända byggföretag har visat att effektiviteten ökar med 5-50% för 

en grävmaskin som har ett GeoROG-system installerat. [2.6]  
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3.6.6 Redovisning av intervjuer om maskinstyrning utförda av Scanlaser AB 

Vi har tagit del av ett informationsblad från Scanlaser. Där representanter från före-

tagen Frölanders Entreprenad KB, Holmbergs maskinstation, Oden Anläggningsent-

reprenad AB och SP Schakt har blivit intervjuade om sin syn på maskinstyrning. Ut-

rustningen som företagen använder sig av inom maskinstyrning har köpts eller lea-

sar de från Scanlaser AB.    

3.6.6.1 Frölanders Entreprenad KB 

Frölanders Entreprenad KB är ett familjeföretag i norra Sverige. Företaget har en 

maskinpark som består av 50 st maskiner – grävmaskiner, dumprar, hjullastare och 

bandschaktare. Idag används 

maskinstyrning på ett flertal 

maskiner. Frölanders Entre-

prenad arbetar mest som un-

derentreprenad till Skanska, 

NCC och Peab. 

Scanlaser frågade Joakim Nils-

son (se figur 7) som är arbets-

ledare och ansvarig för 

maskinstyrning på Frölanders 

Entreprenad KB om hur de re-

sonerar på Frölanders när de 

skall köpa ett maskinstyrning? 

Joakim säger att i dag är det 

ett måste att ha maskinstyr-

ning, speciellt vid snabba jobb. 

Han tycker även att driftsä-

kerheten är hög vilket är bra. 

 

Frölanders Entreprenad har kört med maskinstyrning ända sedan 1992 och de anser 

sig vara i täten inom det området. Dock tycker han att de fortfarande finns lite trög-

het hos beställarna, men det tror han mest handlar om okunnighet. [2.5] 

Figur 10 Joakim Nilsson, arbetsledare och ansvarig för 

maskinstyrning på Frölanders Entreprenad KB 
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3.6.6.2 Holmbergs Maskinstation 

Familjeföretaget Holmbergs Maskinstation i Verum har två grävmaskiner, en Hitachi 

Zaxis 270 och en Volvo som snart ska bytas ut mot en Volvo EW 160G. Ägaren av 

Holmbergs Maskinstation Alf Holmberg (se figur 8) har använt sig av maskinstyrning 

varje dag i fyra års tid. 

Alf Holmberg har nästan 40 års erfarenhet av grävmaskinskörning, han började efter 

att han hade gått ut grundskolan. Han började köra för sin far och hans första gräv-

maskin köpte han när han var 20 år gammal. Hur ser Alf Holmberg på den tekniska 

utvecklingen? 

Alf säger ”tänkt om min far fått uppleva att man kan köra med hjälp av satelliter. På 

hans tid hade man trott det var science fiction”. 

Alf satte in maskinstyrning för fyra år sen i sin grävmaskin som då bara var några 

månader gammal. Idag förstår han inte hur han kunde klara sig utan maskinstyrning 

innan installationen för fyra år sen. 

Han säger att både stora och små jobb går snabbare med maskinstyrning, eftersom 

han kan lägga slänter och hålla rätta nivåer hela tiden. 

Dessutom spar han på mängden diesel, material, och slitage på maskinen eftersom 

han inte behöver schakta mer än vad han behöver[2.5] 

 

 

    

 

  

 

 

 

  

Figur 11 Alf Holmberg ägare till Holmbergs Maskinstation 
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3.6.6.3 Oden Anläggningsentreprenad AB 

Oden Anläggningsentreprenad AB är ett av Sveriges största anläggningsföretag med 

400 anställda och de har 50 maskiner. De arbetar mest med massförflyttningar, 

tunnlar och broar. 

Vad anser de på Oden Anläggningsentreprenad om maskinstyrning? Scanlaser har 

frågat Tommy Wågemo (se figur 9) som är chef för mätavdelningen. Tommy ansva-

rar för både utsättning, inmätning och mängdreglering. 

Tommy säger att när det är stora projekt som har mycket pengar inblandade så är 

varje ökning av produktiviteten är av stor betydelse för ekonomin. Därför har Oden 

Anläggningsentreprenad AB reducerat behovet av sina utsättare genom att investe-

ra i GPS-baserad maskinstyrning.  

Tommy Wågemo säger att förutom besparningarna i form av färre utsättare så har 

de eliminerat dödtiden som uppkommer för en grävmaskinist. 

Slutligen blir kvaliteten högre, eftersom de kvarvarande utsättarna får mer tid för 

kontroller och inmätningar som tidigare inte fanns så mycket tid för, säger Tommy 
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Figur 12 Tommy Wågemo, chef för mätavdelning på Oden Anläggningsentreprenad 
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3.6.6.4 SP-schakt 

Sp-schakt är ett mindre entreprenadföretag med två bandgrävmaskiner och en hjul-

grävare. Företaget finns Stockholm och har två anställda. Ägaren Peter Sandin (se 

figur 13) som kör maskiner säger att det är toppen att köra med maskinstyrning. 

Scanlaser frågade Peter Sandin, vilka fördelar har du haft av att köra med grävsy-

stem? 

Peter säger att en stor fördel för honom är att han kan hålla rätt nivå i schakten di-

rekt. En annan fördel är att maskinerna går hela tiden vilket ökar effektiviteten. 

Peter och hans företag har använt maskinstyrning i sju månader och är den bästa 

investeringen han gjort.  Han tror också att maskinstyrning kommer ha samma ut-

veckling som rototilt har haft. Det kommer bli ett krav att maskinerna utrustas med 

maskinstyrning i framtiden säger Peter Sandin. [2.5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Peter Sandin, ägare till SP-schakt 
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4 Egna intervjuer  

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna (se Bilaga 1-6). Frågorna som vi ställde till 

personerna vi intervjuat har vi diskuterat fram utifrån syftet och våra litterära studier.   

4.1  Intervju med David Gustavsson på Scanlaser 

David Gustavsson (se figur 14) jobbar för Scanlaser som säljare/support 

för mellan distriktet.  

 

 

 

 

4.1.1 Investering 

Om en grävmaskinist idag vill köpa maskinstyrnings utrustning till sin hjulgrävare el-

ler bandmaskin och ska utföra jobb för Skanska Sverige AB, behöver maskinisten 

endast köpa vinkelsensorerna, Skanska står för GPS-mottagaren och GeoROG. Inve-

steringen för en grävmaskinist ligger på ungefär 125 000 kr. En grävmaskinist erhål-

ler c:a 40 kr mer i timmen för att han använder sig av GPS-maskinstyrning. Med den 

ersättningen kan maskinisten betala av vinkelsensorerna på c:a 2 år. [3.1] 

 

4.1.2 Driftsäkerhet 

Vid vår intervju med David Gustavsson fick vi veta att driftsäkerheten är hög. Efter-

som systemet har varit i bruk sedan 1995 har tekniken utvecklats och blivit mer an-

passad för sitt ändamål. Enligt David Gustavsson är det sällan något problem med 

tekniken i maskinstyrningssystemet. Det ända som är något bristfälligt är kommuni-

kationen mellan satellit och mottagaren. Systemet är känsligt för skog, broar och 

tätbebyggda områden vilket kan leda till att förbindelsen mellan mottagare och sa-

tellit bryts. Ska arbete utföras i sådan miljö kan man använda sig av en totalstation 

och använda den som referenspunkt.  

Eftersom satelliterna cirkulerar runt jorden är förbindelsen extra känslig under vissa 

tidpunkter på dygnet. Med hjälp av en hemsida på internet kan man se under vilka 

tider det finns mest såväl minst satelliter tillgängliga för den plats man ska jobba på, 

[2.7]. Befinner vi oss i Norrköping den 25 mars 2008 kan vi få fram information om 

hur satellitåtkomligheten ser ut under ett önskat tidsintervall.  

Figur 14 David Gus-

tavsson Scanlaser 
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Figur 12 visar satellitåtkomligheten i Norrköping den 25 mars 2008 mellan 07:00 – 

16:00 med intervallet 30 min. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinstyrningssystemet kan använda sig av både GPS- och Glonass-systemet. För 

att använda sig av Glonass-systemet krävs det en licens medan för GPS-systemet in-

går kostnaden i inköpspriset av GPS-mottagaren. [3.5] 

 

 

 

Figur 15 Visar hur många satelliter från GPS och Glonass som är tillgängliga mellan 

07:00-16:00 i Norrköping den 25 mars 2008. 
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4.1.3 Driftkostnad 

I nuläget så ligger driftkostnaden bara i uppdatering av mjukvaran. Uppdatering av 

mjukvara sker hela tiden. Som läget är nu står Skanska Sverige AB för alla uppdate-

ringar av mjukvara. [3.1]  

 

4.1.4 Arbetstid 

David säger att det är svårt att ange en bestämd procentsats för hur mycket snab-

bare det går med maskinstyrning. Det är så många faktorer som spelar in. Men han 

är övertygad om att arbetstiden blir mer effektiv. I Scanlasers reklamblad står det 

att effektiviteten ökar med 30 % vilket är väldigt mycket. [3.1] 
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4.2  Intervju med Sören Adamsson på Bröderna Adamssons 

Sören Adamsson (se figur 13) Driver ett grävföretag som heter Bröderna Adamssons. Sören 

har arbetat med grävmaskiner i ca 40 år och sitter på stor kunskap inom området  

4.2.1 Investering 

Investeringen för vinkelsensorerna var inte svår att göra säger Sören, men den var 

på ca 125 000kr. Idag får Sören ca 35 kr mer i timmen när de använder GPS-

maskinsstyrning vilket leder till att han kan betala av investeringen på ca två år. 

[3.2] 

4.2.2 Driftsäkerhet 

Driftsäkerheten är riktigt hög tycker Sören men ibland är det lite problem att få kon-

takt med satelliterna. Ett exempel kan vara om man åker under ett träd eller för 

nära höga hus. Men med själva systemet är det sällan problem. [3.2] 

4.2.3 Driftkostnad 

Eftersom Sören investerat i maskinstyrning så kommer han att betala av invester-

ingen på ca 2-3år. Sen tillkommer kostnader om sensorer eller andra delar går sön-

der men de kostnaderna är svåra att förutspå. [3.2] 

4.2.4 Arbetstid 

Arbetstiden blir betydligt effektivare. Det blir mindre stopp när man arbetar och 

felmarginalerna för grävdjupet försvinner nästan helt. Sörens medarbetare får mer 

Figur 16 Sören Adamsson delägare av Bröderna Adamssons 
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tid över till andra arbetsuppgifter vilket gör att det blir mer effektivt. Sören tror att 

arbetet har blivit c:a 10 – 20 procent mer effektivt, vilket leder till stora minskningar 

i kostnader för arbetet. Sören anser att det är kunden (Skanska Sverige AB) som har 

störst fördel av att grävmaskiner idag använder maskinstyrning. [3.2] 
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4.3  Intervju med Kjell Adamsson på Bröderna Adamssons 

Kjell Adamsson driver ett gräv-

företag som heter Bröderna 

Adamssons. Kjell har arbetat 

med grävmaskiner i ca 25 år 

och sitter på stor kunskap inom 

området (se figur 17).   

4.3.1 Investering 

Kjell har under en period över-

vägt att investera i GPS-

maskinstyrning men det är bara 

två veckor sedan Kjell började 

använda GPS-maskinstyrning. 

Det var en dyr investering tyck-

er Kjell. Hade Kjell haft en äldre 

maskin så hade han därför inte 

investerat 125 000 kr på GPS-maskinstyrning. Men det är också en nödvändighet att 

följa teknikens framfart anser Kjell. [3.3]   

4.3.2 Driftsäkerhet 

Eftersom Kjell bara använt GPS-maskinstyrning i 2 veckor, så är hans erfarenheter 

begränsade. Det enda negativa som Kjell påpekar är att det är lite dåligt med mot-

tagning från satelliterna vissa tider på dygnet. Förutom problem med mottagningen 

har det inte varit några problem alls. [3.3] 

4.3.3 Driftkostnad 

För Kjell som har investerat i GPS-maskinstyrning så kommer han att betala av inve-

steringen på 2-3 år. Sen tillkommer kostnader om sensorer eller andra saker går 

sönder men sådana kostnader är svåra att förutspå. Eftersom att man idag får ca 35 

kr mer i timmen när man använder sig av GPS-maskinstyrning är det för närvarande 

inget problem med driftkostnaderna. [3.3]  

4.3.4 Arbetstid 

Arbetstiden blir betydligt effektivare. Det blir mindre stopp när man arbetar och 

felmarginalen försvinner nästan helt. Kjells medarbetare får mera tid över till andra 

arbetsuppgifter vilket gör att det blir mer effektivt. Kjell tror att de har effektiviseras 

med c:a 5-10 procent, vilket leder till stora minskningar i kostnader för arbetet. [3.3] 

  

Figur 17 Kjell Adamsson på Bröderna Adamssons 
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4.4  Intervju med Sven-Erik Sten 

Sven-Erik Sten driver idag ett eget företag och har arbetat i ca 5 år som grävmaski-

nist. Idag använder sig Sven-Erik av en egen grävmaskin som varken har enfalls-, 

tvåfalls, eller GPS-maskinstyrning. 

4.4.1 Investering 

Investeringen är en stor sak för Sven-Erik berättar han, företaget är ganska nystartat 

så 125 000 kr är mycket pengar. Men han har stora funderingar på att investera i 

GPS-maskinstyrning snart. Varför han valt att fundera på att investera är för att fler 

och fler företag söker maskinister som använder sig av GPS-maskinstyrning. [3.4]   

4.4.2 Driftsäkerhet 

Eftersom Sven-Erik inte har någon erfarenhet av grävsystem och maskinstyrning så 

blir det svårt att svara på driftsäkerheten. [3.4] 

4.4.3 Driftkostnad 

Drift kostnaden tror Sven-Erik inte kommer bli något stort problem eftersom att 

man får ca 35kr per timme i ersättning av arbetsgivaren. [3.4]   

4.4.4 Arbetstid 

Sven-Erik är säker på att arbetstiden kommer att effektiviseras en hel del. Jag kom-

mer gräva mera rätt vilket leder till minde extraarbete. Han tror också som de som 

har maskinstyrning idag att hans medarbetare kommer få mera tid till att göra 

andra arbeten. [3.4] 
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5 Projekt som har studerats 

Vi har studerat två mindre projekt, en nybyggnation av ett villaområde i Ljungsbro 

där vi följt arbetet med dränering för väg och fjärrvärme. Söderleden är ett vägpro-

jekt i Norrköping. Där följde vi arbetet med ett fjärrvärmeschakt. 

5.1  Ljungsbro 

Vi har varit med under en dag i Ljungsbro och studerat GPS-maskinstyrning. Under 

dagen fick vi se hur GeoROG:en fungerade i praktiken genom att vara med en gräv-

maskinist när han grävde dränering och fjärrvärme till en ny väg. Det var intressant 

att följa maskinistens arbete inne från hytten. Det gjorde att vi hade en bra möjlig-

het att studera GeoROG:en under arbete.  Det var en yngre grävmaskinist som vi 

fick följa och han var positiv till GPS-maskinstyrning. 

 Vid dagens slut hade vi skapat oss en bra uppfattning om hur GPS-maskinstyrning 

fungerar i praktiken. Det var intressant och givande att följa arbetet på nära håll. 

Den tiden vi var med fungerade GeoROG:en helt felfritt och felmarginalen av ma-

skinistens arbete var c:a 1-2cm. Det negativa vi uppfattat under intervjuerna med 

dålig teckning med satelliterna hade vi inte några problem med under dagen.  

Ljungsbro ligger ca 13 km från Linköping. I Linköping har Skanska sin referensstation 

och räckvidden från den var tillräcklig för att utföra arbetet i Ljungsbro. Terrängen 

är öppen mellan Ljungsbro och Linköping det är därför kontakten med referenssta-

tionen är möjlig utan signalförstärkare. Om terrängen hade varit mera kuperad 

hade en signalförstärkare behövts placerats ut för att uppnå den signalstyrka som 

krävs.   

Peter Höglund som är mättekniker på Ljungsbro projektet visade oss hur man arbe-

tar fram 3D-modellerna som används i GeoROG:en. Modellen i 3D-ritning gör det 

möjligt för grävmaskinisten att se vart han ska gräva och med vilken höjdnivå, lut-

ning och riktning. Programmet som används för att skapa 3D-modellerna heter Geo 

och är utvecklat av SBG samma företag som har utvecklat GeoROG:en. Programmet 

ger en möjlighet att kunna mängda volymer för att beräkna hur mycket massa man 

ska transportera bort eller transportera dit. Modellen i 3D byggs upp utifrån nya 

inmätningsdata och tidigare känd data som finns på ritnigarna.  

Geo är ett avancerat dataprogram som i början kan upplevas komplext. Men efter 

att Peter visat några grund funktioner i programmet blev hans arbete lättare att för-

stå. Dock krävs det mera kunskap om programmet för att hantera det bra. Den kun-

skap som behövs får man genom att gå olika kurser eller att man rådfrågar en kolle-

ga. Peter visade oss hur han skapar vägsektioner i programmet Geo som sedan 

överförs till GeoROG:en.  
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5.2  Söderleden i Norrköping 

 

Projektet Söderleden omfattar ett stort vägprojekt men innefattar även fjärrvärme 

schaktning vilket kan ses som ett rörarbete i ett större projekt. Under 3 veckor var 

jag ”Calle” på praktik på Skanska och tillägnade stor del av tiden på Söderleden och 

arbetet med ett fjärrvärmeschakt. När fjärrvärmeschaktet schaktades användes 

först inga tekniska hjälpmedel på grävmaskinen. Jag studerade arbetet med schak-

ten under ett par dagar och såg att arbetet inte var så effektivt. Sören som är gräv-

maskinist har en medarbetare som ska hjälpa honom med att t.ex. kontrollera 

höjdnivån i schakten. Medarbetaren var inte alltid vid maskinen vilket medförde att 

Sören hade svårt att veta om han schaktade i rätt nivå. Det medförde att arbetet 

med schakten gick långsamt.    

Efter ett par dagar hade vi möjlighet att koppla in en GPS i Sörens maskin. Sören 

hade ett vinkelsensorsystem monterat på sin grävmaskin. Det gör att han kan an-

vända sig av GPS-maskinstyrning. Vi hade problem med att få GPS-maskinstyrning 

att fungera. GPS-mottagaren fick inte någon kontakt med GeoROG:en. Vi felsökte 

men kunde inte hitta några uppenbara fel med tekniken. Efter någon timme ringde 

vi David på Scanlaser som hade möjlighet att åka till Norrköping för att hjälpa oss 

med problemet. David hittade att det var en kontakt till GeoROG:en som hade ska-

kat sönder, vilket gjorde att GeoROG:en inte fick någon kontakt med GPS-enheten. 

Problemet var nu löst men det tog nästan en halv arbetsdag.  

När Sören grävde utan GPS-maskinstyrning och hans medarbetare inte hade möjlig-

het att kontrollera nivån kontinuerligt blev det ofta ca 10 cm för djupt schaktat. En 

grävmaskinist gräver i regel för lågt för att det kan bli stora problem att ta sig tillba-

ka till samma plats igen. Om det pågår en längre sträcka medför det mera schakt att 

ta hand om och även mera frakt av material till ledningsbädden. Självklart blir det 

stora kostnader vid långa schakter.  
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När Sören började använde sig av GPS-maskinstyrning gick det att se en klar ökning 

av arbetstakten. Sören säger själv att han känner sig säkrare och att han inte har 

några problem att hålla riktingen på schakten. Han ser nu riktningen på schakten i 

GeoROG:en och behöver inte ta ut riktningen med hjälp av stakkäppar. Han har 

även kontroll på nivån han schaktar. 

Under tiden Sören grävde kontrollmätte Per och jag bottennivån i schakten ett par 

gånger och såg att felmarginalen blev 1-2 cm när Sören använder sig av GPS-

maskinstyrning. 

Söderleds projektet har haft problem med att personer har flyttat omkring skyltar. 

Om personerna hade tagit bort riktningskäppar hade arbetet försvårats avsevärt om 

schaktningen hade utförts utan GPS-maskinstyrning i grävmaskinisten.       
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6 GPS-maskinstyrningens fördelar och nackdelar  

Utifrån intervjuer och egna observationer har vi sammanställt GPS-maskinstyrningens för-

delar och nackdelar.  

6.1 Sammanställning av GPS-maskinstyrningens fördelar 

Utifrån intervjuerna som har gjorts redovisas en lista nedan över GPS-

maskinstyrningens fördelar. 

 Effektivitet – Effektivitet blir högre på grund av att grävmaskinisten inte är lika be-

roende av mätteknikern och sin arbetare.   

  Mindre stop i arbetet – Vid problem med t.ex. på känning av berg kan grävmaski-

nisten förflytta sig och arbeta vidare eftersom hela sträckan är inlagd i GeoROG:en.  

  Möjliggör mer arbete – Arbetaren som normalt kontrollerar höjdnivå i schakten 

behövs inte i lika stor grad. Grävmaskinisten har själv kontroll på nivån. Vilket med-

för att arbetaren har möjlighet till annat arbete. 

  Bättre noggrannhet – Om grävmaskinisten inte använder sig av GPS-maskinstyrning 

grävs ofta schakten för djupt. Det medför mer kostnad för extra schakt och extra 

materiel för ledningsbädden. Med GPS-maskinstyrning har grävmaskinisten bättre 

kontroll på höjdnivån vilket eliminerar problemet. 

 Lönsamhet – Företagen som anlitar grävmaskinister med GPS-maskinstyrnings i 

grävmaskinen får en maskin som utför arbetet med färre arbetsstop och med högre 

noggrannhet. Vilket leder till att företaget får arbetet utfört med bättre kvalitet och 

för hela projektet en mindre kostnad. 

 Sabotage – Vid projekt där träkäppar används som utmärkningsredskap finns det 

risk för sabotage. När utmärknings käppar tas bort av obehöriga kan arbetet påver-

kas negativt. En utsättare kan ha förberett utmärkning av arbete till grävmaskinis-

terna, om käppar försvinner ser inte maskinisterna var de ska gräva. Vilket kan leda 

till att många timmars arbete går förlorad för mätteknikern samt att grävmaskinis-

terna inte kan arbeta vidare innan utsättningen är korrekt igen. Med GPS-

maskinstyrning är behovet av utsättningskäppar inte lika stort eftersom utsättnings-

informationen finns i GeoROG:en i form av en 3d.ritning 
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6.2 Kompletterande intervjuer 

För att få mer kunskap om problem med GPS-maskinstyrning har vi intervjuat två 

mätingenjörer och en grävmaskinist. De två mätingenjörerna som vi intervjuade var 

Per Norberg och Peter Höglund. Grävmaskinisten vi intervjuade var Sune Larsson. 

De personer vi intervjuade har alla flerårig erfarenhet av GPS-maskinstyrning, se bi-

laga 5-7.  

 Ritningsrevidering – Medför merjobb för mätteknikern och grävmaskinisten. Mät-

teknikern måste genomföra ändringar i den befintliga ritningen som används i Geo-

ROG:en. Grävmaskinisten kan genomföra ändringarna tidigast efter att mättekni-

kern har ändrat ritningen. Om inte grävmaskinen har något annat arbete att utföra 

blir det stopp i arbetet. 

 

 Referensstation – Grävmaskinerna måste ha kontakt med en referensstation för att 

reducera felkällorna. Om arbete ska utföras utanför referensstationens räckvidd 

måste man upprätta en signalförstärkare eller en ny referensstation. Signalförstär-

kare är en billig och snabb lösning men den fungerar inte alltid. Kostnaden för att 

upprätta en ny referensstation är hög. 

 

 Flera projekt – Som mättekniker kan du ha flera projekt när GPS-maskinstyrning an-

vänds vilket är positivt. Men om problem uppstår och mättekniker befinner sig på 

ett annat projekt kan arbetet bli stående. 

 

 Felaktig data – Om mätteknikern har erhållit felaktiga data eller skapat modellerna 

fel medför det konsekvenser. Grävmaskinisterna gräver efter modellen som mät-

teknikern har skapat om den är felaktig märker inte grävmaskinisten det. Troligen är 

det mätteknikern som upptäcker felet vid kontrollmättningar. 

 

 Signalstyrkan – Från satelliterna varierar på grund av att satelliterna rör på sig. Idag 

finns det en lampa på GeoROG:en som indikerar om man har kontakt med satelli-

terna eller inte. Lyser lampan grönt har man kontakt, men man vet inte hur stark 

signalstyrkan är. Lyser lampan rött har man ingen kontakt. Lampan lyser grönt även 

vid svag signalstyrka vilket kan leda till sämre precision. En maskinist har svårt att 

veta om signalstyrkan är tillräcklig för att hålla godkänt noggrannhet med den indi-

kation av signalstyrkan som finns idag.  

 

 Tekniska problem – När tekniska problem uppstår som inte mätteknikern eller 
grävmaskinisten kan lösa, måste hjälp från återförsäljaren erhållas. Det är inte sä-
kert att återförsäljaren har möjlighet att skicka teknisk support direkt. Det kan leda 
till maskinisten inte kan fortsätta sitt arbete med samma effektivitet.   
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7 Diskussion och slutsats 

När vi började studera den litterära informationen om GPS-maskinstyrning såg vi 

väldigt många fördelar med tekniken. Men efter intervjuer med personer som har 

erfarenhet av GPS-maskinstyrning vid rörschaktarbete erhöll vi även en mängd 

nackdelar. Efter att vi följt två lämpliga projekt där rörarbete utförts, skapade vi oss 

en egen uppfattning om GPS-maskinstyrning. Med samtlig information ska vi nu dis-

kutera GPS-maskinstyrningens lämplighet vid rörschaktarbeten. 

När vi undersökte GPS-maskinstyrning såg vi att det fanns ett antal fördelar och 

nackdelar. De stora fördelarna är att företaget genomför arbetet med godkänd kva-

litet och med mindre extraarbete. Arbetstiden blir mer effektivt utnyttjad vilket 

medför att kostnaden för arbetet kan reduceras.  

Den största nackdelen vi kom fram till genom intervjuerna är att arbete nära hög 

vegetation, tätbebyggda områden eller under broar påverkar förbindelsen negativt 

mellan satteliterna och GPS-mottagaren. Är inte signalstyrkan tillräcklig mellan GPS-

mottagaren och satelliterna medför det att GPS-maskinstyrningen inte fungerar. Ef-

tersom referensstationer har begränsad räckvidd ca 13 km vid öppen vegetation 

påverkas arbete utanför räckvidden. Om arbete ska utföras längre bort måste en ny 

referensstation upprättas vilket troligtvis inte är lönsamt vid rörschaktarbeten.  

Maskin ägarna anser att investeringen är stor vilket gör att en del tvekar att göra in-

vesteringen. Vi anser inte att kostnaden för investeringen är någon nackdel. Förde-

larna för maskin ägaren eller Skanska väger betydligt tyngre än kostnaden.  

Driftsäkerheten för GeoROG:en är hög. Problem med mjukvara är sällsynt men vi 

har träffat på problem med sladdar och kontakter under tiden som vårt arbete på-

gått. Det största problemet anser vi är signalstyrkan mellan satelliterna och GPS-

mottagaren vid hög vegetation, tätbebyggt område eller under broar.  

Vi anser att driftkostnaden för GPS-maskinstyrning för en grävmaskinist är låg. Pro-

blem med vinkelsensorer och kablar är inte vanligt. Men med tiden kommer vinkel-

sensorerna och kablarna att slitas ut. Detta medför att driftkostnader kommer att 

uppstå men det är svårt att säga när.  

Skanska förser grävmaskinen med GPS- och GeoROG-utrustning. Vi anser att drift-

kostnaden inte är något problem för Skanska. Besparningarna genom effektivise-

ringen av arbetet är betydligt större än driftkostnaden.  
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Uppfattningen vi skapat oss från intervjuerna och projekten vi studerat är att arbe-

tet bli mer effektivt. Hur mycket effektivare arbetet blir är svårt att säga. Därför att 

det är många faktorer t.ex. schaktmängd, fyllningsmassa och felmarginal som blir 

bättre och påverkar slutresultatet positivt.  

Vi anser att GPS-maskinstyrning vid rörschaktarbeten är lämplig då räckvidden av en 

befintlig referensstation med hjälp av en signalförstärkare är tillräcklig. Om projek-

ten ska utföras utanför räckvidden från referensstationen och signalförstärkaren 

anser vi det inte lämpligt att använda sig av GPS-maskinstyrning. Kostnaden för eta-

bleringen av en ny referensstation är för hög för att projektet ska ge lönsamhet. 

Problem som kan uppstå om tekniken blir standardiserad är att kunskapen om den 

gamla metoden kan försvinna. Idag lär sig yngre grävmaskinister att arbeta med 

GPS-maskinstyrning och får inte lika stor erfarenhet av den gamla metoden. Man 

kan inte lita helt på tekniken, man måste ha en bra grund erfarenhet vilket de yngre 

maskinisterna troligen förlorar i framtiden. Det kan leda till stora problem om satel-

littekniken slutar fungera. Vi ser GPS-maskinstyrning som något positivt men det är 

viktigt att inse problem som kan uppstå med tekniken i framtiden. Idag tänker man 

mest på den ekonomiska vinsten vilket kan leda till framtida problem.  

 Förslag på förbättringar 

 

 Trådlös kommunikation – Idag sker överföringen av informations data mellan GPS-

mottagaren och datorn med hjälp av kabel. Om trådlös kommunikation blir möjlig 

mellan GPS-mottagaren och mätteknikerns dator underlättas arbetet med uppdate-

ringar.  

 

 GPS och GeoROG i samma enhet – genom att sammanföra GeoROG:en och GPS-

enheten till en och samma enhet erhålls en enklare installation av GPS-

maskinstyrningen.  Även antalet kablar som kan påverka driftsäkerheten minimeras. 

 

 Bättre indikering av signalstyrkan – Idag indikeras signalstyrkan med en lampa som 

lyser rött eller grönt. En graderad skala som visar styrkan på signal mellan satelliter-

na och GPS-mottagaren är en bättre lösning eftersom en lampa som lyser grönt inte 

kan garantera tillräcklig signalstyrka för att GPS-maskinstyrningen ska ge tillräckligt 

hög precision.  Med en graderad skala har maskinisten bra kontroll på hur stark sig-

nalstyrkan är, vilket medför bättre kontroll på precisionen.  
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8 Bilagor, förteckning 

Bilagorna är våra intervjuer som vi har gjort med olika personer för att komma fram 

till vårt slutresultat. 

Bilaga 1, Intervju med David Gustavsson på Scanlaser, Information om maskinstyrning. 

 

Bilaga 2, Intervju med Sven-Erik Sten, grävmaskinist utan maskinstyrning. 

 

Bilaga 3, Intervju med Kjell Adamsson, grävmaskinist med GPS-maskinstyrning. 

 

Bilaga 4, Intervju med Sören Adamsson, grävmaskinist med GPS-maskinstyrning. 

 

Bilaga 5, Intervju med Peter Höglund, mätingenjör. 

 

Bilaga 6, Intervju med Sune Larsson, grävmaskinist med 6 år erfarenhet av maskinstyrning. 

 

Bilaga 7, Intervju med Per Norberg, mätingenjör. 
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Bilaga 1 

Frågor till David Gustavsson på Scanlaser. 

Fråga 1: Vad är för- och nackdelar med GeoROG system med GPS? 

Svar:  

Fördelarna med att använda GPS vid GeoROG användning är att utsättning minskar.  

Nackdelarna med GPS vid GeoROG användning är att täckningen inte alltid är bra t.ex. vid 

skog, broar och tätbebyggt område. En annan nackdel är att arbetsledningen har väldigt 

svårt och hitta rätt sektion på ritningarna för att förebygga detta problem kan man sätta ut 

stackkäppar för att markera sektionsgränserna.   

 

Fråga 2: Vad är för- och nackdelar med GeoROG system med Totalstation? 

Svar: 

Fördelarna är att man kan använda totalstation vid områden där GPS inte kan användas t.ex. 

skog, broar och tätbebyggt. Nackdelar med totalstation är att arbetsområdet är väldigt be-

gränsat. Svårt att träffa prismat som finns på maskinen på grund av att man vrider på maski-

nens hytt etc. 

  

Fråga 3: Hur kompatibelt är GeoROG systemet med olika varumärken när de gäller datafiler, 

totalstationer m.m.? 

Svar: 

GeoROG systemet är väldigt kompatibelt med andra varumärken och datafils typer.   

 

 Fråga 4: Vad kostar ett GeoROG-system att investera? 

Svar: 

Det kostar 136 000kr att investera en georog, GPS 280 000kr och för allt med GeoROG, GPS 

och grävsystem så går de på ungefär 400 000kr. 

 

Idag står Skanska Sverige AB för GeoROG och GPS så grävmaskinisten behöver bara stå för 

grävsystemet (vinkelsensorerna) som kostar c:a 125 000kr.  

 

 



 

 

 

Fråga 5: Vad behövs mera än datorstyrenheten (GeoROG) för att det ska fungera på en ma-

skin?  

Svar: 

GPS och grävsystem (vinkelsensorer). 

 

Fråga 6: Hur många sensorer måste man montera på maskinen? 

Svar: 

Normalt sätt så har man 6st sensorer fastmonterade på maskinen. Men det är olika beroen-

de på om det är bandmaskin eller hjullastare och knäckbom eller inte på grävmaskinen.  

 

Fråga 7: Hur många satelliter kan GeoROG-systemet vara i kontakt med samtidigt? 

Svar: 

GeoROG-systemet kan ha kontakt med alla satelliter, men man brukar kolla signal styrkan 

och ut efter det så tar man bort de satteliter som har dålig signalstyrka.  

 

Fråga 8: Vad är det minimala antalet satelliter som GeoROG-systemet måste vara i kontakt 

med för att det ska fungera bra? 

Svar: 

För att få en bra noggrannhet med GeoROG-systemet så måste man ha kontakt med 5 satel-

liter. Men om man använder sig av enfallssystem så räcker de med 3 satelliter.  

 

Fråga 9: När startade utvecklingen av GeoROG-system 

Svar: 

GeoROG-systemet utvecklas av Svensk ByggnadsGeodesi AB och har varit i produktion sen 

1995.  

 

 



 

 

 

Fråga 10: Vem började utvecklingen av GeoROG-systemet 

Svar: 

Svensk ByggnadsGeodesi AB.  

 

Fråga 11: Hur pass mycket snabbare går schaktningsarbetet med ett GeoROG-system vs 1-

falls-system? 

Svar: 

Schaktningsarbetet blir mer effektivt vilket medför att andra som förut var tvungna att vara 

med vid schaktningsarbetet har mer tid för andra saker. 

 

Fråga 12: Hur lång tid tar det att installera ett GeoROG-system i en maskin? 

Svar: 

Det tar ungefär 2 dagar att installera grävsystem, GPS och GeoROG. 

 

Fråga 13: Kan man använda sig av samma GeoROG i olika maskiner? 

Svar: 

Man kan använda sig av samma GeoROG i flera olika maskiner. Hur många olika maskiner 

man kan använda beror på hur stora projekten är (minnet begränsar).  

 

Fråga 14: Hur hög driftsäkerhet är de på GeoROG-system? 

Svar: 

Driftsäkerheten är väldigt bra, det finns några få buggar i mjukvaran men hårdvaran har 

högdriftsäkerhet. 

 

 

 

 



 

 

Fråga 15: Vilken typ av arbetsuppgift används GeoROG-system mest till idag? 

Svar: 

GeoROG-systemet används idag till massa olika arbetsuppgifter. Men det är inom schaktning 

med grävmaskin som är den mest dominerande arbetsuppgiften på marknaden. 



 

 

Bilaga 2 

Frågor till grävmaskinisten Sven-Erik Sten som inte använder sig av maskinstyr-

ning. 

Fråga 1: Vad heter du? 

Svar:  

Maskinisten som vi intervjuade heter Sven-Erik Sten. 

 

Fråga 2: Hur länge har du arbetat som grävmaskinist? 

Svar:  

Sven-Erik har arbetet 5 år som grävmaskinist och han köpte en egen maskin för ca 2år sedan.  

 

Fråga 3: Använder du dig av maskinstyrning i dag? 

Svar:  

Sven-Erik använder sig inte av maskinstyrning idag men har funderingar på att investera i 

maskinstyrning. 

 

Fråga 4: Varför har du valt att inte investera i maskinstyrning? 

Svar:  

Sven-Erik på pekar att han inte ser något negativt på maskinstyrning det är inte därför som 

han inte valt att investera. Han säger att det inte har behövts för de jobb han har utfört hit-

tills.  

 

Fråga 5: Vad ser du för fördelar med att inte ha maskinstyrning? 

Svar:  

Sven-Erik ser ingen direkt fördel med att inte ha maskinstyrning. Men han ser ingen fördel 

att investera i maskinstyrning heller eftersom jobben som han hittills har gjort inte har krävt 

maskinstyrning. Men skulle företagen som hyr in Svenne kräva maskinstyrning så skulle han 

börja använda sig av det. 



 

 

 

 

 

Fråga 6: Vad ser du för nackdelar med att ha maskinstyrning? 

Svar:  

Det finns inga stora nackdelar med att ha maskinstyrning. Men en skulle kunna vara att man 

bara lär sig köra med den tekniken och om det blir fel på tekniken, så kommer dem som är 

vana med maskinstyrning att få problem det gäller främst yngre, säger Sven-Erik.   

 

Fråga 7: Ser du några fördela med att ha maskinstyrning? 

Svar:  

Fördelar finns det gott om säger Sven-Erik. Som exempel är det betydligt lättare för mig som 

maskinist när jag arbetar. Det blir lättare att veta om jag håller mig till de höjder som jag ska 

eftersom att jag ser exakt vart jag befinner mig. Så jag behöver inte stanna och kontrollera 

höjden själv. Min tid kommer troligtvis att bli mera effektiv svårt att säga hur mycket men 

effektivare kommer den att bli. Min gubbe kommer också få mer tid över till andra saker 

eftersom att jag inte behöver någon som kontrollerar riktning och höjd åt mig hela tiden. 

Vilket leder till att vi effektiviseras.  Det blir även betydligt lättare att hålla rätt linje vid 

schaktning eftersom att man har riktningen inlagd i systemet.  

 

Fråga 8: Tror du att det kan bli ett problem att yngre är inkörda på den nya tekniken? 

Svar:  

Det kan bli ett problem helt klart. Rutinen som man får från att ha kört i många år utan 

maskinstyrning kan vara till stor hjälp om det börjar bli tekniska fel på maskinstyrningen. Om 

man inte har mycket rutin och börjar schakta fel så är det lättare för en erfaren maskinist att 

se det, det kan faktiskt bli fel med tekniken och då är det viktigt att ha en bra kunskap utan 

tekniken som hjälp. 

 



 

 

Bilaga 3 

Frågor till grävmaskinisten Kjell Adamsson som använder sig av maskinstyrning. 

Fråga 1: Vad heter du? 

Svar:  

Grävmaskinisten som vi gjorde intervju med heter Kjell Adamsson. 

 

Fråga 2: Hur länge har du arbetat som grävmaskinist? 

Svar:  

Kjell Adamsson har en lång karriär inom grävmaskinsyrket. Han har jobbat som grävmaskinist 

i c:a 25 och har därför väldigt mycket erfaren men också en del erfarenhet av teknikens ut-

veckling inom grävmaskinsyrket. 

 

Fråga 3: Använder du dig av maskinstyrning i dag? 

Svar:  

Kjell Adamsson använder sig av maskinstyrning idag. 

 

Fråga 4: Hur länge har du använt dig av maskinstyrning? 

Svar:  

Kjell Adamsson har inte någon jätte stor erfarenhet av maskinstyrning eftersom han bara har 

kört med det i 2 veckor. Men tycker det är en jätte bra grej att ha.     

 

Fråga 5: Varför började du använda maskinstyrning? 

Svar:  

Kjell Adamsson säger det att varför han börja använda maskinstyrning var bland annat för att 

Skanska krävde att han skulle ha det. Han och hans bror (Sören Adamsson) har diskuterat att 

införskaffa maskinstyrning till hans maskin.    

 

 



 

 

 

Fråga 6: Var det ett lätt val att investera i maskinstyrning? 

Svar:  

Kjell säger att det var både var ett lätt beslut men också ett svårt beslut att fatta om man 

skulle investera i maskinstyrning. Eftersom priset är ganska dyrt för ett grävsystem som 

grävmaskinisten själv måste stå för idag (c:a 125 000kr) resten av sakerna som krävs för 

maskinstyrning står Skanska för idag.  

 

Fråga 7: Vad ser du för fördelar med maskinstyrning? 

Svar:  

De fördelar som Kjell ser med maskinstyrning är att man kan ser riktning vart man ska gräva 

vid rörschaktarbeten, han säger också att hans arbete som grävmaskinist går mycket snabba-

re och arbetet blir mycket effektivare. 

 

Fråga 8: Vad ser du för nackdelar med maskinstyrning? 

Svar:  

Den ända nackdelen som Kjell har upptäck än med maskinstyrning är satellitmottagningen. 

Det är dålig mottagning under vissa tider på dygnet.  

 

Fråga 9: Tycker du att din arbetstid har blivit mer effektiv? 

Svar:  

Arbetet har ungefär blivit 5-10% bättre anser Kjell. Gubben som han hade förut som mätte 

höjder till honom kan göra annat vilket gör att allt blir mycket mer effektivt. 

 

Fråga 10: Var det lätt att lära sig använda systemet? 

Svar:  

Kjell Adamsson säger det att med hjälp av Per Norbergs hjälp och engagemang så blev det 

lätt för honom att komma in i systemet. Men rent allmänt så var det väldigt lätt att lära sig 

tycker han.  



 

 

 

Fråga 11: Skulle du rekommendera att införskaffa maskinstyrning? 

Svar:  

Kjell Adamsson säger att han verkligen skulle rekommendera att införskaffa maskinstyrning 

till grävmaskiner. Det är helt klart värt pengarna säger han. 

 

Frågor 12: Vem tycker du får mest fördelar med att du använder dig av maskinstyrning, kun-

den eller du? 

Svar:  

Kjell Adamsson är helt övertygad om att de är kunden som i det här fallet är Skanska som har 

mest fördel av att grävmaskinerna använder sig av maskinstyrning. 

 

Fråga 13: Tror du att maskinstyrning kommer att bli ett krav och standardisering i framtiden? 

Svar:  

Kjell Adamsson säger det att maskinstyrning förmodligen kommer bli ett 

krav/standardiserad i framtid i alla fall i Sverige tror han. 

 

Frågor 14: Egna kommentarer 

Svar:  

Med egna kommentarer så säger Kjell Adamsson de att vid köp av en ny maskin så skulle han absolut 

ha maskinstyrning i den. Men om han skulle ha haft en äldre maskin så är han mer tveksam eftersom 

priset är väldigt högt. 



 

 

Bilaga 4 

Frågor till grävmaskinisten Sören Adamsson som använder sig av maskinstyr-

ning. 

Fråga 1: Vad heter du? 

Svar:  

Grävmaskinisten som vi intervjuade heter Sören Adamsson och han är ca 60 år. 

 

Fråga 2: Hur länge har du arbetat som grävmaskinist? 

Svar:  

Sören har arbetat som grävmaskinist i hela sin karriär, det vill säga nästan 40 år. Vilket gör 

att han har en stor kunskap om hur utvecklingen har ändrat sig under åren. Han har också 

väldigt mycket erfarenhet av schaktning, vilket är till stor fördel för oss. 

 

Fråga 3: Använder du dig av maskinstyrning i dag? 

Svar:  

Sören kom i kontakt med en säljare på Scanlaser för ca 6 år sedan. Men då avböjde Sören för 

att kan tyckte att det var för mycket pengar att investera i. Det var häller inte så stor efter-

frågan på att man skulle ha maskinstyrning ifrån kunderna. Men för ca 1 år sedan så installe-

rade Sören maskinstyrning i sin maskin eftersom att han tyckte det var rätt i tiden. Skanska 

som är en av Sörens arbetsgivare började även kräva att man ska ha maskinstyrning. 

 

Fråga 4: Hur länge har du använt dig av maskinstyrning? 

Svar:  

Sören har använt makinstyrning i ca 1 år nu. 

  

Fråga 5: Varför började du använda maskinstyrning? 

Svar:  

Sören påpekar att en del företag mer eller mindre börjar kräva att man ska ha maskinstyr-

ning. Det var den största orsaken säger Sören.   



 

 

 

Fråga 6: Var det ett lätt val att investera i maskinstyrning? 

Svar:  

Sören påpekar att det var en enkelt val att investera i maskinstyrning. Det låg i tiden tyckte 

han. När man kör med maskinstyrning så får man ett antal kronor extra i timmen och så 

tycker Sören att han fick ett bra pris på maskinstyrningen.  

 

Fråga 7: Vad ser du för fördelar med maskinstyrning? 

Svar:  

Sören på pekar att det går snabbare är bekvämare och att man får rätt höjd hela tiden. Han 

förklarar att om han gräver utan maskinstyrning så är det lätt att ligga lite för lågt hela tiden. 

Vilket leder till att mera schaktmassor måste tas om hand, men även mera singel måste 

transporteras dit. Sören på pekar också att hans ”gubbe” som hjälper honom får betydligt 

mera tid över till andra sysslor när man använder sig av maskin styrning, vilket leder till bätt-

re effektivitet. Man behöver väldigt sällan åka tillbaka och ändra efter som man kan kontrol-

lera själv om man ligger på rätt nivåer.  

 

Fråga 8: Vad ser du för nackdelar med maskinstyrning? 

Svar:  

Sören funderar ett tag men har svårt att komma på någon direkt nackdel men en kommer 

han på, det är att ibland är det svårt med teckningen från satelliterna. Vilket leder till att 

systemet inte är användbart.    

 

Fråga 9: Tycker du att din arbetstid har blivit mer effektiv? 

Svar:  

Sören tycker att hans effektivitet blev c:a 10-20% bättre. Sen har hans ”gubbe” även mera 

tid till andra sysslor. En stor sak påpekar han är att man väldigt sällan står still det finns alltid 

att göra eftersom att man har stora delar av ritningen i maskinen. Så blir det problem på 

plats kan man flytta sig till ett annat ställe och fortsätta.   

 

 



 

 

 

Fråga 10: Var det lätt att lära sig använda systemet? 

Svar:  

Det var förvånades lätt säger Sören till och med för en gammal gubbe som jag skrattar han. 

Någon speciell kurs behövs inte någon genom gång och sen är det bara att öva på. Sören 

påpekar även att Per Norberg som är mätingenjör på Skanska har varit till stor hjälp när han 

har haft frågor angående systemet.  

 

Fråga 11: Tycker du att tekniken har utvecklas något under den tiden du har använt dig av 

maskinstyrning?  

Svar:  

Det har inte varit någon förnyelse under tiden Sören har använt sig av maskinstyrning vad 

han vet.  

 

Fråga 12: Skulle du rekommendera att införskaffa maskinstyrning? 

Svar:  

Sören tycker att det inte är något att tveka på. Om ett par år så tror han att maskinstyrning 

kommer att vara ett krav på maskinerna vilket leder till att man inte kommer få lika mycket 

betalt för att man har det som nu. Så en idé är att köpa nu och få ersättning för det vilket ger 

bättre möjlighet för avbetalningen av maskinstyrningen.  

 

Frågor 13: Vem tycker du får mest fördelar med att du använder dig av maskinstyrning, kun-

den eller du? 

Svar:  

Sören tror att det är arbetsgivaren som gör den största vinsten med att han kör med maskin-

styrning.  

 

 

 

 



 

 

 

Fråga 14: Tror du att maskinstyrning kommer bli ett krav och standardisering i framtiden? 

Svar:  

Jag är rätt övertygad om att det kommer att ske. Det är svårt att säga när men det kommer 

inom de närmsta åren. Sören förklarar att för ett antal år sedan så var det samma sak med 

rototilt på grävmaskinerna. I början ville inte många invester i den men med tiden så krävde 

företagen att man skulle ha det men man fick inte mycket extra för det. Så ibland är det bra 

att inte vara sist med tekniken. 

 

Frågor 15: tro du att det kan bli problem för yngre förare som lär sig gräva med maskinstyr-

ning? 

Svar:  

Sören på pekar att det kan vara en risk med att bara köra med maskinstyrning. En sak som är 

svår med grävmaskinist yrket är att kunna se om det börjar bli fel säger han. Om man inte är 

erfaren så kan man göra fel väldigt långe innan man ser det. Vilket de lite mer erfarnare fö-

rarna troligtvis kan se bättre än dem mindre erfarna, eftersom att dem har arbetat utan 

hjälpmedel i många år.



 

 

Bilaga 5 

Frågor till mätteknikern Peter Höglund. 

Fråga 1: Vad heter du, ålder? 

Svar:   

Peter Höglund heter mätteknikern som vi intervjuat. Peter är 34 år. 

 

Fråga 3: Vad har du för utbildning? 

Svar:   

Peter utbildade sig till högskoleingenjör inom mark i Jönköping.  

 

Fråga 4: Hur länge har du arbetat som mättekniker? 

Svar:   

Efter avslutad utbildning 1999 började Peter att arbeta som mättekniker. Ca 9 år. 

 

Fråga 5: Hur länge har du varit i kontakt med maskinstyrning? 

Svar:  

Projektet i Ljungsbro är det första projektet med GPS-maskinstyrning för Peter vilket gör att 

han har arbetat i ca 6 månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fråga 7: Vad ser du för nackdelar med maskinstyrning? Varför? 

Svar:  

 Som mättekniker är jag i behov av ganska mycket tid innan projektet ska börja. Det är tids-

krävande att arbeta med modellerna som maskinisterna ska använda sig av. Ett problem som 

blir stort är om det blir revideringar under projektets gång det kan leda till att mycket arbete 

måste göras om från början.  

För att arbeta med GPS-maskinstyrning måste maskinerna ha kontakt med en referenssta-

tion. Skanska har en referensstation monterad i Linköping räckvidden är ca 10-15km. Om 

arbete ska utföras utanför den radien så måste en ny referensstation monteras upp vilket 

kostar både tid och pengar. Vid kortare avstånd går det att placera ut en signalförstärkare.  

GPS-maskinstyrning öppnar möjligheterna att arbeta med flera projekt samtidigt. Problem 

som kan uppstå är om Peter är på ett annat projekt när en maskin får problem med utrust-

ningen. Vilket då kan leda till stopp i arbetet, om inte Peters andra projekt finns i närheten så 

kan arbetet stå still ett antal timmar.



 

 

Bilaga 6 

Frågor till grävmaskinisten Sune Larsson som har använt sig av maskinstyrning i 

6år. 

Fråga 1: Vad heter du, ålder? 

Svar:   

Personen som vi har intervjuat heter Sune Larsson. Sune fyller snart 50 år. 

 

Fråga 2: Vilket företag är du anställd hos? 

Svar:   

Sune har ett eget grävföretag som heter Sune’s grävservice. 

 

Fråga 3: Vad har du för utbildning? 

Svar:  

Under 30 år har Sune arbetat med grävmaskiner vilket medför att han har bred kompetens 

inom området. Sune har ingen grävmaskinist utbildning utan är helt självlärd. 

 

Fråga 4: Hur länge har du använt dig av maskinstyrning? 

Svar: Idag är det ca 6år sedan Sune började använda sig av maskinstyrning. De tre första 

åren använde han sig av enfalls- och tvåfallsstyrning därefter började han använda GPS-

maskinstyrning . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fråga 5: Vad ser du för nackdelar med maskinstyrning? 

Svar:   

Ett problem är om mätteknikern gör fel med informationen som matas in i GeoROG:en så 

märker inte maskinisten att han gör fel. Maskinisten litar på det han ser på displayen vilket 

kan leda till stora fel.  

Många gånger blir det revideringar på ritningar då försvinner stora delar av vinsten med 

GPS-maskinstyrning säger Sune. T ex om en grävmaskin gräver en väg med diken och slänter. 

Till en början ser allt bra ut men en ny revidering säger att det ska grävas fundament till be-

lysning. Vilket medför att grävmaskinisten måste beträda färdig mark för att genomföra re-

videringen. Sune påpekar att när man använder sig av GPS-maskinstyrning så är det oerhört 

viktigt med bra ritningsunderlag för att göra stora tidsvinster.  

Något som Sune saknar är att det borde gå att se på displayen när kontakten från satteliter-

na är så dåliga att maskinstyrningen börjar visa fel. Ibland visar GeoROG:en att kontakten är 

bra fast den inte riktigt är det. En skala som visar hur bra kontakten är vore bra. 

 

Fråga 6: Har du haft problem med vinkelsensorerna? I så fall vad? (Om problem har upp-

kommit se fråga 8) 

Svar:   

Under de 6 åren Sune använt sig av vinkelsensorer på sin grävmaskin har en sensor gått sön-

der. Scanlaser stod då för bytet av vinkelsensorn. 

 

Fråga 7: Tycker du att tekniken har utvecklas något under den tiden du har använt dig av 

maskinstyrning?  

Svar:   

Det som har utvecklas under åren är tiltsensorn som kom för två år sedan. 

  



 

 

Bilaga 7 

Frågor till mättekniker Per Norberg. 

Fråga 1: Vad heter du, ålder? 

Svar:   

Vi har intervjuat Per Norberg, 27år som jobbar på Skanska väg och anläggning i Norrköping. 

 

Fråga 3: Vad har du för utbildning? 

Svar:   

Per har en treårig högskoleingenjörs utbildning inom byggnadsteknik. 

 

Fråga 4: Hur länge har du arbetat som mättekniker? 

Svar:   

Per har arbetet som mättekniker i 3år på Skanska. Därför har han en del erfarenhet av GPS-

maskinstyrning. 

 

Fråga 5: Hur länge har du varit i kontakt med maskinstyrning? 

Svar:  

Per har arbetat med GPS-maskinstyrning i två år under sina tre år på Skanska. 

 

Fråga 7: Vad ser du för nackdelar med maskinstyrning? Varför? 

Svar:  

Per säger att de finns väldigt få nackdelar med GPS-maskinstyrning. Enligt Per är det inget 

stort problem med ritningsrevideringar för revideringar kommer oavsett om man har GPS-

maskinstyrning eller inte. Bara det att vinningen med GPS-maskinstyrningen inte blir lika stor 

som den skulle ha blivit om man inte hade haft revideringar. 

    

 



 

 

 

Fråga 8: Finns det andra fabrikat på marknaden som konkurerar med SBG:s GeoROG? 

Svar:  

Per säger att vad han vet så finns det en konkurrent som är snarlikt GeoROG:en och den he-

ter Trimble. Trimble fungerar nästan på samma sätt som GeoROG:en men GPS är bland an-

nat inbyggd i styrenheten. 

 

Fråga 9: Varför använder sig Skanska av SBG:s GeoROG?  

Svar:  

Det är på grund av att Scanlaser är väldigt stora i Sverige. Skanska har ett bra samarbete med 

Scanlaser. 

 

Fråga 10: Vad är uppdateringskostnaden för GeoROG-systemet? 

Svar:  

Enligt Per så tror han inte att de inte finns uppdateringskostnad på GeoROG:en. Vi studerade 

SBG:s hemsida tillsammans med Per och vi kunde inte hitta några siffror på de heller. 

 

Fråga 11: Vilka problem finns de med GeoROG? 

Svar:  

De problem som Per har råkat ut för är att det har blivit glapp i GeoROG:en på grund av vib-

rationer, strömkablar vibrerar sönder och att man måste starta om GeoROG:en.  

 

 


