
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 

Anläggningsmaskiner 
Kartläggning av artiklar om automatiserade, elektriska och uppkopplade maskiner 

 

Lina Tunell, Tekniksprångare våren 2020  

2020-05-25 



Sida 2 (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trafikverket 

Postadress: Röda vägen 1 78189 Borlänge 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: Anläggningsmaskiner - Kartläggning av artiklar om automatiserade, elektriska och 

uppkopplade maskiner

Författare: Tunell Lina, US

Kontaktperson: Pontus Gruhs, Strategisk utveckling

Dokumentdatum: 2020-05-25

Version: 0.1

Publikationsnummer: 2020:136

ISBN: 978-91-7725-667-0
 



 
 
 
 
 
  Sida 3 (37) 

Innehåll 

FÖRORD ......................................................................................................................... 4 

1. PROJEKT DÄR MASKINER TESTAS/NYTTJAS ............................................... 5 

1.1. Automatisering ............................................................................................................ 5 

1.2. Elektrifiering ...............................................................................................................10 

1.3. Uppkoppling ...............................................................................................................15 

2. FÖRETAGSPRESENTATIONER OCH ARTIKLAR OM MASKINER .......... 18 

2.1. Automatiserade maskiner ...........................................................................................18 

2.2. Elektriska maskiner .....................................................................................................19 

2.3. Uppkopplade maskiner ...............................................................................................20 

3. ANDRA SEKTORER ............................................................................................. 24 

3.1. Gruvor ........................................................................................................................24 

3.2. Skogsindustrin ............................................................................................................30 

3.3. Hamnar och lager ........................................................................................................31 

3.4. Sammarbeten .............................................................................................................34 

  



Sida 4 (37) 

Förord 

Den tekniska utvecklingen i dagens samhälle går i en rasande fart. Denna rapport syftar 
till att kartlägga denna utveckling inom anläggningsvärlden. Detta genomförs genom 
att sammanställa nyhetsartiklar.  
 
Arbetet har utförts under våren 2020 och är ett praktikantarbete. Rapporten är en 
blandning av kopiering samt sammanfattning av olika nyhetsartiklar. 
 
Nyhetsartiklarna gäller projekt där nya maskiner testas, nyttjas eller visas upp. 
Maskinerna ska i olika grad vara automatiserade, elektrifierade, uppkopplade eller en 
blandning av dessa. 
 
Utöver anläggningsbranschen finns egna rubriker för nyheter i andra sektorer, 
gruvindustrin, skogsindustrin och hamnar. Även en kategori för olika samarbeten 
mellan skolor och företag finns med. 
 
 
// Lina Tunell 
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1. Projekt där maskiner testas/nyttjas 

1.1. Automatisering  

Caterpillar Releases Automation Technology 2020-03-20 (2020-04-06)    

https://www.constructionequipment.com/caterpillar-releases-automation-technology 

Caterpillar har introducerat Cat Command för hjullastare och för komprimering. 

Caterpillar Cat Command for Compaction är en operatörsassisterad teknik som 

automatiserar markkomprimeringsprocessen och hjälper till att uppnå 

kompakteringskvalitet. Operatören använder maskinen för att kartlägga gränserna för 

det område som ska komprimeras och anger kompakteringsparametrar. När 

operatören placerar maskinen i ”auto” styr systemet framdrivning, styrning och 

vibration. Ett integrerat objektdetekteringssystem varnar operatören om ett objekt är i 

banan. Om ett område inte kan komprimeras med vibrationer kan vibrationssystemet 

stängas av och sedan återaktiveras när området har passerat. Caterpillar säger att 

genom att automatisera komprimeringsprocessen minimeras luckorna mellan 

operatörens färdigheter och konsekventa resultat kan uppnås. 

Caterpillar har också utökat Cat Command for Loading-systemet till flera små 

hjullastare (926M, 930M och 938M). Systemet tillhandahåller semi-autonom, fjärrstyrd 

drift av den obemannade maskinen, vilket ökar säkerheten i potentiellt farliga 

driftsmiljöer, säger Caterpillar. Systemet inkluderar bak- och sidokameror, elektriskt 

överhydrauliskt styrsystem och kommando-aktiveringsspaken monterad på maskinen 

för marknivååtkomst. På hyttaket finns kameror, kontrollampor, mikrofon, trådlös 

mottagare och antenn. Kommandokontroller är integrerade med maskinelektronik, och 

maskinsvaret är identiskt med att ha en operatör i hytten. 

• Partners: Caterpillar 

 

Figur 1. Caterpillars hjullastare styrd med Cat Command 

https://www.constructionequipment.com/caterpillar-releases-automation-technology
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Självkörande vägvält testad i projekt 2019-11-06 (2020-02-28) 

www.infrasverige.se/sja-lvka-rande-va-gva-lt-testad-i-

projekt?utm_campaign=cmp_1245090&utm_medium=email&utm_source=getanewsle

tter 

En autonom vägvält har lovande testats i det norska projektet E39 Kristiansand väst – 

Mandal öst. Företagen bakom den självkörande vägvälten är bland annat AF Gruppen 

tillsammans med Hamm, Semcon och forskningsparten SINTEF. Syftet är att vägar ska 

byggas snabbare och effektivare och att anställda ska få en bättre arbetsmiljö utan 

belastande arbetsuppgifter, buller och vibrationer. 

Förutsättningarna för att Statens Vegvesen skulle godkänna att den autonoma 

vägvälten skulle få testas på E39 var att en operatör skulle finnas i vägvälten för att 

stanna den om något oförutsett skulle hända. På sikt är dock målet att vägvälten innan 

slutet av 2020 ska vara i full autonom drift och att en operatör från ett kontrollrum ska 

kunna betjäna flertalet autonoma maskiner. Automationen i vägvälten bygger på 

styrsystemet Yeti Snow Technology som bland andra ägs av Semcon. 

Arbetet vägvälten utför kräver en stor noggrannhet och utförs på ett begränsat område 

vilket är en perfekt utgångspunkt för en autonom maskin. Och Nye Veier AS:s chef för 

teknik och utveckling Sebastian Kussel betonar att autonoma vägvältar passar bra in i 

företagets strategi om effektivitetsvinster och ett stort nyttovärde gentemot 

kostnaden. Utmaningar som kvarstår i autonoma anläggningsmaskiners framtid är 

bland annat att lagstiftningen måste anpassas. Tekniken på tillexempel sensorerna 

måste också utvecklas så att de bättre klarar nordiskt klimat. 

• Partners: AF Gruppen, Hamm, Semcon, SINTEF 

 

Figur2. Självkörande vägvält från AF-gruppen tillsammans med andra 

 

http://www.infrasverige.se/sja-lvka-rande-va-gva-lt-testad-i-projekt?utm_campaign=cmp_1245090&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter
http://www.infrasverige.se/sja-lvka-rande-va-gva-lt-testad-i-projekt?utm_campaign=cmp_1245090&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter
http://www.infrasverige.se/sja-lvka-rande-va-gva-lt-testad-i-projekt?utm_campaign=cmp_1245090&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter
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Wordsworth Excavations receives new Komatsu PC360LCi-11 intelligent Machine 

Control excavator 2019-10-08 (2020-03-11) 

https://www.komatsu.eu/en/news/komatsu-pc360lci-11-intelligent-machine-control-

excavator 

Wordsworth adds Komatsu intelligent control excavator 2019-08-30 

(2020-03-11) 

https://www.khl.com/demolition-and-recycling-

international/wordsworth-adds-komatsu-intelligent-control-

excavator/139895.article 

Företaget Wordsworth Excavations är det första företaget i Europa som fått en 

Komatsu intelligent maskingrävmaskin. 36 tons maskinen modell PC360LCi-11 visades 

först på Bauma 2019 i Tyskland och har automatisk realtidgrävningskontroll, som 

stoppar skopan när den träffar målytan. Maskinen levererades av Komatsu i juli och har 

redan använts i staden Leeds av Wordsworth för att hjälpa till med byggandet av ett 

stort distributionscenter. 

På grund av realtidskontrollen och att skopan stannar då den träffar målytan så 

behöver operatörerna inte vara oroliga för att gräva för mycket. Wordsworth berättar 

att den här funktionen hade lett till att arbetsplatsen blev mer produktiv eftersom 

maskinen kan fullborda en standardmaskin dagliga arbete med några timmar till godo. 

Den ökade produktiviteten och pålitliga tekniken för Komatsus intelligenta maskiner 

gör att företaget kan uppnå snäva scheman för de arbetsplatser de arbetar med. 

• Partners: Komatsu 

 

 

Molnbaserad norsk fjärrstyrning 2019-08-28 (2020-04-15) 

https://www.entreprenad.com/article/view/673878/molnbaserad_norsk_fjarrstyrning 

Det norska företaget Steer har just lanserat ett molnbaserat system för fjärrstyrning av 

entreprenadmaskiner. Maskinerna kan med detta system styras på distans med hjälp 

av videolänk som visar film i realtid och de kan även programmeras för att kunna följa 

givna rutter. Pilotprojektet har drivits tillsammans med Statnett, Orica Explosives samt 

den norska försvarsmakten och några slutsatser har kunnat dras;  

 Så länge det finns internetuppkoppling spelar avståndet mellan maskin och 

förare ingen roll,  

 Förare kan sköta flera maskiner samtidigt genom endast en knapptryckning, 

https://www.komatsu.eu/en/news/komatsu-pc360lci-11-intelligent-machine-control-excavator
https://www.komatsu.eu/en/news/komatsu-pc360lci-11-intelligent-machine-control-excavator
https://www.khl.com/demolition-and-recycling-international/wordsworth-adds-komatsu-intelligent-control-excavator/139895.article
https://www.khl.com/demolition-and-recycling-international/wordsworth-adds-komatsu-intelligent-control-excavator/139895.article
https://www.khl.com/demolition-and-recycling-international/wordsworth-adds-komatsu-intelligent-control-excavator/139895.article
https://www.entreprenad.com/article/view/673878/molnbaserad_norsk_fjarrstyrning
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 Tekniken är lätt att installera i maskinerna utan stora investeringar eller 

ombyggnader 

Projektet har kopplat upp och fjärrstyrt grävmaskiner, dumprar, bandschaktare och 

traktorer från tillverkare som Volvo, Caterpillar och John Deere. Monitorer och 

stödsystem flyttas i princip från maskinen till en förarplats som kan vara flera tusen 

kilometer bort. Några samarbetsprojekt är även på gång för att testa tekniken i större 

skala, bland annat ett företag i Mellanöstern som hoppas att lösningen kan öka 

kapaciteten och säkerheten och samtidigt minska kostnaderna. Lösningen är snart 

färdig att släppas på marknaden då företaget just nu skalar upp inför marknadsföring, 

försäljning och support. 

• Partners: Steer 

 

Figur 3 Molnbaserad fjärrstyrning från norska Steer 

 

Built Robotics brings full autonomy to dozers, excavators with aftermarket kit 2019-

05-10 (2020-04-15)  

https://www.equipmentworld.com/built-robotics-brings-full-autonomy-to-dozers-

excavators-with-aftermarket-kit/ 

Built Robotics’ massive construction excavator drives itself 2019-03-29 

(2020-04-15)  

https://techcrunch.com/2019/03/29/built-robotics-massive-

construction-excavator-drives-itself/ 

Det amerikanska start-up företaget Built Robotics har utvecklat ett autonomi-kit till 

anläggningsmaskiner som ska fungera på vilken modern bandschaktare, grävmaskin 

eller spårlastare som helst. Just nu har företaget en egen test-flotta med åtta 

automatiserade anläggningsmaskiner vilket består av modeller från flera olika 

tillverkare men inom den närmsta tiden och med full utveckling nästa år, kommer Built 

installera kiten på maskiner ägda av sina kunder.  

https://www.equipmentworld.com/built-robotics-brings-full-autonomy-to-dozers-excavators-with-aftermarket-kit/
https://www.equipmentworld.com/built-robotics-brings-full-autonomy-to-dozers-excavators-with-aftermarket-kit/
https://techcrunch.com/2019/03/29/built-robotics-massive-construction-excavator-drives-itself/
https://techcrunch.com/2019/03/29/built-robotics-massive-construction-excavator-drives-itself/


 
 
 
 
 
  Sida 9 (37) 

Idag kan bandschaktaren hantera utjämning, utspridning och framfösning av material 

samt rivning och spårföljning. För grävmaskinen är det främst arbeten som grävning för 

grundläggning, grävning av diken samt lastning som den kan göra helt autonomt. I 

projekt som bandschaktaren har varit med i har maskinen lyckats utföra exakt likadant 

arbete per kvadratmeter varje dag och företaget har även sett att i alla projekt 

maskinerna har använts för testning har de använt mindre bränsle än maskiner körda 

av människor. 

Maskinerna är utrustade med Wi-fi, GPU, GPS, IMU (tröghetssensorsystem), kameror 

och LIDAR (optiskt mätinstrument). De har även sensorer och företagets egen mjukvara 

för att maskinerna ska kunna arbeta autonomt. Operatörer har möjlighet att använda 

handkontroller för att köra maskinerna manuellt och om något går fel finns det en 

trådlös stoppknapp som stänger av motorn.  

• Partners: Built Robotics 

 

 

Incredible self-driving dumper truck could save Britain from roadworks 2019-05-03 

(2020-04-15)  

https://metro.co.uk/2019/05/03/incredible-self-driving-dumper-truck-could-save-

britain-from-roadworks-9389498/ 

Autonoma anläggningsfordon har testats i Cambridgeshire i England i ett projekt för en 

uppgradering av en 34 km lång vägsträcka på A14. Anledningen för initiativet var ett 

underskott av förare samt att dessa fordon kan arbeta 24 timmar per dag, vilket gör att 

arbetet kan utföras i den kapacitet som efterfrågas. Autonoma fordon gör dessutom 

arbetsplatsen säkrare. Projektledaren från Highways England, Fiona McDonald, menar 

att liknande maskiner används i gruvor i Australien där lämpliga säkerhetsregleringar 

har utvecklats. Däremot är det första gången i världen som autonoma truckar används 

för vägarbeten. 

Fordonet som testats är en dumper som kan ta 40 ton i last. Den är utrustad med en 

GPS-spårare på taket, en Wi-Fi-mottagare samt laserljus. När fordonet ställs in på 

autonomt läge kontrolleras den av datorer. Om något skulle gå fel kan fordonet 

fortfarande se och observera hinder runt omkring sig, och kan stanna om den ser ett 

föremål i sin väg som inte borde vara där. 

• Partners: Blackwell 

 

 

https://metro.co.uk/2019/05/03/incredible-self-driving-dumper-truck-could-save-britain-from-roadworks-9389498/
https://metro.co.uk/2019/05/03/incredible-self-driving-dumper-truck-could-save-britain-from-roadworks-9389498/
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Hanterar infrastrukturprojekt med automatiserad maskinstyrning 2019-04-10 (2020-

04-15) 

https://www.infrastrukturnyheter.se/20190802/21970/hanterar-infrastrukturprojekt-

med-automatiserad-maskinstryning  

I Värmdö kommun arbetar företaget Frentab i ett projekt på Skerviksstrand. Där 

används fjärrstyrningen Leica ConX för att kunna spåra, hantera maskiner och för att 

samla dokumentation från maskinernas arbete. En maskinoperatör som arbetar med 

grävmaskinerna i projektet använder Leica iXE3 CoPilot vilket är världens första 

automatiserade tiltrotatorlösning. Det avlastar operatören genom att funktionen för 

lutningsrotatorn förenklas.  

Operatören menar att han med maskinstyrningen inte längre behöver vara beroende 

av att en lantmätare måste komma till platsen, och kan då utföra arbetet på egen hand 

med hjälp av tekniken. Med hjälp av en automationsknapp på joysticken kan arbetet 

ske snabbare och operatören blir inte lika utarbetad.  

• Partners: Leica Geosystems 

 

1.2. Elektrifiering 

Launching PC30E-5 Electric Mini Excavator in Japan 2020-03-17 (2020-04-06) 

https://home.komatsu/en/press/2020/product/1205405_1842.html 

Den presenterades som en prototypmaskin på bauma 2019 i Tyskland. Komatsu 

lanserar nu denna elektriska minigrävare i Japan. Först för uthyrning för att imponera 

så många kunder som möjligt med sin miljöprestanda och säkerhetsfunktioner för att 

sedan nå fullskalig marknadsföring i framtiden. 

Maskinen erbjuder grävningsprestanda i nivå med förbränningsmodellen med samma 

effekt, samtidigt som den har noll avgaser och en enastående reducering av ljudnivån. 

Förutom lovande användning för inomhus- och nattarbete är PC30E-5 en 

branschmöjlighetsmodell för att främja utbredd användning av konstruktionsutrustning 

som är bra för människor och miljön. 

Det finns två typer av laddning. 1) Standardladdning: laddning till full kapacitet på 

natten eller medan maskinen inte används under en lång tid. 2) Snabb laddning: laddar 

upp till 80% av full kapacitet på kort tid. Detta val erbjuds för att bidra till att förbättra 

arbetseffektiviteten. Maskinen genererar ingen värme eller vibrationer vilket bidrar till 

en bättre arbetsmiljö. 

• Partners: Komatsu 

https://www.infrastrukturnyheter.se/20190802/21970/hanterar-infrastrukturprojekt-med-automatiserad-maskinstryning
https://www.infrastrukturnyheter.se/20190802/21970/hanterar-infrastrukturprojekt-med-automatiserad-maskinstryning
https://home.komatsu/en/press/2020/product/1205405_1842.html
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Figur 4 Komatsus elektriska minigrävare PC30E-5 

 

 

Tillför tystnad: nu kan Volvo CE:s bullerfria eldrivna maskiner förbokas online 2020-

02-25 (2020-02-27) 

https://www.prnewswire.com/sv/pressmeddelanden/tillfor-tystnad-nu-kan-volvo-ce-s-

bullerfria-eldrivna-maskiner-forbokas-online-844057499.html 

 Volvos nya e-lastare testas nu hos kund 2019-11-02 (2020-02-27) 

 https://www.atl.nu/entreprenad/allt-fler-unga-vill-bli-lastbilschaufforer/ 

Från den 25e februari 2020 kan man reservera en plats i produktionskön för Volvos 

eldrivna kompaktmaskiner grävaren ECR25 Electric och lastaren L25 Electric. I sommar 

planeras maskinerna nå marknaden. Under 2019 genomfördes bland andra ett 

kundtest av L25 Electric hos en plantskola i Tyskland. De uppskattade att lastaren 

behövde betydligt minder underhåll än en dieseldriven maskin. Olja och kylarvätska 

behöver inte kollas varje dag och man behöver inte fylla på bränsle. Den behöver bara 

sättas på laddning varje kväll.  

Lastaren har två elektriska motorer som driver drivenheten respektive hydrauliken. 

Motorerna drivs av litiumjonbatterier som på en laddning ska klara av ett 

åttatimmarspass. Både grävaren och lastaren är helt utsläppsfria, har låga bullernivåer 

och vibrationer, mindre underhållsbehov och kan hålla tempot. Detta gör maskinerna 

allt mer nödvändiga med allt strängare miljöregler och i tätbebyggda områden eller 

andra känsliga platser. 

• Partners: Volvo CE 

 

https://www.prnewswire.com/sv/pressmeddelanden/tillfor-tystnad-nu-kan-volvo-ce-s-bullerfria-eldrivna-maskiner-forbokas-online-844057499.html
https://www.prnewswire.com/sv/pressmeddelanden/tillfor-tystnad-nu-kan-volvo-ce-s-bullerfria-eldrivna-maskiner-forbokas-online-844057499.html
https://www.atl.nu/entreprenad/allt-fler-unga-vill-bli-lastbilschaufforer/
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Volvos hybridgrävare färdig för marknaden 2020-02-04 (2020-02-27) 

https://www.entreprenad.com/article/view/698610/volvos_hybridgravare_fardig_for_

marknaden?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_camp

aign=daily 

Volvo CE visade 2019 upp en bandgrävare i hybridvariation på Bauma. Efter fälttester 

är nu EC300E Hybrid släppt på marknaden. Bandgrävaren kan dra nytta av och lagra 

energin som skapas när bommen sänks i sina 20-liters energilagrande 

hydraulackumulatorer. Därifrån skickas energin vidare för att driva motorn. 30-

tonsgrävaren har enligt Volvo samma styrförmåga och prestanda som den fossildrivna 

systermaskinen. 

Helt utan prestandaförluster minskar hybridlösningen motorbelastningen vilket 

genererar i 20 procent högre bränsleeffektivitet och upp till 17 procent minskade 

koldioxidutsläpp. Då hybriden används i gräv- och tippapplikationer så försäkrar 

tillverkaren att grävaren betalar sig själv på knappt två år. 

• Partners: Volvo CE 

 

Figur 5 Volvos hybridgrävare EC300E 

 

 

First battery-powered mini-excavator from Wacker Neuson wins SaMoTer Innovation 

Award 2020-01-29 (2020-02-27) 

https://www.wackerneuson.no/sv/news/news/view/news/first-battery-powered-mini-

excavator-from-wacker-neuson-wins-samoter-innovation-award/ 

 https://www.wackerneuson.no/sv/sektorer-loesningar/innovativa-

loesningar/ez17e/ 

Wacker Neusons helelektriska minigrävare EZ17e har vunnit SaMoTer Innovation 

Award 2020. Minigrävaren som drivs på batteri fungerar och verkar på samma sätt som 

en dieseldriven modell. Drifttiden för maskinen är upp till 5 h självförsörjande i 

effektläge och upp till 7 h i ECO-läge. Maskinen har inget bakre överhäng och kan alltså 

https://www.entreprenad.com/article/view/698610/volvos_hybridgravare_fardig_for_marknaden?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.entreprenad.com/article/view/698610/volvos_hybridgravare_fardig_for_marknaden?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.entreprenad.com/article/view/698610/volvos_hybridgravare_fardig_for_marknaden?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.wackerneuson.no/sv/news/news/view/news/first-battery-powered-mini-excavator-from-wacker-neuson-wins-samoter-innovation-award/
https://www.wackerneuson.no/sv/news/news/view/news/first-battery-powered-mini-excavator-from-wacker-neuson-wins-samoter-innovation-award/
https://www.wackerneuson.no/sv/sektorer-loesningar/innovativa-loesningar/ez17e/
https://www.wackerneuson.no/sv/sektorer-loesningar/innovativa-loesningar/ez17e/
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jobba nära väggar och i trånga utrymmen och passar därför extra bra tillexempel 

inomhus och i tunnlar. Den passar även bra i utsläpps- och bullerbegränsade områden, 

såsom innerstads- och bostadsområden då den är tyst och avgasfri. Grävaren ska finnas 

tillgänglig i början av 2020. Men Georg Jung VD på Wacker Neuson Italien berättar att 

redan idag kan en byggarbetsplats använda sig helt av företagets utsläppsfria maskiner. 

• Partners: Wacker Neusons 

 

The world’s first ‘free emission’ quarry (2020-03-04) 

https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-

in/innovation/electric-site/ 

Electric Site fick europeisk utmärkelse 2019-11-25 (2020-03-04) 

https://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/61422/electric-site-fick-

europeisk-utmrkelse.html 

Volvo CE och Skanska har tagit fram projektet Electric site som syftar till att elektrifiera 

bergtäkten. Alla stegen, grävning, första krossningen och transport till andra 

krossningen har elektrifieras. Vissa delar har även automatiserats. Forskningsprojektet 

testades under 10 veckor i stenbrottet Vikan Kross nära Göteborg. Där konstaterades 

att resultaten blev bättre än förväntat. Testen visade en minskning av koldioxidutsläpp 

med 98 procent, en minskning av energikostnaden med 70 procent och en minskning 

av operatörskostnaden med 40 procent. Dessutom ökade säkerheten och man ökade 

bränsleeffektiviteten med 50 procent. 

Tillsammans resulterar detta i en minskning av de totala kostnaderna för verksamheten 

med 25 procent. I detta skede är emellertid minskningen av de totala kostnaderna för 

operationen bara en förutsägelse. Eftersom prototypmaskinerna är en del av ett 

forskningsprojekt och inte är kommersiellt tillgängliga, är det omöjligt att ge en 

garanterad siffra. 

Skanska och Volvo CE:s gröna utvecklingsprojekt Electric Site nominerades som ett av 

projekten när den europeiska branschorganisationen för bergmaterialindustrin UEPG 

samlade branschen för prisutdelning i Bryssel. Priset syftar till att uppmärksamma 

åtaganden och projekt som bidragit till att utveckla branschen för ökad hållbarhet. 

• Partners: Volvo CE, Skanska 

 

 

 

https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-in/innovation/electric-site/
https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-in/innovation/electric-site/
https://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/61422/electric-site-fick-europeisk-utmrkelse.html
https://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/61422/electric-site-fick-europeisk-utmrkelse.html
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Eldriven grävmaskin vid skrotning av berg 2019-11-08 (2020-02-27) 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-

forbattrar/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Om-Vastlanken/sa-

bygger-vi-vastlanken/att-bygga-i-berg/eldriven-gravmaskin-vid-skrotning-av-berg/ 

Med initiativ från Göran Ajling på NCC har företaget tagit fram en prototyp på en 

grävmaskinshybrid för tunnelarbete. Hybriden används vid deletapp Korsvägen under 

bygget av Västlänken. Tillverkningsprocessen började med att NCC köpte en 

fossildriven grävare och byggde på en elmotor. Därför kan maskinen variera mellan 

dieseldrift och eldrift. Eldriften kräver en elkabel, därför används dieseldrift vid 

transport av maskinen och eldrift då den står still och rensar och ”skrotar”. 

Hybridgrävaren har genererat i mindre buller och bättre luft i tunneln. Arbetsplatsen 

behöver inte ventilera ut lika mycket dieselavgaser. 

• Partners: NCC 

 

Figur 6 Grävmaskinshybrid för skrotning av berg från NCC 

 

 

JCB:s svensktestade elgrävare 2019-08-16 (2020-02-27) 

https://www.entreprenad.com/article/view/668521/jcbs_svensktestade_elgravare 

I produktion finns nu JCB:s elminigrävare 19C-1E. I utvecklingen av grävaren har Sverige 

spelat en stor roll. Sverige bland andra länder har testat och utvärderat maskinen. 

Grävaren som är batteridriven klarar allt en dieselvariant kan göra och är dessutom 

fem gånger tystare. Därför kan grävaren fylla en viktig funktion inomhus. 

Till grävaren fås två eller tre litiumjonbatterier och tar då åtta respektive tolv timmar 

att ladda. JBC lovar dock att snabbladdning kommer komma inom kort. Efter laddning 

räcker batteriet en hel arbetsdag. 19C-1E beskrivs som en kraftfull, tyst och kompakt 

maskin utan utsläpp. 

• Partners: JCB 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Om-Vastlanken/sa-bygger-vi-vastlanken/att-bygga-i-berg/eldriven-gravmaskin-vid-skrotning-av-berg/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Om-Vastlanken/sa-bygger-vi-vastlanken/att-bygga-i-berg/eldriven-gravmaskin-vid-skrotning-av-berg/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Om-Vastlanken/sa-bygger-vi-vastlanken/att-bygga-i-berg/eldriven-gravmaskin-vid-skrotning-av-berg/
https://www.entreprenad.com/article/view/668521/jcbs_svensktestade_elgravare
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Elektriska grävmaskinens batteripack väger 3,4 ton 2019-01-30 (2020-02-27) 

https://www.nyteknik.se/fordon/elektriska-gravmaskinens-batteripack-vager-3-4-ton-

6946276 

Caterpillar och återförsäljaren Pon Equipment har tillsammans elektrifierat 25-

tonsträvaren Cat 323F. Det är en heltäckande maskin som används för effektiv lastning, 

grävning och planering på små och stora anläggningar. Den eldrivna varianten heter 

Cat 323F Z-line och väger 28 ton. En Cat 323F Z-line kan sänka koldioxidutsläppen med 

52 ton. Företaget Veidekke i Norge har lagt en beställning på 8 maskiner och betalar för 

dem ca 5,8 miljoner svenska kronor styck.  

Grävmaskinen förbrukar 40-60 kWh i timmen. Med ett trefasuttag på 43 kW så ska en 

timmes laddning generera i en timmes användning. En fulladdning av batteriet tar 6 

timmar och då kan maskinen användas i 5-7 timmar. Batteriet kan även snabbladdas på 

2 timmar med 1000 volt. 

• Partners: Caterpillar, Pon Equipment 

 

Figur 7 Den elektriska grävmaskinen Cat 323F Z-line 

 

1.3. Uppkoppling  

Mindre utsläpp med hjälp av AI 2020-02-17 (2020-03-11) 

https://www.entreprenad.com/article/view/700728/mindre_utslapp_med_hjalp_av_ai

?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily 

Grävmaskiner, hjullastare och lastbilar hör till den tyngre utrustning i ett bygg- eller 

anläggningsprojekt som av olika själ kan tvingas stå oanvänd, ofta på tomgång, under 

kortare eller längre perioder i väntan på nästa arbetsuppgift. För arbetsplatsen innebär 

det att både koldioxidutsläpp och kostnader blir onödigt höga. 

https://www.nyteknik.se/fordon/elektriska-gravmaskinens-batteripack-vager-3-4-ton-6946276
https://www.nyteknik.se/fordon/elektriska-gravmaskinens-batteripack-vager-3-4-ton-6946276
https://www.entreprenad.com/article/view/700728/mindre_utslapp_med_hjalp_av_ai?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.entreprenad.com/article/view/700728/mindre_utslapp_med_hjalp_av_ai?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pon-cat.com%2Fno%2Fprodukter%2Fgravemaskiner%2Fmellomstore-gravere%2Fcat-323f-z-line&psig=AOvVaw2G9_GOUgPWCAbNum5SAT8_&ust=1589275084414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj49aS9q-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Skanska Norge, Volvo CE, forskningsorganisationen Sintef och mjukvaruföretaget Ditio 

driver tillsammans ett forskningsprojekt som där de ska utveckla artificiell intelligens 

för byggmaskiner. Syftet med projektet är att uppnå mindre utsläpp, snabbare 

produktion och lägre kostnader. 

Projektet ska bland annat utforska metoder som maskininlärning, ”route optimization” 

och artificiell intelligens för att med hjälp av de nya upptäckterna kunna optimera 

driften av tung utrustning. I början av 2020 inleddes projektet som förväntas fortsätta 

till slutet av 2022. Målet är att göra lösningen kommersiellt tillgänglig för alla. 

• Partners: Skanska Norge, Volvo CE, Sintef, Ditio 

 

 

Volvo works for better safety at construction sites 2019-10-21 (2020-03-04) 

https://www.volvogroup.com/en-en/news/2019/oct/under-the-safer.html 

 

Entreprenad – Volvo ökar säkerheten med AI-hjälp 2018-06-21 (2020-

03-04) 

https://www.entreprenad.com/article/view/609047/volvo_okar_sakerh

eten_med_aihjalp  

Volvo CE har tillsammans med franska väg-entreprenören Colas testat artificiell 

intelligens i ett projekt för att öka säkerheten i och omkring arbetsmaskiner. Tekniken 

har använts i Volvos EW160E hjulgrävare samt en L220H hjullastare i ett asfaltverk och i 

ett dagbrott i Schweiz. Syftet har varit att varna både maskinförare och personer i 

omgivningen när säkerhetsavståndet blivit för kort. Än så länge är tekniken i 

prototypstadiet, men ambitionen är att kunna erbjuda produkten på marknaden inom 

en inte alltför avlägsen framtid, berättar Melker Jernberg, vd och koncernchef för 

Volvo CE. 

I Volvos artikel om projektet från oktober 2019 kan man läsa att det nya systemet som 

företagen tillsammans utvecklat kan övervaka 360 grader av byggmaskinens 

omgivning. Detta för att varna föraren och förebygga en kollision med en fotgängare 

eller ett fordon. Systemet varnar förare med en värmekarta, hörbara varningar och 

vibrationer. För att hjälpa till med orientering är både de hörbara och vibrerande 

varningarna riktade och utlöses på vilken sida av maskinen hindret har upptäckts. 

Varje testrunda ser produktutvecklarna små förbättringar och de säger att prestandan 

på lösningen just nu är på en sådan nivå att den är användbar för deras kunder.  

• Partners: Volvo CE, Colas 

 

https://www.volvogroup.com/en-en/news/2019/oct/under-the-safer.html
https://www.entreprenad.com/article/view/609047/volvo_okar_sakerheten_med_aihjalp
https://www.entreprenad.com/article/view/609047/volvo_okar_sakerheten_med_aihjalp
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De kapar elva procent av transporterna 2019-10-07 (2020-02-28) 

https://www.transportnet.se/article/view/680279/de_kapar_elva_procent_av_transp

orterna 

Företagen NNC, Volvo Lastvagnar, Volvo Construction equipment har tillsammans 

utvecklat en tjänst som kallas Effektiv utlastning. Tio lastbilar och tre grävmaskiner är 

uppkopplade till tjänsten i Västlänkenbygget. Syftet är att öka produktiviteten genom 

att nå fullt lastutnyttjande varje gång man lastar en lastbil. Transporterna under 

deletappen Centralenprojektet i Västlänkenbygget skulle enligt NCC uträkningar kunna 

minska med 11 procent. Fram till 2022 motsvarar det 8000 färre transporter och 1000 

ton lägre koldioxidutsläpp. 

Den digitala tjänsten kan kommas åt via en app i telefonen, alla inblandade loggar där 

in i ett gemensamt system. Grävmaskinisterna kan genom appen se vilka lastbilar som 

finns tillgängliga när lastbilschaufförerna kört till lastplatsen. Efter lastning ser 

chauffören i systemet vad han har på flaket, vikten på materialet och till vilken deponi 

det ska köras. Tack vare denna process minskar det administrativa arbetet och när 

störningarna i trafiken minskar så ökar produktiviteten. 

• Partners: NCC, Volvo Lastvagnar, Volvo CE 

 

Figur 8 Maskiner samverkar bättre med hjälp av en ny app 

  

https://www.transportnet.se/article/view/680279/de_kapar_elva_procent_av_transporterna
https://www.transportnet.se/article/view/680279/de_kapar_elva_procent_av_transporterna
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.byggvarlden.se%2Fdigital-tjanst-reducerar-transporterna-155660%2Fnyhet.html&psig=AOvVaw0yXIstABBMaiL9utroL695&ust=1589280647457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJ8fbRq-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
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2. Företagspresentationer och artiklar om 
maskiner 

2.1. Automatiserade maskiner 

A new cabless concept – revealing Scania AXL 2019-09-24 (2020-02-28) 

https://www.scania.com/group/en/a-new-cabless-concept-revealing-scania-axl/ 

Scania har lanserat en prototyp på en automatiserad lastbil utan förarhytt. 

Välkontrollerade platser som gruvor och stängda stora byggarbetsplatser är exempel 

på platser som skulle vara lämpliga att testa Scania AXL på. Idag har Scania redan 

självkörande lastbilar i ute hos kunden men än så länge finns det plats för en operatör 

som kan ingripa om det skulle bli nödvändigt. 

Scania AXL är styrd och övervakad av en intelligent kontrollmiljö. Lastbilen har en 

förbränningsmotor som med fördel drivs av förnybart bränsle. 

• Partners: Scania 

 

Figur 9 Scania AXL 

 

 

Kobelco visar upp automatiserad grävmaskin och Engcon tiltrotator på Bauma 2019-

04-12 (2020-03-11) 

https://engcon.com/sv_se/nyheter/nyhetsarkiv/2019/2019-04-12-kobelco-visar-upp-

automatiserad-gravmaskin-och-engcon-tiltrotator-pa-bauma.html 

Kobelco Construction Machinery Europe B.V. (KCME), Engcon och Leica Geosystems 

visade på Bauma 2019 upp världens första tiltrotator-kompatibla grävsystem på en 

Kobelco SK210LC-10 grävmaskin. Systemet kombinerar den senaste 3D Machine 

Control (3DMC) -tekniken från Leica Geosystems med den ledande tiltrotator-tekniken 

från Engcon. 

https://www.scania.com/group/en/a-new-cabless-concept-revealing-scania-axl/
https://engcon.com/sv_se/nyheter/nyhetsarkiv/2019/2019-04-12-kobelco-visar-upp-automatiserad-gravmaskin-och-engcon-tiltrotator-pa-bauma.html
https://engcon.com/sv_se/nyheter/nyhetsarkiv/2019/2019-04-12-kobelco-visar-upp-automatiserad-gravmaskin-och-engcon-tiltrotator-pa-bauma.html
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Kobelco och Engcon har, tillsammans med Leica Geosystems, utvecklat systemet för att 

automatiskt styra bommens rörelse upp och ner, position, tilt och rotationsvinkel på 

skopan med en enda spak-rörelse. Systemet är väldigt flexibel, vilket gör att föraren 

kan välja mellan Auto Boom Control, Auto Bucket Control, Auto Tilt Control och Auto 

Rotation Control eller en kombination av allt som krävs för att ge föraren maximal 

kontroll. 

En fullständig europeisk lansering av Kobelcos automatiska gräv- och tiltrotatorsystem 

planeras till första kvartalet 2020. 

• Partners: Kobelco Construction Machinery Europe B.V., Engcon, Leica Geosystems 

 

2.2. Elektriska maskiner 

Hyundai CE and Cummins partner on electric mini excavator 2019-12-12 (2020-04-16) 

https://www.equipmentjournal.com/construction-equipment/hyundai-electric-mini-

excavator-cummins/ 

Hyundai Construction Equipment och Cummins Inc. har samarbetat för att utveckla en 

helt elektrisk driven kompaktgrävmaskin. Det elektriska testfordonet visades upp på 

bauma 2019 samt International Construction and Utility Equipment Exposition (ICUEE).  

Grävmaskinen på 3,5 ton innehåller åtta BM4.4E-moduler anslutna i en seriekoppling 

för att ge en total energi på 35 kWh. Batterierna använder litiumjonteknologi. 

Grävmaskinsprototypen Hyundai R35E är därmed utformad för att klara av ett 

fullständigt arbetsskift. Maskinen kan laddas fullt på 3 timmar och eliminerar också alla 

utsläpp och minskar bullret avsevärt, vilket gör den idealisk för användning i stads- och 

förortsbyggnader. 

Trots att maskinen fortfarande befinner sig i sin prototypfas ser Hyundai efterfrågan på 

grävmaskinen på hyresmarknaden, samt hos kommuner med fokus på gröna initiativ, i 

stadsbyggande där maskinbuller kan vara ett problem, och på platser som är utsatta 

för brandrisker. 

• Partners: Hyundai CE, Cummins Inc. 

https://www.equipmentjournal.com/construction-equipment/hyundai-electric-mini-excavator-cummins/
https://www.equipmentjournal.com/construction-equipment/hyundai-electric-mini-excavator-cummins/


Sida 20 (37) 

 

Figur 10 Hyundai CE och Cummins Inc eldrivna kompaktgrävmaskin 

Eldrift nära i tunga anläggningsfordon 2019-12-10 (2020-02-28) 

https://www.entreprenad.com/article/view/691400/eldrift_nara_i_tunga_anlaggnings

fordon?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign

=daily 

Volvo Lastvagnar har tidigare lanserat både elektriska bussar och elektriska lastbilar för 

transporter ut till kund. Nu har företaget konstaterat att elektrifiering av tyngre 

lastbilar för anläggningstransporter och regional distribution är ett konkurrenskraftigt 

alternativ. Därför har två eldrivna konceptlastbilar utvecklats. 

Lastbilarna skapar förutsättning för effektivisering av anläggningsbranschen då de låga 

ljudnivåerna gör att man kan arbeta fler av dygnets timmar. Arbetsmiljön för förare och 

anläggningsarbetare ökar också då luftkvalitén blir bättre på grund av minskningen av 

avgaser. 

Fortsättningsvis är planen att utvalda kunder i Europa ska genomföra pilottester på ett 

litet antal elfordon. Förhoppningen är sedan att projektet ska skalas upp. En 

förutsättning för detta är att laddinfrastrukturen måste byggas ut, kraftnätverken 

måste på lång sikt kunna leverera tillräckligt hög effekt och ökade ekonomiska 

incitament för att investera i elfordon. 

• Partners: Volvo Lastvagnar 

2.3. Uppkopplade maskiner 

Digitala tvillingar ska lösa mysteriet 2020-05-12 (2020-05-25) 

https://www.entreprenad.com/article/view/717933/digitala_tvillingar_ska_losa_myst

eriet 

Medan tillverkningsindustrin har ökat sin produktivitet med cirka tre procent per år så 

har anläggningsbranschen under flera decennier nästan stått still. Målet med projektet 

https://www.entreprenad.com/article/view/691400/eldrift_nara_i_tunga_anlaggningsfordon?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.entreprenad.com/article/view/691400/eldrift_nara_i_tunga_anlaggningsfordon?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.entreprenad.com/article/view/691400/eldrift_nara_i_tunga_anlaggningsfordon?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.entreprenad.com/article/view/717933/digitala_tvillingar_ska_losa_mysteriet
https://www.entreprenad.com/article/view/717933/digitala_tvillingar_ska_losa_mysteriet
https://www.equipmentjournal.com/wp-content/uploads/2019/12/Hyundai-R35E-Electric.jpg
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Construction Factory är att hitta lösningar på detta, med särskilt fokus på 

väginfrastruktur, bergtäkter och asfaltproduktion. 

Andemeningen är att betrakta framtidens byggnation som ett system av system, där 

alla tillgångar är digitaliserade och integrerade mot att leverera produkter enligt BIM. 

Processen måste vara flexibel. Slitaget i ett krossverk gör till exempel att kapaciteten 

varierar och det påverkar den efterföljande logistiken – risken finns att lastmaskinerna 

står och väntar när krossverket inte levererar i samma takt. Genom att bygga digitala 

tvillingar av krossverket och efterföljande maskiner kan den här informationen utbytas 

mellan maskinerna och takten kan justeras. 

Genom att skapa förarstöd eller automatisera processen kan energiåtgången 

reduceras, miljön påverkas mindre och maskinerna slits dessutom mindre, men 

lösningen i sin helhet är en bit bort.  

• Partners: MDH, Rise, Volvo CE, Sandvik, Skanska, Trafikverket 

 

mySwecon växer och får nya funktioner 2020-03-23 (2020-04-06) 

https://www.mynewsdesk.com/se/swecon/news/myswecon-vaexer-och-faar-nya-

funktioner-397225 

mySwecon, Sweconkundernas digitala assistent, lanserades brett under våren 2019. 

Syftet med mySwecon är att underlätta arbetet för maskinägarna. I början fanns 

funktioner som maskinernas positioner, drifttimmar, bränsleförbrukning samt 

möjligheten att boka service online. 

I början av året fanns drygt 900 externa användare och mer än 6 000 anslutna maskiner 

i den digitala kundportalen mySwecon. Funktionerna har stadigt utökats, nu senast 

med möjligheten att gruppera maskinerna efter arbetsställe eller geografi, att kunden 

kan boka service även på verkstäderna hos Lantmännen Maskin samt möjligheten att 

ge medarbetare rättigheter att hantera just ”sina” maskiner. Nyligen adderades även 

en funktion där kunderna kan se alla maskiner på en och samma karta, inte bara 

maskin för maskin. Under våren ska mySwecon lansera e-signering som sparar tid och 

minskar pappersarbetet för kunden. 

• Partners: Swecon 

 

”Så här ser vi framtiden” 2019-05-13 (2020-04-16) 

https://www.entreprenad.com/article/view/660485/sa_har_ser_vi_framtiden  

På Bauma visade man upp en gasdriven och uppkopplad hjullastare från Case. 

Konceptmaskinen kallas Tetra och är lättmanövrerad och effektiv – en full tank gas ska 

https://www.mynewsdesk.com/se/swecon/news/myswecon-vaexer-och-faar-nya-funktioner-397225
https://www.mynewsdesk.com/se/swecon/news/myswecon-vaexer-och-faar-nya-funktioner-397225
https://www.entreprenad.com/article/view/660485/sa_har_ser_vi_framtiden


Sida 22 (37) 

räcka för en hel dags arbete och prestera lika bra som en dieselmotor. Utsläppen blir 

därför också lägre, kvävedioxidutsläppen väntas minska med 90%, partiklar med 98% 

och koldioxid med ca 95%.Case utlovar också 50 procent mindre buller och 

ägarkostnaderna ska minska med 10-30 procent eftersom biogas kostar mindre än 

diesel.  De uppkopplade inslagen i maskinen är bland annat ansiktsigenkänning, 

röststyrning, skärmar som ersatt knappar och uppkopplade luftfria hjul. Dessutom ska 

en live-länk till kontoret göra det möjligt att spåra var det finns lastbilar att fylla och 

maskinen ska även kunna upptäcka hinder och då stanna automatiskt. 

• Partners: CNH Industrial – Case Construction 

 

Figur 11 En gasdriven och uppkopplad hjullastare från Case 

 

Leica Geosystems digitaliserar anläggningsprojekt ytterligare med nya lösningar 

2019-04-09 (2020-04-06) 

www.mynewsdesk.com/se/leica-geosystems-ab/pressreleases/leica-geosystems-

digitaliserar-anlaeggningsprojekt-ytterligare-med-nya-loesningar-2858107  

Leica Geosystems lanserar Leica iCON maskinstyrningslösningar för 

bandschaktare och väghyvlar på mjukvaruplattformen MC1 2020-03-17 

(2020-04-06) 

https://leica-geosystems.com/sv-se/about-us/news-room/news-

overview/2020/03/2020_03_10-mc1-dozer-grader 

Leica Geosystems ska lansera två nya lösningar för maskinstyrning, 3D-

mjukvauplattformen Leica MC1 för grävmaskiner och en ny version av molntjänsten 

Leica ConX. MC1 är en maskinstyrningslösning som skapar en snabb uppkoppling 

mellan anläggningsmaskinerna vilket gör att anläggningsprojektet blir automatiserat 

och vägledningen för arbetet blir bättre. Den nya versionen innehåller även en 

automatisk detektion av redskap vilket bland annat gör att risken för att använda 

felaktiga skopor minskar. Med ConX kan maskinförare, projektledning och projektägare 

http://www.mynewsdesk.com/se/leica-geosystems-ab/pressreleases/leica-geosystems-digitaliserar-anlaeggningsprojekt-ytterligare-med-nya-loesningar-2858107
http://www.mynewsdesk.com/se/leica-geosystems-ab/pressreleases/leica-geosystems-digitaliserar-anlaeggningsprojekt-ytterligare-med-nya-loesningar-2858107
https://leica-geosystems.com/sv-se/about-us/news-room/news-overview/2020/03/2020_03_10-mc1-dozer-grader
https://leica-geosystems.com/sv-se/about-us/news-room/news-overview/2020/03/2020_03_10-mc1-dozer-grader
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arbeta tillsammans på en digital plattform. Med verktyget är det möjligt att dela och 

visualisera positioner, as-built data och referensmodeller. Anslutna maskiner kan 

dessutom dela och ta emot information i realtid. 

10 mars 2020 gick Leica Geosystems ut med att 3D-maskinstyrningsplattfomen Leica 

MC1 kommer att utökas med en ny produkt: Leica iCON maskinstyrningslösningar för 

bandschaktare och väghyvlar. Den nya MC1-plattformen kommer tryggt och säkert att 

automatiskt styra bandschaktare och väghyvlar och hjälpa operatörerna att få till exakt 

lutning på önskade ytor och bidra till att deras arbete blir mindre krävande. 

• Partners: Leica Geosystems 
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3. Andra sektorer  

3.1. Gruvor 

Epiroc i australiskt automationsprojekt 2020-02-12 (2020-03-02) 

https://www.entreprenad.com/article/view/699941/epiroc_i_australiskt_automations

projekt 

Järnmalmbrytningsprojektet Roy Hill har kontaktat Epiroc som tillsammans med 

automationsspecialisten ASI Mining ska tillhandahålla en helt automatiserad 

gruvtruckslösning för att effektivisera järnmalmsbrytningen. Roy Hill har siktet inställt 

på att öka produktionen, ett av tillvägagångssätten är att omvandla befintliga 

bemannade gruvtruckar till autonoma. 

Epiroc och ASI Minings lösning ska vara säker och kunna integreras med Roy Hills 

befintliga system. Den ska även gå att utvidga och appliceras på andra 

gruvfordonstyper och tillverkare. Helena Hedblom Epirocs gruv- och infrastrukturchef 

menar att säkerheten och produktiviteten i Roy Hills gruvdrift kommer öka avgörande i 

och med automatiseringen av gruvtruckarna. 

Projektet ska enligt planen genomföras i faser. I den första fasen kommer upp till åtta 

truckar användas för testning och produktverifiering. I fas två som börjar i mitten av 

2021 berörs alla truckar. 

• Partners: Epiroc, ASI Mining, Hitachi, Wenco 

 

Figur 12 Konventionella gruvtruckar ska konverteras till obemannade 

 

 

https://www.entreprenad.com/article/view/699941/epiroc_i_australiskt_automationsprojekt
https://www.entreprenad.com/article/view/699941/epiroc_i_australiskt_automationsprojekt
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Framgångsrik elväg i Norrbotten – trots arktisk kyla 2020-02-08 (2020-02-28) 

https://kundnyheter.ellevio.se/framgangsrik-elvag-i-norrbotten-trots-arktisk-

kyla/?fbclid=IwAR3Z3cfGKINgkVaB1L0klTX2p2B_Nl6lPezzxS48bwK-JnESZZ231rHRZ4E 

Boliden fortsätter investera i eldrift 2019-11-05 (2020-02-28) 

https://www.entreprenad.com/article/view/685212/boliden_fortsatter_

investera_i_eldrift 

I gruvan Aitik i Norrbotten inledde 2018 Boliden ett pilotprojekt, då byggdes en 700 

meter lång eltrolley-bana och fyra gruvtruckar byggdes om till eldrift. Projektet har 

kostat 39 miljoner varav Energimyndigheten har bidragit med 9,7 miljoner kronor. Nu 

ska ytterligare 10 truckar konverteras och 3 km eltrolley-bana byggas. Dessutom ska 

gruvan i finska Kevitsa få 1,8 km eltrolley-bana och 13 truckar ska bli eldrivna. Boliden 

har beräknat att koldioxidutsläppen från transporterna vid Aitiks gruva kommer att 

minska med närmare 20 procent och vid Kevitsa gruva med 18 procent. De räknar även 

med att de efter att investeringen är slutförd kommer spara 5500 kubikmeter diesel 

per år. Dessutom kommer produktiviteten öka då truckarna kan köra snabbare och 

arbetsmiljön för förarna förbättras då buller minskar. 

Det är första gången någonsin som man som man använts sig av elväg i arktiskt klimat. 

Ett av problemen som uppkom, att kylan försvårade kontakten mellan fordonet och 

elledningen, löstes genom att man lät varm olja cirkulera i lyftanordningarna. 

Projektledaren Rikard Mäki berättar också att Boliden för att underlätta att ta 

pilotprojektet vidare och kunna elektrifiera var som helst har man börjat samarbeta 

med en doktorand från Chalmers Tekniska Högskola. 

• Partners: Boliden, Chalmers Tekniska Högskola 

 

Figur 13 Eltrolley-banan i Aitik 

 

https://kundnyheter.ellevio.se/framgangsrik-elvag-i-norrbotten-trots-arktisk-kyla/?fbclid=IwAR3Z3cfGKINgkVaB1L0klTX2p2B_Nl6lPezzxS48bwK-JnESZZ231rHRZ4E
https://kundnyheter.ellevio.se/framgangsrik-elvag-i-norrbotten-trots-arktisk-kyla/?fbclid=IwAR3Z3cfGKINgkVaB1L0klTX2p2B_Nl6lPezzxS48bwK-JnESZZ231rHRZ4E
https://www.entreprenad.com/article/view/685212/boliden_fortsatter_investera_i_eldrift
https://www.entreprenad.com/article/view/685212/boliden_fortsatter_investera_i_eldrift
https://f.nordiskemedier.dk/2fwecj4y46u54lyb.jpg
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What a Mali mine teaches us about the future of work 2019-12-18 (2020-04-06) 

https://www.raconteur.net/business-innovation/mining-automation-mali 

Guldgruvan Syama i Mali ägd av Resolute Mining är världens första helautomatiska 

gruva. Utrustad med allt från förarlösa lastbilar till robotborrar, arbetar gruvan dygnet 

runt och är upp till 30 procent mer effektiv än konventionell gruvdrift. 

Resolute Minings verkställande direktör John Welborn ser bara fördelar för arbetarna. 

Automation erbjuder jobb som är säkrare, mer kvalificerade, varar längre och tack vare 

effektivitetsvinster är bättre betalda, insisterar han. 

Det svenska företaget Sandvik, som ligger bakom mycket av den automatiserade 

tekniken i Syama guldgruva, erbjuder sina nya kunder en kombination av 

klassrumsutbildning, högteknologiska simulatorer och praktisk instruktion. Det tar bara 

ett par veckor att behärska sitt automatiseringssystem enligt Riku Pulli, Sandviks vice 

vd för affärsenhetsautomation. 

• Partners: Resolute Mining, Sandvik 

 

Uppkopplade, högpresterande konkrossar ger maximal drifttid 2019-12-05 (2020-04-

14) 

https://www.entreprenad.com/announcement/view/117414/uppkopplade_hogpreste

rande_konkrossar_ger_maximal_drifttid 

Sandvik 800i-serien med uppkopplade konkrossar utökas nu med tre nya 

högpresterande modeller CH830i, CH840i och CS840i. Alla levereras med det nya 

Automation and Connectivity Systemet (ACS) som standard. Systemet övervakar och 

optimerar kontinuerligt krossens prestanda och styr hela smörjsystemet, vilket bidrar 

till ökad drifttid och tillförlitlighet. Konkrossarna i nya Sandvik 800i-serien har fått 

mekaniska uppgraderingar, uppkoppling, avancerad automation och 

ombyggnadsmöjligheter som ger hög prestanda, maximal drifttid och hög hållbarhet till 

lägsta möjliga kostnad. Sandvik 800i-krossarna kan anslutas till My Sandvik så att 

arbetsledare och operatörer får information som gör det möjligt att direkt upptäcka 

förbättringsmöjligheter och öka maskinutnyttjandet. 

• Partners: Sandvik 

https://www.raconteur.net/business-innovation/mining-automation-mali
https://www.entreprenad.com/announcement/view/117414/uppkopplade_hogpresterande_konkrossar_ger_maximal_drifttid
https://www.entreprenad.com/announcement/view/117414/uppkopplade_hogpresterande_konkrossar_ger_maximal_drifttid
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Figur 14 Uppkopplad konkross 

 

Caterpillar Autonomous Haulage System Moves 1 Billion Tonnes of Material 2019-11-

13 (2020-04-14) 

https://www.oemoffhighway.com/electronics/smart-systems/automated-

systems/press-release/21097320/caterpillar-inc-caterpillar-autonomous-haulage-

system-moves-1-billion-tonnes-of-material 

Fortescue Metals Group (FMG) järnmalmsgruva i västra Australien har flyttat 1 miljard 

ton material med Caterpillar Inc.s Cat MineStar autonoma transportteknologi, 

Command for hauling. Flottan med autonoma lastbilar har också kört över 33,5 

miljoner km utan en enda olyckshändelse. Användning av det autonoma 

transportsystemet har gett en 30% förbättring av produktiviteten för FMG. 

Lastbilar utrustade med Command for hauling kan utföra en mängd olika uppgifter på 

gruvplatsen utan en operatör ombord. Lastbilarna kan svara på samtal till en spade 

som laddar fordonet med material, flytta in i läge, frakta till punkter för dumpning och 

till och med rapportera underhållsbehov. Lastbilar kan upprätthålla optimal 

driftshastighet och säkert avstånd hela tiden, vilket garanterar säkerheten. 

Effektivitetsförbättringar är möjliga på grund av förmågan att ha stramare lastbilsbyten 

och eliminera skiftändringar. 

• Partners: Caterpillar 

 

https://www.oemoffhighway.com/electronics/smart-systems/automated-systems/press-release/21097320/caterpillar-inc-caterpillar-autonomous-haulage-system-moves-1-billion-tonnes-of-material
https://www.oemoffhighway.com/electronics/smart-systems/automated-systems/press-release/21097320/caterpillar-inc-caterpillar-autonomous-haulage-system-moves-1-billion-tonnes-of-material
https://www.oemoffhighway.com/electronics/smart-systems/automated-systems/press-release/21097320/caterpillar-inc-caterpillar-autonomous-haulage-system-moves-1-billion-tonnes-of-material
https://f.nordiskemedier.dk/2ffopi427xg609ab.png
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This massive 45-ton electric dump truck never uses more energy than it generates on 

its own – here's how that works 2019-08-24 (2020-02-27) 

https://www.businessinsider.com/edumper-121-ton-electric-dump-truck-2019-

8?r=US&IR=T 

Företaget Kuhn Schweiz AG har tillsammans med Bern University of Applied Sciences 

and the NTB Interstate University of Technology tagit fram en helt utsläppsfri elektrisk 

dumper ”eDumper”. Dumpern producerar sin egen energi genom regenerativ 

bromsning när den fraktar malm och andra material ned från en höjd. När dumpern 

sedan ska upp igen så har den inte längre lasten på och är därför lättare och det krävs 

inte lika mycket energi för att ta sig upp. Efter att den åkt ned och sen upp har den 

alltså energi kvar. 

Dumpern väger 45 ton och kan, fullt lastad, transportera 65 ton bergmassa. Det väldiga 

batteriet som behövs är designat så att om en battericell skulle gå sönder så ska inte 

det påverka omkringliggande celler. 

EDumpern lanserades i april 2019 och förväntas flytta 300 000 ton sten per år det 

kommande decenniet. Forskare uppskattar att man kommer minska 

koldioxidutsläppen med 1300 ton och spara 500 000 liter diesel på 10 år. 

• Partners: Kuhn Schweiz AG, Bern University of Applied Sciences, NTB Interstate 

University of Technology 

 

Figur 15 Den elektriska dumpern ”eDumper” 

 

 

https://www.businessinsider.com/edumper-121-ton-electric-dump-truck-2019-8?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/edumper-121-ton-electric-dump-truck-2019-8?r=US&IR=T
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Eldrivet radarpar för gruvan 2019-08-19 (2020-04-14) 

https://www.entreprenad.com/article/view/672281/eldrivet_radarpar_for_gruvan?rel

=related  

På Bauma visade tyska Liebherr upp en 210-tons elektrisk bandgrävare R9200E samt en 

dieselelektrisk 180-tons tipptruck T236 med kapacitet att lasta 100 ton. De båda 

maskinerna är optimala för förflyttning av stora massvolymer i gruvindustrin och med 

eldriften blir maskinerna inte bara mer miljövänliga utan även mer ekonomiska. 

Företaget lyfter inte bara fram besparingen av bränslekostnader utan samtidigt 

betonas att användaren också kan räkna med att underhållskostnaderna sjunker med 

upp till 25 procent samtidigt som livslängden ökar. 

För sådana stora grävmaskiner är batterier inte ett alternativ utan elförsörjningen 

måste skötas med kabel. Liebherr har med denna maskin utvecklat kabelrullar som 

automatiskt justerar rätt längd för kabeln så att den inte ska riskeras att klippas av av 

larvbanden. 

• Partners: Liebherr 

 

Autonomous trucks in real operation 2019-02-20 (2020-03-02) 

https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/magazine-

online/2019/feb/bronnoy.html# 

Volvo Lastvagnar har nu för första gången i verklig drift använt sin autonoma lösning. 

Vid kalkgruvan Brønnøy i Norge transporteras längs en 5 km sträcka kalksten av 

autonoma Volvo FH-lastbilar. Syftet är att förbättra gruvans produktivitet och säkerhet. 

Hjullastarens operatör styr de autonoma lastbilarna med hjälp av ett 

webbplatshanteringssystem. 

Lastbilarna ska transportera den utvunna kalkstenen genom tunnlar från gruvan till 

krossen. Brønnøy Kalk köpte inte de autonoma fordonen av Volvo Lastvagnar utan de 

köpte en skräddarsydd transportlösning mellan de två punkterna. Vid krossen lastas 

sedan kalken dygnet runt på båt som ska transportera materialet. Idag driver gruvan en 

tvåskifts manuell drift inom produktion och underhåll. Att autonomt transportera 

kalksten dygnet runt kommer kraftigt att förbättra verksamheten.  

• Partners: Volvo Lastvagnar, Volvo CE 

 

 

 

https://www.entreprenad.com/article/view/672281/eldrivet_radarpar_for_gruvan?rel=related
https://www.entreprenad.com/article/view/672281/eldrivet_radarpar_for_gruvan?rel=related
https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/magazine-online/2019/feb/bronnoy.html
https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/magazine-online/2019/feb/bronnoy.html
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3.2. Skogsindustrin 

Komatsu Forest uppgraderar inför 2020 2019-06-12 (2020-04-14) 

https://www.landskogsbruk.se/skog/komatsu-forest-uppgraderar-infor-2020/ 

Komatsu Forest upgrades its 2020 harvester models 2019-06-18 (2020-

04-14) 

https://www.woodbusiness.ca/komatsu-forest-upgrades-its-2020-

harvester-models/ 

En nyhet som Komatsu Forest lanserar till både skördarna och skotarna är det nya 

styrsystemet MaxiXT. Jämfört med tidigare styrsystem är bland annat automatisk 

centralsmörjning nu integrerad, stöldskyddet utvecklat och fjärrservicemöjligheterna 

större. Ytterligare en extra funktion är möjligheten att spela in signalsekvenser som kan 

skickas till support, för enklare och snabbare felsökning. 

MaxiVision är ytterligare en nyhet. Med den tjänsten kan föraren se de aktuella 

förutsättningarna och förhållandena i skogen med hjälp av ett kartmaterial. Funktionen 

bygger ett samarbete med SMHI där föraren får tillgång till så kallade 

markfuktighetskartor som visar beräknat markvatten. Olika kartvyer ger operatören 

data om markförhållandena och resten av teamets produktion, vilket gör att de kan 

planera sitt arbete så effektivt som möjligt och med minimal skogpåverkan. Eftersom 

tjänsten är molnbaserad sker uppdateringar i realtid och eventuella förändringar syns 

omedelbart på skärmen i hytten. 

• Partners: Komatsu Forest, (SMHI) 

 

Autonomous Einride T-pod Enters Service On A Public Road 2019-05-21 (2020-04-09) 

https://insideevs.com/news/350293/autonomous-einride-t-pod-public-road/ 

Anläggningsvärlden – Självkörande, eldriven timmerbil 2018- 07-25 

(2020-04-14) 

http://anlaggningsvarlden.se/sjalvkorande-eldriven-timmerbil/  

2018 lanserade svenska teknikbolaget Einride timmerbilen T-log som är självkörande 

och batteridriven. Den är särskilt utvecklad för att ta sig fram i vissa skogsmiljöer och 

på skogsvägar och planen är att introducera den på allmänna vägar under 2020. Den är 

utrustad med ”Nvidia Drive” och är självkörande på SAE nivå 4. Bilen har ingen 

förarhytt men fjärrstyrs av en operatör via 4G, som kan befinna sig på långa avstånd 

från fordonet tack vare en säkerhetsteknik utvecklad av amerikanska Phantom Auto. 

Lösningen möjliggör bland annat mindre fordon, större flexibilitet, lägre 

driftskostnader samt optimering av energiförbrukningen. På en laddning kan T-logen 

köra 20 mil och den kan lasta totalt 16 ton. Maxhastigheten är 85 km/h och 

batterikapaciteten är 300 kWh. 

• Partners: Einride, Phantom Auto 

https://www.landskogsbruk.se/skog/komatsu-forest-uppgraderar-infor-2020/
https://www.woodbusiness.ca/komatsu-forest-upgrades-its-2020-harvester-models/
https://www.woodbusiness.ca/komatsu-forest-upgrades-its-2020-harvester-models/
https://insideevs.com/news/350293/autonomous-einride-t-pod-public-road/
http://anlaggningsvarlden.se/sjalvkorande-eldriven-timmerbil/
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Figur 16 Einrides automatiserade T-pod 

3.3. Hamnar och lager 

Konecranes Oyj: Konecranes levererar automatiserade RTG-system till tre europeiska 

containerterminaler 2020-01-22 (2020-04-09) 

https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=495b496e-1b94-45f1-af70-

217033054187 

Konecranes har tecknat avtal med Yilport för leverans av automatiska RTG-system till 

tre av Yilports europeiska containerterminaler, två i Portugal och en i Sverige. 

Automatiserad drift av gummihjulsportalkranar blir allt mer etablerat i Europa. 

Konecranes leder utvecklingen. 

De tre automatiserade RTG-systemen från Konecranes, var och en bestående av sex 

automatiserade gummihjulsportalkranar (ARTG) från Konecranes, kommer att byggas 

som utökningar av containerplattorna vid Yilports containerterminal i Gävle i Sverige 

och terminalerna vid Liscont och Leixões i Portugal. De automatiserade 

gummihjulsportalkranarna drivs med Konecranes koncept av övervakad drift. Varje 

system kommer att ha fyra fjärrstyrningsstationer (Remote Operating Station). 

De 18 beställda ARTG-kranarna från Konecranes är helt elektriska och får sin ström via 

samlingsskensystem. De utrustas med Konecranes system Active Load Control (ALC) 

som hindrar containern från att svaja och möjliggör högproduktiv automatiserad drift. 

• Partners: Konecranes 

 

https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=495b496e-1b94-45f1-af70-217033054187
https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=495b496e-1b94-45f1-af70-217033054187
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Jättekranar och automatiska grensletruckar på väg mot Norvik 2020-01-15 (2020-03-

02) 

https://www.transportnet.se/article/view/695125/jattekranar_och_automatiska_gren

sletruckar_pa_vag_mot_norvik 

I december 2019 startade skeppandet av två jättetruckar från Shanghai mot Norvik i 

Stockholm. Det är två 16 meter höga och 70 ton tunga ZPMC-grensletruckar. I januari 

eller februari ska truckarna ha anlänt till Nynäshamn. Ytterligare sex stycken truckar 

kommer tillkomma för att tillsammans hantera containrarna i Stockholm Norvik hamn. 

Truckarna kan bygga staplar med fyra containrar på höjden. Inom två år beräknas 

truckarna var helt automatiserade men till en början styrs de av en operatör. 

• Partners: ZPMC, Hutchison ports 

 

Figur 17 Skeppandet av ny utrustning mot Norvik i Stockholm 

 

Trelleborg levererar trossfritt automatiserat förtöjningssytem till Långnäs hamn 

2019-03-04 (2020-04-09) 

https://www.trelleborg.com/sv/media/nyheter--inom--produkter--och--

losningar/trelleborg--levererar--trossfritt--automatiserat--fortojningssytem--till--

langnas--hamn 

Trelleborgs kommer att leverera sitt trossfria förtöjningssystem AutoMoor till 

kajplatserna i Långnäs Hamn. Vid uppgraderingen av hamnen infördes automatiska 

förtöjningssystem för att underlätta snabb, säker och tillförlitlig förtöjning. 

Automoor använder sig av vakuumteknik för att snabbt angöra och säkra fartygen vid 

kaj; detta gör att fartygsrörelserna minskar och systemet övervakar också hela tiden 

alla påfrestningar på fartyget vid kajen. Trelleborgs Automoor T40 Twin Arm har 

utvecklats specifikt för hamnen i Långnäs. Två förtöjningsarmar kan tillsammans eller 

var för sig på ett flexibelt sätt förtöja olika fartyg oberoende av skrovprofil. Detta gör 

att hamnarna kan ta emot ett större antal fartygstyper. AutoMoor T40 Twin Arm är ett 

https://www.transportnet.se/article/view/695125/jattekranar_och_automatiska_grensletruckar_pa_vag_mot_norvik
https://www.transportnet.se/article/view/695125/jattekranar_och_automatiska_grensletruckar_pa_vag_mot_norvik
https://www.trelleborg.com/sv/media/nyheter--inom--produkter--och--losningar/trelleborg--levererar--trossfritt--automatiserat--fortojningssytem--till--langnas--hamn
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smidigt system som kan installeras på begränsade utrymmen, till exempel mellan 

traversspåren och kajkanten. 

Användandet av ett automatiserat förtöjningssystem som dämpar fartygsrörelserna 

och gör att man kan få till stånd en effektiv lastning och lossning under långt fler olika 

förhållanden kan få stor påverkan på effektiviteten. AutoMoor kan också hjälpa 

hamnar och terminaler att bli mer miljöeffektiva eftersom fartygen kan förtöjas på 

under en minut och lossas på 30 sekunder. Detta minskar fartygens hamntider och 

sänker tiden då bogserbåtar krävs, vilket minskar utsläppen totalt. 

• Partners: Trelleborg Marine Systems 

 

Figur 18 Det automatiserade förtöjningssystemet AutoMoor T40 Twin Arm 

 

Stora rederier driver på automatisering av hamnar 2018-08-23 (2020-04-16) 

https://automation.se/nyheter/1112-stora-rederier-driver-pa-automatisering-av-

hamnar  

Under Almedalsveckan 2018 hölls ett seminarie om framtidens hamnarbete där 

Sveriges hamnar, Transportarbetarförbundet och containerterminalen apm Terminals i 

Göteborg diskuterade. De berättade att av världens ca 1300 containerterminaler är 40 

stycken automatiserade. De kan vara automatiserade av olika grader, från delar av 

verksamheten till hela. I Göteborg har containerterminalen automatiserat grindarna 

och man har även köpt in grensletruckar som är redo att automatiseras. 

 

 

https://automation.se/nyheter/1112-stora-rederier-driver-pa-automatisering-av-hamnar
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Storsatsning på automatisering av pappershantering i Gävle hamn (2020-04-09) 

https://gavlehamn.se/SV/News/13852  

 Projektstatus (2020-04-09) 

 https://gavlehamn.se/projektstatus 

Gävle hamn blir förmodligen den första i världen med ett automatiserat höglager för 

hantering av pappersrullar. Pappersprodukterna kommer till det nya höglagret med tåg 

och hanteras sedan av automatiserade traverser för lagring med hög densitet och med 

minimal risk för skador. Systemet består också av ett nätverk av horisontella 

transportörer som flyttar rullarna autonomt till respektive container. Anläggningen 

byggs i direkt anslutning till containerhamnen. Den högteknologiska utrustningen med 

2 st helautomatiserade 40m traverskranar, samt in- och utlastningsrullband, har börjat 

monteras. Hela magasinet skall överlämnas till terminaloperatör Yilport, sista augusti 

2020. 

 

3.4. Sammarbeten 

Luleå tekniska universitet undertecknar samarbetsavtal med Epiroc 2020-02-14 

(2020-03-02) 

https://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/luleaa-

tekniska-universitet-undertecknar-samarbetsavtal-med-epiroc-

2972617?utm_campaign=send_list 

Ett samarbetsavtal har undertecknats av Epiroc och Luleå tekniska universitet. Parterna 

har haft ett samarbete under många år, bland annat inom områdena gruvdrift, 

automation och digitalisering. Samarbetet ska leda till en stärkt konkurrenskraft för 

både Epiroc och Luleå tekniska universitet genom ökad kvalitet inom 

kompetensförsörjning och livslångt lärande inom forskning och innovation. 

Gruvbranschen har börjat en stor förändringsresa mot en mer automatiserad och 

elektrifierad miljö. En av de som gör denna resa möjlig är Epiroc med sina lösningar och 

idéer, något de är stolta över. Men i den fortsatta utvecklingen krävs ännu mera 

avancerade tekniska lösningar. Epirocs samarbete med det kompetenta universitetet 

med nya innovativa tankar kommer därför spela stor roll. Parterna ska nu bestämma 

kommande samverkansområden och utveckla strategier, mål, gemensamma aktiviteter 

och konkreta handlingsplaner. 

• Partners: Epiroc, Luleå Tekniska Universitet 

 

 

 

https://gavlehamn.se/SV/News/13852
https://gavlehamn.se/projektstatus
https://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/luleaa-tekniska-universitet-undertecknar-samarbetsavtal-med-epiroc-2972617?utm_campaign=send_list
https://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/luleaa-tekniska-universitet-undertecknar-samarbetsavtal-med-epiroc-2972617?utm_campaign=send_list
https://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/luleaa-tekniska-universitet-undertecknar-samarbetsavtal-med-epiroc-2972617?utm_campaign=send_list
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RemoteTimber - Robusta och säkra system för fjärrstyrda virkeslastare (2020-03-02) 

https://www.miun.se/en/Research/research-centers/stc-researchcentre/Research-

Projects/remote-timber/ 

Fjärrstyrda lastare kan revolutionera virkeshantering 2019-11-12 

(2020-05-12) 

https://www.entreprenad.com/article/view/686370/fjarrstyrda_lastare

_kan_revolutionera_virkeshantering 

Mittuniversitetet samarbetar med SCA, Skogsforsk, Volvo, Biometria och Telia i 

projektet Remote Timber under perioden 2019-11-01 till 2022-04-30. Projektets 

målsättning är att öka effektiviteten på virkesterminaler genom att utveckla ny teknik 

för att fjärrstyra virkeslastare. Att fjärrstyra maskiner på virkesterminaler kan 

motiveras utifrån ett kostnads-, produktivitets- och arbetsmiljöperspektiv. Om en 

enskild operatör kan ta hand om lossning och lastning på flera virkesterminaler innebär 

det en betydande effektivitetshöjning. 

Projektet kommer utveckla en demonstrator med en fjärrstyrd virkeslastare på en eller 

flera av SCA:s virkesterminaler. Virkeslastaren ska genomföra och hantera 

specificerade användningsfall och garantera mycket hög säkerhet på virkesterminalen. 

Maskinen ska också vara robust och tillförlitlig. Projektet ska även ta fram en 

beräkningsmodell för när det är ekonomiskt lönsamt med fjärrstyrning samt vilken 

infrastruktur som behöver finnas på platsen. 

Projektet har en total budget på 8 110 000 kronor och finansieras med bidrag från 

Vinnova på 4 000 000 kr. I projektet kommer teknik som 5G och kamerateknik för 

fjärrstyrda virkeslastare att demonstreras och testas för att identifiera ytterligare 

utvecklingsbehov. För att möta kraven på korta svarstider och hög tillförlitlighet är det 

väsentligt att genomföra analyser av 5G-teknologin. 

• Partners: Mittuniversitetet, SCA, Skogsforst, Volvo, Biometria, Telia 

 

Figur 19 I projektet RemoteTimber ska man demonstrera en fjärrstyrd virkeslastare 

https://www.miun.se/en/Research/research-centers/stc-researchcentre/Research-Projects/remote-timber/
https://www.miun.se/en/Research/research-centers/stc-researchcentre/Research-Projects/remote-timber/
https://www.entreprenad.com/article/view/686370/fjarrstyrda_lastare_kan_revolutionera_virkeshantering
https://www.entreprenad.com/article/view/686370/fjarrstyrda_lastare_kan_revolutionera_virkeshantering
https://f.nordiskemedier.dk/2r7gq1wv8ui3ugub.jpg
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Satsning på förarlösa skotare pub: 2018-12-12 upd: 2019-04-09 (2020-03-02) 

https://www.vk.se/2018-12-12/satsning-pa-forarlosa-skotare 

Projektet Auto2 kostar 20 miljoner kronor och finansieras av Vinnova och 

skogsbranschen och är ett samarbete mellan en lång rad universitet och företag - 

Skogforsk, Komatsu Forest, Unibap, BillerudKorsnäs, SCA, StoraEnso, Södra, Sveaskog, 

Holmen, BAE Systems, eXtractor, KTH, Umeå universitet, Luleå Tekniska Universitet, 

och Skogstekniska klustret. 

Projektet är en satsning på självkörande skogsmaskiner och målet är att maskinerna på 

sikt ska kunna fjärrstyras från kontoret och leda till bättre arbetsmiljö och en socialare 

miljö då de som styr maskinerna kan sitta och arbeta på en och samma plats. 

Maskinerna ska själva planera sin körning, ta sig fram i terrängen och samtidigt skapa 

en säkerhetszon runt maskinen, så att ingen kan komma till skada. 

Projektet kommer att jobba fram funktioner som i närtid kan avlasta dagens förare och 

på längre sikt användas i helt autonoma maskiner. I artikeln står det att självkörande 

skotare ska testas i fält om cirka två år. 

• Partners: Skogforsk, Komatsu Forest, Unibap, BillerudKorsnäs, SCA, StoraEnso, 

Södra, Sveaskog, Holmen, BAE Systems, eXtractor, KTH, Umeå universitet, Luleå 

Tekniska Universitet, Skogstekniska klustret. 

 

 

Forskare från Mälardalens högskola på IVA:s 100-lista 2019-03-20 (2020-03-10)  

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/forskare-fraan-maelardalens-

hoegskola-paa-iva-s-100-lista-2850148 

En av forskarna som hamnat på 100-listan inför R2B Summit 20 mars 2019 är Jakob 

Axelsson, professor i datavetenskap. Han är med på listan då man ser potential i hans 

forskning. Anläggningsbranschens produktivitet har inte utvecklats i takt med övrig 

industri på grund av dålig samordning av produktionsresurser. Projektet Construction 

Factorys vision är att gå från dagens fokus på enskilda arbetsmaskiner och istället se 

hela arbetsplatsen som en uppkopplad, samordnad och optimerad process, en 

anläggningsfabrik. Detta uppnås genom nyskapande användning av system-av-system-

principer, samt idéer från Industri 4.0 och Lean.  

• Partners: Mälardalens högskola, Sandvik AB, Volvo CE 
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