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Förord 

 

Detta examensarbete är gjort under hösten 2011 vid Luleå tekniska universitet och är en av 

uppgifterna som jag har haft att utföra under tiden jag har haft min otroligt givande praktik på 

LKAB som Byggledare för Kiruna ny järnväg. Vill tacka LKAB, Trafikverket, Projektörer 

och Entreprenörer som har jobbat stenhårt för att kunna genomföra projektet vilket inte är 

slutfört förrän hösten 2012. Mitt tack går även till: 

Martin Lindmark  Lärare Luleå Tekniska Universitet 

Joakim Björnström Projektledare och granskare LKAB 

Stefan Holmblad Handledare och Projektchef LKAB 

Tomas Kohkoinen som tog in mig på projektavdelningen LKAB 
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Sammanfattning 

 

Detta examensprojekt är en fördjupning i användandet av tekniken maskinstyrning i ett 

tidigare skede i projekten som utförs av LKAB. Det innebär att man redan i projekteringen 

gör färdigt modeller för eventuella schakter och fyll som sedan kan användas av 

entreprenörerna vid anläggning. Idag görs modellerna av entreprenören först när de får 

handlingen till arbetet som skall utföras och då är det oftast tidsnöd för att få igång arbetet och 

det blir hög press på mätansvarig att ta fram modeller för maskiner som sedan skall börja fylla 

eller schakta. 

Detta projekt granskar och intervjuar personer i branschen om det skulle finnas någon nytta 

med att ta fram modeller redan i projekteringsfasen. 
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Inledning 

Syfte 

Med detta projekt vill jag forska i om det går att minska riskerna för avvikelser i tid, funktion 

och ekonomi under anläggandet. 

Frågeställningar 

 Vad är vinsten med att göra färdigt maskinstyrningsfiler redan i projekteringen 

 Finns det någon risk med det 

 Ändras ansvarstagandet av handling 

 

Avgränsningar 

I detta arbete har jag valt att fokusera på just de  momentet med maskinstyrningsmodeller vad 

det har för värde i att göras av projekterarna och inte i anläggandet.  



Examensprojekt 

Stefan Pounu Sida 6 

 

Metod 

Utredningen blir till största del baserad på intervjuer av folk i branschen och deras syn på 

saken. Varför fakta kommer att tas av just branschfolk är för att det inte finns så mycket 

material i området pga. att det är en ny teknik och en teknik som är under rask utveckling. 

 

Projektorganisation 

 

Användare 

Projektörer 

Beställare 

Martin Lindmark 

LTU 

Projektledare 

Stefan Pounu LTU 

Kund 

LKAB 

Projektavdelning 

Referenser 

Åke Karlsson LTU 

PICAB 



Examensprojekt 

Stefan Pounu Sida 7 

 

Projektet 

Förklaring 

Under min praktik och anställning som byggledare på LKAB våren och hösten 2011 så kom 

iden på hur man skulle kunna få lite bättre kvalitet på projekteringen av mängder i olika 

projekt som genomförs i dammar och dylikt i LKABs regi. 

Det första som jag förstod kan bli bättre är att man kan granska mängderna digitalt med att 

göra modeller för maskinstyrning och där även se att höjder och andra felkällor minimeras vid 

genomgång innan projektets start och upphandling. 

Tillvägagångssätt idag! 

Idag går det till så att man skickar ut handlingar med mängder som projektörerna räknat fram. 

Sedan kan entreprenören göra fältbesök och få en verklighetsuppfattning om området där 

schakten skall genomföras och se var eventuella dåliga markförhållanden finns m.m. Sedan 

räknar entreprenören på jobbet och den som gjort de bästa kalkylerna får jobbet. När man får 

jobbet som entreprenör blir det första viktiga jobbet att mäta in arbetsområdet om man nu inte 

får inmätningar av beställare, sedan börjar arbetet med att sammanlänka inmätningsdata med 

ritningars schakter och fyllningar och då räknar programmen ut teoretiska mängder och man 

ser modeller på var befintlig mark behöver fyllningar eller mer schakt med mera och man har 

vid denna tidpunkt i entreprenaden ännu inte gjort ett enda spadtag. Möjligheten i detta skede 

för entreprenören finns att man kan se om diken hamnar i rätt höjder så att vattnet åker åt rätt 

håll, och att volymberäkningar stämmer överens med det som är projekterat. 

Framtid 

Jag tänker mig att man kan även göra maskinstyrningsmodeller redan i projekteringsfasen så 

att vi som beställare kan se felkällor och korrigera det till upphandlingen och därigenom tjäna 

i tid, ekonomi och funktion och ett smidigare anläggande av projektet. Detta tänkte jag styrka 

genom intervju av bransch folk som dagligen arbetar med dessa uppgifter i sina projekt som 

beställare och entreprenörer och sedan dra en slutsats i ärendet i detta material som jag 

framtar. Intervjuerna har jag kontaktat branschfolk via telefon eller träffat dem på respektive 

arbetsplats och sedan gett dem ett frågeformulär där de fått svara på frågor angående fördelar 

och nackdelar i detta ärende. Projektörerna kommer få frågor om hur långt de har kommit i 

det aktuella ärende med ny teknik för att prestera bättre handlingar i projekt. 

 



Examensprojekt 

Stefan Pounu Sida 8 

 

Intervjuer 

Mina intervjuer med entreprenörer och projektör har gått bra. Svar fick jag från 3st 

entreprenörer som var PEAB,  BDX och Picab. Projektören var från Sweco. Två av 

intervjuerna fick jag via frågeformulär och en fick jag med stöd av frågeformuläret på plats 

fysiskt med entreprenören. 

 

Sammanställningarna av frågeformulären finns i Bilaga 1 där man kan se vad respektive 

intervju gav för svar på frågor kring maskinstyrning. Ursprunget hur frågeformuläret sett ut då 

jag lämnat ut den till entreprenörerna är som i Bilaga 2. Det sammanställda svaret från enda 

projektören Sweco finns i bilaga 3. 
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Sammanfattning av projektresultat 

 

Som man ser av resultatet i det material jag tagit fram så syns det tydligt att entreprenörerna 

arbetar dagligen med den nya teknik som kommit ut på marknaden. Känslan är också den att 

tekniken har kommit för att stanna och är man inte uppdaterad med det senaste på marknaden 

inom gps och maskinstyrning så ligger man efter för att få det lägsta anbudet i stora 

entreprenader.  

Dessa modeller skulle vara till stor hjälp för beställare att ta fram redan i projekteringsfasen 

då man kan via dem se om mängder man räknat fram stämmer överens med det som man fått 

från ritning. Detta blir då automatiskt en egenkontroll av mängdmaterialet i projektet. Det blir 

även en tidsvinst för entreprenören att sätta igång maskinerna då man fått anbudet då all 

inmätning är klar och modellerna är färdiga att programmeras in direkt för schakt- och 

fyllningsarbeten.  

Modellerna gör även att man ger tid till egenkontroll av ritningar och mängder istället för att 

entreprenören stressar ihop allt och risken för felkällor blir mycket större och det förlorar både 

entreprenören och beställaren på. 
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Svar på frågeställningar 

 

 Vad är vinsten med att göra färdigt maskinstyrningsfiler redan i projekteringen?  

Det LKAB skulle tjäna i att förbereda markmodeller till t.e.x dammhöjningar är att få 

en egenkontroll av handlingar och se ifall mängder saknas eller tillkommer vilket man 

sett ofta i projekten då det gäller mängder. Det hade även gagna projektstarten då 

entreprenören valts för projektet. Med den projektör jag diskuterat om kostnad och 

vinst med att ha 3d modeller tidigare skulle vara ungefär 10-15% dyrare 

projekteringskostnad och vid anläggandet skulle vinsten bli 10-15%  beroende på 

projektets storlek. I pengar skulle vinsten bli mycket större då anläggningskostnaden 

är mycket högre än projekteringskostnaden. 

 Finns det någon risk med det? 

Risken som jag ser det är att vi tar ett visst ansvar för modeller som vi lämnar till 

entreprenören för granskning och användning men samtidigt är det en större vinst och 

bättre egenkontroll av de projekterade handlingarna. 

 Ändras ansvarstagandet av handling? 

De risker som finns med maskinstyrning är att den 3D-projekterade geometrimodellen 

upprättats med för låg noggrannhet och inte genomgått någon kvalitetssäkring. 

Modellernas status rent juridiskt kan av beställare ändras i kontraktet mot entreprenör 

eftersom kontraktet ligger högst i rangordning. Detta är citerat från Swecos svar till 

mig. 
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Slutsats 

 

Examensarbetet har jag skrivit på uppdrag av Luleå tekniska universitet och är en del av min 

utbildning. Inriktningen mot LKAB är för att jag haft min praktik som byggledare på 

företaget. Projektet i sig har gett mig insikt i vad man skall granska i handlingar och vad som 

kan bli bättre för både beställare och entreprenör. Har även hört ryktas att det jag undersökt 

har börjat användas hos andra beställare för att få bättre handlingar men jag vet inte om 

LKAB börjat i någon av organisationerna man har. Jag hoppas verkligen detta material skall 

hjälpa LKAB att börja med mer teknik som hjälpmedel inom en snar framtid. Detta verkar 

heller inte vara så stor sak att få in i våra projekt då projektörer i branschen är på god väg att 

implementera i sitt arbetssätt.  

Min praktik på företaget har varit den bästa möjliga och har även gett mig en anställning som 

byggledare och jag känner mig väl förberedd på alla utmaningar i och med de erfarenheter jag 

fått inom projektledning. 
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Referenser 

 

Den fakta som jag tagit fram har kommit från entreprenörer i branschen vilka var Tomas Huru 

BDX Kiruna, Roger Berggren PEAB Kiruna, Henrik Vinten PICAB Luleå och projektör  

Kakkavos Evangelos Sweco. Jag har även haft stöd av LKABs projektavdelning. 
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Bilaga 1 

 

Sammanställning av frågor till Entreprenörer  

Frågor: 

1. På vilket sätt kommer ni i kontakt med maskinstyrningsmodeller i 

entreprenader?        Svar: 

 BDX: Idag går det inte att vara utan maskinstyrningsmodeller på större arbeten. 

Utvecklingen går i rasande fart och blir bättre hela tiden.    

PEAB:   Vid utförandet idag är det en stor fördel att utföra åtgärder med 

maskinstyrning på maskinerna än det traditionella via utsättning både tidvinst som 

kvalitetsvinst säkrare höjder mm.      

PICAB: Dagligen jobbar vi med modeller för maskinstyrning antingen bygger vi dem själva 

utifrån pappershandlingar eller så anpassar vi 3d modeller för olika styrsystem. Kontakten får 

vi från projektörer eller entreprenörer som kontaktar oss för olika mätuppdrag. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Får ni någon hjälp av modellerna när de är färdiga? Om ja, vad för hjälp får ni?     

Svar: 

BDX: Det blir mängdreglerat då man mot insatta inmätningar och ritningar får ut rätt 

exakta volymberäkningar. Man får hjälp med att se mängder och se fel i projektering. 

PEAB: Ifall maskinstyrningsmodellerna är färdiga så får vi som entreprenörer klart att 

sätta in i maskinerna inte som idag där vi måste själva göra om dessa från filerna. 

PICAB: Ja i princip all utsättning och egenkontroll sköts utifrån dessa modeller. 

 

3. Är det något som är stressande med att få fram maskinstyrningsmodeller?           

Svar: 

BDX: Tiden är knapp för ofta kommer underlaget sent och det är tidsnöd att få fram 

modeller och inmätningar m.m 

PEAB: När du väl fått arbetet så ska du innan start hinna göra om dessa filer och sätta 

in i maskerna och som det oftast är så finns inte den tiden fullt ut. 
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PICAB: Om underlagen är bristfälliga skapar detta en onödig stress och risken att det blir fel 

ökar. Samt att man måste ha en grundläggande kunskap i modell byggande och olika interface 

beroende på maskinstyrningsleverantören. 

 

4. Tror du att man kan ta fram maskinstyrningsmodeller i ett tidigare skede, 

kanske i en projektering? Om ja, ser du några fördelar med det?                                                      

Svar: 

BDX: Det ger en absolut snabbare byggstart i en markentreprenad med att få 

maskinstyrningsfilerna. 

PEAB: Fördelarna är att du får filer som projektören ansvarar för gentemot sina 

handlingar det vill säga att du både som entreprenör och beställare minimerar felkällor 

i entreprenaden 

PICAB: Ja bästa vore om projektören kompletterar handlingen med 3d modeller. 3d linjer. 

Detta ställer krav på beställaren att inhandla bygghandlingen med 3d modeller. Sen tror jag att 

det blir svårt att få maskinstyrningsmodeller direkt av projektören men då kan den som utför 

jobbet plocka relevanta 3d data att köra till maskinerna. 

 

5. Har ni några bra erfarenheter i detta ämne som jag skulle kunna ha nytta av?        

Svar: 

BDX: Risken är att modeller blir fel i dag när det är sådan tidsbrist att få fram 

maskinstyrningsfiler och det ger stora ekonomiska konsekvenser. Med att ta fram 

maskinstyrningsfiler i projekteringen så hinner fler granska att ingen linje blivit fel 

och risken blir mindre. 

PEAB: CB dammen den delen av entreprenaden som inte utfördes i första skedet 

d.v.s. ifall projektören utfört maskinstyrningsfilerna så hade han själv troligtvis insett 

att de inte utfört någon sektionering från 0+150 utan den var utförd från 0+160. Men 

även en negativ sak från CB dammen där det är framgrävd morännivå som styr höjder 

på fyllning ovanför d.v.s detta utförande tänk medför att alla förtillverkade filer med 

pall fyllningshöjder måste göras om på plats i maskinerna för att inte överstiga 

fyllningshöjder. Fördelen med färdiga schakthöjder och fyllningspallar redan i 

projekteringsskedet medför att man får en damm eller annat utförda exakt på det sättet 

som var tänkt med rätt kvalitet exempel höjningen jag var med om 2006 i Vitåfors 

LKAB. 

PICAB: Slå en signal eller kom på ett studiebesök så hjälper vi dig gärna. 
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Bilaga 2 

 

Frågor kring maskinstyrningsmodeller i entreprenader!! 

Jag studerar på Luleå tekniska universitet och har haft min praktik på LKAB:s 

projektavdelning. Den här undersökningen är till stor hjälp i mitt arbete för att få ihop 

underlag till mitt Examensprojekt inom maskinstyrningsmodeller i projekt. Den skall utifrån 

branschfolk i markentreprenader se om det finns något värde i att göra färdigt 

maskinstyrningsfiler redan i projekteringsfasen? 

Företag:        

Yrke: 

 

Frågor: 

1. På vilket sätt kommer ni i kontakt med maskinstyrningsmodeller i entreprenader?        

Svar:                                                                                          

2. Får ni någon hjälp av modellerna när de är färdiga? Om ja, vad för hjälp får ni?     

Svar: 

3. Är det något som är stressande med att få fram maskinstyrningsmodeller?           Svar: 

4. Tror du att man kan ta fram maskinstyrningsmodeller i ett tidigare skede, kanske i en 

projektering? Om ja, ser du några fördelar med det?                                                      

Svar: 

5. Har ni några bra erfarenheter i detta ämne som jag skulle kunna ha nytta av?        

Svar: 

 

 

Tack för att du tog dig tid för detta 

Med Vänliga Hälsningar: 

Stefan Pounu LTU 
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Bilaga 3 

 

Sammanställning av svar från projektör  

SWECO: 

 Vi har sedan 2008 aktivt drivit utvecklingen i branschen gällande 3D-projektering för 

maskinstyrning. Allt från examensarbeten till forsknings- och utvecklingsprojekt externt i 

byggbranschen och nu skarpa leveranser till våra infrastrukturprojekt. De senaste två åren har 

vi i flera projekt levererat 3D-projekterade geometrimodeller anpassade för bland annat 

maskinstyrning/guidning och mängdförteckning/reglering. Vid dessa leveranser har tydliga 

förutsättningar och krav funnits vilket gjort att vi kunnat arbete rätt redan från start med vår 

3D-projektering. Det innebär att vi upprättar geometrimodeller med rätt noggrannhet för det 

aktuella produktionsresultatet och även integrerar lämplig information i modellerna så som 

AMA-kod och beskrivning mm. Geometrimodellerna kan vidare nyttjas för ett flertal 

tillämpningar i enlighet med förekommande krav i branschen.  

 

För maskinstyrning/guidning skapas yt- och linjemodeller med rätt noggrannhet och med 

tydlig kvalitetssäkringsmetodik. Modellerna hanteras vidare med geodesiprogramvaror för att 

om så känt leverera exakt det filformat som gäller för aktuell utrustning i entreprenad. Samma 

ytmodeller som används för maskinstyrning/guidning är en teoretiskt utformning av 

exempelvis ett schaktarbete vilket gör att det ger skarpare mängder från projekteringen än 

traditionella metoder. De teoretiska ytmodellerna används vidare mot entreprenörens 

inmätningar av utfört arbete för mängdreglering. Modellerna medför både effektivitet i 

produktionen och kontroll av mängder för beställaren.  

 

3D-projekterade geometrimodeller anpassade för maskinstyrning/guidning går absolut att ta 

fram redan i projekteringen utan att handpåläggning krävs av entreprenör. Vi har idag ett 

flertal leveranser i infrastrukturprojekt där entreprenören byggt efter våra geometrimodeller 

utan att de behövt konvertera eller modifiera något. Utan handpåläggning från entreprenör 

bibehålles den höga noggrannheten på geometrimodellerna vilket även innebär en 

kvalitetssäkring.  

De risker som finns med maskinstyrning är att den 3D-projekterade geometrimodellen 

upprättats med för låg noggrannhet och inte genomgått någon kvalitetssäkring. Modellernas 

status rent juridiskt kan av beställare ändras i kontraktet mot entreprenör eftersom kontraktet 

ligger högst i rangordning. 

 

Gällande extrakostnader så styr självklart alla rådande omständigheter och förutsättningar 

men generellt så har vi från genomförda projekt sätt att 10-15% mer projektering innebär 10-

15% besparing i produktion vilket då är betydligt större summor.  

 

Inom SWECO har vi genomfört mycket utveckling och implementering i våra uppdrag 

gällande ovan nämnda tillämpningar vilket gör att vi känner oss trygga med vad detta innebär 

och hur ökad kvalité och effektivitet uppnås i projekt. 
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Bifogade dokument: 

- Sweco Infrastructure Anläggningsmodeller för maskinstyrning mängdning.pdf 

(Översiktlig presentation om maskinstyrning och SWECO:s utveckling) 

- Projektrapport 4323 (Utvecklingsprojekt med Trafikverket, NCC och SWECO från 

2010) 
 
Se även: 
http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Anlaggningsmodell_i_3D_underlattar_maski
nstyrning.pdf 
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