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ABSTRACT
During the summer of 2013 I worked at Design Västerbotten in Umeå , all of a 
sudden the office was out off water for two days, which caused more irritation 
than expected. We found out that an excavator accidentally had cut a water pipe 
just outside the office, we discussed about the situation which turned out that 
everyone in the group have experienced this phenomenon before, and been out 
off water. I thought the problem was interesting and started thinking about how 
I could solve the problem as a degree project. In the beginning of the project, 
I went to Malå and Skåne in order to do research about digging and gather in-
formation about how radar system works. This took two weeks, and just at that 
time I heard from Volvo CE and they wanted to start a cooperation, we met a few 
days later to have a meeting. They told me that they just released a concept in 
Las Vegas, the function of that concept was identical with the idea I had before. 
In order not to create a similar concept again, we decided to change my descrip-
tion of the project and expand the focus area from only detection of tubes /pipes 
to a broader focus on terrain control, detection and GPS measurements, which 
in turn is linked to an informative interface, mostly dedicated to building planners 
at various superstructure to give them the information needed when planning 
construction. Due to this decision, it took me another two weeks research which 
originally was only supposed to take two. Today, roundabouts for example are 
planned manually and contains many elements that can take up to a month 
before you got out the information you need. The idea was to create a concept 
that can gather relevant information in a safe and efficient manner, which could 
keep people away from such unsafe roadwork sites in order to minimize the risk 
of injury among people in traffic. To gather information faster than what you can 
today, would lead to lower costs for the execution and thus could constructions 
start earlier.

BAKGRUND
Under sommaren 2013 arbetade jag på Design Västerbotten i Umeå, plötsligt 
var kontoret utan vatten i två dagar, vilket ställde till med mer irritation än väntat. 
Vi fick reda på att en grävmaskin råkat kapa en vattenledning precis utanför kon-
toret, vi diskuterade kring situationen och det visade sig att alla i gruppen någon 
gång varit med om detta fenomen tidigare och blivit utan vatten. Jag tyckte prob-
lemet var intressant och började tänka kring hur jag skulle kunna lösa problemet 
som ett examensarbete. I början av projektet åkte jag till Malå och Skåne för att 
göra research kring grävning och samla information om hur radarsystem funger-
ar. Detta tog två veckor och just då hörde Volvo CE av sig och ville starta sa-
marbete, vi träffades någon dag senare för att ha ett möte. Det visade sig att de 
just presenterat ett koncept i Las Vegas, vars funktion var identiskt med den idé 
jag tidigare haft. För att inte skapa ett likadant koncept igen, beslöt vi att ändra 
min projektbeskrivning och utvidga fokusområdet från endast detektion av rör/
ledningar till ett bredare fokus kring terrängkontroll, detektering och GPS-mät-
ning, som i sin tur är kopplat till ett informativt gränssnitt, mest tillägnad bygg-
nadsplanerare vid diverse byggnationer för att ge dessa den information som 
krävs vid planering av byggnationer. I och med detta beslut krävdes ytterligare 
två veckor research som från början bara var tänkt att ta två. Idag planeras tex 
rondeller manuellt och innehåller många moment som kan ta upp till en månad 
innan man fått fram den information man behöver. Idén var att skapa ett koncept 
som kan samla relevant information på ett säkrare och mer effektivt sätt, vilket 
skulle kunna hålla människor borta från tex osäkra vägarbetsplatser för att min-
imera risken att skada människor bland trafik. Att samla in informationen snab-
bare än vad man kan göra idag, skulle leda till mindre kostnader för utförandet 
och därmed så skulle byggnationer kunna starta tidigare. 
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MÅL OCH SYFTE
Målet är att skapa ett effektivt och säkert planeringsverktyg som framtidskoncept för grävindustrin. Att kunna ge 
grävmaskinister, geotekniker, planerare etc, så exakt information som möjligt över ett befintligt område(som ska 
byggas om). Så att han eller hon, dels kan börja utföra byggnationen snabbare, men också hålla sig borta från 
trafiken under planeringsmomenten för att öka säkerheten.
Syftet är att ge grävindustrin en vision över hur man skulle kunna ta reda på markens terrängegenskaper, ta reda 
på diverse beräkningar av vägars lutningar/dimensioner och minska avgrävningar, på ett mer effektivt och säkert 
sätt. Det skulle även innebära minskade kostnader både för planeringen samt för mindre reparationer av näten.

AVGRÄNSNINGAR
Ekonomi och konstruktion: Konstnadsberäkningar och konstruktion är inte en del av projektet. Ledningar/rör: Jag 
kommer förhålla mig till diverse ledningar och rör som används i Sverige. Eftersom dessa kan variera mellan olika 
länder, gällande tjocklek, material, djup i marken etc. Konceptet kommer att visualiseras i form av en fysisk mod-
ell(prototyp), dvs modellen kommer inte innehålla motorer eller annan teknik. Syftet med prototypen är att uppfatta 
dess tredimensionella form, skala och utseende. Ett eventuellt gränssnitt kommer också användas som prototyp.

SPECIFICERAD PROBLEMFORMULERING
- Öka effektivitet och säkerhet vid planering av byggnationer

MÅLGRUPP
Främst planerare, geotekniker och grävmaskinister men även övriga inblandade inom byggnation.

VISION
Detta kan vara ett steg närmre ett säkrare genomförande av planering av byggnationer. Som kan generera ett 
effektivare arbete med större säkerhet och exakthet.

PROJEKTBESKRIVNING
Mitt fokus på kontexten för konceptet är vägbyggnationer, eftersom de är mest utsatta för hög trafikaktivitet, men 
tanken är att konceptet ska kunna appliceras på andra byggnationer. Rondellbyggen är tänkt att användas som 
referens till mitt arbete och ha som utgångspunkt i syfte att kunna beskriva ett framtida scenario. 

Konceptet ligger i tidsandan mellan dagens grävmaskiner och helt autonoma grävmaskiner, inom ca tjugo år.

Konceptets användningsområden innefattar geoteknisk undersökning, detektera befintliga objekt i marken, mäta 
vägas lutning/dimensioner och kalkylera ett effektivt utförande av grävandet. Med andra ord, ska konceptet ge 
information om hur det befintliga området ser ut och vad som behöver justeras för att en ny byggnation ska kunna 
träda i kraft.
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samarbetspartner - volvo construction equipment
förändring i projektbeskrivningen 
 
Som står beskrivet kort i min abstract handlade projektet från början om detektering av 
föremål i marken, i syfte att förhindra avgrävningar av diverse ledningar. Under mina två 
första veckor utförde jag research med några grävmaskinister i Skåne, jag gjorde även 
besök på radartillverkarna Malå. I slutet av denna fas kontaktade Volvo Construction 
Equipment mig och erbjöd sig starta ett samarbete angående mitt examensarbete, efter-
som jag varit i kontakt med dem tidigare kände de till min projektbeskrivning. Jag blev di-
rekt informerad om deras senaste konceptsläpp Volvo Gaiax som lanserades i Las Vegas, 
vars funktion i stort sätt var identiskt med min första projektbeskrivning där specifikationen 
löd “effektivisering av arbete för grävmaskinister genom identifiering av föremål i marken”. 
Personligen kände jag att det var värt att förändra min projektbeskrivning då det kändes en 
aning överflödigt att göra ett liknande koncept som redan finns. Vi bokade ett möte an-
gående en ny inriktning i projektet, vi kom överens om ett projekt som kan baseras på det 
jag redan undersökt samt att tillägga mer fakta om rondellbyggnationer, mer information 
om det kommer senare i rapporten. Mötet resulterade i ett koncept som ska ha radardetek-
tering som grund men agera mer som en informationsinsamlare för planering av byggna-
tioner som kräver grävmaskiner till hands. Min nya specificerad problemformulering lyder 
därmed “öka effektivitet och säkerhet vid planering av byggnationer”.

volvo gaiax koncept
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VARFÖR RONDELL SOM SCENARIO?
Det finns en rad olika segment inom områden där grävmaskiner arbetar, 
såsom skog, väg, nybyggnationer, reparationer, gruvor etc. Men dessa ex-
empel är sällan lika hårt trafikerade som rondeller, därför är rondeller ett bra 
exempel då säkerheten dessutom är extra viktig. I och med att det byggs mer 
och mer rondeller i städer finns det mycket ledningar under den befintliga 
marken, förbifarter måste oftast tilläggas vilket leder till en ytterligare kom-
plex situation. Därför är rondeller exemplariskt för att beskriva hur konceptet 
fungerar så man får så bred helhetsbild som möjligt över dess funktioner.

Mycket komplex situation (enligt ncc) beroende på:
- utrymme
- mängd trafikaktivitet
- komplicerad logistik
- kräver mycket planering och praktiska tillämpningar
- tex byggnationer vid villaområden har låg trafikaktivitet
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Namn: Kurt Blixt
Yrke: Ingenjör och gruppledare 
inom vägplaner

Slagsonderingsmaskin

steg 1
rör fylld med grus i en “strumpa”

steg 2
röret dras bort - gruset kvar

sand som bärlager

BÄRLAGER EXEMPEL

MÖTE MED RAMBÖLL - hur planeras en rondell?
Ramböll är ett konsultföretag som arbetar med hållbara lösningar åt olika byggprocesser. 
Under mötet hade vi rondeller som diskussionsunderlag. 

Anbudsförfrågan
Ponera att kommunen planerar att bygga en rondell i en existerande korsning, då läg-
ger kommunen ut en anbudsförfrågan, i förfrågan finns information om trafikvolym, ifall 
trafikljus finns eller ska finnas etc. Konsulter och entreprenader får förfrågan om att utföra 
arbetet, lägst pris vinner anbudet. Kommuner kan också ha ramavtal då de lämnar ut 
timpriser eller offentliga upphandlingar. 

normer
Inom vägbyggnationer finns riktlinjer över normer man måste följa beroende på hur det 
befintliga området ser ut, tex fysiskt utrymme på området som ska byggas om. 

gps
Kommuner har kartunderlag över området(tex distanser,lutningar) som konsulterna tar 
del av, men de befintliga områdena kan ha justerats men inte kartunderlagen vilket leder 
till att de inte längre stämmer. Då måste dessa kompletteras genom nya mätningar med 
GPS, Kurt poängterade att erfarenhet inom projektering krävs för att kunna hantera det 
på ett effektfullt sätt. Om man inte får ut den mätning som behövs kan det leda till konse-
kvenser under byggnationen. 

Geoteknisk undersökning
Under mätningen utsätts GPS-koordinater runt om den begynnande  rondellen, vid 
GPS-koordinaterna görs borrhålen med slag/viktsondering i syfte att se markens ter-
rängegenskaper. Slag/viktsondering fungerar som en skruv man skruvar med halvvarv 
ned i marken för att ta reda på jordens hållfasthet. Under vissa omständigheter kopplas 
ytterligare konsulter in, för att kontrollera terrängen med markradar. 

Supportmaterial/kalkylering
Ifall en ny väg ska byggas och den befintliga jorden inte är duglig, måste nytt, starkare 
material läggas undertill för att stödja vägen. Då måste man kalkylera hur mycket som 
behövs grävas upp, köras bort och fyllas igen. 
Fyllningen kan göras på många sätt, antingen genom material såsom sand, sten, grus 
eller så lägger man granar eller metallrör som fylls med en stor “grusballong” och sedan 
dras röret bort, dessa lager som bildas undertill kallas bärlager. 

ledningskollen
Därefter kontaktar de ledningskollen för information om lokalisering av kablar och lednin-
gar(ledningskollen är ett företag med databas över företag som har ledningar utsatta i 
marken). Ledningskollen överlämnar kontaktuppgifter till de ledningsägare som har något 
utplacerat i byggnationsområdet, sedan görs linjer i CAD som illustrerar ledningarna. 
Kurt påpekade att kartunderlaget för ledningarna kan vara bristfälliga. Kommuner brukar 
stå för vattenledningar för spill och dagvatten. Dessa brukar inte markeras ut i CAD:en 
till grävmaskinernas georoger eftersom de oftast inte stämmer, utan överlämnar detta till 
grävmaskinisterna som istället gräver med försiktighet. Man letar även efter berg för åt-
gärdning, eftersom dessa blir ett stort hinder under byggnationen. 
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MÖTE MED NCC - mer om rondellbyggnation

Logistik
Planerar hur man löser logistiken mest optimalt tex med förbifart för att leda om 
trafiken genom att breda ut förbifarterna så att trafiken får plats. Delar upp maski-
nistens grävområde i “tårtbitar”. I något område vill man jobba ifred och i en annan 
tårtbit kan trafiken gå förbi. Man jobbar ena veckan/månaden på ena sidan tills 
den är klar, sedan vrider man all byggnadsutrustning på bygget till andra sidan 
rondellen och fortsätter. Det är viktigt att få till innercirkeln först så trafiken har 
något att förhålla sig till när de kör i rondellen.  
Ju större arbetsområde man har att röra sig med ju lättare, och tvärtom. Man 
har oftast max två grävmaskiner vid en rondellbyggnation. Maskinisterna utför 
oftast olika uppgifter, beroende på arbetets art och utrymme väljer man små/stora 
grävmaskiner, större grävmaskin mer effektiv, mindre maskin mer försiktighet om 
man tex ska utföra en omkoppling i en brunn.
Man kan välja att arbeta olika tider beroende på hur intensiteten i trafiken är, tex 
nattjobb, mindre bilar - mer effektivitet. 

Trafikanordningsplan
Trafikanordningsplan måste göras, där man visar hur man tänkt lägga om trafiken, 
visas för kommunen eller trafikverket och de måste godkänna trafikanordningspla-
nen. 

gångtunnel/statliga vägar som exempel
Ibland måste man stänga av trafiken pga risk för trafikfara och leda om trafiken 
helt till andra vägar. Om en gångtunnel är i närheten av rondellen, då finns det inga 
alternativ, förbifart måste byggas runt den och stänga av trafiken vid gångtunneln, 
eftersom den inte klarar påfrestningen.Vad gäller statliga vägar byggs ofta förbi-
farter pga säkerhetskrav. 

Schaktningen (grävning)
Schaktningen mäts där förbifart läggs, även hela rondellen eftersom påfrestnin-
gen ökar. Man schaktar mindre vid bra mark och mer vid dålig mark. Alla schakter 
läggs in i georoger (grävmaskiners display), även kablar läggs in, befintliga och 
nya som ska läggas. 

pris
Den som sätter antal timmar uppskattas efter erfarenhet, ingen vetenskap är tilläm-
pad. Det man sätter pris på är jordschakt, grävmaskiner, transporter, blir kostnad 
per kubik. Man kan inte lämna pris förrän man vet hur trafiken ska se ut. 

Namn: San Olof Sandström
Yrke: Ingenjör och gruppledare inom 
vägplaner

steg 1
bärlager shaktas till 
provisoriska vägar

steg 2
bygger cirkulärt funda-
ment att bygga runt

steg 3
man vänder 
bygget 180° 
och gräver på 
andra sidan 
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topvy

3Dvy Gerog visar sidovy,topvy och marknivå

grävmaskinens georog

OBSERVATION NCC BYGGNATION UMEÅ
Jag och Sam åkte ut till Västerslätt där NCC har ett av sina kontor, här mötte 
vi Patrick som arbetar med att följa grävmaskinernas arbete digitalt. Det 
som finns på skärmarna är en digital CAD-ritning som gjorts och överförts till 
grävmaskinens georog. På skärmarna följs grävmaskinernas rörelser. Man 
kan se Georogens gränssnitt genom skärmdubblering, även grävmaskinens 
rörelser i 3D-vy och en toppvy över aktiviteten. Fördelarna med denna teknik 
är många, man kan tex uppdatera grävmaskinister genom att sända över nya 
ritningar om justeringar görs, man får bättre översikt över arbetet i sin helhet 
etc.
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en vanlig fyrvägskorsning ska byggas 
om till en rondell motsvarande den 
röda cirkeln

t

planering av 
rondell
För att förklara planeringspro-
cessen på ett enklare sätt har 
jag illustrerat topvyer över de 
viktigaste momenten i sam-
manhanget, vilket innefattar 
geoteknisk undersökning, 
GPS-mätning, detektera un-
derliggande objekt. 
Man måste ha i åtanke att 
alla byggnationer kan ha olika 
tillvägagångssätt och att pro-
cesserna kan skilja sig åt ber-
oende på förutsättningarna.

man mäter marken med GPS, för avstånd, 
vinklar. lutning etc.

gör borrpunkter mellan området där marken 
ska mätas, för att kolla terrängens egen-
skaper.

ibland hyr man in konsulter för att kontrollera 
terrängen via radar.
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kontrollerar underliggande objekt via kom-
munen och ledningskollen. Märker ut fysiskt 
och digitalt till georoger.

positionerar grävmaskinens “tårtbit” och 
placerar ut utrustning.

gräver fram de temporära vägarna och häller 
ned supportmaterial.

När den ena provisoriska vägen är byggd 
fortsätter man på andra sidan och vrider 
hela bygget.
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befinnande vid trafik trafikstockning gömda objekt/terräng tid är pengar

problemområden

Flödesschema
Detta flödesschema handlar i grova drag om hur processen ser ut från det att man börjar undersöka 
ledningar, tills mätning av jordschakt. Denna process kan som sagt ta upp till en månad mer eller mindre, 
men är helt beroende av olika omständigheter. Det man får ha i åtanke är att denna process är uppdelad 
i olika större moment som förstås innehåller en rad mindre moment, som helhet är alltså situationen kom-
plex och kräver mycket kompetens och tid. 

Kontakta ledningskol-
len

radar

mäta jordschakt
“kalkylera”

geoteknisk undersökning
slagsondering

geoteknisk udersökning
med radar

Kontakta ledningsägare
tex Umeå energi, Eon

Kontakta konsulter

Ledningsägare tex Eon 
märker ut kablar

utföra radardetektering överlämna resultat utföra manuell GPS-mät-
ning

Kommunen ger kartun-
derlag

Enteprenaden märker ut 
vattenledningar

Kontakta kommunen 
angående vattenledningar

B

B

C

DC

A

B
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Internettraffiken slogs ut delar av Borås 2012

avgrävningar
ORSAK
När en grävmaskinist råkar gräva för djupt eller för hastigt och sliter sönder/skadar 
en ledning/kabel. De grävmaskinister jag pratat med, säger att alla kommuner har 
sitt ansvar att kontrollera ifall de har objekt i marken vid det område där grävning 
beställts, ifall de har något utsatt, är det deras ansvar att markera ut det (med 
spray) innan grävning påbörjas. 2008 startades Ledningskollen, det är ett företag 
vars syfte är att samla in data om var nedgrävda ledningar och rör är placerade. 
Enligt en grävmaskinist jag talat med, menade han att detta system genererar 
relevant information, men full exakthet kan inte garanteras, anläggningschefen 
måste ofta komplettera genom att ringa för ytterligare slutkontroll. 

DETTA LEDER TILL
Skador på nedgrävda ledningar och rör orsakar mängder av driftstörningar eller 
totalstopp i den infrastruktur som sköter samhällets mest grundläggande funk-
tioner, exempelvis vatten, avlopp, el, telefoni eller Internet. 

TID
Anläggningschefen kan ibland behöva ringa upp till trettio telefonsamtal för att nå 
den information han/hon behöver, angående var ledningar är lokaliserade. När 
grävmaskinisten bearbetar ett område där man inte känner till att en ledning är 
nedgrävd, arbetar grävmaskinisten ofta ca 10 centimeter (eller mindre) i taget. 
Detta gör man i syfte att inte riskera att gräva av en ledning i onödan, vilket är 
väldigt tidskrävande. Det finns idag så kallade kabelsökare, de lokaliserar ner-
grävda ledningar genom att ta emot de elektromagnetiska signaler som strålar 
från dem. Men dessa används inte förrän man upptäckt varselband, sand eller 
avvikande jordart och då får man börja schakta av jorden för hand. Enligt en av 
grävmaskinisterna jag pratat med, är de ej särskilt exakta eftersom ett kraftfält 
bildas och detta kan ge utslag från 1-2 meter utanför ledningen. Om en ledning 
grävs av sänder ägaren av ledningen ut reparatör för att så fort som möjligt åtgär-
da skadan.

KOSTNADER
I Sverige förstörs och skadas kablar och ledningar i mark eller sjö för flera hundra 
miljoner kronor per år. Inblandade parter för dessa kostnader är ledningsägare, 
entreprenörer och försäkringsbolag. Den ansvarige grävmaskinisten kan bli 
betalningsskyldig under vissa omständigheter. Påverkan för omgivande samhälle 
Om en VVS-ledning kapats av, kan flera bostäder bli utan vattentillförsel under 
flera timmar. Avgrävningar på andra ledningar kan leda till driftstörningar eller 
totalstop bland el, telefoni och Internet. Skadorna uppkommer i många fall för att 
den som beställt grävningen missat att kontakta en ledningsägare. 

Kabelsökare Handschaktning
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OBSERVATION hos GRÄVMASKINISTER
MASKINISTERNA:

Bengt Asp, 50

- har kört grävmaskin i många år men agerar som 
assistent numer.

Lars Nieminen, 37

- har arbetar som grävmaskinist i 13 år.
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grävning i simrishamn
Här skulle en vattenledning sammankopplas från en annan vattenresurs till ett nybyggt 
hus. Lars och Bengt hade redan varit där tidigare och grävt, men det skulle grävas ännu 
djupare. Lars började gräva medan Bengt schaktade för hand, de kommunicerade verbalt 
hela tiden. Efter en stund dök ett gult varselband upp, där låg alltså en el-ledning lite längre 
ned. I detta fall hade Österlenkraft, som är en privat el-leverantör och skickat utsättare för 
att markera el-ledningen med spray. Bengt handschaktade sig fram till ledningen och de 
grävde därefter en bit under kabeln eftersom de skulle dra vattenledningen under el-lednin-
gen. Efter att ha kopplat samman vattenledningarna med en vattenkoppling, fyllde Lars det 
grävda hålet med tillhörande jord. 

VARSELBAND
färgindikationer: gul - el, lila - fjärrvärme, grön - fiberkabel, orange - telenät och 10-20 cm 
sand läggs ofta kring VVS-rör. Kabelledningarnas placering under marken varierar stort, 
från ca 0,2 - 1,5 meters djup. VVS-ledningar avgrävs också, men mer sällan eftersom de 
ligger längre djupare ner i marken.

KRINGFYLLNADSMATERIAL
Kringfyllnadsmaterial Används runt ledningar av olika slag för att synliggöra var grävning-
saktiviteter har förekommit tidigare. Varselband som är lagda på rätt sätt varnar de fles-
ta grävmaskinister men långt ifrån alla. Hos gräventreprenörerna tycks frekvensen av 
avgrävning av ledningar variera stort men orsaken anses av maskinisterna vara fel i kart-
näten eller felaktig utmärkning.

BESTÄLLARE
Bengt uppskattar att vid reparationer står kommunen vid ca 80% av fallen och resterande 
20% grävjobb vid nybyggnationer. Medan privata gräventreprenader står för 80% nybygg-
nationer och 20% reparationer. Antagligen för att kommunen äger mycket vattenledningar 
och ledningar för energiförsörjning. Privata entreprenader hyrs även av kommuner.
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MALÅ GEOSCIENcE
Malå grundades 1937 som ett statligt bolag, då hette de SGU. 1982 
började de utveckla radarsystem i syfte att detektera sprickor i berg åt 
gruvindustrin. 1994 började Malå utveckla GPR-system Idag är Malå är 
ett privat företag är ledande inom GPR-systemen, som står för ”ground 
penetrating radar”. Malå har 50 anställda och säljer sina produkter över 
hela världen och har kontor i Sverige, USA, China, Australien och Ma-
laysia, servar även radarsystem åt sina kunder i 113 länder. 

VARFÖR MALÅ?
Eftersom Malå tillverkar högkvalitativa markradarsystem är de högst 
relevant, eftersom det är den typ av radarsystem som lämpar sig bäst 
för konceptets område när det handlar om detektering av objekt och 
identifiering av terrängegenskaper.

Christer Gustafsson arbetar som Appli-
cation Manager och har lång erfarenhet i 
branschen. 
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HUR FUNGERAR EN RADAR?
Ordet radar står för upptäckt och avståndsbedömning med radiovågor, vilket 
man enkelt kan översätta som sändare och mottagare. Radarn sänder ut 
kortvågiga radiovågor, det vill säga elektromagnetisk strålning, för att identi-
fiera, höjd, avstånd och eventuell färdriktning för olika föremål. När signalen 
sänds ut, reflekteras och detekteras det av avsändaren. Om ett objekt träffas 
av radiovågen studsar impulsen tillbaka. Men objektet måste då bestå av ett 
material som radiovågor inte kan tränga igenom. Om radiovågorna studsar, 
yttrar sig denna som en så kallad hyperbol, vilket ungefär ser ut som en kur-
va på skärmen. Utifrån distansen på kurvan kan man mäta hastigheten på 
objekten vilket i sin tur gör det möjligt att räkna ut vilket material det är, efter-
som alla material har olika hastighet. Tiden det tar från det att impulsen når 
objektet och tillbaks, avgör djupet av objektet. Trace är ordet man använder 
för en mätning på ett ställe. 

Den radar som bilden visar, är en så kallad georadar, GPR, som står för 
“ground penetrating radar”, denna radar är bäst lämpad för mitt område då 
den faktiskt används vid olika väg-operationer.

VILKEN LÄMPAR SIG BÄST FÖR konceptet?
- Högre frekvens(MHz) per antenn ger djupare penetration, men lägre up-
plösning.
- Lägre frekvens per antenn ger grundare penetration, men högre upplösning.
- I mitt, fall då ledningar vanligen ligger på max 2 meter, är 450 MHz den mest 
lämpliga. Som exempel ger 100 MHz ett djup på ca 40 m, medan 2300 MHz 
sträcker sig till en meter. 

SPECIFIKATIONER
Den totala vikten för radarn är 21,5 kg och själva radarenheten 5,5 kg. Har 
möjlighet att byta batteripaket och ett batteri räcker upp till 14 h. Inbyggd 
DGPS (kan stödjas av externa enheter). Klarar temperaturer från -20 C till 
+50 C. Maximal fart 25 km/h. Maximal scanning-takt 1024 scans. Kan detek-
tera både metall och andra material. 

radarenhet

radarenhet 450 MHz

markradar GPR easy locator

gränssnitt

hyperbol

marker-
ings-spray

gränssnitt
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Vid spraymarkering sätter man ut 
punkten i mitten av radarenhet för att 
få så korrekt markering som möjligt.

RADARTEST
Jag och Christer gick utanför verkstaden för att göra ett test med deras easy lo-
cator. Christer visste sedan tidigare ungefär var ett rör i marken utanför befann 
sig, så vi enkelt kunde få ett exempel att ha som utgångspunkt. Vi gick och letade 
sporadiskt tills en hyperbol uppstod, då markerade vi ut en punkt på displayen 
och gjorde en markering med spray på marken. Därefter gick vi fram och tillbaks i 
90° ett par gånger, och repeterade markeringarna. Till sist hade vi några punkter 
utsatta, då kunde vi genast dra slutsatsen av rörets riktning. 

Informationen vi kunde få ut av testet var:

* Ledningens djup
* Ledningens riktning
* Ledningens hastighet

När undersökningen var klar, överförde vi informationen från radarn till dator gen-
om USB. Där fanns screen shots från displayen som vi tagit under testet. Det 
tillkom även GPS-punkter till Google Earth som vi kunde spåra. Dock var dessa 
punkter inte extremt exakta, de kan utgöra en differens på någon meter. 

MIN UPPFATTNING
Innan jag besökte Malå hade jag en uppfattning om att denna typ av radarsystem 
skulle vara komplicerade att använda. Men testet bevisade motsatsen, radarn 
hade en väldigt intuitivt och enkelt gränssnitt. 
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framtidens autonoma fordon
2011 genomförde amerikanska delstaten Nevada en lag, som möjliggör drift av autonoma bilar i Nevada. Google 
själva hade lobbat för denna lag. 2012 blev Florida den andra staten för att möjliggöra testning av autonoma bilar 
på allmänna vägar. Michigan blev den tredje staten i USA 2013 att legalisera autonoma bilar, men denna lagstift-
ning kräver en människa i förarsätet hela tiden när fordonet är i bruk.
Toyotan på bilden nedan är alltså Googles förarlösa bil. De övriga bilderna är från ett koncept från Volvo CE som 
också handlar om autonoma maskiner, som istället övervakas av en operatör. Slutsatsen man kan dra här, är att 
man har en strävan att kunna arbeta förarlöst kanske av olika anledningar. 
Eftersom kontexten för detta projekt är inom idag och helt autonoma maskiner(20 år fram), kan detta vara en in-
tressant aspekt att kolla närmre på, då det kanske kan möjliggöra högre säkerhet, effektivitet etc.

Toyota Prius modifierad med Googles experimentförarlösa 
teknik

Operatör för autonoma Volvo maskiner (ett koncept som 
jag fann på youtube)

Volvos laddningsstation för autonoma maskiner
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autonom banddriven robot quadrocopter

sfärisk drönare

sfärisk robot som kan både gå, rulla och fälla ihop sig

hjulburen quadrocopter

teknik - potentiella fordon
Eftersom konceptet i stor utsträckning handlar om att samla in information på fysiska 
platser, som annars kräver mycket kompetens, diverse verktyg och planering. Behövs 
ett ett fordon med implementerad teknik som uppfyller de ändamål för planerintg av 
grävning. Ett autonomt fordon kan vara ett alternativ eftersom det kräver mindre un-
derhåll och därmed ökad effektivitet. Genom google och youtube upptäckte jag snart 
att det finns en uppsjö av diverse fordon med olika egenskaper. Bilderna undertill är 
en bråkdel av vad som finns.
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En quadcopter fungerar som en helikopter som styrs med fler 
rotorblad, just en quadro har fyra. De är klassade som rotorluft-
fartyg till skillnad från ett flygplan som har vingar. De består av 
ett mittenparti där strömkällan är placerad, fyra uppsättningar 
sträcker sig från mittenpartiet och har rotorbladen monterade 
längst ut. Två av bladen roterar medurs och två moturs, Dessa 
har variation i varvtalen för att styra lyft/vridmoment . Kontroll 
av fordonets rörelse uppnås genom att förändra rotationshas-
tigheten hos ett eller flera rotorskivor, och därigenom ändra 
dess momentbelastning och dragkraft / lyftegenskaper. 
Det finns flera fördelar med quadrocoptrar, de behöver inte 
mekaniska länksystem för att variera rotorbladets stignings-
vinkel när de snurrar. Detta förenklar konstruktion och under-
håll av fordonet. Användning av fyra rotorer ger varje enskild 
rotor möjlighet att ha en mindre diameter än motsvarande 
helikopterrotorn, vilket ger dem möjlighet att ha mindre rörel-
seenergi under flygning. Vissa småskaliga quadrocoptrar har 
ramar som omger rotorerna, vilket tillåter flygningar genom 
mer krävande miljöer, med mindre risk för skador på fordonet 
eller dess omgivning.
Jag såg nyligen ett inslag på TV-programmet Kobra som hand-
lade om begreppet drönare och quadrocoptrar. Fenomenet är 
relativt nytt och kontroversiellt under det faktum att folk är räd-
da att dessa i framtiden tex ska användas som övervakning för 
både statliga och privata ändamål, eller vara utrustade med 
vapen.
Slutsatsen man kan dra är att det är ett objekt med obegrän-
sade möjligheter och ändamål.

Teknisk fakta - quadrocopter

Höjer, sänker eller hov-
rar genom tillämpning av 
samma dragkraft på alla 
rotorblad.

för att kunna svänga 
med en quadrocopter 
snurrar bladen 1 och 3 
i samma riktning och 3 
och 4 i motsatt riktning

För att svänga tillämpas 
mer dragkraft för bladen 
som roterar i en riktning

För att rotera enheten 
tillämpas mer dragkraft 
till en rotor och mindre 
till den motsatta

det experimenteras mycket med quad-
rocoptrar, här har man programmerat 
dem så att de följer flera mönster till-
sammans, och samtidigt flyger igenom 
ett hinder

Här är en quadrocopter som följer 
några robotar och bevakar när de har 
fått i uppgift att flytta vattendunkar
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quadrocopter

hjulburen drönare

S
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utvärderade aspekter
- teknisk komplexitet
- materialmängd
- vindmotstånd
- effektivitet (tid) (energi)
- trafikvänlighet
- säkerhet gentemot människan
- fastna/krascha
- exakthet gentemot radar
- terrängegenskaper

- effektiv (energi)
- materialmängd
- effektiv (tid)
- exakthet radar
- terrängegenskaper

- säkerhet gentemot 
människan
- trafikvänlig

- teknisk komplexitet

- krasch

- effektiv (tid)
- effektiv (energi)
- materialmängd

- trafikvänlig
- säker mot människa

- teknisk komplexitet
- exakthet radar
- vindmotstånd
- terrängegenskaper

- fastna/krascha

bemannat fordonS

S

O

O

W

W

T

T

- exakthet radar
- terrängegenskaper

- fastna/krascha

- materialmängd
- effektivitet (tid)
- effektivitet (energi)
- teknisk komplexitet 

- trafikvänlighet
- säkerhet mot människa

handhållenlarvband
- exakthet radar
- terrängegenskaper
- materialmängd
- teknisk komplexitet

- fastna/krascha

- effektivitet (energi)

- säker gentemot männ-
iskan
- trafikvänlig

- materialmängd
- teknisk komplexitet
- effektivitet (energi)
- exakthet radar

- fastna/krascha

- terrängegenskaper
- effektivitet (tid)

- trafikvänlighet
- säkerhet gentemot 
människan

Swotanalys av fordon/produkttyper
På Volvo valde vi ut ett antal fordon/produkter som kan tänkas lämpliga för detta projekt och 
utvärderade dom gentemot varandra genom en SWOT-analys. Aspekterna vi vägde in är 
sådant som berör tex miljö i fråga om materialmängd som krävs, gör man tex ett bemannat 
fordon blir den genast större rent fysiskt än en quadrocopter, därmed mer materialåtgång. 
Eller ur säkerhetssynpunkt gentemot människan, är en hjulburen quadrocopter säkrare då 
människan ej behöver vistas på trafikerade vägar under utförandet.
Tanken med analysen var inte att direkt gå vidare med den som fick bäst resultat, utan att 
börja tänka kring olika saker att ta hänsyn till för att ha lite riktlinjer att gå efter. Samt att 
fortsätta experimentera med de fordon/produkter för att kanske hitta nya tekniska principer.
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potentiell kraftkälla
Traditionella quadrocoptrar drivs av vanliga rotorblad som så många andra fordon. Men det finns speciella 
undantag, som till exempel det brittiska stridsflygplanet Harrier Jump Jet som är en så kallad V/STOL som står 
för “vertical and/or short take-off and landing”, vilket innebär att planet har möjlighet att vrida sina munstycken 
nedåt för att kunna lyfta vertikalt. Denna teknik kan vara ett ersättande alternativ till vanliga rotorblad, eftersom 
risken att någon kan skadas av bladen utesluts.
Dyson är ett företag som bland annat tillverkar tysta, bladfria fläktar i olika former. Denna produkt skulle kunna 
användas som drivkälla för konceptet, eftersom man får en bredare variationsmöjlighet formmässigt med hög 
säkerhet vilket går hand i hand med Volvos ena kärnvärde “säkerhet”. Tekniken även ger möjlighet till ett nytt 
uttryck för drönare.

Harrier Jump JetDysonfläktens mekanik varierande Dyson fläktar
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Laser är en teknik som utsänder enfärgade ljusstrålar 
(monokroma), strålarna har en riktning och med stark in-
tensitet. Med denna teknik är det möjligt att skapa ljusim-
pulser som är mycket korta (ner till ca femtosekunder). 
Lasern har ett stort användningsområde tex vid, ögon-
operationer, CD-spelare, mäta luftföroreningar, bilars 
hastighet, kan ersätta vattenpass, användas som laser-
pekare, svetsning etc. Det mest relevanta användning-
sområdet som kan tillämpas på detta projekt är möjlighet-
en att kunna mäta avstånd mycket exakt. Mätmetoden 
går ut på att man mäter tiden som krävs för laserstrålen 
att reflekteras tillbaka till utgångspunkten.

Projektor är en apparat som visar större bilder 
genom ett objektiv som projicerar en belyst bild, ofta på 
duk eller vägg. Projektorn riktas mot duken eller väggen 
varpå bilden avtecknas. Användningsområdet för detta 
projekt skulle kunna vara att projicera det som konceptet 
uppfattar och visa informationen direkt på plats.

Teknisk fakta - laser/projektor

laserstrålar under konsert

projektor
lasermätare
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RTK-GPS

RTK-GPS mark mätning

GPS dislay

GPS är en förkortning av Global Positioning System, som länge var det enda allmänt an-
vändbara systemet för att navigera satelliter och drivs av det amerikanska försvarsdeparte-
mentet. Idag är en uppsättning av 27 satelliter i drift, det ger möjlighet för alla med GPS-mot-
tagare att bestämma sin position (longitud, latitud och altitud), dag som natt, oavsett väder 
och var som helst på jorden.
Under de senaste åren har användningsområdet för GPS ökat, det är ett nödvändigt system i 
modern navigation såväl som på land, hav och i luften runt hela världen, samt inom geodetisk 
mätning. 

RTK-GPS är den teknik man använder vid just geodetisk mätning, vilket betyder att man 
mäter in eller utsätter punkter eller detaljer på marken med stor noggrannhet, ofta mindre 
än några centimeter, i förhållande till ett referenssystem. Geodetisk mätning i Sverige kallas  
stommätning vilket är inmätning av punkter i ett stomnät för att fastställa deras lägen i plan, 
höjd eller bådadera. Slutsatsen av RTK, är alltså att den ger högst exakthet upp emot centim-
eternivå. Eftersom det är just denna exakthet man är ute efter under byggnationer passar sig 
denna bäst till mitt projekt.

DGPS står för differentiell GPS som är en relativ GPS-mätning. DGPS en metod där just-
ering för systematiska felaktiga källor beräknas på en referensstation som sedan sänds till 
mobila GPS-mottagare som justerar sina mätningar med support av dessa korrektioner. Med 
DGPS uppnås en noggrannhet inom 0,5–5 m.

teknisk fakta - gps-system
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steg 3
bärlager shaktas till 
provisoriska vägar

4vägskorsning skall 
byggas om till rondell

steg 1
Mätning av vägar och 
kommande rondell

steg 2
lokalisering av underliggande 
föremål, rör, kablar etc

steg 4
bygger cirkulärt funda-
ment att bygga runt

steg 3
man vänder bygget 
180° och gräver på 
andra sidan 

Tid är pengar -
kan ta en månad att planera en rondell - hur kan man effektivisera?

Hur skulle en helhetslösning(produkt/system) kunna se ut för att få 
fram denna planeringsinformation? 

FRÅGESTÄLLNING

WORKSHOP 1 - ideation start
Jag samlade ihop fyra personer i klassen för att delta i en workshop. Frågeställnin-
gen till workshopen ser du till höger. Mitt syfte med workshopen var att få igång 
idéfasen med ett brett perspektiv och få in så mycket synvinklar på området som 
möjligt. Det rödmarkerade konceptet ansågs ha potential då tanken var att ha 
en enhet installerat på byggområdet, som är kopplat till ett gränssnitt där man 
kan rita in byggnationen man tänkt och därefter projicera detta via en projektor. 
Eftersom detta skulle kunna ge en bild direkt på plats i rätt skala, så man får en 
uppfattning över dimensionerna etc, eftersom NCC menar att kartunderlagen inte 
är korrekta och behöver mätas om med GPS. 

Idéer:

- Enhet fäst på grävskopan som “flygfotograferar” och scannar området via radar 
och bygger en virtuell översikt. Produkten har ytterligare en extern komponent 
som mäter marken för ökad exakthet

- En bil som mäter vägarna med GPS och har radar undertill

- Robot med fötter som går automatiserat och mäter marken

- Automatiserad robot(hästliknande), med radar på magen, lasermarkerar efter 
GPS som därefter ger ut digital karta och kan därefter lokalisera objekt 

- Sond i rondellen med radar som känner av omgivningen, känner av vibrationer 
i marken och uppdaterar maskinisterna om omringande trafik

- Bil som “Google car” mappar upp området

- Enhet i mitten av rondellen som är kopplat till ett gränsnitt(skissverktyg) som 
överför allt från gränssnittet till marken via projektor

- Drönare sköter trafiken, som en “follow me” bil vid asfaltsläggning

- 4-hjuling som scannar marken och kollar terrängens egenskaper med en jord-
fräs monterad
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workshop hos volvo - tekniska principer
Under projektet har jag varit stationerad på Volvo CE:s designavdelning i cirka tre 
veckor. Här anordnande jag en workshop med fyra deltagare från designsidan. 
Det jag ville ha ut av workshopen var att ha deras syn på hur man bör projicera in-
formation, om man ens bör projicera information? vilken teknik är optimal? Tyvärr 
är fotografering inte tillåtet på avdelningen, så inga bilder är tagna under work-
shopen.

Vad kom vi fram till?
- Genom att väga teknikernas egenskaper gentemot varandra(+-) kom vi fram 
till att strunta i projiecering, eftersom det istället kan överföras till ett gränssnitt 
och använda denna som underlag, både som en extern skärm för planerare och 
i grävmaskinshytten. Projiecering på plats kan vara svårt att applicera eftersom 
det döljs i dagsljus, och lasern kan vara farlig om någon vänder ögonen mot la-
serstrålen. Om det tex resulterar i ett flygande koncept i slutändan kommer bilden 
att skaka oavsett om en projiceras av laser eller projektor.

Laser gränssnittprojektor
+ fungerar i dagsljus
- kan vara skadlig
- kräver utrymme i 
maskin
- kräver många olika 
lasrar för olika 
färger och mönster
- om koncept flyger 
kommer bild att 
skaka

+ fungerar i dagsljus
+ EJ skadlig
+ KRÄVER INGET 
UTRYMME I MASKIN
+ OBEROENDE AV for-
donstyp
- kan ej projicera

- fungerar dåligt i 
dagsljus
- kräver utrymme i 
maskin
+ ej skadlig
- om koncept flyger 
kommer bild att 
skaka
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Jag gjorde en analys av både Volvos CE:s existerande produkter samt koncept för att få en bättre förståelse 
över dess formspråk och ha dessa i åtanke under skissandet. Därefter har jag gjort tre moodboards med 
olika spår för att experimentera med nya element då projektet är framtidsbaserat.

Det som karaktäriserar Volvo construction equipments produkter är en kombination av mjukare övergån-
gar av radier samt hårdare övergångar av avfasningar. Balanserade linjer mellan ytorna skiljer den mörk-
gråa och gula färgen åt. 

volvo ce grävmaskiner - analys av existerande formspråk
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volvo ce - analys av framtida formspråk
Volvo CE:s framtida koncept består av mer formintensitet och mindre rena ytor, djupare in/
utsug innehållande ytor som tonar ut. De övergripande linjerna har mer spännpunkter som 
skapar mer dynamik och rörelse. Mer detaljer är integrerade i maskinerna tex fälgarna, 
detta medför en teknologi känsla.
Det senaste konceptet, Volvo Gaiax som syns i höger nederkant, är mer avskalat vilket 
leder till att maskinen ser betydligt lättare ut. Fackverket i kranen skänker ett mer mekani-
skt uttryck, detta “zig-zag” mönster syns även i ribban framför stolen vilket får maskinen till 
en robust men dynamisk produkt.
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Moodboard/koncept 1
rakt

enkelt

distanserat
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koncept 1

konceptbeskrivning
Detta koncept var tänkt att smälta in i trafiken som ett vanligt fordon (som en Googlebil). Använder 
blinkers, tuta som vanliga förare etc, samtidigt som den utför sin detektering fast på ett subtilt sätt. 
Därav det mer fordonsliknande utseendet, i och med sitt fordonsuttryck var rotorblad en alternativ 
teknik, då det kan liknas med en vanlig bils hjul, som indikerar att den rör på sig via rörelser och 
därmed kanske passar bättre i en trafikkontext.

drivteknik - rotorbladsvävar bland trafikfordonsliknande
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moodboard/koncept 2
 
Inkapslat 

fackverk 

exponerat
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volvo skissworkshop koncept 2

Vi samlades för en skissworkshop på Volvo och experimenterade med ett utförande 
där grundformen endast består av ett enda fackverk
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koncept 2

konceptbeskrivning
Detta koncept var tänkt att arbeta på egen hand och inte förhålla sig till den vanliga trafiken 
som koncept 1, utan flyger istället från punkt A till punkt B men manövrerar undan så fort trafik 
närmar sig den(via radar), så övrig trafik flyter på. Eftersom konceptet är tänkt att flyga med 
större nivåskillnader och hålla sig borta från trafik i största mån(till skillnad från koncept 1), kan 
dysonfläkten vara drivkällan då den kanske inte är i samma behov att vara fordonsliknande. drivteknik - dysonfläktflexibelplatt för smidighet
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moodboard/koncept 3

fasningar

kurvatur

riktning
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CAD - mock ups
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koncept 3

konceptbeskrivning
Vad gäller trafikanpassning fungerar konceptet på samma sätt som koncept 2, skill-
naden är att den kan vinkla ned sina fläktar och köra på marken när den utför radarde-
tektion och GPS-mätning. Men om trafik närmar sig kan den förstås vinkla upp fläktarna 
och manövrera undan så trafiken flyter på. 

nedfällt läge

hjulburen drönare dysonfläktmanövrerar för trafik
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koncept 2
- endast flygande
- platt för smidighet
- dysonfläktar
- manövrerar undan för trafik

koncept 3
- hjulburen och flygande
- dysonfläktar
- manövrerar undan för trafik

koncept 1
- endast flygande
- svävar i trafik (smälter in i miljö)
- fordonsliknande
- rotorblad

Koncept 3 valdes till det slutgiltiga konceptet eftersom det är det säkraste och mest effektiva konceptet enligt ut-
värderingen. När det gäller radardetekteringen/GPS-mätningen till tex NCC/Ramböll, är det viktigt att det sker utan 
kompromisser för ett så exakt resultat som möjligt. Eftersom koncept 1 och 2 var tänkt att endast flyga kan detta 
äventyra radarresultatet om det blåser rejält. När det gäller säkerhet utesluts rotorblad, dock är det en beprövad 
teknik som existerar och fungerar, jag har inte funnit något fordon med den typ av dysonteknik jag applicerat, men 
eftersom säkerhet är en av Volvos kärnvärden väger den tyngre. Vad gäller terrängegenskaper finns risken att 
koncept 1 och 2 kan fastna vid högt gräs eller andra omständigheter, medan koncept 3 har bättre chans då den 
har möjlighet att köra på mark samt flyga. Eftersom koncept 1 var tänkt att följa vanlig trafik och arbeta i  etapper 
med sin detektering, finns risken att det tar betydligt längre tid att utföra arbetet, ponera att den scannar en väg 
och behöver ta mitten av vägen och vägen är trafikerad på båda sidor, då är risken att den behöver manövrera un-
dan konstant och behöver göra om arbetet gång på gång, dessutom kan detta beteende skrämma övrig trafik, då 
den plötsligt avviker från den normala trafiksituationen.

- effektiv (tid) - ncc/ramböll
- vindmotstånd (radar) - ncc/ramböll
- exakthet (Radar) - ncc/ramböll
- rotorblad kan skada omgivning - volvo
- terrängegenskaper - ncc/ramböll

- vindmotstånd (radar) - ncc/ramböll
- exakthet (Radar) - ncc/ramböll
- terrängegenskaper - ncc/ramböll - teknisk komplexitet

+ trafikvänlig
+ teknisk komplexitet 

+ trafikvänlig
+ effektiv (tid) - ncc/ramböll
+ dyson kan ej skada omgivning - volvo

+ trafikvänlig
+ effektiv (tid) - ncc/ramböll
+ dyson kan ej skada omgivning - volvo
+ terrängegenskaper - ncc/ramböll
+ vindmotstånd (radar) - ncc/ramböll
+ exakthet (Radar) - ncc/ramböll

utvärdering av koncepten

minus

minus

minus

plus plus
plus
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här sitter vingbladen väl tätt, vilka sträcktes ut som du kan se på bilden längst ner till höger

här undersökte jag i CAD så alla dimensioner fungerar så vingbladen når marken i nedfällt läge 
- gick vidare med den organiska toppformen av mittenpartiet för att balansera mellan alla övriga omringande fasningar 

vidareutveckling koncept 3
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keysketch

Batteri

dysonturbin

radar rkt-gps larvband

Detta är keysketchen för konceptet, här beskrivs också vilka tekniker den innehåller och var 
de är placerade. Formmässigt får avfasningarna en balans mellan radierna och kurvaturen på 
ovandelen på mittenpartiet. Som på många Volvo grävmaskiner sitter logotypen inkapslad vilket 
även framhävdes här. De negativa fasningarna på vingbladen ger även en lättare känsla.
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resultat
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vyer och dimensioner

sidvyfrontvy

bredd
skala 1:4 - 513mm
skala 1:1 - 2052mm

längd
skala 1:4 - 465mm
skala 1:1 - 1860mm

höjd
skala 1:4 - 95mm
skala 1:1 - 380mm

underifrån topvy
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färgtest

Då Volvo CE:s logotyp aldrig placeras på gul bakgrund fanns redan en begränsning, den vänstra bilden känns 
mest balanserad då det gula inte tar över för mycket och blir skrikigt som de resterande exemplaren
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scenario - hur samverkar gränssnittet med drönaren?

Inför en operation sätts GPS-koordinater ut på 
gränssnittet via Google Earth. Informationen sänds 
till drönaren som sedan aktiveras

när drönaren utfört sitt arbete, samlar den all data till ett doku-
ment som sedan överförs till gränssnittet som grävmaskinis-
ter, byggplanerare etc, kan ta del av

Drönaren flyger från sin laddningsstation
till den utvalda platsen

Drönaren landar och detekterar föremål,
mäter via GPS och kontrollerar terräng

Man kan följa drönarens rörelser 
på gränssnittet medan den arbetar 

om batteriet börjar ta slut flyger drönaren 
tillbaks till sin laddningsstation och laddar, 
därefter fortsätter den sitt arbete



45

När drönaren fått ordern om uppgiften tiltar den fläktarna inåt, sätter igång fläktarna och fäller ut dom för att börja flyga
- notera att den kan växla mellan att köra på marken och flyga genom att kunna växla luftutsuget mellan “gummibanden” och vingbladen

GPS-koordinater sätts ut på gränssnittet mellan fyra punkter där man tänkt bygga rondellen

Planerare har möjlighet att vara stationerade var som helst, så länge gränssnittet är 
kopplat till drönaren. 

detaljerat koncept scenario

1 stationering

2 positionering

3 drönare aktiveras
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om fordon eller människor kommer i närheten ger radarn utslag

då lyfter drönaren i god tid så att man har möjlighet att passera under

Drönaren börjar scanna området med sin radar för att detektera terräng samt föremål, 
den mäter även marken med RTK-GPS systemet samtidigt

när drönaren utfört sin uppgift överförs informationen till interfacet, det finns en 
mängd information samlad men detta exempel är lokalisering och djup av rör/led-
ningar

4 drönare landar och börjar arbeta 5 vid närgång

6 manöver 7 informationsöverföring - rör/ledningar under marken

detaljerat koncept scenario
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koncept secario

här illustreras var det finns svag terräng som kräver supportmaterial

här illustreras de distanser och lutningar man önskar att veta

här illustreras mängden schakt i alla hörn av rondellbyggnationen

8 information om svag jord 

10 information om vägarnas distanser och lutningar

9 information om schaktvolym
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Kontakta ledningskol-
len

markera GPS-koordi-
nater  via gränssnitt

radar

mäta jordschakt
“kalkylera”

geoteknisk undersökning
slagsondering

geoteknisk udersökning
med radar

Kontakta ledningsägare
tex Umeå energi, Eon

drönare mäter vägar med 
RKT-GPS

drönare flyger till GPS-
märkt plats

Kontakta konsulter

Ledningsägare tex Eon 
märker ut kablar

detekterar objekt med 
GPR radar - kontrollerar 
terräng

drönare flyger tillbaks till 
sin station

utföra radardetektering överlämna resultat
utföra manuell GPS-mät-
ning

Kommunen ger kartun-
derlag

byggplanerare tar del av 
information

Enteprenaden märker ut 
vattenledningar

Kontakta kommunen 
angående vattenledningar

info överförs från drönare 
till gränssnitt

B

B

B

B

C

C

DC

A

A

B

vinster med konceptet
dagens flöde över planeringsmoment

Här är en jämförelse över dagens flöde och konceptets, rödmarkerad text beskriver moment där ma-
nuell hantering sker ute vid väg vilka kan vara riskfyllda pga trafik. De blåmarkerade rutorna är de mest 
tidskrävande momenten i planeringen, vilket också är momenten med praktisk tillämpning. Att planera 
en rondell tar oftast upp till en månad, med alla moment inräknade, men uppskattningsvis tar den prak-
tiska tillämpningen upp till 2-3 veckor.

Konceptets flöde över planeringsmoment

Här märker man en tydlig skillnad, eftersom man inte behöver ta kon-
takt med kommuner, ledningsägare eller fara ut på plats och arbeta 
fysiskt reduceras momenten betydligt. Att sända ut drönaren för en 
operation skulle uppskattningsvis kunna ta någon/några timmar upp 
till en dag, kanske ännu fortare om man väljer att använda den under 
natten. Beroende på hur långt ifrån drönaren är stationerad från områ-
det, hur stort det befintliga området är samt trafikaktiviteten.



49

batteri

turbinfläkt

gummi

gps

radar

sprängskiss

fysisk modell 
skala 1:4
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källor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Geodetisk_m%C3%A4tning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System#Teknisk_beskrivning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Differentiell_GPS
http://sv.wikipedia.org/wiki/Projektor

http://en.wikipedia.org/wiki/V/STOL
http://en.wikipedia.org/wiki/Harrier_Jump_Jet

http://en.wikipedia.org/wiki/Quadcopter
http://hoffmann.stanford.edu/papers/Hoffmann_et_al_Quadrotor_DASC04.pdf
http://www.araa.asn.au/acra/acra2006/papers/paper_5_26.pdf
http://hoffmann.stanford.edu/papers/Quadrotor_Dynamics_GNC07.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=YQIMGV5vtd4
https://www.youtube.com/watch?v=uJ_0T_UnhJI
https://www.kickstarter.com/projects/2017062404/b-go-beyond

http://www.robotee.com/index.php/robot-projects/morphex-project-morphing-hexapod-by-kare-halvorsen-part-2/

http://people.kth.se/~e98_sri/html/laser/laser5.html 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Laser

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_driverless_car
https://www.youtube.com/watch?v=ur5ncncBkzA
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