ved udbud af anlægsarbejder. Disse punkter vil løbende blive evalueret
som branchesamarbejdet løber, og den teknologiske udvikling bidrager
toder.
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Referencekoordinatsystem
og maskinstyring
1. Introduktion
Det Digitale Anlæg er et projektsamarbejde mellem Vejdirektoratet,
Banedanmark, FRI - Foreningen
af Rådgivende Ingeniører, Femern
A/S og Danske Anlægsentreprenører, hvor der gennem anbefalinger
til anvendelse af digitale værktøjer
arbejdes på at effektivisere alle led i
anlægsprojekterne.

Denne folder er udarbejdet i branchesamarbejdet Det Digitale Anlæg
og er resultatet af et projekt omkring
anvendelse af referencekoordinatsystemer.
Folderen udgør sammen med et
forslag til udbudstekst - Bygherrekrav
- en anbefaling til, hvordan der arbejdes med referencekoordinatsystemer
i forbindelse med maskinstyring.

Der kan læses mere om det digitale anlæg på hjemmesiden:
http://digitaleanlaeg.dk/
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2. Anvendelse af referencekoordinatsystemer
ifm. maskinstyring
Referencedata til maskinstyring fås
fra en GPS reference-/basestation
(egen eller RTK-tjeneste) der sender
korrektionsdata til entreprenør maskinernes GPS-udstyr. 3D-projektmodellen, som bygherren har overdraget
til entreprenøren, relateres så til det
givne referencesystem. Men det
kræver, at der er overensstemmelse
imellem det referencesystem, der
er projekteret efter, og det system
som entreprenørmaskinerne arbejder
efter.

Målet er at skabe et entydigt referencekoordinatsystem i anlægsfasen.
I folderen beskrives fysiske etableringsforhold for basestationer og
tekniske installationstips med henblik
på at drive basestationen. Endvidere
beskrives korrektionstransmission,
kvalitetssikring og kontrol af entreprenørmaskinernes anlægsudførelse
samt referencekoordinatsystemet.
For uden denne folder er der lavet en
inspirationsliste - Bygherrekrav - til
brug for udarbejdelse af udbudsmateriale. Listen rummer en række
konkrete retningslinjer/krav, der kan
plukkes af - f.eks. i forbindelse med
SAB (særlige arbejdsbeskrivelser).

Bygherren har ansvaret for den
digitale projektmodel, der er skabt
og dens relation til virkeligheden og netop her er der udfordringer.
Hvordan sørger vi for, at projektet
ligger korrekt i landskabet, og at der
arbejdes i samme referencekoordinatsystem?

2.1 Generelt
Bygherre kan etablere og drive et
referencekoordinatsystem på projekterne, bestående af omkransende
fikspunkter og af afsætningspunkter,
som er tæt på anlægsprojekterne.

Derfor er denne folder udarbejdet,
så alle i branchen får en fælles forståelse for 2-3D-maskinstyring og
et sæt fælles retningslinjer at arbejde
ud fra. Det er specielt vigtigt i forbindelse med projekter, der rummer
tilstødende entrepriser og forskellige entreprenører med hver deres
maskinstyringssystemer. Folderen
vil give et fælles grundlag at arbejde
ud fra.

Vær opmærksom på transformation
af data til projektets koordinatsystem.
Det er vigtigt, at data passer sammen
indbyrdes for at undgå uoverensstemmelser i projektforløbet.

5

2.2 Basestation placering
og stabilitet
Basestationen placeres så vidt muligt
midt i arbejdsområdets udstrækning
for at dække området bedst muligt.
Det er vigtigst på store byggepladser, hvor radiodækningen kan
begrænse brugen af GPS.

Der skal laves en klar aftale omkring
placering og afgrænsning af fikspunkter. Ved brug af maskinstyring
skal der være tilstrækkelig med
fikspunkter til en ”site calibration/
pladstilpasning”, og de skal være
tilgængelige ved projektets start.
Bygherre kan vælge at opsætte en
basestation til brug for entreprenører,
landmålere m.fl., men som oftest er
det entreprenøren der etablerer, vedligeholder og kontrollerer basestationerne og kontrolpunkterne og derved
sikre sig, at referencekoordinatsystemet og nøjagtigheden opretholdes
under hele projektforløbet.

GP

S-s
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r

Basestationen placeres højt og
under åben himmel for optimal
satellitdækning i alle retninger.
Undgå at placere basestationen tæt
på bygninger, tårne, træer m.m. (pga.
forringelse af satellitsignalerne og
”multipath”). Basestationens GPS
antenne skal monteres vandret.

Radios

ignaler

GP
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2.3 Materialevalg
Montering/opstilling af en basestation kræver et beslag, stativ eller
postament af en kvalitet, som sikrer,
at GPS-antennen ikke kan rykke sig.

Vær opmærksom på at maskinføreren
skal have gennemgået uddannelse/
kursus i udførelse af korrekt kontrol af
maskine på kontrolpunkt.
Kontrolpunkterne placeres hensigtsmæssigt i forhold til anlægsmaskinernes arbejdsområde, så de
er let tilgængelige. Man kunne f.eks.
placere dem i nærheden af anlægsmaskinens brændstoftank. Kontrolpunkter anbefales at være på højde
med underkant af maskinens bælter.
Kontrollen udføres ved at maskinføreren sætter hjørnet/midten af
skovlen/bladet på kontrolpunktet og
aflæser nord, øst og højde (XYZ) på
sin skærm og sammenligner med de
angivne koordinater/koter. Her må afvigelsen ikke overskride 5 cm. i XYZ.
Normalt ligger afvigelserne inden for
3 cm. på en korrekt indmålt/kalibreret
maskine.

Ved fastmontering anbefales et beslag af metal.
Fastmontering kan f.eks. ske på taget
af en bygning, skur eller andet fast
fundament, hvor den skal sidde i en
længere periode. Man skal sikre sig,
at monteringsstedet eller beslaget
ikke kan bevæge sig alt efter vind,
vejr og omgivelserne.

Kontrollen udføres jævnligt/dagligt ellers risikerer man at få udført
opgaverne udenfor nøjagtigheden
på 5 cm., f.eks. i tilfælde hvor noget
af maskinstyringsudstyret ikke virker
korrekt på maskinen eller ved fejl på
basestationen.

2.4 Løbende kontrol
Anlægsmaskinerne skal dagligt kontrolleres for nøjagtighed hen over et
eller flere af de etablerede kontrolpunkter på pladsen. Maskinføreren
skal udføre kontrollen i både plan og
højde.
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Når der gøres brug af lokalsystemer
bør der udarbejdes en rapport af
pladskalibreringerne, som viser hvilke
fikspunkter, der er brugt, nøjagtighed
og udjævningsresultat samt en efterfølgende kontrolmåling af bygherres
fikspunkter inden projektopstart.

Landmålere, tilsyn m.fl., der vil gøre
brug af basekorrektionerne, skal
ligeledes lave samme kontrol over et
eller flere fikspunkter/kontrolpunkter,
inden de gør brug af basen med
deres GPS-rover. Derved sikres,
at man arbejder i samme plan- og
kotesystem og med den nødvendige
nøjagtighed.

Gøres der brug af landskoordinatsystemer udføres en kontrolmåling
af bygherres fikspunkter inden projektopstart.

2.5 Dataspecifikationer
for basestationer
Der skal udarbejdes en beskrivelse
af alle basestationer på pladsen.
Beskrivelsen bør indeholde tidspunkt
for etablering af den enkelte basestation, base-position, oversigtskort,
oplysninger om, hvordan baserne
er etableret og hvilke af bygherres
punkter, der er kontrolleret over, radio
opsætning, frekvens, fabrikat, telefonnumre på landmåler (ansvarlig for
baserne), telefonnumre til GPS-leverandør. Beskrivelsen bør udleveres til
alle, der benytter GPS på pladsen.

2.7 Fysiske kontrolpunkter til
anlægsmaskiner – herunder
sikring af punkter
Der skal etableres kontrolpunkter til
anlægsmaskinerne på pladsen, og
disse sikres f.eks. med en brøndring
eller lign., så de ikke bliver påkørt,
tildækket m.m.. De skal bruges til
daglig kontrol af anlægsmaskinerne,
for at se om nøjagtigheden er i orden
i både plan og kote. Det anbefales
at indlægge kontrolpunkter i alle
designs.

2.6 Kvalitetssikring –
bygherrens fikspunkter
Ved brug af lokal basestation eller
modtagelse af korrektioner fra en
RTK-tjeneste (VRS GSM/NTRIP)
skal en kontrolmåling på bygherres
fikspunkter udføres, inden arbejdet
påbegyndes.

Kontrolpunkterne kan f.eks. være
nogle robuste jernbjælker, betonelementer eller lign., som entreprenøren
etablerer hensigtsmæssigt på pladsen, f.eks. på steder hvor der ikke
skal arbejdes. Anlægsmaskinerne
skal ikke køre for langt rundt på
pladsen efter kontrolpunkterne.
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Gøres der brug af et landskoordinat- og kotesystem og en lokal
base, kan man nøjes med at indmåle
placeringen af GPS-modtageren i
landskoordinatsystemet. Efterfølgende foretages en kontrolmåling
over bygherrens fikspunkter ud fra
basekorrektionerne.

Stabiliteten af kontrolpunkterne skal
også kontrolleres/sikres, således at
de ikke rykker sig alt efter vind, vejr,
nærhed til anlægsarbejder, eller når
skovlen/bladet lægges på punkterne.
Landmåleren sørger for indmåling af
kontrolpunkter i forhold til bygherres
fikspunkter.

Ved brug af fjernbase og VRS
GSM-korrektioner gælder samme
kontrol over bygherres fikspunkter.

Liste med kontrolpunkter, punktnummer, koordinater og kote leveres som
dokumentation for kvaliteten, sammen med en oversigtsplan, som viser
punkternes beliggenhed.

2.9 Kalibreringsfiler
Lokal tilpasningsfil/kalibreringsfil:

2.8 Krav til kalibreringsfiler
Ved brug af GPS i Danmark skal men
generelt altid bruge et referencekoordinatsystem, da GPS-positioner
måles i WGS84 (rådata). Ved valg af
et andet koordinatsystem vil instrumenterne/udstyret kunne omregne
WGS84- positionerne til det valgte
system.

Der skal foretages en kalibrering
ved indmåling af mindst 4 fikspunkter i XYZ, men der anbefales brug
af 5 fikspunkter eller flere til større
pladser.
De udvalgte fikspunkter skal indbyrdes have en god geometri, og man
skal sikre sig hele arbejdsområdet
er inden for det valgte kalibreringsområde for at opretholde den bedst
mulige nøjagtighed. Arbejdes der
med GPS uden for kalibreringsområdet, vil der hurtigt opstå store
unøjagtigheder.

Der skal laves en lokal kalibreringsfil/
tilpasningsfil, hver gang bygherrens
fikspunkter ikke stemmer overens
med et landskoordinat- og kotesystem. Det skal gøres uanset, om man
gør brug af en lokal basestation eller
en RTK-tjeneste, IBSS (internet baseret basestation service) vha. VRS
GSM/NTRIP-korrektioner.
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Eksempel på reference net.
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2.10 Radiosignal
Afstanden mellem rover og base afhænger af sende- og modtageforhold
(omgivelserne), men som tommelfingerregel max. 10 km for en middelfejl
på 2-3 cm (2 ppm) ved brug af RTK.

Ved fastlæggelse og brug af frekvenser for udstyrets radiokommunikation
skal der indhentes tilladelse hos
relevant myndighed.

2.11 Præcisions maskinstyring
Ved finafretning af stabilgrus og
asfaltudlægning anvendes ikke GPS,
men robotstationer eller lasernivellerinstrumenter. Disse relateres direkte
til bygherrens referencekoordinatsystem og kontrolleres ved nivellement.

I Danmark bruges frekvensbåndet
i mellem 440-450 MHz, hvor der
må sendes med en kraft på op til
2 Watt.
Hvis der er flere basestationer i det
nærliggende område, kan der være
mulighed for interferens samt muligheden for, at der sendes korrektioner
på samme frekvensbånd fra flere
forskellige basestationer.

Ved tilslutningsanlæg f.eks. bygværker/broer eller veje, skal afretninger
og asfaltudlægninger tilpasses til
bygværkerne og eksisterende kørebanekanter.

Det anbefales at bruge data korrektions formatet RTCM 3.x ved brug af
lokalbase, da de fleste GPS systemer kan modtage dette format.
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