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Sammanfattning 
 

Denna rapport behandlar Topcons SiteLink 3D system som är utvecklat för att kunna länka 
samman kontor och maskin med varandra. Den handlar även om Dynaroad som är ett 
planeringsverktyg anpassad för anläggningsverksamheter. Rapporten tar upp förutsättningar 
och komponenter som man behöver för att kunna köra maskinstyrning samt dessa system. 

Huvudämnet är sedan vad som händer när man kopplar ihop systemen, SiteLink 3D och 
Dynaroad, till ett och låter de samarbeta. Vilka funktioner som finns att tillhandahålla och 
vilka fördelar har man som entreprenör genom att införskaffa systemet. 

I denna rapport kommer maskinstyrning och maskinguidning båda benämnas maskinstyrning. 

Alla bilder i rapporten är godkände att användas av rörande företag. Bilderna i rapporten finns 
även i större format under fliken bilagor. 
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1. Bakgrund 
 

Denna examensrapport är en del av utbildningen på 7,5 högskolepoäng för mättekniker inom 
bygg- och anläggningsarbete på Luleå Tekniska Universitet. Under denna period har jag valt 
att sätta mig in i ett ganska nytt sätt att arbeta med maskinstyrning. Rapporten utfördes och 
sammanställdes under hösten 2013.  

Att varje entreprenör inom mark- och anläggningsarbeten sätter värde på att kunna utföra ett 
arbete väl, exakt och i överenskommen tid med kunden är ingen hemlighet. För att kunna 
vinna över konkurrenterna krävs något som möjliggör en stramare prissättning samtidigt som 
man vill vissa en ökad lönsamhet inom företaget.  

Genom att utnyttja SiteLink 3D kopplat till Dynaroad blir effektiviseringen av de olika 
delprocesserna inom mark- och anläggningsbyggnad allt ifrån planering till underhåll mycket 
snabbare. Vinsten av detta system blir att arbetet utfört rätt redan på första försöket och sparar 
in tid, material och bränsle. 

2. Syfte 
 
Syftet med detta projekt är att undersöka kopplingen mellan SiteLink 3D och Dynaroad. 
Undersöka vilka fördelar man har genom att använda sig av denna kombination som så få 
fortfarande inte har upptäckt.     

3. Frågeställning 
 

• Finns konkurrenter med liknande system?  
• Hur tar man data till Dynaroad? 
• Används 4D i maskiner i Sverige? 

4. Avgränsning 
 
Rapporten kommer att ta förgivet att man kan grunderna till maskinstyrning och på så sätt 
endast nämna det som en övergripande information.    



SiteLINK 3D kopplat till Dynaroad 
Ludwig Sandberg Version 1.0 

2013-12-24 
 

2 

5. Metod 
 

Det första som jag ska göra är att sätta sig in ämnet och försöka samla ihop så mycket 
material innan jag påbörjar rapportskrivningen. Jag ska försöka få tag på tillverkarna samt 
något företag, som använder systemet, och få deras utlåtanden om systemet.   
 

6. Maskinstyrning 4D 

6.1 Komponenter 
För att kunna köra maskinstyrning oavsett i vilken dimension krävs en installation av 
nödvändiga komponenter: 

• Styrdator 
• Sensorer 
• Radio antenn  
• GNS antenn 
• Kontrollbox    
• Modem  

I styrdatorn tas information från sensorer och kontrollboxen och hjälper till att beräkna höjden 
på schaktande blad eller grävande skopan. Det är även i styrdatorn som man för in 
maskinstyrningsmodeller.  

För att maskinen ska kunna kontrollera rörelser, lutning och vridning krävs det sensorer som 
sitter monterade på maskinens alla rörliga delar dvs. kropp, bom, sticka, och skopa. På vissa 
maskiner som även använder sig av rotortilt krävs ytterligare en sensor. Alla sensorer kopplas 
sedan ihop med styrdatorn genom kablar och det är just kablarna som brukar gå sönder 
speciellt anslutningen till sensorn på skopan. Eftersom sensorerna jobbar inom 180 grader 
krävs det auktoriserad personal som vet exakt hur sensorerna ska sitta. 

Det finns två sätt en GNSS kan användas på en grävmaskin. Det ena är enkel-GPS och det 
andra är dubbel-GPS. Men enkel-GPS menas att det bara finns en GNSS-antenn för att ta 
emot satelliter vilket medför att varje gång grävmaskinen förflyttar sig behöver maskinen 
rotera ett halvt varv för att åter igen kunna bestämma vilken riktning maskinen står åt. För att 
slippa roteringen kan man använda istället använda sig av dubbel-GPS. Det enda man gör är 
att montera ytterligare en GNSS antenn och man har på så sätt full kontroll hela tiden och 
slipper rotera maskinen för att positionera om sig. 

För att maskinen ska kunna uppnå positioning på centimeters noggrannhet behövs ytterligare 
en GNSS-mottagare som kallas basstation. Basstationen kan försörja ett obegränsat antal 
maskiner med GNSS-korrektioner. Kontakten mellan maskinen och basstationen sker via 
radioantenn eller GSM-länk. 
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I kontrollboxen man kopplar in GNSS antennerna samt modemet som gör att man kan koppla 
upp maskinerna till SiteLink 3D.  

För att man skall kunna köra SiteLink 3D i en maskin med ett 3D system behöver man koppla 
in ett SL-100 modem på kontrollboxen. Det modemet gör, är att den sammankopplar alla 
maskiner, utsättare till kontoret. Modemet stödjer GPRS, Edge och 3G-mobilnät som ger 
tillgång till webbportalen 3D Office och anslutning till SiteLink3D server. Har man redan ett 
Topcon 3D-MC system kan anslutningen ske genom att koppla in på det befintliga systemet. 
Ska man däremot köpa ett nytt system kan man beställa den nya 3D-MC med modemet redan 
förinstallerat. 

 

6.2 Förutsättningar 
För att kunna köra SiteLink krävs att maskinen är utrustad med ett 3D 
maskinstyrningssystem. Grunden till ett 3D-system är ett så kallat 2D-system. Ett 2D-system 
är den enklaste typen av systemet man kan använda sig av när man kör med maskinstyrning. 
Det som menas med ett 2D system är att man får information om höjden på skopan och 
aktuellt grävdjup i förhållande till en känd utgångspunkt. Med ett 2D-system kan man alltså 
inte positionera sig var maskinen befinner sig.  

För att kunna kalla det ett 3D system behöver man en GNSS mottagare för att kunna få fram 
positionen över var man befinner sig. Man kan på sätt positionera sig i (X,Y och Z). Genom 
att använda sig av dessa system kan man höja effektiviteten med upp till 30 %.1 

 

6.3 SiteLink 3D  
SiteLink 3D är en komplett arbetsplatskommunikation- och managementlösning som fungerar 
som en kommunikationskanal mellan kontor och maskin. Systemet är utvecklat av Topcon 
som är ett världsledande företag inom tillverkning av optiska och elektroniska instrument för 
lantmäteri, bygg- och entreprenadbranschen. Topcon Corporation grundades 1932 och 
specialiserade sig på tillverkning av optiska instrument. 1970 grundades Topcon Europe för 
att samordna försäljning och marknadsföring av Topcon i Europa. 

För att kunna köra SiteLink 3D krävs det att man köper licensen och programvaran, 3D 
Office, av Topcon. 3D Office är själva kontorsprogramvaran för maskinkontroll. Med 
programmet kan man göra schakt/fyll-kartläggningar och exportera filer. Programmet ger 
även möjlighet att skapa, redigera, importera/exportera, designa, förbereda och visualisera 
filer för vilken arbetsplats som helst. Med 3D Office finns möjlighet att utföra flera 
volymberäkningar mellan olika 3D modeller. Programmet är själv navet i det flöde av data 
som går mellan utsättare ute i fält, kontoret och maskinen.  

                                                
1 www.scanlaser.info/se/ 



SiteLINK 3D kopplat till Dynaroad 
Ludwig Sandberg Version 1.0 

2013-12-24 
 

4 

En annan förutsättning till att SiteLink skall fungera är att maskinens modem skall ha 
täckning för att vara uppkopplad till servern och leverera data. Och vid de flesta tillfällena är 
projekten belägna mitt ute i skogen där täckning är mycket svår att hitta. Därför byggs oftast 
ett nätverk upp på arbetsplatsen som förser maskinerna samt utsättarna med täckning.  

Genom att använda SiteLink 3D erbjuds man funktioner som fjärrstyrning, filöverföring, 
SMS, fjärrsupport och avancerad volymrapportering. Via SiteLink är maskiner, utsättare och 
kontor sammankopplade via en server som är indelat i två delar, SiteLink Basic och SiteLink 
Advanced.  

Den första delen är SiteLink Basic som står för kommunikationen såsom SMS, tvåvägs 
dataöverföring, maskinspårning och alarm. Vidare funktioner som kan användas är 
fjärrstyrning och fjärrsupport som höjer tryggheten och säkerheten för maskinföraren. Denna 
tvåvägskommunikation minskar också behovet för utsättare att göra onödiga resor till och från 
byggarbetsplatsen för bl.a. filöverföring. Detta medför att maskinen aldrig står still längre än 
nödvändigt. Genom att använda SiteLink behöver inte ens ansvarig utsättare sitta på samma 
ort eller till och med samma land det enda som krävs är internetanslutning och en telefon, 
surfplatta eller dator. Med SiteLink kan kontoret se alla maskiner som befinner sig på bygget 
och följa dem live. Man kan sedan enkelt gå in i varje specifik maskin och överföra filer, 
kontrollera hydrauliken, felsöka problem, och mycket annat.   
 
Den andra delen är SiteLink Advanced som är en kraftfull volymkalkylator och 
rapporteringsplattform, med funktioner såsom RTK korrektioner, schakt/fyll kartläggning i 
realtid, databaslagring, beräkning av volymer och rapporteringsverktyg. Genom att använda 
funktionen schakt/fyll i realtid kan man direkt via monitorn i hytten se om man ligger på rätt 
nivå. Det som händer när man har schaktat/fyllt en yta är att den antingen blir grön, om man 
befinner sig på rätt nivå, eller så röd om man fortfarande måste schakta eller fylla mer massa, 
bild 1. Som operatör kan man genom schakt och fyll funktionen direkt från dator se hur 
mycket material förflyttas varje dag. Man kan på så sätt direkt se om man hamnar bakom 
schemat och kan då kalla in ytterligare maskiner för att lyckas hålla tidsplanen. Den nya 
maskinen läggs enkelt in i projektet genom SiteLinks webbportal, 3D Office. Genom att 
utnyttja SiteLink får man ut data som man kan agera efter vilket gör att jobbet blir utfört 
effektivare.    

 Bild 1 
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En annan funktion som är mycket värdefull i SiteLink är möjligheten att kunna göra 
volymrapporter varje dag om man känner för det. Anledningen till att man har den 
möjligheten är eftersom att alla massor som schaktas eller fylls lagras som data på servern. 
 

6.3.1 Konkurrenter  
En konkurrent till Topcons SiteLink är Scanlasers Construction Telematics. På samma sätt 
som SiteLink, fungera Construction Telematics så att, via ett 3G-modem kopplas man upp 
mot entreprenadmaskiner till platskontoret eller till Scanlasers support. Genom Construction 
Telematics har man även möjlighet att använda funktioner som fjärrsupport, trådlös 
dataöverföring samt följa maskinerna i Google Maps. Även med Scanlasers system kan man 
koppla det till Dynaroad för att få en uppdaterad produktionsplan. SiteLink och Construction 
Telematics är de enda systemen man kan koppla ihop med Dynaroad.  

Construction Telematics är uppbyggt av tre moduler: 

• DataServe: Dataöverföring av modeller och inmätningar mellan kontor och maskin.  
• RemoteServe: För fjärrsupport över webben.  
• FleetServe: Ger dig möjligheten att från kontoret följa maskinerna i Google Maps. 

Skillnaden mellan Topcon och Scanlasers system är att SiteLink är ett ganska komplett 
system med fler funktioner än Construction Telematics. Genom SiteLink kan man som sagt se 
statistik och volymer som man däremot inte kan göra med Construction Telematics. SiteLink 
har dessutom en bättre arbetsvy där maskinstyrningsmodellen ligger som bakgrund vilket gör 
att man lätt kan orientera sig. Eftersom Construction Telematics använder sig av Google 
Maps blir noggrannheten på var maskinen befinner sig väldigt oprecis vilket leder till att man 
i princip bara se om maskinen har rört sig något under dagen. 
 

6.4 Dynaroad 
DynaRoad är ett Finskt företag specialiserat på projektledning för anläggningsverksamhet och 
infrastruktur. Programmet har utvecklats för att kunna beräkna transportlängder, mängder 
samt att planera och följa upp produktionen. Genom att utnyttja DynaRoad går det att planera 
i 5D vilket innebär en simulering av modell, tidsplan, masshantering och ekonomi. På så sätt 
blir stora komplicerade projekt betydligt enklare att genomföra och man kan därmed också 
minimera kostnader.  

DynaRoad är uppbyggt av tre olika moduler, Plan, Schedule och Control.  

• DynaRoad Plan ger möjlighet att göra mängdberäkningar och optimera transporter av 
massor.   
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• DynaRoad Schedule är till för att planera arbetet på plats. Genom programmet 
kombineras de resurser som finns på arbetsplatsen med transporter av massor för att 
göra arbetet så effektivt som möjligt.  

• DynaRoad Control är ett verktyg där det går att kontrollera hur arbetet går och 
jämföra med det som var tänkt. Det går exempelvis att jämföra vilka transporter av 
massor som är gjorda och jämföra med de transporter som var planerade från början. 
På så sätt går det att utreda de egna bristerna och eventuellt göra förbättringar under 
projektets gång eller vid senare projekt.  
 

Med hjälp av DynaRoad ges användaren möjlighet att importera mängderna av jord- och 
bergmassan direkt från en Excel fil. Efter man har importerat filen bildar DynaRoad 
automatiskt en grafisk vy, med väglinjen som grund, över de schakt och fyll som kommer att 
utföras under projektets gång. Som användare har man sedan möjlighet att gå in i varje 
specifik del och se materialtyp, massa och position som är kopplat till vilka sektioner, bild 2.  

 
Via programmet har man sedan möjlighet att kunna styra materialtyperna till specifika 
användningsområden och platser, Bild 3. Med programmets hjälp går det sedan att lägga in 
massaupplag utmed anläggningssträckan. DynaRoad kan sedan koppla olika material till olika 
upplag vilket gör att lastbilarna alltid har full koll var dem ska fara och tippa sina lass för att 
inte behöva köra längre än nödvändigt.  

 

 

 

 

  

 

Bild 2 

Bild 3 
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Via DynaRoad Schedule kan man importera en karta i PDF format och via två kända punkter 
skala om den till verklig storlek. Man kan sedan med hjälp av Road line tool för hand rita in 
de väglinjer som är intressanta för projektet och sedan koppla de till väglinjedata. Tack vare 
att man har importerat kartan kan man då också rita in massupplag dit överblivet material ska 
föras. Genom att sedan importera massorna från en Excelfil kan man koppla massorna till 
massupplaget. 

Baserat på all information man har fört in i programmet skapar Dynaroad sedan automatiskt 
ett Gantt-schema och ett Tids-Läges diagram över projektet. Ett Gantt-schema är en typ av 
flödesschema för projekts fortgång och visa beroenden mellan olika projektfaser. Gantt-
schemat använder ett horisontellt stolpdiagram som löper på en tidsaxel. Stolparnas inbördes 
placering på tidsaxeln illustrerar beroenden och starttid för varje arbetsmoment. Ett Tids-
Läges Diagram ger operatören mer information än ett Gantt-schema eftersom du både kan se 
när och var på väglinjen uppgiften ligger. Det gör det även möjligt att se sambanden och 
beroendet mellan olika aktiviteter.  

När man har fått ut ett schema som man är nöjd över kan man sedan genom att koppla 
schemat till väglinjen lätt planera komplicerade trafik scenarion och hur trafiken guidas under 
projektets gång, Bild 4. Scenarierna visar sedan hur man ska upprätta omdirigering av 
trafiken.  
 

 

Bild 4 
 

7.  SiteLink 3D kopplat till Dynaroad 
 

Uppbyggnaden av SiteLink kopplat till Dynaroad bygger på koordinater och materialtyp. För 
att kunna köra dessa system tillsammans krävs det alltså att båda systemen är i samma 
koordinatsystem.  

Det som tillkommer i DynaRoad vid hopkoppling med SiteLink är att när man importerar 
transporterna av maskinerna får man automatisk en uppdatering av produktionsplanen i 
Dynaroad och man kan lätt se om man ligger i fas med planeringen. Genom att använda 
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SiteLink och Dynaroad bygger man ihop ett system som ger total kontroll över allt ifrån 
maskiner till planeringen.  

Med Dynaroad kan man välja vilka maskiner som kommer att jobba under projektet. Man kan 
på så sätt koppla en viss typ maskin till en viss massa och följa produktionshastigheten för 
varje enskild maskin. 
 

7.1 Segermo Entreprenad AB 
Idag finns det bara ett projekt i Sverige där ett företag använder sig a SiteLink kopplat till 
Dynaroad. Uppgiften på det projektet är att utföra markarbetet till en mötesstation för tåg i 
Jakobshyttan. Projektet är en nysträckning av ca 3 km dubbelspårig järnväg och innehåller ca: 
200 000 m³ jordschakt och 80 000 m³ bergschakt. Företaget som har fått i uppdrag att utföra 
entreprenaden heter Segermo. Segermo Entreprenad AB bildades 2012 av Hans Johnsen och 
Daniel Pettersson. Företaget har idag 20 personer anställda som är ett handplockat team som 
har lång erfarenhet av anläggningsjobb. 

Martin Söder, Entreprenadingenjör på Segermo, ser vinsten med att köra dessa system 
eftersom man spar in tid i mängdreglerade projekt då man kan fakturera de mängder som 
programmet genererar genom maskinerna. Beräkningen blir alltså mer exakt än att beräkna 
via volym mot volym eller normalsektioner t.ex. MBS;er. Det största problemet som de på 
Segermo har haft under projektet är att få täckning till maskinernas modem för att vara 
uppkopplad till servern och leverera data. Eftersom deras projekt är beläget mitt ute i skogen 
där täckning är mycket svår att få löste de problemet genom att byggt upp ett nätverk 
bestående av 3 master som förser både utsättare och maskinerna med täckning. 
 

7.2 Topcon HT-30 
För att man skall kunna använda SiteLink och Dynaroad för att följa upp produktionen krävs 
det att alla maskiner som förflyttar massor har en HT-30 installerad i hytten. HT-30 är en 
kontrollbox med en GPS enhet som kopplas in i förarhytten på varje dumper och vägskrapa. 
När maskinen förflyttar en massa väljer chauffören information om; förare, material typ, 
volym, mm. Informationen skickas sedan till SiteLinks server där den registreras för 
schemaläggning i Dynaroad. Tack vare HT-30 kan kontoret skapa mängdrapporter för varje 
timme, dag eller vecka för alla maskiner som är kopplade till projektet.   

Man kan sammanfatta detta till att HT-30 Är själva bryggan mellan SiteLink och Dynaroad. 
Informationen importeras sedan till Dynaroad där mängderna, material typ och uppgift 
uppdateras till Dynaroad Plan. Efter uppdateringen möjliggör praktisk redovisning av 
utvecklingen, t.ex. den mängd material som planeras flyttas och den faktiska mängden. För en 
visuell bild av projektets status, är det möjligt att studera den planerade och de faktiska 
framstegen i olika schemaläggnings vyer. 
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7.3 Funktioner att tillhandahålla  
Genom att använda SiteLink 3D tillsammans med planeringsprogrammet Dynaroad finns det 
en rad olika funktioner som tillkommer utöver programmens enskilda funktioner t.ex. som 
fjärrstyrning, filöverföring, SMS och fjärrsupport, och de är:     

• Faktisk mängd; En av de kanske viktigaste funktionerna är möjligheten att se den 
faktiska mängden material som har schaktat eller fyllt. Den faktiska mängden kan man 
lätt se genom att gå in på varje arbetsuppgift och se den beräknade-, den faktiska- samt 
hur mycket massa som återstår att schakta eller fylla.   

• Tid-Lägesvy; Med Tid-Lägesvyn har man möjlighet att följa produktionen och se 
maskinernas planerade och faktiska prestation. 

• Massbalansen; En annan funktion som används väldigt mycket är möjligheten att 
kunna undersöka massbalansen vid en viss tidpunkt och sedan jämföra den faktiska 
och den planerade massan och se om projektet går som planerat. 

• Last och tipp; För att optimera projektet finns det möjlighet att få information om var 
man ska lasta samt tippa sitt material. Funktionen fungerar så att Dynaroad har kopplat 
ett visst material till en viss plats, så när föraren väljer ett visst material på sin HT-30 
beräknar först Dynaroad närmsta upplag som materialet skall hämtas från. När 
dumpern är lastad lagras information om volym, material, uppgift för materialet, start 
koordinater, vilket upplag materialet hämtades från, start tid, slut koordinater, slut tid 
och sträcka. Det Dynaroad sedan gör är att koppla ihop materialet med närmsta 
uppgift för just det material som är lastar så chauffören vet var han skall köra. 
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8. Diskussion och slutsats 
 

Under dessa veckor som jag har satt mig in i SiteLinks och Dynaroads system har jag, allt 
eftersom tiden gått, sett vilka fördelar man har genom att använda sig av dessa system. Detta 
4D-system är ett arbetssätt som inte bara underlättar jobbet för de på kontoret utan även för 
maskinförare och utsättare. Genom att koppla SiteLink till Dynaroad tar man maskinstyrning 
till en helt ny nivå, framtiden. 

SiteLink kopplat till Dynaroad må vara ett helt nytt sätt att arbete på, men allt talar för att det 
kommer att bli nästa stora steg inom maskinstyrning. Personligen tror jag att inom några år 
kommer de största företagen inom mark och anläggning i Sverige att ha detta system kopplat 
till sina maskiner. För vem skulle inte vela ha ett system som ger ett mer exakt resultat och 
som underlättar arbetet. Att kunna genom några få knapptyck kunna importera data från 
SiteLinks server och importera det i Dynaroad och där med få en automatisk uppdatering av 
produktionsplanen som är lätt att följa i antingen Gantt- eller Tid-Lägesschemat.  

Trots att det är ett nytt sätt att arbeta finns det redan flera olika märken som man kan välja 
mellan att köra med. De två systemen som kanske är mest aktuella eftersom de är de enda 
som man kan koppla till Dynaroad är Topcons SiteLink 3D och Scanlasers Construction 
Telematics. Även om Scanlasers system är likt SiteLink på många sätt så tror jag att de flesta 
som kommer att använda sig av detta 4D-system kommer att välja Topcons SiteLink framför 
Scanlasers Construction Telematics. Detta efter som Topcon verkar ha lyckats komma längre 
i utvecklingen av systemet och framförallt kan följa maskinerna på ett bättre och noggrannare 
sätt än Scanlasers metod att använda Google Maps.    

Att ha undersökt detta arbetssätt tycker jag har varit väldigt intressant och känner att jag 
verkligen har lärt mig något som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrkesliv. Det 
slutgiltiga resultatet av arbetet är jag mycket nöjd över men det känns som att man kunde ha 
gått in mycket mer i detalj om man hade velat. Men jag valde ju som sagt att avgränsa mig till 
de som redan har kunskap om grunderna för maskinstyrning.  

Min slutsats av detta examensarbete är, att använda sig av SiteLink och Dynaroad vid större 
anläggningsjobb är helt klart lönsamt.  
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