ii

Masshantering av schaktmassor
- en jämförelse mellan traditionell
masshantering och GPS-styrd
masshantering i realtid
Patrik Börjeson
Marie Pantesjö

Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik,
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, Uppsala
Universitet.
Examensarbete, 2015.

iii

Detta examensarbete är framställt vid institutionen för
teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik, Uppsala
Universitet, Box 337, 751 05 Uppsala
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2015/29-SE

Copyright©Patrik Börjeson, Marie Pantesjö
Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik,
Byggnadsteknik, Uppsala Universitet

iv

v

v

SAMMANFATTNING
I en byggindustri i ständig utveckling gäller det att ligga i framkant
för att kunna konkurrera om kunder och effektivisera
produktionen. Ett sådant sätt är att få mer kontroll över hur
massor transporteras och hanteras på en byggarbetsplats.
Syftet med denna rapport är att undersöka hur nya program, som
hanterar massflyttningar, står sig mot det nuvarande arbetssättet
som används i branschen. Jämförelse mellan programmen kommer
att utföras för att bestämma vilket program som är mest prisvärt.
Rapporten är skriven för NCC Construction Sverige AB för att ligga
till grund för dem att välja den programvara som bäst passar
framtida projekt där tekniken skall utnyttjas. Rapporten bygger på
litteraturstudier i form av granskning av programutvecklares
information från hemsidor och tidigare examensarbeten inom
liknande områden, intervjuer med försäljare av programvarorna
samt intervjuer med personer aktiva inom byggbranschen.
Resultatet av denna rapport visar att det finns många fördelar med
att investera i en programvara som hjälper arbetsledningen att
kontrollera bygget och att detta är något att föredra framför hur
kontroll av massor hanteras i nuläget, där en mättekniker måste
vara ute på plats för att kontrollera hur mycket jord- eller
bergsmassor som har förflyttats. Topcon är en klar favorit efter de
undersökningar och jämförelser som gjorts då Sitelink 3D levererar
ett komplett system och inte endast ett komplement till nuvarande
arbetssätt. Scanlaser är precis i början av sin utveckling och ligger
än så länge endast ute med tidig version av sin programvara,
medan Topcon har kommit längre i utvecklingen och därför har fler
funktioner i programmet. För att utnyttja Topcon fullt ut
rekommenderar vi att enheten HT-30 används till Sitelink 3D
Enterprise.
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ORDFÖRKLARING
Sitelink

Med ordet “Sitelink” avser vi både Sitelink 3D och
Sitelink 3D Enterprise.

iOS

Operativsystem för Apple-produkter.

GANTT

Ett flödesschema som används i projektledning. Ett
horisontellt stapeldiagram som löper längs en
tidsaxel.

RV56

Riksväg 56 mellan Sala-Heby.

NSS

Norra Sigtuna Stad, ett NCC-projekt där en ny
stadsdel skall byggas, komplett med köpcenter,
äldreboende och förskola.

.shp-fil

Förkortning för shapefil. Filformat ofta använt för
geografisk information.
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1. INTRODUKTION
1.1 Inledning
På förfrågan av NCC i Uppsala skall denna rapport reda ut
skillnaderna mellan de två ledande programmen i realtids GPSstyrd masshantering som finns på marknaden idag, Scanlasers
iCon Telematics och Topcons Sitelink 3D Enterprise, och hur de
står sig mot nuvarande arbetssätt. Ett annat önskemål var att
programmet skulle vara enkelt att använda. Enkelt definierades
som att chaufförer och yrkesarbetare lätt och smidigt skulle
komma igång med programmet samtidigt som det var tillräckligt för
arbetsledningen att använda det vid planering av ett projekt.
Denna rapport kommer främst att fokusera på möjligheterna med
själva programvarorna som används och därmed kommer tekniken
bakom systemen bara att beskrivas kortfattat.
Målet med rapporten är att ge NCC en grund att stå på inför valet
av programvara inför kommande projekt. Den ekonomiska
aspekten kommer behandlas för att besvara en av de frågor som
NCC har: vid vilken storlek på projektet är vilket program
lämpligast? Tester av programvarorna ska visa om de uppfyller
NCCs önskemål om att de bör vara enkla att lära sig, för att
maskinisterna snabbt ska förstå hur det fungerar på plats utan en
avancerad utbildning. Vidare så vill NCC veta om datan från
programmen räcker som underlag för avstämning med kunder eller
om ytterligare kontrollmätningar krävs.
Realtids GPS-styrd masshantering kan ge en högre noggrannhet
och säkerhet vid beräkning av schaktmassor än vad traditionell
masshantering kan ge. Metoden kan även ge information om var
tidsförluster uppkommer i bland annat transporten av massorna
och därmed vara ett sätt att optimera transporterna och spara både
på miljö och ekonomi. För att testa detta används Topcon HT-30
eller Androidplatta med Sitelink 3D eller Sitelink 3D Enterprise och
iPad med Scanlasers Telematics, de två ledande programserierna,
som använder sig av tekniken.
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1.2 Bakgrund och litteraturstudie
Inom byggsektorn är efterfrågan på system som kan höja
lönsamheten och minska tiderna på ett projekt stort. Tack vare
satellitpositioneringssystem har branschen tagit ett stort kliv
framåt när det gäller planering och precision på arbetsplatser. Ett
sådant steg är övervakning av massförflyttningar med lastbil eller
dumper.

1.2.1 Företagspresentation
NCC är ett multinationellt företag inom bygg- och fastighetssektorn
med anställda i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Danmark,
Tyskland, Estland och Lettland. Företaget bildades 1988 när
Johnson Construction Company (JCC) och Armerad Betong
Vägförbättringar (ABV) slogs samman. 1
Detta examensarbete är utfört på förfrågan av NCC och idén kom
från ett stort projekt, Norra Sigtuna Stad, som ska ha sin start
hösten 2015 och kommer pågå i tio års tid. Projektet kan komma
att använda sig av en av de två programvaror som jämförs i
rapporten och valet av eventuell programvara kommer att grunda
sig på denna rapport. Programmen kommer att jämföras under
examensarbetets gång, möjligheter och begränsningar kommer att
analyseras för att valet att programvara ska bli lättast möjligt. Det
är viktigt att programmet är tillräckligt enkelt för att nya användare
ska kunna få en övergripande förståelse vid första anblick men ska
samtidigt vara tillräckligt komplext så att det underlättar för
tjänstemän
i
deras
planering
av
projektet.

1.2.2 GNSS och GPRS
Båda systemen som undersöks senare i rapporten, Topcon och
Scanlaser, använder sig av GNSS och GPRS för att bland annat
lokalisera var maskinerna befinner sig på arbetsplatsen och för att
skicka data till och från servrar trådlöst. GNSS (Global Navigation
Satellite
System)
är
ett
samlingsnamn
för
olika
satellitpositioneringssystem, där det mest kända systemet är det
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amerikanska systemet GPS (Global Positioning System).2 GNSStypen som hittas i en iPad, iPhone eller likvärdig har en felmarginal
på mellan tio och femton meter vilket är tillräckligt för att kunna
säkerställa en acceptabel kvalitét för positionering av masstipp eller
lastningsområde. HT-30 har en noggrannhet som ligger runt 5m,
detta skiljer sig inte nämnvärt från de surfplattebaserade
lösningarna4
GPRS (General Packet Radio Services) innebär att det går att
överföra data till mobiltelefoner via den ständiga uppkopplingen
mot mobilnätet, genom att datatrafiken delas upp i små paket.3

1.2.3 Topcon
Topcon är en av två produkttillverkare som är ledande på
marknaden när det gäller realtids GPS-styrd masshantering i
dagsläget. Sitelink 3D Enterprise är det basprogram från Topcon
som denna rapport skall lägga fokus på. För att underlätta
användningen av Sitelink 3D Enterprise ute på arbetsplatsen finns
HT-30 och programmet HaulR som används med Androidbaserade
surfplattor.
Sitelink 3D Enterprise
Är ett nätbaserat program, själva grunden i Topcon-produkterna,
som erhålls genom en prenumeration från Topcon.
Sitelink 3D är uppdelad i huvudmenyerna: (se Figur 1.1)
Operations, Sitelinks status, rapport och uppgiftsportal. Denna flik
låter dig skapa rapporter och få en översikt över all data om
projektet såsom förseningar (ex. för få lastbilar på arbetsplatsen),
aktiviteter (ex. hur långt i arbetsplanen man kommit) och
maskinister (ex. vilka personer som sitter i vilken typ av fordon),
var last och dumpning sker, hur lång tid frakten tar m.m.
Site Management, tillåter hanteringen av arbetsområden (där man
kan se vilka arbetsplatsområden som lagts till i organisationen) och
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dess inställningar. Dessa inställningar inkluderar projektfiler (där
man kan hantera de olika arbetsplatsområdena) , “As-built layer”
(där de olika uppmätta ytskikten visas), existerande mark-lager,
användare, aktiviteter, förseningar etc. Ändringar gjorda här ändrar
endast
det
valda
arbetsområdet.
Fleet Management, kan ändra inställningar för alla registrerade
maskiner och Sitelink-enheter. Ändringar som sker här appliceras
på
alla
arbetsområden.
Admin, används för att skapa konton, hantera licenser och ger
åtkomst till program.5
Innan ett projekt startar läggs planeringsscheman in i Sitelink för
de olika produktionsfaserna. Dessa innehåller bland annat
arbetsområde, maskiner och mängduppgifter. Sitelink 3D
Enterprise kan även skapa ett GANTT-schema utifrån angivna
parametrar. Alla maskiner som är utrustande med antingen HT-30
eller kopplad Androidplatta kan sedan tilldelas arbetsuppgifter av
arbetsledare som kan följa arbetsflödet i realtid via en kartfunktion.
Informationen uppdateras direkt när man t.ex. har accepterat en
arbetsuppgift. Allt kan övervakas från kontoret via datorer med
Sitelink 3D där meddelanden kan skickas direkt via programmet
till maskinförarna. Sitelink 3D Enterprise kan programmeras att
skicka ut rapporter via email varje timme, dag eller vecka. Vad
rapporterna ska innehålla får man själv välja: volym, maskiner och
arbetsuppgifternas framsteg.6
”As-built” är en funktion i Sitelink som i 2D visar med färgkoder
på en karta vilka områden i projektet som behöver fyllas (rött) eller
schaktas (blått). Är marken på rätt nivå så visas området grönt på
kartan. Denna funktion kräver att grävmaskinerna har
maskinstyrning. 7
Sitelink 3D är en billigare version av Sitelink 3D Enterprise och
innehåller därför färre funktioner. De funktioner som faller bort är
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bland annat planering, schemaläggning, projektuppläggning och
rapporteringsverktyg. Denna version av Topcons programvara kan
användas av t.ex. mättekniker som inte behöver ha möjligheten att
skapa rapporter, schemalägga eller lägga upp projektet.
I en Sitelink 3D Enterprise-licens kan man även bjuda in fler
användare med begränsad tillgång. 8

Figur 1.1, Huvudmenyn i Sitelink 3D,
“Dashboard”, en undermeny till Operations.

i

bakgrunden

visas

HT-30
HT-30 är en GNSS/GPRS-styrd kontrollåda (se Figur 1.2) som
monteras in i lastbilshytten med en sugpropp på framrutan.
Lastbils- eller dumperförare väljer i en lista, på en pekskärm, som
finns förinlagt i det upplagda arbetsprojektet, vilket material och
mängd som lastas. Sedan trycker föraren på skärmen varje gång
maskinen lastas och tippas. Informationen integreras med Sitelink
som i sin tur delar informationen automatiskt med andra enheter.
Informationen kan sedan användas för att i realtid följa upp hur
man ligger till i förhållande till den planerade tid- och
schaktningsplanen, och även var lastbilen eller dumpern befinner
sig. Informationen i sin tur kan användas med de
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arbetskostnadsrapporter som ges av programmet vid planering och
schemaläggning, med Dynaroad (se stycke: 1.2.5 Dynaroad), eller
för
transportdirigering,
men
även
för
att
reducera
9
övervakningskostnaderna på plats.

Figur 1.2, HT-30
HaulR
Ett alternativ till HT-30 är att använda en Androidbaserad
surfplatta. Systemet heter HaulR och är en förenklad version av
HT-30 där man på liknande sätt markerar på en skärm när man
lastar eller tömmer, och väljer vilket material det handlar om.
Programmet kan programmeras till att själv förstå när lastning och
dumpning sker om fordonet står stilla en längre tid på samma
plats. HaulR är inte kopplat till Sitelink.7

1.2.4 Scanlaser
iCon Telematics
iCon Telematics är en molnbaserad tjänst, åtkomligt genom t.ex. en
dator med Internetuppkoppling. Programmet har fyra huvudflikar
där alla parametrar och möjligheter hittas. Dessa flikar kallas Sync,
View, Track och Earthmover.
Sync möjliggör uppdatering av ritningar till maskiner i realtid.
Ritningar skickas till ett moln där maskinisterna sedan kan hämta
ner dem och ersätta befintliga filer, se stycke “Earthmover”. Filer
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hos maskinisten kan även kontrolleras av ritningsansvarig för att
säkerställa att de är uppdaterade.
View låter ansvariga för projektet koppla upp sig till maskinistens
skärm och se den information som presenteras på skärmen,
fjärrdiagnosticera och fjärrstyra maskinstyrningen.
Track låter dig följa maskinernas rörelsemönster på arbetsområdet
och kan skapa rapporter utifrån detta. Rapporterna kan innefatta
aktiviteter och rutter filtrerade på dag, tid, plats och/eller
maskintyp.
Earthmover är det nyaste tillägget till iCon Telematics och ökar
möjligheterna med programvaran. Man ska nu kunna beräkna hur
massor ska förflyttas på arbetsområdet, var de schaktas från och
var de tippas av. Med hjälp av en surfplatta kan lastbilsförare och
dumperförare föra in vilka massor de transporterar och var
massorna förflyttas. Informationen sparas och matas in i ett
diagram där man kan se mängden flyttat material och den
uppskattade totala mängden för hela bygget. Detta ska enkelt
åskådliggöra hur projektet ligger till gentemot en tidsplan. Genom
att föra in vilket material som flyttas och hur stor mängd som kan
tas på varje last kan programmet beräkna hur mycket massor som
har flyttats och vad som återstår i diagramform. Denna information
kan sedan exporteras t.ex. en Excel-fil eller som ett PDF-dokument.
Telematics finns endast tillgängligt till iOS som en applikation (se
Figur 1.3) och kräver därför att maskiner som ska kopplas upp mot
iCon Telematics har en produkt från Apple t.ex. iPad eller iPhone.10
Scanlaser har planer på att fortsätta utveckla programmet så att
det även stöds på Android-produkter i framtiden.11
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Figur 1.3, visar hur applikationen ser ut på iPad under last (T.V) och
dumpning (T.H), där även förarens position visas.
Scanlasers egen hårdvara är ett krav för grävmaskiner, bulldozers
osv. om man vill följa dessa maskiner på ett projekt via
Earthmover. Alla dumprar som är uppkopplade till iCon Telematics
kan dock se varandra genom respektives Apple-produkt. Eftersom
iCon Telematics är en molnbaserad tjänst (se Figur 1.4) kan man få
tillgång till programmet från valfri plats.10
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Figur 1.4, iCon Telematics där positionen på en dumper visas.

1.2.5 Dynaroad
Dynaroad är ett tilläggsprogram som kan användas av Topcon och
Scanlaser.
Dynaroad
presenteras
som
ett
projekthanteringsprogram som kan användas för tidplanering,
resursplanering, har möjlighet att visa planeringen på en ritning
över projektet och en mer avancerad masshantering där kortaste
vägen mellan upplag visas. Dynaroad ger även en överblick över de
planerade massorna som kommer ingå i projektet i ett schema som
kan ändras för att testa olika möjligheter för massförflyttningar.12
Det går att simulera hur tids- och kostnadskurvan förändras om
man ex. flyttar en stenkross 50m i Dynaroad, och därmed avgöra
var den ultimata placeringen ligger för att spara in på
transportkostnader.
När ett nytt projekt startas upp så läggs först hinder, såsom tid
eller ordningsföljd på moment, sedan resurser, dvs. maskiner och
manskap, och sist tidsramen in i Dynaroad. Dynaroad skickar
informationen till Sitelink som i sin tur skickar ut det till berörda
enheter.
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Dynaroad är en förlängning av Topcons Sitelink 3D i den mening
att Sitelink 3D är mer integrerad i Dynaroad än vad iCon
Telematics kan uppnå. Filer förs över och uppdateras automatiskt i
Dynaroad vid användning av Sitelink 3D. Denna funktion finns inte
för Scanlasers produkt.7 Data som samlas in med hjälp av iCon
Telematics kan överföras till Dynaroad utan att man behöver
handmata. Processen är dock inte automatiserad som den är för
Sitelink 3D utan kräver att man aktivt startar funktionen vid
behov.11
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2. PROJEKTBESKRIVNING
2.1 Arbetets genomförande
Arbetet har utförts som en kombination av intervjuer med
användare och distributörer i branschen. Studiebesök har gjorts på
projekt för att få en uppfattning om möjligheter och brister hos de
program som utvärderats. Information om de olika programvarorna
har hämtats från respektive tillverkares hemsida
Den första april 2015 gjordes ett studiebesök på riksväg 56 i HebyStingtorpet-Tärnsjö, ett NCC-projekt med platschef Johan Eriksson
på NCC Construction AB, där Scanlasers iCon Telematics hade
använts. Studiebesöket började med en kort presentation av
programmet samt diskussion om fördelar och nackdelar som fanns.
De som tidigare hade arbetat med Topcon och/eller Scanlaser,
bland annat Tobias Jansson, arbetsledare på NCC Construction
AB, kunde dela med sig av personliga erfarenheter och jämförelser
programmen mellan. Det gavs inte möjlighet till intervju med
maskinister och därför har endast arbetsledningen spekulerat i hur
maskinisterna skulle ta emot de nya programvarorna.
Den 29 april 2015 anordnades ett möte med säljchef Bengt Lindell
från Norsecraft GEO, en återförsäljare av Topcons produkter, för att
demonstrera hur Sitelink 3D fungerar med HaulR på surfplatta och
HT-30. På detta möte deltog även anställda på NCC som var
intresserade av möjligheterna som programmen erbjöd. Därefter
utfördes en enskild intervju med Bengt för att reda ut frågetecken
som hade uppstått under litteraturstudien.
Den 12 maj 2015 kom Thomas Lindström, GPS-specialist från
Scanlaser, och Erik Trehn, produktutvecklare för Leica
Geosystems. De presenterade iCon Telematics med inriktning på
Earthmover. Erik Trehn gav en kort föreläsning och uppvisning av
systemet. Han berättade hur de hade tänkt när de utformade
programmet och vilka funktioner de arbetar på till nästa version.
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Efter presentationen gavs det tid att ställa de frågor som hade
uppstått under examensarbetets gång.

2.1.1 Beräkningar
Beräkningar har utförts för ett uppdrag som kommer starta under
hösten 2015. Namnet på projektet är Norra Sigtuna stad, kommer
härmed att benämnas NSS, och är ett projekt som kommer att pågå
under tio år i etapper av varierande storlek. Projektet är tänkt att
utmynna i ett nytt bostadsområde komplett med förskola,
äldreboende och köpcentrum. Första etappen kommer bestå av
köpcentrum och infrastruktur och pågå under ca 18 månader. Det
är under dessa 18 månader som det är tänkt att en av de
programvaror som undersöks ska användas. Priserna är beräknade
på ett genomsnitt av tre dumprar, två lastbilar och en licens till en
arbetsledare som koordinerar arbetet (se Tabell 2.1 och 2.2). Första
etappen är kostnadsberäknad till ca 40 miljoner. Dessa
prisuppgifter är endast ett exempel på hur det såg ut när
beräkningen gjordes och inga beslut bör baseras på dessa. Vid
eventuellt inköp av produkter så bör det hanteras av NCCs
inköpsorganisation.

Topcon
Sitelink 3D abonnemang, 1 år,
för HT-30

10 500kr/licens

Sitelink 3D Enterprise WEBkonto, 1 år, för obegränsat antal
enheter

25 000kr/licens

HaulR abonnemangskostnad, 1
månad

613kr/licens

Androidplatta inköpspris

ca 3500kr/st

HT-30 inköpspris

35 000kr/st7
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Tabell 2.1
Investeringskostnaden för fem stycken Androidplattor är ca 17 500
kr och månadskostnaden ligger på ca 5200 kr för fem stycken
HaulR licenser samt en Sitelink 3D WEB-licens för att obegränsat
antal enheter.
Investeringskostnaden för fem stycken HT-30 är ca 175 000 kr och
månadskostnaden ligger på ca 7300 kr för fem stycken Sitelink 3D
licenser för HT-30 samt en Sitelink 3D WEB-licens för ett
obegränsat antal enheter.
Scanlaser
iPad inköpspris

ca 5200k/st

iCon Telematics, 1 månad

3400kr/licens

iCon Telematics, 3 månader

9180kr/licens

iCon Telematics, 6 månader

16329kr/licens

iCon Telematics, 1 år

28560kr/licens

Tabell 2.2
Investeringskostnaden för fem stycken iPad ligger på 26 000 kr. För
fem licenser av iCon Telematics ligger kostnaden på 17 000 kr för
en månad, 45 900 kr för tre månader, 81 645 kr för sex månader
och 142 800 kr för ett år.13

13

2.2 Observationer och resultat
NCC vill att programmet ska vara enkelt för chaufförer och
yrkesarbetare men samtidigt vara avancerat nog för att hjälpa
arbetsledningen i projektstyrningen. Programmet ska också ha
möjligheter till en bra återkoppling med den planerade tidsplanen
för att se om arbetet går som planerat samt uppgift på hur mycket
som schaktats i realtid.

2.2.1 Tidigare arbetssätt
Vid
stora
masshanteringar
upphandlas
vanligen
en
underentreprenör för att utföra arbetet. Studier av dessa
underentreprenörers hanteringsprocess av massor visar att mycket
arbete sker okulärt och med papper och penna. Antalet transporter
dokumenteras manuellt i olika dokument som används som
underlag för att entreprenören ska veta när det krävs en inmätning
av förflyttad massa. Detta kräver att en arbetsledare är närvarande,
sammanställer och bokför transporterna. Gäller det en viss mängd
massor som ska flyttas blir det svårare att kontrollera att mängden
blir rätt. Då krävs det att massupplaget mäts in ett antal gånger. I
en intervju med mätchef Jan Sterby, på NCC mark 2015-04-23,
gavs en uppskattning på att det krävs upp till tre inmätningar
innan man är säker på att mängden flyttad massa är rätt. Varje
inmätning tar ungefär en timme och det sker ungefär två
massförflyttningar i veckan.

I räkneexemplet (se Ekvation 2.1) nedan kan man se hur
kostnaden blir på en månad när en mättekniker kostar NCC
ungefär 650 kr i timmen.14
Ekvation 2.1
(3 × 1 × 2 × 4) × 650 = 15 600   å  ä  .
En mättekniker kostar alltså företaget 15 600 kr per månad för att
räkna på att massorna vid upplag stämmer.
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Ekvation 2.2
24
= 0,15 = 15%
(40 × 4)
Om man räknar på att mätteknikern har en 40-timmars
arbetsvecka så spenderar en mättekniker 15% av sin tid på att
mäta in massor som numera kan kontrolleras på andra sätt (se
Ekvation 2.2).

2.2.2 Utvecklingspotential i anläggningsbranschen
Det finns en allmän uppfattning om att anläggningsbranschen är
konservativ och kan ha svårt att ta till sig nya arbetsmetoder och
att det därmed kan bli svårt att få in en ny programvara i daglig
praxis. Jonas Gustavsson, platschef på NCC Construction AB
menar att de stora maskinföretagen behöver ligga i framkant för att
få jobb och är därför mer mottagliga och intresserade för
utvecklingen. Bengt Lindell, säljare för Norsecraft GEO, påpekade
att underentreprenörer gör ingenting utan att de fått ett krav på sig
från entreprenören. På så vis bör entreprenörerna vara de som tar
initiativet med att få in programvarorna på marknaden genom att
sätta det som krav i sina upphandlingar med underentreprenörer.
Trafikverket har i vissa fall krav på specifik redovisning i sina
projekt. Frågan är om informationen som levereras av programmen
räcker som underlag för Trafikverket, eller om det kräver
kompletteringar med ritningar och beräkningar för ex. schaktning,
svarade Johan Eriksson, platschef på NCC Construction, att i det
pågående projektet på RV56 där Scanlaser användes så behövdes
kontrollmätningar utföras. Man behöver satsa mer uppföljning om
man vill att programmet ska ligga som ett komplett underlag, ex.
hur massförflyttning sker.
Bengt Lindell, säljare region öst på Norsecraft GEO svarar att
Topcons program borde vara tillräckligt som underlag, trots att han
inte kände till någon som använt det på det sättet än. Om både
entreprenören och underentreprenören är överens och litar på
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programmet så borde det räcka som underlag till ekonomisk
reglering, annars kan det lagrade underlaget i servarna användas
vid en eventuell meningsskiljaktighet.
Vid funderingar på om de nya programmen kräver att en ny tjänst
tillsätts svarade Bengt Lindell att arbetsuppgifterna för de
inblandade skulle förändras. Det krävs inte ett helt nytt yrke om
man inte vill nå ett bättre/noggrannare resultat än tidigare.
Något de alla tre är överens om är att de ser ljust på framtiden
inom masshantering och planering med dessa två nya program.
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2.2.3 Jämförelse mellan Topcon och Scanlaser

Figur 2.1, graf över vad de olika produkterna kostar i inköp och
avgiften per månad för fem enheter och en licens. Denna graf
baseras på beräkningar från Bilaga BI.1, BI.2, BI.3.
Figur 2.1 visar att Topcons Sitelink 3D med fem stycken
Androidenheter är det billigaste alternativet både vid inköp och i
månadskostnad. Scanlasers iCon Telematics med fem stycken
iPadenheter är billig vid inköp med har en hög månadsavgift. Var
tredje månad går priset ner något p.g.a. rabatterad kostnad och vid
inköp av ett års abonnemang blir månadskostnaden betydligt lägre.
Topcons Sitelink 3D med fem stycken HT-30 enheter är det dyraste
alternativet i inköp men håller en ganska låg månadskostnad.
För NSS är det Topcons programvara Sitelink 3D kopplad med
HaulR på androidplatta det billigaste alternativet. Topcons Sitelink
3D med HT-30 och Scanlasers iCon Telematics på iPad ligger på
samma nivå i pris vid 18 månaders användande. Vid eventuell
förlängning av användandet bör Scanlasers programvara uteslutas
helt då det är betydligt dyrare än de andra alternativen.
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Denna graf beskriver endast hur priset ändras med
entreprenadtiden och tar inte med funktionaliteten hos
programmen. Priserna för de olika programmen och hårdvarorna
ändras konstant och därför kan dessa prisuppgifter skilja sig.
Priserna är för små kvantiteter, vid större kvantiteter kan
prisbilden ändras på ett positivt sätt.
Topcon
HT-30 uppdateras automatiskt när ändringar sker i projektfilen
och man kan följa i realtid hur massorna förändras. I projektfilen
syns de olika arbetsområdena markerade med färgkodning för
schakt och fyllning. Androidplattan med HaulR är inte kopplad till
Sitelink och man kan därmed inte se projektetfilen från Sitelink i
denna sorts enhet. Det går däremot att lägga in en .shp-fil i
programmet om man vill se arbetsområdet markerat på
bakgrundskartan. HaulR fungerar på alla Androidplattor och är
därför mångsidig i definitionen att inte varje maskin måste ha en
fast enhet. HT-30 är dyrare i inköp och bidrar till att man inte
köper in fler licenser för Sitelink 3D än nödvändigt. HT-30 är
lättmonterad och går även den att flytta mellan maskiner. HT-30 är
unik på det sättet att den har en meddelandefunktion för
kommunikation med WEB Sitelink 3D användaren.
Vid nätverksbrist går det bra att arbeta med Topcons båda
produkter offline, uppdatering sker automatiskt när nätverket nås
igen. Om arbete sker på en otillgänglig plats så kan ett lokalt nät
behövas och då får man förhandla med telenätverksägare om att
sätta upp en provisoriskt nätverk, vilket kan bli mycket dyrt (se
Tabell 2.3).
Scanlaser
Scanlaser kan ladda upp filer som öppnas med AutoCad eller
likvärdiga program men måste först göras om till ett format som är
kompatibelt med Google Maps. Detta är för att bibehålla
koordinaterna i systemet så att projektområdet kan återfinnas på
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samma plats i världen. Med Earthmover lägger man in vilken
mängd som varje maskin kan ta vid varje lass. Detta gör det
mycket flexibelt att flytta runt systemet i olika maskiner. Det kräver
dock att alla maskinförare lastar rätt mängd och material. Mängder
kan ändras i efterhand av t.ex. en arbetsledare om en situation
uppdagas där massor inte stämmer med vad föraren faktiskt har
utfört.
Earthmover går att använda i offlineläge men då sparas endast
antalet lass och inte var lassen har hämtats eller lossats.
Programmet tillåter en användare att vara offline i 30 dagar innan
informationen måste laddas upp via mobiltäckning för att inte
försvinna. Detta gör det lätt för nyanlända på arbetsplatsen att
starta direkt även om de inte har ett SIM-kort i surfplattan som ger
dem mobiltäckning (se Tabell 2.3).
Funktion

Scanlaser
iPad

Topcon,
Androidplatta

Topcon
HT-30

Lägga in en modellfil

JA

JA

JA

Automatisk uppdatering av
modellfilen

NEJ

NEJ

JA

Färgkodning för fyll och
schaktning på projektområdet

NEJ

NEJ

JA

Filöverföring

JA

NEJ

JA

Automatisk hämtning av filer

NEJ

NEJ

JA

Meddelandefunktion

NEJ

NEJ

JA

Lägga in egen bakgrundskarta

JA

NEJ

JA

Investeringskostnad

NEJ

JA

JA

Månadskostnad

JA

JA

JA

Arbeta offline

JA

JA

JA
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Automatisk uppdatering av
Dynaroad

JA

JA

JA

Massrapportering

JA

JA

JA

Fjärrsupport

JA

NEJ

JA

Tabell 2.3, med översikt över vilka funktioner de olika programmen
och enheterna har.

20

2.2.4 Miljöaspekter
Rutterna som dumprarna tar mellan upplag av massor och
schaktområdet loggas av både Topcons och av Scanlasers
programvaror. Med hjälp av denna information kan man bestämma
den effektivaste vägen för dumprarna att ta samt se var byggvägar
bör placeras för att minska avstånden. Detta har en positiv
inverkan på miljön med avseende på bränsleförbrukning. Väljer
man att göra ett samarbete med Dynaroad så kan man även spara
in på transporterna genom att i förtid simulera bästa placering för
kross, transportväg, dumpningsplats och dylikt. Att sätta rätt
storlek på lastbil och dumper på rätt plats sparar även in på
onödiga transporter.

1

NCCs hemsida, http://www.ncc.se/om-ncc/, 2015-05-12

2

Lantmäteriets hemsida, http://www.lantmateriet.se/sv/OmLantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragorHMK/HMK-Referensbibliotek/Positionsbestamning-med-GPSGNSS/, 201505-12
3 Glocalnets hemsida, https://kundservice.glocalnet.se/Kundservice/FAQStart-Page/Mobiltelefoni/Vad-ar-GPRS/, 2015-05-12
4 Mobils hemsida, informationssida om, http://www.mobil.se/tipstricks/gps-s-funkar-det#.VS4mkvmsX1Y, 2015-05-12
5

Information som presenteras vid start av programvaran Sitelink 3D,
2015-05-12.
6 Topcons servicesida, http://www.topconcare.com/en/software/sitemanagement/sitelink-enterprise-3d/, 2015-05-12
7 Bengt Lindell, försäljare region öst på Norsecraft GEO, 2015-05-12
8

Topcons hemsida,
https://www.topconpositioning.com/software/office/sitelink3d,
2015-05-12

9

Norsecrafts hemsida,
http://www.norsecraftgeo.se/produkter/produktgrupper/maskinkontroll/ma
skinkontroll_ht-30.html, 2015-05-12
10 Scanlasers hemsida, http://scanlaser.info/se/support/icon-telematics/,
2015-05-12
11 Erik Trehn, systemutvecklare på Leica, 2015-05-12
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12

Dynaroads hemsida,
http://www.dynaroad.fi/pages/images/img2011/DynaRoad_Software_Eng.pd
f, 2015-05-12
13 Thomas Lindström, GPS-specialist på Scanlaser 2015-05-13
14 Jonas Gustafsson, projektchef NCC Construction AB
15 Examensarbete ”Sitelink 3D kopplat till Dynaroad,
https://pure.ltu.se/portal/files/91534502/LTU-EX-2014-91369255.pdf,
2015-05-12
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2.3 Analys och diskussion
2.3.1 Digitalisering
Fördelarna med en digital övervakning av massorna är många. En
gemensam faktor med Earthmover, HaulR och HT-30 är deras
förmåga att logga massorna och leverera rapporter av
informationen, men beroende på tillverkare så kan programmet
utnyttjas
redan
i
projekteringen
och
underlätta
informationsöverflyttningen
till
produktionen.
Arbetet
att
samarbeta och vid behov kalla in extra transporter underlättas för
en arbetsledare när man kan se i realtid hur mycket massor som
har förflyttats och vad som kvarstår.
Nackdelar som kan ses med programmen är att det kommer att ta
tid att implementera hos underentreprenörer som anlitas av NCC.
Det kan även finnas en motvilja, främst hos maskinförarna, att
ändra tanke- och arbetssätt. Problem som kan uppstå med den
digitala metoden är att om GPRS-kontakten tappas kan man inte
bestämma positionen av dumprarna. I och med att projektfilerna
ligger på en server minimeras springet på arbetsplatsen med USBminnen för att se till att alla maskiner är uppdaterade med den
senaste programvaran. Färre personer på arbetsplatsen innebär att
chansen för skador minskar.
Vi anser att detta kommer bli en självklar del av framtiden och att
detta är något som NCC bör investera i. Vilket program man ska
investera i beror dels på budgeten för projektet och hur djupt man
vill integrera användandet av programmet i företagsstrukturen. Det
viktigaste steget är att välja vilken tillverkare som ska användas.
Möjliga felkällor med det nuvarande analoga systemet beror till stor
del på grund av den mänskliga faktorn. Felskrivningar kan uppstå
vid kontroll av masslaster vilket gör resultatet osäkert och en
mättekniker måste ut och kontrollera om informationen stämmer.
Om informationen samlas in av en person blir avstämningen
beroende av att personen är kontakt- och nåbar. Detta kan
förhindras om personen delar med sig av informationen genom t.ex.
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gemensamma servrar, men med dagens tidspress på arbetsplatsens
så hinner man inte alltid med det och informationen blir liggande
tills att personen återkommer. Fördröjning med ca en vecka sker
vid massrapporteringen p.g.a. att alla lappar ska samlas in från
maskinförare och sammanställas i en rapport. Detta kan leda till
att problem som uppstod för flera dagar sedan är försent att
åtgärda när planeraren sammanställer lapparna. Planering av
fordon så att inte dumprarna och lastbilarna är för små eller för
stora i förhållande till arbetsuppgifterna, eller att man inte schaktat
eller fyllt i planerat tempo. Att lastbilar eller dumprar är för små
leder till att fler last måste köras och ger därmed en extra kostnad
som man vill undvika. Att dumpern eller lastbilen är för stor är en
onödig kostnad om de kunde få en större användning på ett annat
arbetsområde. När inte schaktning eller fyllning sker i det
planerade tempot så skiljer sig den planerade tidskurvan från den
reella och kan bidra till att arbetet tar längre tid än planerat vilket
ökar projektkostnaden. Med Topcon och Scanlaser kan man
upptäcka fel i planeringen direkt och åtgärda dem innan allt för
stora förluster sker i t.ex. stillastående maskiner eller för många/få
yrkesarbetare på arbetsplatsen.
Ett önskemål från NCCs sida var att få reda på om data från
masshanteringsprogrammen kunde användas som underlag för
avstämning med kunder, alltså kunna visa hur mycket arbete som
har utförts under en månad. Teoretiskt sätt är det möjligt men
leder till frågan om kunder godkänner denna metod för avstämning
eller ej. Detta är en svår fråga då det inte har försökts tidigare i
Sverige. Vid studiebesök och under intervjuer har vi ställt denna
fråga med blandade resultat. Johan Eriksson, platschef på NCC
och Bengt Lindell från Norsecraft GEO spekulerade i att det kunde
vara en möjlighet, om man hade noggrannare avstämningar
exempelvis en gång i kvartalet. Erik Trehn, GPS-specialist på
Scanlaser var däremot mindre positiv i sina spekulationer och
trodde inte att det skulle godtas i dagsläget, utan att det endast var
lämpat för arbetsledningen, för att underlätta deras arbete.
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2.3.2 Scanlaser
Scanlasers Telematics använder sig endast av iOS och gör att NCC
på så vis är beroende av ett enskilt fabrikat, vilket gör det svårt att
sätta press på priserna på hårdvaran. Inom NCC används till störst
utsträckning iOS i nuläget vilket gör Scanlasers iCon Telematics
lättare att implementera i företaget, Scanlaser är också störst inom
maskinstyrning hos NCC vilket är ett argument för att fortsätta
med detta. Programmet är användarvänligt då det inte finns så
många funktioner att tillgå. Något som saknas är dock en
meddelandefunktion där enheterna kan kommunicera direkt med
varandra. CAD-filer går att lägga in, men då krävs det att man
konverterar om dem till en shp-fil för att kunna använda dem med
Google Maps grundkarta. Programvaran är gratis att ladda ner men
att ansluta varje enhet till ett abonnemang kostar, kanske mer än
vad man vinner på att använda det. När vi diskuterade programmet
med Erik Trehn fick vi uppfattningen att detta är ett program som
fortfarande är i utvecklingsfasen. Detta ser vi inte endast som något
dåligt då de var öppna för input, vilket gör det enklare för NCC att
forma programmet till något som kan gagna dem. Bland annat ska
funktionen att lägga in AutoCad-filer förenklas så att man direkt
ska kunna lägga in filer och iCon Telematics sköter sedan
konverteringen till ett format som stöds. Erik Trehn anser att inget
projekt är för litet för att användas med programvaran men vi anser
att projekt bör ha minst två dumprar på en arbetsplats för att det
ska kunna konkurrera med en manuell metod.

2.3.3 Topcon
Topcon har samma problem som Scanlaser, att endast ett fabrikat
gäller för mjukvaran. Möjligheterna att välja hårdvara är dock
större då fler elektroniktillverkare säljer Androidbaserade hårdvaror
vilket kan leda till prispressning inom branschen. Om Topcons
produkter ska komma till sin fulla rätt gäller det att man även
inkluderar Dynaroad. Detta bidrar dock till att man behöver
fokusera på att uppdatera programmet för att ha fullständig
kontroll över projektet. Fördelarna med att ha Dynaroad är då att
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arbetsledaren eller platschefen kan se om det kommer bli brist eller
överflöd på transporter i framtiden och kan planera produktionen
för att få ett jämnt transportflöde och minska tidsförluster under
produktionstiden. Om planeringskurvan inte följs på grund av
exempelvis dåligt väder som skjuter fram projektet en vecka så kan
planeraren gå in direkt och sätta in en yrkesarbetare eller lastbil för
att minska produktionstiden så att det inte sker någon tidsförlust. I
Sitelink kan man skicka meddelanden som syns direkt på skärmen
hos föraren, kartor kan fjärruppdateras och styras via en central
dator för att säkerställa att alla enheter är uppdaterade med den
senaste informationen.
Om man tänker gå över till Topcons helhetslösning så kommer det
kräva en viss omställning hos företaget, Dynaroad ska läras ut till
anställda som är i behov av systemet och programvaror ska bytas
ut.
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2.3.4 Kostnader
Kostnaden som man sparar genom att använda en av
programvarorna är svårt att uppskatta då det inte finns
referensobjekt att jämföra med. Arbetsuppgifter kommer även att
ändras vilket försvårar en beräkning av kostnadsbesparingar.
Därför har vi endast använt inköpspriset och månadskostnaden för
att jämföra kostnaderna.
Billigaste alternativet är Topcons HaulR (se Figur 2.1) men det är
också den som har minst funktioner till sitt förfogande (se Tabell
2.3). Scanlasers Earthmover tar platsen som mittenalternativet
men blir dyr om man innehar licensen under en längre tid. Topcons
HT-30 är, utan att förvåna, det dyraste av programvalen. Den har
en dyr engångskostnad men ligger lägre i månadskostnad än vad
iCon Telematics gör och lämpar sig därför i längre projekt eller
längre samarbete med samma underentreprenör. Sitelink 3D är en
billigare version av Sitelink 3D Enterprise, med färre funktioner,
som kan användas av mättekniker som vill få tag på data och inte
kräver planeringsverktyget.
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3. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Att använda programvaror som övervakar massförflyttningar
istället för att en mättekniker är ute och mäter in varje ny schakt
eller fyll anser vi vara en självklarhet och är något som kommer att
komma mer och mer i framtiden. Vid beräkningar på hur många
timmar som det går åt att beräkna massor för en mättekniker
framkom det dock att arbetsbördan inte kommer minska markant
utan programmet är mer ett komplement för arbetsledaren för att
ge honom större kontroll över projektet.
Det som Topcon vill erbjuda är en helhetslösning som inkluderar
Dynaroad, tack vare den täta kopplingen mellan Dynaroad och
Sitelink 3D. Scanlasers mål är däremot att erbjuda ett komplement
som ska fungera med de flesta programvaror.
Vår rekommendation till NCC är att gå över till att använda
Topcons produkter och på så sätt få ett komplett system genom
hela processen. Detta för att det innehåller fler funktioner och har
större utvecklingsmöjligheter. Det kanske är ett något dyrare
alternativ i inköp, men det är definitivt den programvaran som
lönar sig mest. Med Topcon kan beställaren få en större insyn i
projektet och följa utvecklingen via den delade databasen, något vi
misstänker att beställaren skulle uppskatta att ha som försäkran
på att allt går enligt planerna på bygget. Topcon kan även
användas
redan
i
projekteringsfasen
vilket
gör
informationsöverföringen till produktionen mycket smidigare. Att
använda HT-30 istället för Androidplatta är ett betydligt dyrare
alternativ vid inköp men ger klara fördelar i och med att man kan
lägga in en egen modell i bakgrunden, som uppdateras i realtid,
vilket underlättar för maskinförarna.
En oro med Scanlasers lösning är att den än så länge endast är
släppt i version 1, vilket gör det till ett mycket nyutvecklat program.
Utvecklingsmöjligheterna är många men avsaknaden på funktioner
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likaså. Systemet känns som om det skulle behöva utvecklas ett tag
till för att komma till sin fulla rätt.
I ett pilotprojekt som NSS anser vi att NCC bör investera i egna HT30-enheter, med tillhörande programvara, istället för en
Androidplatta med HaulR, detta för att få en helhet i systemet och
ett utnyttjande av Dynaroad som inte kan uppnås med HaulR. Om
NCC vill överföra kostnaden till underentreprenörer anser vi att
HaulR på Androidplatta är att föredra. Detta kommer dock medföra
mer arbete för den person som ska sammanställa resultaten i
rapporter då det inte är en automatisk överföring till Sitelink 3D
från HaulR.
“Genom att använda Sitelink 3D kopplat till Dynaroad bygger man
ihop ett system som ger total kontroll över allt från maskiner till
planeringen.“ 15
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4. FORTSATTA STUDIER
● Under arbetets gång har vi försökt få fram kostnader och
besparingar man kan få av att utnyttja ett program. Det är
dock svårt att beräkna de verkliga kostnaderna och
besparingarna då vi inte har hittat ett projekt som har
utnyttjat systemen fullt ut under en längre tid. För fortsatta
studier rekommenderar vi därför att två snarlika projekt
jämförs
där
ett
har
använt
sig
av
ett
av
masshanteringsprogramen och ett som har använder sig av
den manuella metoden.
● Även om vi anser att Topcon ligger i framkant just nu är det
intressant att se vad iCon Telematics kan göra i framtiden så
en uppföljning med Scanlaser för att se hur programmet
utvecklats och om de åtgärder som de har sagt ska utföras
verkligen har gjorts skulle vara intressant.
● Med ny teknik blir möjligheterna större men det kräver också
att användare är tillräckligt att utnyttja programmen till full.
Detta gör att vi rekommenderar att en djupgående studie
med maskinister, främst dumperförare, och intervjua dem
om vad de saknar i deras arbete när det gäller
teknikutveckling, och hur de ser på framtiden med mer
elektronik i förarhytten utförs.
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