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Sammanfattning 
Genom århundradena har teknikerna och mätinstrumenten för geodetisk mätning 
utvecklats mycket, från att ha utförts med enkla redskap som t ex kedja och kompass, till 
avancerade instrument som GPS och totalstation. I dagsläget finns flera datorbaserade 
tekniker tillgängliga och möjligheterna att integrera olika system ökar hela tiden.  
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka möjligheter som idag finns 
tillgängliga för att integrera totalstation och GPS med digitala kartdata vid geodetisk 
mätning i fält. En kravspecifikation har upprättats baserat på önskemålen från en 
kommunal kart- och mätavdelning, där ett av de viktigaste önskemålen var att kunna ta 
med en omfattande kartdatabas ut i fält. Möjliga leverantörer har sökts och utvärderats, 
och därefter har fältdatorer och programvaror lånats för att genomför praktiska tester.  
 
Resultatet visar att utbudet av heltäckande lösningar är litet, men det finns fungerande 
system som täcker in de behov som var utgångspunkten i denna undersökning. Det kan 
finnas en kunskapslucka mellan mätning och GIS, geografiska informationssystem, att 
överbrygga vid införandet, men det finns också en stor potential i användningen och 
utvecklingen av tekniken. 
 

Abstract 
Through the centuries the techniques and equipment for geodetic measuring have 
developed greatly, from simple tools like chain and compass, to advanced instruments 
like GPS and total stations. Today there are several computer based techniques available 
and the possibilities to integrate different systems increase all the time. 
 
The purpose of this work has been to investigate which possibilities that are available 
today to integrate GPS and total stations with geographical information in geodetic field 
work. A requirement specification has been made based on the requirements of a division 
for mapping and surveying in a Swedish municipality, where one of the major wishes 
was to be able to bring an extensive geographical database out into the field. A search has 
been performed to find possible suppliers, their products have been evaluated, and finally 
software and a couple of field computers have been borrowed for practical tests.  
 
The result shows that there are few exhaustive solutions available, but there exists 
solutions suitable for the requirements in this investigation. There might exist a gap in 
knowledge between geodetic measuring and GIS, geographical information systems, that 
need to be bridged at implementation, but there also exist a great potential in the use and 
development of this technique.  
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1 Inledning 
Mätning av land har utförts alltsedan samhällen började bildas. Från början handlade det 
om ren längdmätning med t ex rep, som under 1500-talet började kompletteras med 
vinkelmätning. Mätningsinstrumenten har utvecklats från kedja, linjal och kompass, till 
teodolit och avvägningsinstrument. Genom århundradena har också teknikerna 
utvecklats, på 1800-talet kom fotogrammetri och på 1900-talet har datorerna gjort 
revolutionerande förändringar möjliga. Idag finns följande tekniker tillgängliga för 
geodetisk mätning och behandling av spatial data; 1) totalstationer; 2) GPS; 3) digital 
fotogrammetri och LIDAR; 4) fjärranalys m h a satellitbilder; 5) geografiska 
informationssystem, GIS (Wolf, 2002). Till dessa tekniker kan man lägga till 
laserskanning. Wolf påstår vidare i sin artikel att i USA svarade mätning och 
ingenjörskonst för ungefär 40% av den totala kostnaden för väg- och 
vattenbyggnadsprojekt och att användandet av GIS kunde ha sänkt dessa kostnader med 
upp till 50%. 
 
Möjligheterna att integrera olika tekniker och system ökar hela tiden. I dagsläget 
använder de flesta mätningsingenjörer och lantmätare någon form av digitalt kartverktyg 
för att framställa kartor av sina mätningar. Men från att ta fram en karta till att förstå 
terminologin och möjligheterna med ett GIS, och omvänt, att förstå hur ett GIS kan 
användas i geodetisk mätning, finns ett gap, mätingenjörer och GIS-kunniga behöver 
varandras kunskaper (Stevenson, 2000). 
 
Inom en kommun finns idag många arbetsuppgifter och tillämpningar där man utgår ifrån 
befintligt kartmaterial. Det är då givetvis av största vikt att kartorna grundar sig på 
korrekta och noggranna mätdata. Traditionellt använder man sig inom kommuner mycket 
av totalstationer vid geodetisk mätning. På senare år har GPS-tekniken gjort insteg, och 
för att lagra kartdata används GIS. Denna undersökning syftar till att undersöka vilka 
möjligheter som finns idag, och vilka vinster man kan göra inom mätningsområdet, 
genom att i ännu högre grad koppla ihop totalstation, GPS och kartdata genom att ta med 
sig sitt kartsystem ut i fält. 

1.1 Bakgrund 
I Botkyrka kommun genomfördes under 2005 en förstudie som syftade till att undersöka 
vilka fördelar och nackdelar möjligheten att ta med sig ett mobilt kartsystem ut i fält 
kunde innebära inom tre verksamhetsenheter inom den Tekniska förvaltningen; Kart- och 
Mätenheten, Gata/parkenheten och VA-enheten (Nyström, 2005). Förstudien mynnade ut 
i ett verksamhetsmål som innebär att Samhällsbyggnadsförvaltningen1 under 2007 ska 
införa så kallade fältdatorer i mätningsverksamheten på enheten. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera programvaror och fältdatorer för 
användning vid mätning i fält åt Botkyrka kommun. Arbetet inbegriper att ta fram en 
                                                 
1 Den Tekniska förvaltningen bytte 2007-01-01 namn till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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kravspecifikation, att utvärdera vilka leverantörer som har tänkbara produkter och att 
kontakta dessa för att låna utrustning och programvaror för utvärdering. 

1.3 Avgränsningar 
I arbetet ingår inte att utvärdera uppdatering av kartdatabasen i realtid utifrån fältet, även 
om det är en tänkbar utökning av användningen av fältdatorn.  

1.4 Tidigare undersökningar 
Jag har inte hittat några tidigare direkt jämförbara undersökningar inom detta. Det 
närmaste jag funnit är Sabina Bernhards (2004) D-uppsats om ”Handdatorsystem vid 
fältbesök”. Hon undersöker vilka olika möjligheter det finns att införa ett system för 
Skogsvårdsstyrelsen där man ska kunna registrera uppgifter ute i fält för att sedan lagra 
dessa i organisationens databas. Här fokuseras på handdatorn och hur implementering av 
denna bäst kan genomföras. 

1.5 Terminologi 
Bluetooth 
En standard för trådlös kommunikation i ett PAN, Personal Area Network. Används för 
att kommunicera mellan datorer, mobiltelefoner och andra elektroniska enheter. 
 
CAD 
Computer-Aided Design. Datorstöd för tekniska ritningar. 
 
GIS 
Geografiskt InformationsSystem, ett datorbaserat system som kan hantera, analysera och 
presentera data med geografisk anknytning. 
 
GIT 
Geografisk InformationsTeknik. Teorierna och tekniken för utveckling och tillämpning 
av GIS. 
 
GNSS 
Global Navigation Satellite System. Samlingsnamn för bl. a. satellitnavigeringssystemen 
GPS, Glonass och Galileo. 
 
GPRS 
General Packet Radio Service. Dataöverföring via GSM.  
 
GPS 
Global Positioning System. Refererar till Navstar GPS, ett satellitnavigeringssystem som 
hålls i drift av USAs militär. 
 
GSI 
Dataformat som används i Leicas mätinstrument. 
 
GSM 
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Global System for Mobile communications. Standard för mobiltelefoni. 
 
 
IP-klassning 
Kapslingsklassning. Klassning av hur väl föremål motstår inträngning av föremål och 
vatten, se bilaga A.  
 
LIDAR 
Light Detection ANd Ranging. LIDAR är laserpulser som sänds ut vid en viss våglängd. 
Tekniken ger en mycket exakt avståndsbedömning och används vid höjdmätning och 
mätning av vattendjup.  
 
NMEA 
Standard för kommunikation med GPSer. Protokollet är definierat av National Marine 
Electronics Association i USA och är ett ASCII-baserat seriellt protokoll.  
 
PDA 
Personal Digital Assistant, liten portabel persondator, även kallad handdator. 
 
RS232 
Standard för överföring av seriell binär data. 
 
Tablett-PC 
Bärbar, mindre dator, där man har möjlighet att styra datorn via skärmen. En tryckkänslig 
skärm kan styras m h a fingrarna eller en passiv penna. Det finns också skärmar som styrs 
med magnetism, då används en s k aktiv penna.  
 
USB 
Universal Serial Bus. En standard för att ansluta elektroniska enheter.  
 
 
Alla förkortningar och benämningar som förekommer i bilagorna vad det gäller de 
tekniska specifikationerna för datorerna tas inte upp här, endast de som förekommer i 
texten. 



   4 

2 Material och metoder 

2.1 Förutsättningar 
Den programvara som används hos Botkyrka kommun för kart- och GIS-tillämpningar är 
GeoBas och GeoMedia från Intergraph. Databas är Oracle Spatial Database.  
 
De instrument som används i mätverksamheten är totalstationer från Leica TPS1100-
serien samt Leica GPS500. Totalstationerna ur TPS1100-serien kan kommunicera med 
seriell kommunikation (RS232) via kabel eller radio, liksom GPS500. 
 
Den förstudie som gjordes under 2005 innehöll uppgifter om önskemål och behov hos 
Kart- och Mätenheten. En viss utvärdering gjordes då av datorer och programvaror, men 
detta behövde gås igenom på nytt. Dels var dessa uppgifter två år gamla, flera av 
produkterna kan ha genomgått en utveckling sedan dess, och dels var inriktningen då att 
man skulle hitta en gemensam lösning för de tre enheterna på dåvarande Tekniska 
Förvaltningen. Att hitta en gemensam lösning har man frångått då behoven skiljer sig 
alltför mycket åt. 

2.2 Genomförande 
Den första uppgiften var att upprätta en kravspecifikation för behoven och önskemålen 
hos Kart- och Mätenheten. Utgångspunkten för denna var den förstudie som tidigare 
gjorts. Underlaget kompletterades genom att följa med mätningsingenjörerna ut i fält för 
att följa deras arbete. Behoven och önskemålen resulterade sedan i ett antal krav på hård- 
och mjukvaran.  
 
För att hitta leverantörer av fältdatorer, och programvaror för dessa, söktes information 
framförallt på Internet, men även branschtidningar och personliga kontakter användes. 
Konferensen Kartdagar 2007 i Jönköping 21-23/3, anordnad av Kartografiska Sällskapet, 
besöktes också. En första sammanställning över programvaror och datorer gjordes utifrån 
den information som stod att finna i broschyrer och produktblad, ibland kompletterad 
efter muntlig eller skriftlig kontakt med leverantören. Flera studiebesök genomfördes hos 
Salems kommun som sedan två år tillbaka har infört fältdator vid mätningsarbetet. Besök 
gjordes hos Svensk Byggnadsgeodesi och tablettdatorer demonstrerades av Mobildata. 
Utifrån denna sammanställning valdes ett par programvaror och datorer ut för praktisk 
utvärdering. Det vore givetvis önskvärt att sammanställningen vore heltäckande, men 
även om försök har gjorts att finna så många tillgängliga programvaror och datorer som 
möjligt så finnas risken att man missat någon som inte syns så väl i media. 
 
För den praktiska utvärderingen installerades och konfigurerades två datorer med utvald 
programvara. Fältdatorer lånades in från återförsäljare av datorer och utvärderingslicenser 
av programvaror erhölls från programvaruleverantörer. Datorer testades tillsammans med 
Botkyrkas instrument. 
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3 Resultat och analys 

3.1 Kravspecifikation 
Kart- och Mätenheten i Botkyrka har ganska högt ställda krav och idéer om vad man ska 
kunna utföra i fält, se Tabell 1. De två krav som gallrade hårdast bland möjliga 
leverantörer var dels önskemålet om att kunna ta med kommunens digitala kartdatabas 
med dess olika objekt ut i fält, dels möjligheten att kunna utföra mätningar med både 
GPS och totalstation.  
 
Tabell 1. Kravspecifikation. Behoven/kraven har grupperats och numrerats för att kunna hanteras 
praktiskt under arbetets gång. B står för Behov. 
NR TYP AV BEHOV  
 Funktionalitet – allmänt 
B1:1 Att inte behöva planera kartbehovet innan man åker ut i fält 
B1:2 Att inte behöva skriva ut kartor och ta med sig papperskartor ut i fält 
 Funktionalitet - programfunktioner 

B2:1 
Att fältdatorn ska kunna uppdateras med aktuellt kartmaterial med ett enkelt 
kommando, och att ändringar gjorda i fält ska kunna införas i kontorsdatabasen 

B2:2 Att attributen på kartdetaljerna ska följa med  
B2:3 Att senaste tillåtna värden på objektkodning ska följa med  
B2:4 Att man ska kunna konvertera mellan olika referenssystem 
B2:5 Programvara på svenska/engelska 
 Funktionalitet i fält – instrument  

B3:1 
Att GPS:en ska vara kopplad till fältdatorn på så sätt att man kan se sin position 
på den grafiska kartan 

B3:2 Att samma dator/programvara ska kunna användas till både GPS och totalstation 
 Funktionalitet i fält – programfunktioner 
B4:1 Att vid inmätning ska det inmätta visas på skärmen  
B4:2 Att editering ska kunna göras i det man har mätt in 
B4:3 Att editering ska kunna göras i kartlager 

B4:4 
Att man på den grafiska kartan ska kunna peka på de punkter som ska användas 
för utsättning 

B4:5 Att man ska kunna se hela det område man jobbar med 
B4:6  Att man ska kunna göra anteckningar 
B4:7 Att kunna överföra data till och från kontoret när man är i fält 
 Handhavande i fält – dator 
B5:1 Att datorn ska kunna användas utomhus i alla slags väder 
 Handhavande i fält – personligt 
B6:1 Att man ensam ska kunna jobba bekvämt och effektivt  
 Drift och underhåll 
B7:1 Bra support från leverantören 
B7:2 Kompabilitet med olika hårdvaruprodukter 
 
Ovanstående krav och önskemål utmynnade i följande krav på hård- och mjukvara: 
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3.1.1 Mjukvara 
Tabell 2. Krav på programvaran. Kraven har matchats mot behoven och numrerats i enlighet med 
dessa. M står för  mjukvarukrav. 
 TYP AV BEHOV NR 
 Funktionalitet – programfunktioner   

M2:1 
Nedladdning från Oracle eller GeoBas utan mellankonvertering 
Format: .dwg, .dxf, .dgn, .shp eller 
Direkt mot Oracle-databas 

B2:1 

M2:2 Egna (kommunens) objektkoder B2:2 
M2:3 Egna (kommunens) attribut ska kunna användas B2:3 
M2:4 Konvertering mellan WGS84, ST74 m. fl. B2:4 
M2:5 Programvara på svenska/engelska B2:5 
 Funktionalitet i fält – instrument   
M3:1 Koppling fältdator <-> GPS. Standardprotokoll B3:1 
M3:2 Stöd för totalstation B3:2 
M3:3 Samma gränssnitt mot GPS och totalstation B3:2 
 Funktionalitet i fält – programfunktioner   
M4:1 Inmätta punkter ska visas grafiskt på skärmen B4:1 
M4:2 Inmätta punkter ska kunna editeras och tas bort B4:2 
M4:3 Ändringar ska kunna göras i befintliga kartlager B4:3 

M4:4 
Att man på den grafiska kartan ska kunna peka på de punkter som ska 
användas för utsättning 

B4:4 

M4:5 Zoomning och panorering och sökning i karta B4:5 
M4:6 ”Skissa” med pennan direkt på skärmen  B4:6 
M4:7 Möjlighet till överföring i realtid från fält till kontor B4:7 
 Drift och underhåll   
M7:1 Leverantör i Sverige B7:1 
M7:2 Standard operativsystem B7:2 
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3.1.2 Hårdvara 
Tabell 3. Krav på hårdvaran. Kraven har matchats mot behoven och numrerats i enlighet med dessa. 
H står för  hårdvarukrav. 
 TYP AV BEHOV NR 
 Funktionalitet – allmänt  
H1:1 Lagringsutrymme på hårddisk min 2 GB (gissning) B1:1 
 Funktionalitet – programfunktioner   
H2:1 Koppling fältdator – internt nätverk B2:1 
 Funktionalitet i fält – instrument   
H3:1 Koppling fältdator – GPS. Kabel / radio / Bluetooth B3:1  

H3:2 
Koppling fältdator – totalstation. Kabel / Bluetooth / radio 
TPS100 = RS232 

B3:2 

 Funktionalitet i fält – programfunktioner   
H4:1 Stor skärm B4:5 
H4:2 Möjlighet till överföring i realtid från fält till kontor B4:7 
 Handhavande i fält – dator  

H5:1 
Stryktålig vad det gäller inträngning av vatten och damm, IP-klassad 
TPS1100 = IP54 = minimum 

B5:1 

H5:2 
Stryktålig vad det gäller fall 
1 meter ned i betong 

B5:1 

H5:3 Skärm som är bra i både skugga och sol B5:1 

H5:4 
Temperaturtålighet -20ºC - + 50ºC 
TPS1100 = -20ºC - + 50ºC, GPS 500 -20ºC - + 55ºC 

B5:1 

 Handhavande i fält – personligt  
H6:1 Pekpenna för skärmen B6:1 
H6:2 Möjlighet till hands-free B6:1 

H6:3 
Stort internminne för effektiv hantering av en stor mängd data 
512 Mb 

B6:1 

H6:4 Snabb processor för att inte få för långa svarstider B6:1 

H6:5 
Låg vikt 
Max 2.5 kg inkl batterier 

B6:1 

H6:6 Lång batteritid. Min 3.5 tim B6:1 
H6:7 Behändig storlek  
 Drift och underhåll   
H7:1 Leverantör i Sverige B7:1 
H7:2  Garantitid minst 2 år B7:1 
H7:3 Standard operativsystem från Microsoft B7:2 
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3.2 Mjukvara 
Önskad funktionalitet hos mjukvaran definieras i avsnittet Kravspecifikation, Tabell 2.  I 
förstudien kom man till slutsatsen att det är Leica man ska titta på samarbete med för att 
få fram en lösning för kart- och mätverksamheten. Nu har Leica en avancerad mjukvara 
för mätning i fält, men det finns även andra leverantörer som har kommit långt, så i denna 
studie finns även andra leverantörer med. Här följer en kort beskrivning av de 
leverantörer och programvaror jag tittat på, mer information om hur de uppfyller kraven 
finns i Appendix B, sidan 30. 
 
Allsat 
Allsat är ett tyskt företag som specialiserat sig på GNSS-system och säljer programvaror 
för positionering, navigation och geodetisk mätning. De stödjer dataformat och 
mätinstrument från ett flertal olika leverantörer. GART-2000 är mätningsprogramvara 
med stöd för ett bakgrundslager, finns för både dator och handdator. gl-survey är en GIS-
baserad mätningsprogramvara med ArcGIS som plattform.  
 
Chaos Systems 
Topocad är CAD-program för mätningsberäkningar och projektering med en fältmodul 
för inmätning med GPS. 
 
ESRI 
ESRI är idag en av världens största distributörer av programvaror inom GIS. ArcPAD är 
ett program för karthantering och mätning i fält, det är inte inriktat mot geodetisk 
mätning, mer mot inventering och underhåll av tillgångar (Malmestrand, 2007). 
 
Intergraph 
Intergraph är det företag som levererar GIS- och databaslösningen till Botkyrka kommun 
idag. IntelliWhere® OnDemand är deras produkt för mobil tillgång till geografisk 
information, men den  riktar inte in sig på geodetisk mätning, utan mer mot inventering 
och underhåll av tillgångar på liknande sätt som ArcPad. 
 
Leica Geosystems 
Leica Geosystems är baserat i Schweiz, ägt av Hexagon Group, och tillverkar 
mätinstrument för allahanda typer av mätning av spatial information. MobileMatriX är 
deras leverantörsspecifika programvara för mätning i fält med ArcGIS som plattform. 
 
Strata 
PenMap är en programvara med stöd för olika leverantörers GPSer och totalstationer, den 
innehåller funktioner för mätning i fält. Ingen återförsäljare i Sverige enligt hemsidan 
(Strata, 2007).  Vid kontakt med den uppgivna norska återförsäljaren Blinken AS fick jag 
besked att de har slutat sälja PenMap (Knoph, 2007). Programvaran var bra, men 
företaget var långsamt med uppföljning och utveckling då ny teknik och nya versioner av 
instrument (GPSer) gjort att uppdateringar har behövts till programvaran. Från att ha haft 
60 kunder hade de nu endast en kund kvar som nyttjade denna programvara, övriga hade 
bytt produkt. Efter denna information beslutade jag att inte titta vidare på PenMap. 
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Svensk Byggnadsgeodesi 
GeoPad är en programvara utvecklad för inmätning, utsättning och specialtillämpningar, 
med stöd för olika leverantörers mätinstrument (SBG, 2007).  
 
Topcon 
TopSURV är programvara till Topcons fältdator för mätning med GPS och totalstaion.  
 
Trimble 
Trimble Survey Field Controller Software är mjukvara för detaljmätning och utsättning, 
körs på handdatorer. Trimble Survey Manager Software är gjord för mätning i fält, har till 
synes god funktionalitet, och kan köras på både Pocket PC och Tablet PC. Används idag i 
Tyskland, men finns inte tillgänglig i Sverige (Åberg, 2007). Trimble Survey Pro är 
programvara för mätning i fält som stöder totalstationer från olika leverantörer, finns idag 
endast i Nordamerika (Trimble, 2007). 
 
Viker Data 
Geodos är en programvara som körs på PSION Workabout med operativsystemet 
Symbian (samma som Nokias mobiltelefoner). Funktioner för inmätning och utsättning, 
grafisk visning av punktdatabas. 10 000 punkter kan läsas in, det är en praktisk gräns. 
Man kan ha hur många datastrukturer som helst, men största modulen är 8Mb.  
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3.3 Hårdvara 
För önskad funktionalitet hos hårdvaran, se Tabell 3. Här följer en kortfattad förteckning 
över de datorer jag tittat på, mer detaljerad information om hur de uppfyller behoven och 
kraven finns i Appendix C på sidan 37. 
 
DRS Technologies – Walkabout Computers 
Hammerhead är en flexibel och lätt fältdator för tufft utomhusbruk. Hammerhead xTreme 
– en pålitlig fältdator för extremt tuff behandling i alla väder (Mobildata, 2007). 
 
Itronix 
GoBook DuoTouch är en dator för applikationer som används utomhus och i fordon, med 
fokus på att vara stryktålig och tillhandahålla olika möjligheter för trådlös 
kommunikation.   
 
JLT Mobile 
JLT8403 är en handhållen, tålig dator, med fokus på handhållen. 
 
Mettenmeier 
Mettenmeier är ett tyskt företag, ingen officiell återförsäljare finns i Sverige. Datorerna 
säljs av Leica Geosystems i paket med Leica MobileMatriX. colibri är en stryktålig 
fältdator. 
 
Panasonic 
Toughbook CF-19 är en tålig, bärbar dator som också har funktionaliteten hos en tablett-
PC. Den kan konverteras från en PC till en tablett-PC genom att skärmen kan vridas och 
fällas ned.  
 
xPlore Technologies 
iX104C² - Tuff tålig tablett-PC med hög prestanda och mängder av funktioner 
(Mobildata, 2007
  
TDS 
Recon och TSC2 är tåliga handdatorer (Trimble, 2007).  
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3.4 Utvärdering av möjliga leverantörer 

3.4.1 Mjukvara  
Möjligheten att kunna göra inmätningar och utsättningar med både GPS och totalstation, 
helst också med samma gränssnitt, begränsar antalet tänkbara programvaror. Många 
programvaror hanterar mätning med GPS, men betydligt färre med både GPS och 
totalstation. Att programvaran för Botkyrka kommuns del också ska fungera med Leicas 
instrument uteslöt vissa leverantörsspecifika programvaror.   
 
Nedan i Tabell 4 följer en sammanställning över i vilken omfattning olika programvaror 
uppfyller kraven. Alla programvaror har inte tagits med i tabellen nedan, en del har 
uteslutits redan före sammanställningen. 
 
I tabellen redovisas om programvarorna uppfyller kraven på följande sätt: 
X = Ja 
(X) = Ja med viss begränsning 
 - = Nej 
Blankt = vet ej  
 
 Tabell 4. Kravuppfyllnad programvaror enligt specification i Tabell 2. 

  gl-
survey 

Topo 
cad 

ArcPad Mobile  
Matrix 

GeoPad Survey  
Controller  

1 M2:1 X X X X (x) X 
2 M2:2 X X X -  X 
3 M2:3 X X X X  X 
4 M2:4 X X X X X X 
5 M2:5 X X X X X X 
6 M3:1 X X X X X - 
7 M3:2 X - - X X - 
8 M3:3 X - - X X X 
9 M4:1 X X X X X X 
10 M4:2 X X X X X X 
11 M4:3 X X X X - - 
12 M4:4  - - X X X 
13 M4:5 X (X) X X (X) X 
14 M4:6 X X X X - - 
15 M4:7 X X X X X X 
16 M7:1 - X X X X X 
17 M7:2 X X X X X X 
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3.4.2 Hårdvara 
Önskemålet att kunna ta med sig hela kartan ut i fält samt att kunna titta på attribut i olika 
kartlager innebär att man behöver en dator med stor kapacitet och då faller alla 
handdatorer och deras programvaror bort. En PC behövs för att kunna lagra och hantera 
mängden data. För att man ska orka bära med sig datorn i fält vill man att den ska vara så 
liten, lätt och hanterbar som möjligt. Samtidigt, om man vill kunna utnyttja fördelen av 
att ha hela kartan med sig, också vill ha så stor skärm som möjligt. Det gångbara 
alternativet för detta är en tablett-PC. 
 
I Tabell 5 nedan följer en sammanställning över de datorer som beaktades i första skedet 
och hur de uppfyller kraven. 
 
I tabellen redovisas om programvarorna uppfyller kraven på följande sätt: 
X = Ja 
(X) = Ja med viss begränsning 
 - = Nej 
Blankt = vet ej  
 
Tabell 5. Kravuppfylllnad hårdvara enligt specifikation i Tabell 3. 

  Duo 
Touch 

JLT 
8403 

colibri 
x6 

Hammer 
head 

iX104 
C² 

iX104 
C³ 

CF-19 Recon TSC2 

1 H1:1 X X X X X X X - - 
2 
3 
4 
5 

H2:1 
H3:1 
H3:2 
H4:2 

X 
(X) 
(X) 
X 

- 

X 
(X) 
(X) 
X 

X 
(X) 
(X) 
X 

X 
(X) 
(X) 
X 

X 
(X) 
(X) 
X 

X 
X 
X 
X 

- 
(X) 
(X) 
- 

(X) 
(X) 
(X) 
- 

6 H4:1 X X X X X X X - - 
7 H5:1 X X X X X X X X X 
8 H5:2 X X X X X X X X X 
9 H5:3 X X X X X X X X X 
10 H5:4 X X  (X) X X  X X 
11 H6:1 X  X X X X X X X 
12 H6:2 X  X X X X X (X) (X) 
13 H6:3 X X X X X X X - - 
14 H6:4 X X X X X X X X X 
15 H6:5 X X X X X X X X X 
16 H6:6 x X X X x x X X X 
17 H6:7 X X X X X X X X X 
18 H7:1 X X X (X) X X X X X 
19 H7:2 X (X) (X) (X) X X X   
20 H7:3 X X X X X X X X X 
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3.4.3 Val av leverantörer för utvärdering 
Utbudet av programvaror som hanterar både GPS och totalstation, och som kan köras på 
en PC, är i dagsläget inte stort. Fyra programvaror hittades;  
 

- gl-survey från Allsat 
- MobileMatriX från Leica 
- PenMap från Strata 
- GeoPad från SBG.  

 
PenMap ströks då programvaran enligt uppgift (Knoph, 2007) inte utvecklades i takt med 
nya versioner av mätinstrument.  
 
GeoPad är utvecklad för att köras på Windows CE och handdatorer, men den kan nu även 
köras på Windows XP. Programvaran utnyttjar dock inte alls de möjligheter man får med 
en PC, och då den inte uppfyller flera av de andra önskemålen var det inte intressant att 
titta mer på denna programvara för tillfället.  
 
De programvaror jag beslutade mig för att utvärdera praktiskt blev gl-survey och 
MobileMatriX. 
 
Övriga programvaror som fanns med i den första genomgången men som av olika skäl 
inte valdes ut var: 
 

- Topocad från Chaos Systems AB, CAD-system som saknar stöd för totalstation 
- IntelliWhere från Intergraph, är ej inriktad på geodetisk mätning, mer inventering 
- ArcPad från ESRI, är ej inriktad på geodetisk mätning, mer inventering 
- TopSURV från TopCon, stöder endast TopCons instrument 
- Survey Controller Field Software från Trimble, stöder endast Trimbles instrument 
- Geodos från Viker Data, uppfyller inte behoven på många punkter 

 
På hårdvarusidan finns det flera tänkbara tablett-datorer. Företaget Mobildata i Täby har 
specialiserat sig på att leverera mobila datalösningar och säljer stryktåliga datorer från 
flera olika leverantörer. De hade de flesta av de datorer jag funnit intressanta, och 
demonstrerade dem samt ytterligare ett märke (Sandh, 2007). Efter denna kompletterande 
information, och med önskemål från mätningsingenjörerna om att i första hand välja en 
dator med 10.4” skärm (istället för 8.4”), så valdes tre stycken ut för utvärdering; 
 

- CF-19 från Panasonic 
- iX104C från xPlore Technologies 
- colibri från Mettenmeier 

 
En dator till som vara intressant är: 
 

- Hammerhead från DRS Technologies  
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Datorer som ströks av olika skäl var: 
 

- JLT 8403 från JLT Mobile, saknar önskade gränssnitt 
- DuoTouch från Itronix, 8.4” skärm 
- Recon och TSC2 från Trimble, handdatorer med begränsad kapacitet 
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3.5 Test 
Den mätutrustning som användes var Leica totalstationer i 1100-serien och Leicas 
GPS500. Då instrumenten inte har Bluetooth anslöts de till datorn med kabel.  
 
Konfigurering med totalstation 
Att tänka på vid användning av kabel är att man inte kan använda externt batteri till 
totalstationen samtidigt eftersom den enda kontakt som finns används till att koppla ihop 
totalstationen med datorn, se Figur 1. Totalstationen ansluts till seriell port eller USB-port 
på datorn. Vid användning med USB-anslutning behöver programvara med tillhörande 
drivrutin vara installerad i datorn. 

 
Figur 1 - TPS1100 ansluten till datorn med kabel.  Man behöver då vara två personer vid mätning. 

 
 
 
 
 
Konfigurering med GPS 
GPSen är ansluten till Port 1 eller Port 3 
i GPS-mottagaren och USB-port i 
datorn, se Figur 2. USB-anslutningen 
kräver drivrutin installerad i datorn.  
 

 
Figur 2 – GPS500 ansluten till dator via kabel. 
 

 
Konfigrationerna bestod av colibri x5 med MobileMatrix installerat och Panasonic CF-18 
med gl-survey. 
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3.5.1 Programvaror 
Det slutliga testet gjordes med två olika programvaror. Båda programvarorna bygger på 
ArcGIS, man har som tidigare 
 sagts ett GIS i datorn med tillgång till funktionaliteten hos ArcGIS – ArcCatalog – 
ArcMap – ArcView, och flera av grundförutsättningarna uppfylls därmed. Programmen 
bygger på att man skapar ett projekt där man kan lägga till de kartlager man önskar i sin 
databas. Det finns goda möjligheter att importera olika filformat och att hantera olika 
lager. Egna koordinatsystem kan definieras. Båda programvarorna är på engelska. 
 
Man kan zooma, panorera och söka på attribut. Man kan för varje objekt välja att visa ett 
attribut som information i kartbilden, en etikett. En funktionalitet som efterfrågades var 
möjligheten att kunna se attributen till objekt när man är ute i fält. Det åstadkoms lätt 

med funktionaliteten i ArcMap genom att använda ikonen för information, , och 
därefter markera objektet, se Figur 3 nedan. 
 

 
Figur 3 – Information om attribut 
 
Man kan ändra i befintliga lager, men hur man sedan ska införa dessa ändringar i 
kontorsdatabasen är inte klart. Med ArcGIS kan man koppla upp datorn mot kommunens 
Oracle-databas och läsa in data till fältdatabasen. Om man från fältdatorn vill göra en 
uppdatering av ändrade objekt kan man exportera dessa till en fil eller till en separat 
databas. Funktionalitet för att föra in dessa ändringar i GeoBas måste sedan 
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implementeras. Man kan på sikt också titta på möjligheten att via GPRS köra direkt mot 
kontorsdatabasen. 
 
Om man har många lager som visas tar det flera sekunder att ladda en ny kartbild, vilket 
kan upplevas som långsamt då man står och väntar, det gäller alltså att välja vad man vill 
se. 
 
Dialogerna för mätning skiljer sig sedan en del åt, men funktionaliteten är ungefär 
densamma. Inmätta punkter visas direkt på skärmen, se exempel i Figur 4. Punkterna kan 
redigeras och tas bort och man kan göra upprepade beräkningar.  
 
Mätning med totalstationen kan göras från datorn på samma sätt som från en 
enmansstation. 
 
Allsats gl-survey 
gl-survey är inlagd som en extension i ArcMap. Vid installation börjar man med att 
installera ArcGis och lägger sedan till gl-survey programvaran. Vid användning av 
programvaran startar man ArcMap.  
 
På grund av att information om rätt version av ArcGIS inte erhölls i tid, samt på grund av 
att den dator som gl-survey installerades på måste återlämnas, hanns inga praktiska tester 
med. De tester som gjordes var installation och konfigurering. Övrig funktionalitet läste 
jag mig till i manualerna (Allsat, 2006). 
 
Listor över tillåtna objektkoder för nya objekt kan läsas in. Varje objektkod länkas sedan 
till en objektklass, så att vid inmätning kopplas det inmätta objektet direkt till sin klass.  
 
Mätdata kan importeras och exporteras i ett flertal olika format.  
  
Leica Geosystems MobileMatriX 
MobileMatriX, MMX, är en programvara som är integrerad med ArcGIS på så sätt att 
man startar MMX utan att man direkt ser att det är ArcGIS i botten (om man inte känner 
igen gränssnittet). Programvaran kräver hårdvarulås.  
 
Möjlighet att skapa en lista med tillåtna objektkoder finns inte. Attribut kan inte 
definieras för en inmätt punkt, men inmätta objekt kan efter inmätning åsättas en befintlig 
objektklass.  
 
För mätning skapar man ett mätningsset där man kan lägga till flera mätningsprojekt. 
Man kan läsa in mätdata, t ex om man i sitt kontors-GIS har skapat punkter för utsättning. 
För etablering av station kan man antingen läsa in referenspunkter i en GSI-fil och 
använda dessa, eller peka ut punkter man har i något av sina kartlager som 
referenspunkter. Man kan med andra ord jobba på samma sätt som görs idag genom att i 
kontorsdatabasen skapa en GSI-fil för de punkter man behöver, exportera denna fil, 
importera i MMX, mäta, exportera sina mätresultat i en GSI-fil för att därefter importera 
den i kontorsdatabasen.  



  18 

 
Vid mätning i fält är en del felmeddelanden svårförstådda, man förstår inte alltid vad 
felmeddelandet avser.  
 
Tillsammans med GPS är en av fördelarna att man direkt kan se sin position på kartan. 
Man behöver inte tveka om man är på rätt ställe eller vilken referenspunkt som är vilken. 
Man kan styra totalstationen genom att peka på en punkt på kartan och ge instruktion att 
totalstationen ska rikta sig dit.  
 

 
Figur 4 - Inmätning, MobileMatriX 
 
Då man använder en tablett-PC har man möjlighet att göra anteckningar direct på 
skärmen, se exempel i Figur 4 ovan. 
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3.5.2 Tablett-datorer 
Datorer för test blev en Panasonic CF-18 och en colibri X5 från Mettenmeier. Sista 
dagarna lånades också en iX104C från xPlore Technologies. 
 
Panasonic CF-18 
En praktisk och kompakt dator. Fördelen med att det är en ’normal’ bärbar dator med 
fullt tangentbord och nedfällbar skärm märktes tydligt vid skrivbordsarbetet med att 
förbereda datorn, då behövs ett tangentbord. Det är praktiskt att alltid ha det till hands. 
Skärmen var behaglig att arbeta med inomhus, inga reflexer och steglös ändring av 
ljusstyrkan finns. Utomhus däremot fungerade den inte lika bra, inga reflexer här heller, 
men svårt att se riktigt bra i solljus, skärmen upplevdes som för svag. (Enligt uppgift ska 
den efterföljande modellen CF-19 ha en ljusstarkare skärm.) Ett annat plus är alla 
inbyggda gränssnitt, det gjorde det mycket lätt att ansluta den enhet man ville.  
 

 
           Figur 5 - Panasonic CF-18 

 
I denna dator användes passiv penna. Det är lite opraktiskt att högerklicka då man först 
måste trycka på en ikon på skärmen, men i övrigt fungerar pennan mycket bra. Den är 
inte testad utomhus i regn.  
 
Ett minus var kvalitén på locken till de inbyggda interfacen, de var av plast och det för 
strömförsörjningen hade börjat gå sönder. Tryckkänsliga knappar på sidan av datorn för 
att få fram skärmtangentbord och byta format på displayen fungerade inte heller, vilket 
ger en viss betänksamhet vad det gäller kvalitén på de yttre detaljerna. 
 
Batteritiden var 5-5.5 timmar.  
 
colibri x5 
Denna dator ger ett gediget intryck med få yttre detaljer och lock till interfacen i metall. 
Till datorn kan ett tangentbord anslutas via USB. Det fungerar bra under förutsättning att 
man inte behöver använda USB-porten till något annat också medan man jobbar. Det 
behövde jag, både till att ansluta ett hårdvarulås vid uppstarten av programvaran, samt att 
importera filer från USB-minnet.  
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Skärmen var jobbig att arbeta med inomhus då den reflekterade inomhusbelysningen, och 
det fanns endast två stycken lägen för ljusstyrka. Utomhus fungerar skärmen något bättre 
än inomhus, men man kan behöva vrida den i eller ur solen för att se bra, framförallt får 
man en mycket bra bild i direkt solljus. 

 
               Figur 6 - colibri x5 

 
Den aktiva pennan fungerade bra, även om det ibland kan vara svårt att få en korrekt träff 
vid kanterna på skärmen. Det var smidigt att kunna högerklicka genom att hålla pennan 
nedtryckt lite längre, även om man måste lära sig att trycka lagom länge. Användning av 
skärmtangentbordet fungerade bra, med magnetpennan får man se vilken knapp man har 
aktiv innan man trycker ned pennan.  
 
Batteritiden var 2-2.5 timme vid arbete utomhus. Det tar ungefär lika lång tid att ladda 
upp batteriet igen med nätsladd i datorn. Möjlighet ska finnas att byta batteri utan att 
stänga ner alla program och stänga av datorn, men det kunde inte testas då det endast 
fanns ett batteri. 
 
iX104C² 
Datorn lånades en vecka innan de praktiska testerna skulle avslutas. Tyvärr var det något 
allvarligt fel på datorn vilket gjorde att inga program kunde testas. Det enda som kunde 
göras var en okulär besiktning. Bildskärmen på denna dator visade sig fungera mycket 
bra, både inomhus och utomhus. 

 
                                          Figur 7 - iX104C 
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Bildskärmar 
Min egen uppfattning om hur bra bildskärmarna var kan sammanfattas i Tabell 6. Skalan 
är 1-5 där 1 är riktigt dålig och 5 är mycket bra. 
 

         Tabell 1. Bedömning av bildskärmar 
 

   CF-18 colibri x5  iX104C 
Inne       5       2       4 
Ute – direkt sol       2       5       4 
Ute – sned belysning       2       2       4 
Ute – skugga       3     2-3       4 

 

3.5.3 Ergonomi 
Till datorn CF-18  användes en krok från Sacci (Sacci, 2007) vid fältarbetet, se Figur 8 
och 9. Denna fungerar bra, datorn sitter stadigt på plats och den är lätt att ta av och på om 
man vill ställa ifrån sig datorn. Tyngden hamnar mellan skulderbladen och inte på 
axlarna.  Den fungerar bra att ta på sig även med GPS-ryggsäck 
. 

     
                   Figur 8 - Sacci-krok 
 
Till colibri-datorn användes en sele, denna används i Figur 10. Den är krånglig att få av 
och på sig och att fästa i datorn, datorn sitter inte heller lika stadigt som i kroken. Om 
man också ska ha en ryggsäck med GPS på sig måste man ta på sig selen och datorn 
först. Vid arbete med GPS500 i ryggsäck och anslutning till datorn via kabel har man tre 
sladdar som kopplar ihop utrustningen, man måste ha grejerna liggande intill varandra 
och ta på sig i rätt ordning för att det ska fungera.  
 
Det finns också en ryggsäck för GPS-utrustning där man kan fästa en platta för dator i 
axelremmarna (Sacci, 2007), men den har inte testats. 
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Figur 9 – Test med GPS-ryggsäck,  sele och kablar (Foto: Dragan Stolica, 2007) 
 
Det finns också möjlighet att fästa datorn på stativet till totalstationen, se Figuren nedan. 

 
Figur 10 - Dator fastsatt vid stativ 
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4 Diskussion 
Det finns idag ett flertal programvaror utvecklade för handdatorer och mätning. De har 
lite olika användningsområden, en del är gjorda för geodetisk mätning medan andra är 
inriktade på t ex inventering av tillgångar. Dock, om man vill ha med sig ett omfattande 
kartmaterial med geografisk information och attributinformation måste man ta steget upp 
till en tablett-PC och ett GIS.  
 
Man kan tycka att det verkar tungt och opraktiskt att släpa runt på en dator ute i fält. Det 
fungerar dock förvånansvärt bra, framförallt vid användning av Sacci-kroken. Jag 
upplevde det som att placeringen av trycket mellan skulderbladen gör att man rätar på sig 
snarare än att man sjunker ihop av tyngden. 
 
Det blir opraktiskt med för många kablar. Om man ansluter instrumenten med kabel 
innebär det vid arbete med totalstation att man behöver vara två personer för inmätning 
och utsättning, samt att man inte kan använda externt batteri till totalstationen.  

 
Figur 11– Totalstation och dator kommunicerar via Bluetooth. 
 
Med Bluetooth kan man lätt arbeta själv med totalstationen, man kan röra sig fritt, som i 
Figur 12. Erik Trehn på SBG (Trehn, 2007) sade sig ha gjort praktiska försök där 
Bluetooth fungerade bra upp till 300-500 m från totalstationen, dock inte med 
kontinuerlig mätning. Vid längre avstånd behövs radiokommunikation. Om datorn inte 
stödjer radiokommunikation, eller om man har en totalstation utan Bluetooth, kan man 
lösa kommunikation genom ett specialbyggt modem för Bluetooth och 
radiokommunikation. Det kan då se ut på följande sätt: 
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Figur 12 – Dator och totalstation kommunicerar via Bluetooth och radio. 
 
Vid arbete med GPS känner man sig lätt ’insnärjd’ av alla kablar, alla enheter måste tas 
på och av tillsammans. Användning av Bluetooth rekommenderas starkt. Det kräver att 
både instrument och dator stödjer Bluetooth. Med modern GPS-utrustning och dator med 
Bluetooth är det inte mycket man behöver ta med sig ut i fält, se bilderna nedan.  
 

       
Figur 13 - Anders Freeman och Ulf Brandstedt vid mätningar i Salem 
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Något man bör tänka på inför val av dator är vilka anslutningsmöjligheter man kommer 
att behöva och vill använda sig av. Det bästa är om man kan få en dator med just de 
interface man behöver inbyggda från början, leverantören bör kunna skräddarsy en dator 
efter önskade behov. Om programvaran kräver hårdvarulås är det bra att få det monterat, 
men löstagbart, under skalet på datorn; att behöva sätta i det vid start av programvaran 
ute i fält är inte bra. Ju färre saker att hålla reda på desto bättre. 
 
Programmiljön är ganska komplex att sätta upp, det underlättar om man har kunskap om 
GIS, ESRIs produkter ArcCatalog och ArcMap, olika filformat och koordinatsystem. 
Ingen av produkterna hade manualer som var tillräckliga för att jag utan problem skulle 
kunna sätta upp den miljö jag ville ha. Kunskaper om kommunikationssätt för både 
mätinstrument och datorer samt olika typer av gränssnitt behövs också. 
 
Det kan ta tid att lära sig de olika kommandoflödena och ikonerna för mätning. Dock, när 
man väl har lärt sig att hantera programmet, går mätningen mycket snabbt och smidigt. 
Det finns tidsvinster att göra i det praktiska mätarbetet. Det är enkelt att byta mellan GPS 
och totalstation. Om man har en kartdatabas som man har nytta av att ha med sig ut i fält 
tillför denna typ av programvara mycket. Efterfrågade funktioner var bl a att kunna se 
attributen på olika objekt när man är ute i fält och att kunna göra oplanerade mätningar, 
vilket är möjligt eftersom man har all nödvändig information med sig. Man får fördelen 
av att kunna se på kartan var man är någonstans och man ser direkt de inmätta punkterna 
i kartan. Det är mycket användbart när man ska mäta in ett område, man ser vad som är 
inmätt och vilka ytor som återstår. Man kan visualisera det man arbetar med och det finns 
möjligheter till beräkningar av många olika slag. Jag kan inte rekommendera den ena 
programvaran före den andra då jag inte fick möjlighet att testa båda praktiskt. Man kan 
dock konstatera att MobileMatrix endast stödjer instrument från Leica, medan gl-survey 
har stöd för instrument från ett flertal olika tillverkare.   
 
Sammanfattningsvis kan man säga att detta verktyg för mätning tillför mycket när man 
har nytta av att ha med sig befintliga kartor och attribut ut i fält. För att få en bra 
arbetsmiljö föreslås för ergonomin Sacci-kroken, och ur praktisk synvinkel 
rekommenderas Bluetooth starkt. Vid inköp av dator bör man noga tänka igenom vilka 
gränssnitt man behöver, nu och ett steg framåt, och se till att få en dator skräddarsydd 
efter de behoven. Det finns en tröskel att ta sig över för att komma igång och dra nytta av 
lösningen, man behöver få förståelse för hur GIS-programvaran fungerar. Programmiljön 
är komplex att konfigurera, men när allt väl är på plats och man har lärt sig funktionerna 
går det snabbt att mäta. Man bör satsa på utbildning i programvaran för att så snabbt som 
möjligt lära sig de funktioner man behöver, och för att kunna utnyttja alla de möjligheter 
som finns.  
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Bilaga A – IP-klassning 
IP-klassning är en tvåställig sifferkombination där den första siffran beskriver grad av 
skydd mot beröring och inträngande föremål, och den andra siffran står för grad av skydd 
mot inträngning av vatten (SP, 2007). 
 
1:a siffran – Skydd mot beröring och föremål 
 

0 Oskyddat 
1 Skydd mot en sfär med 50 mm Ø och ett tryck på 50 N 
2 Skydd mot ett ’provfinger’, sfär med 12.5 Ø och tryck 10/30 N 
3 Skydd mot sond, ett objekt med 2.5 mm Ø och ett tryck på 3 N  
4 Skydd mot ståltråd, 1 mm Ø och 1 N 
5 Dammskyddat 
6 Dammtätt 
 

 
2:a siffran – Skydd mot vatten 

 
0 Oskyddat 
1 Droppskyddat 
2 Droppskyddat vit lutning max 15º 
3 Strilsäkert 
4 Striltätt 
5 Spolsäkert 
6 Spoltätt 
7 Vattentätt 
8 Tryckvattentätt 
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Bilaga B – Programvaror 
Allsat 
gl-survey 
 
Kravuppfyllnad gl-survey 

1 M2:1 
Standariserad överföring till Oracle, MS SQL Server, MS Access m.fl. 
SHP, DXF, DWG, DGN, ASCII och många andra. Bitmaps. 

2 M2:2 Ja? 
3 M2:3  
4 M2:4 Konvertering mätdata till valt koordinatsystem i realtid. 
5 M2:5 Engelska 
6 M3:1 Alla existerande GNSS mottagare, NMEA 
7 M3:2 Alla standardmodeller 
8 M3:3 Ja, men lite olika dialoger 
9 M4:1 Ja 
10 M4:2 Ja 
11 M4:3  
12 M4:4 Ja 
13 M4:5 Zoom, pan, sökning 
14 M4:6 Ja 
15 M4:7  

16 M7:1 

Nej. Blinken AS, Østkilen 4, 1621 Gressvik, Norge 
www.blinken.no 
Allsat GmbHm, Am Hohen Ufer 3A, 30159 Hannover, Germany, 
www.allsat.de 

17 M7:2 Tablet PC/PC: Windows 9x/NT/2000/XP 
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Chaos Systems AB 
Topocad 
 
Kravuppfyllnad Topocad 

1 M2:1 
Koppling mot Oracle Spatial DB möjlig, även koppling mot Excel, SQL 
db, ArcSDE och personlig geodatabas. 
Import av  DWG, DXF, DGN.  

2 M2:2  
3 M2:3 Attribut kopieras 
4 M2:4  
5 M2:5 Svenska 
6 M3:1 NMEA0183 
7 M3:2 Nej 
8 M3>3 Nej 
8 M4:1 Ja 
9 M4:2 Ja 
10 M4:3 Ja 
11 M4:4 Ja 
12 M4:5 Zoom 
13 M4:6  
14 M4:7  

15 M7:1 
Chaos Systems, Solna Strandväg 14, 171 54 Solna, 410 415 00 
www.chaos.se 

16 M7:2 
Windows NT/98/2000/XP 
Minimum 80 Mb disk, 128 Mb minne 

 
Utvärdering: Fått en utvärderingslicens på 30 dagar (Söderberg, 2007). 
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ESRI 
ArcPad 
Mobilt GIS för karthantering och mätning i fält (ESRI, 2007). 
 
Kravuppfyllnad ArcPad 

1 M2:1 
Format: SHP 
Raster image formats: JPEG, PNG, CADRG, BMP, MrSID 

2 M2:2 Ja. 
3 M2:3 Ja 

4 M2:4 
Transformationsparametrarna för konvertering till WGS84 måste vara 
kända. Transformation med Bursa-Wolf, Coordinate Frame, Geocentric 
Translation eller Position Vector. Ej stöd för grid-baserad transformation. 

5 M2:5 Svenska/engelska 

6 M3:1 
NMEA0183, TSIP (Trimble), Earthmate (DeLorme), PLGR (Rockwell), 
Synchronization Software, Microsoft ActiveSync 3.8 
Stöd för GPSer som använder något av ovanstående protokoll 

7 M3:2 Nej 
8 M3;3 Nej 
9 M4:1 Aktuell GPS-position kan sparas. 
10 M4:2 Ja 
11 M4:3 Ja 
12 M4:4 Nej 

13 M4:5 
Variabel och fix zoom, zoom till lager, panorering, centrera på aktuell 
GPS-position, rotera kartan, sökning på attribut och koordinater 

14 M4:6 Skissa anteckningar möjligt 
15 M4:7 Överföring via Internet och trådlös kommunikation 

16 M7:1 
ESRI Sweden AB, Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista, 655 32 60 
www.esri.se 

17 M7:2 
Desktop/Tablet PC: Windows XP/XP Tablet Edition, Windows 2000 
Pocket PC: Windows CE 4.2 / 5.0, Windows Mobile 2003/ 5.0 
Min 64 MB RAM 
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Leica Geosystems 
MobileMatrix Professional 
 
Kravuppfyllnad MobileMatriX 

1 M2:1 
SHP, DXF, DWG, DGN m. fl 
Raster: Många format   

2 M2:2  
3 M2:3 Ja 
4 M2:4 Ja, i realtid 
5 M2:5 Engelska 
6 M3:1 NMEA-kompatibla GPSer med kabel, Bluetooth eller radio 
7 M3:2 Leica 
8 M3:3 Ja 
9 M4:1 Ja 
10 M4:2 Ja 

11 M4:3 
Ja. Frågan är hur man sedan lämpligast överför uppdateringarna till 
databasen på kontoret. 

12 M4:4 Ja 
13 M4:5 Zoom, pan, sökning, även med SQL-frågor 
14 M4:6 Ja 
15 M4:7  

16 M7:1 
Leica Geosystems AB, Glimmervägen 14, 191 62 Sollentuna, 625 30 00, 
http://www.leica-geosystems.com/se 

17 M7:2 
Windows XP/2000, XP TabletPC 
Kräver: 850 MHz, 512 Mb RAM, 4 GB, Internet Explorer 
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Svensk Byggnadsgeodesi 
GeoPad Professional 
Programvaran visad av Erik Trehn, SBG, 2007-02-22. 
 
Kravuppfyllnad GeoPad 

1 M2:1 

.geo .lin .prf .skv .llc .pxy (kan läsas o skrivas) 
AutoCad-ritningar;.dxf (ascii) som bakgrundsbild men inte att editera 
Rasterbilder .jpg .bmp .gif .png 
GEO behövs som program för konvertering mellan GeoBas och GeoPad 

2 M2:2 Troligen inte 
3 M2:3 Troligen inte 
4 M2:4 Ja 
5 M2:5 Svenska 
6 M3:1 Alla ledande märken av GPSer, NMEA 

7 M3:2 
Alla ledande märken av totalstationer, Bluetooth (>500 m), radio (300m vid 
kontinuerlig mätning), seriell 

8 M3:3 Ja 
9 M4:1 Ja 
10 M4:2 Ja 
11 M4:3 Nej, lager kan tändas och släckas 
12 M4:4 Ja 
13 M4:5 Zoom 
14 M4:6 Nej 
15 M4:7 Ja, GEO krävs 

16 M7:1 
SBG, Svensk Byggnadsgeodesi, Kvarnbergsvägen 27, 141 45 Huddinge, 
711 20 90, www.sbg.se 

17 M7:2 
Windows CE 3.0 eller senare, Windows Mobile 2000 (Pocket PC), 
Windows XP 
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TopCon 
TopSURV 
 
Informationen hämtad från hemsida (TopCon, 2007) samt i monter på Kartdagarna. 
 
Kravuppfyllnad TopSURV 
 

1 M2:1 DXF 
2 M2:2 Koder kan laddas upp eller knappas in direkt 
3 M2:3 Nej 
4 M2:4 Ja 
5 M2:5 Ja 
6 M3:1 Endast TopCons GPSer  
7 M3:2 Ja 
8 M3:3  
9 M4:1  
10 M4:2 Ja 
11 M4:3 Nej 
12 M4:4 Ja 
13 M4:5  
14 M4:6  
15 M4:7 Trådlöst internet 

16 
M7:1 Top Position AB, Bagarbyvägen 61, 191 34 Sollentuna 

www.topposition.se 
17 M7:2 Windows CE 
 
GMS-2 
GPS och GLONASS-mottagare. GPS RTK med Bluetooth, digitalkamera. Stöd för 
Arcinfo på Windows CE. 
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Trimble 
Trimble Survey Controller Field Software 
 
Informationen är inhämtad på websida (Trimble, 2007) samt vid besök på Kartdagarna, 
 
Kravuppfyllnad Trimble Survey Controller Field Soft ware 
 

1 M2:1 DXF, SHP, CSV, DC, JobXML, LandXML, Custom ASCII 
2 M2:2 Ja 
3 M2:3 Ja 
4 M2:4 Ja 
5 M2:5 Svenska/engelska 
6 M3:1 Endast Trimble GPS, Bluetooth 
7 M3:2 Radio, Optiska totalstationer från olika tillverkare? 
8 M3:3 Ja 
9 M4:1 Ja 
10 M4:2 Ja 
11 M4:3 Nej, uppdateringar kan endast göras på det som är inmätt 
12 M4:4 Ja 
13 M4:5 Zoom, sökning 
14 M4:6 Nej 
15 M4:7 Bluetooth -> Mobil -> Internet, WiFi -> Internet, E-mail 

16 M7:1 
Trimtec AB, Finlandsgatan 58, 164 74 Kista, 633 63 70, 
www.trimtec.se 

17 M7:2 Windows CE 
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Bilaga C – Datorer 
DRS Technologies – Walkabout Computers 
Hammerhead & Hammerhead Xtreme 
 

 
Hammerhead xTreme - (Mobildata, 2007) 
 
Informationen är hämtad från Mobildatas websida (2007). 
 
Kravuppfyllnad Hammerhead & Hammerhead Xtreme 
  Hammerhead xTreme 
1 H1:1 40 / 60 GB  
2 
3 
4 
5 

H2:1 
H3:1 
H3:2 
H4:2 

Wireless 802.11, Bluetooth, USB, Ethernet LAN, PCMCIA, 
Flexspace OEM Socket 

 

6 H4:1 10.4 SVGA 800 x 600 All-Vis / 10.4” XGA 1024 x 768 Reflectiv  
7 H5:1 IP65 IP66/67 
8 H5:2 1.2 m fall  
9 H5:3 Ja, ffa Reflective  
10 H5:4 -15 ºC – 60ºC  
11 H6:1 Ja  
12 H6:2 Ja  
13 H6:3 512 MB / 1 GB  
14 H6:4 1.1 GHz Intel Pentium  
15 H6:5 2.2 kg 2.1 kg 
16 H6:6 4 tim  
17 H6:7 270 x 210 x 40 mm  

18 H7:1 
Mobildata AB, Hörnåkersv 6A, 183 65 Täby, www.mobildata.se 
Forest IT Design, Box 509, 331 25 Värnamo,www.forest-it.se  

 

19 H7:2 1 år  
20 H7:3 Windows XP Tablet / Windows XP Professional  
 
Pris: ca 35 000 och 40 000 
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Itronix 
GoBook DuoTouch 
 

 
GoBook DuoTouch (Handheld, 2007, Itronix, 2007) 
 
Informationen är hämtad från Itronix hemsida (2007). 
 
Kravuppfyllnad GoBook DuoTouch 
1 H1:1 40 GB / 80 GB 
2 
3 
4 
5 

H2:1 
H3:1 
H3:2 
H4:2 

RJ-11 Modem, LAN, PC Card, 2 USB, WAN, WLAN 802.11, PAN 
(Bluetooth), GPS 

6 H4:1 8.4” SVGA, 800 x 600, TFT 
7 H5:1 IP54 
8 H5:2 26 fall 1.2 m i betong 
9 H5:3  
10 H5:4 -20ºC – 60 ºC 
11 H6:1 Ja 
12 H6:2 Ja 
13 H6:3 512 – 1280 MB SDRAM 
14 H6:4 1.1 GHz Intel Pentium 
15 H6:5 1.8 kg 
16 H6:6  
17 H6:7 270 x 184 x 42 mm 

18 H7:1 
Mobildata AB, Hörnåkersvägen 6A, 183 65 Täby, www.mobildata.se 
Handheld Scandinavia AB, Nya Stadens torg 1B, 531 31 Lidköping, 
www.handheld.se 

19 H7:2 3 år 
20 H7:3 Windows XP Tablet 
 
Pris: 27 000 kr 
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JLT Mobile 
JLT 8403 Field Tablet PC 
 

 
JLT 8403 – (JLT Mobile, 2007) 
 
Informationen är hämtad från JLT Mobiles hemsida (2007). 
 
Kravuppfyllnad JLT8403 
1 H1:1 20 GB 
2 
3 
4 
5 

H2:1 
H3:1 
H3:2 
H4:2 

USB, Firewire 

6 H4:1 8.4” TFT SVGA 800x600 
7 H5:1 IP65 
8 H5:2 1 m ned i betong 
9 H5:3 Ja 
10 H5:4 -20ºC – 50 ºC 
11 H6:1  
12 H6:2 Broschyr framhåller fria händer, men hur? 
13 H6:3 256 Mb, 512 Mb optional 
14 H6:4 800 MHz Transmeta Crusoe 
15 H6:5 1.6 kg 
16 H6:6 6 tim 
17 H6:7 250 x 183 x 37 mm 

18 H7:1 
JLT Mobile Computers AB, Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö,  
www.jltmobile.com 

19 H7:2 1-3 år 
20 H7:3 Windows Family 
 
Pris: Ca 25 000 
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Mettenmeier 
colibri x6 
 

 
colibri x6 – (Robust-PC, 2007) 
 
Information är hämtad från Robust-PCs hemsida (2007). 
 
Kravuppfyllnad colibri 
1 H1:1 40 GB (större hårddisk möjligt) 
2 
3 
4 
5 

H2:1 
H3:1 
H3:2 
H4:2 

Kombi VGA/USB, LAN Network Ethernet, seriell (special). 
32-bit cardbus interface. 
Inbyggd USB för t ex Bluetooth, WLAN 802.11 eller hårdvarulås.  

6 H4:1 10.4 ” TFT 1024 x 768 (XGA) 
7 H5:1 IP66 front, IP54 hela 
8 H5:2 Ja 
9 H5:3 TFT, (XGA), sunlight 
10 H5:4  
11 H6:1 Aktiv penna, magnetisk 
12 H6:2 Ja 
13 H6:3 512 Mb 
14 H6:4 Intel Pentium M 1,2 GHz 
15 H6:5 2,5 kg 
16 H6:6 2-3 tim, byte går att göra i stand-by läge 
17 H6:7 296 x 240 x 38 mm 
18 H7:1 Levereras av Leica (tillsammans med MobileMatrix) 
19 H7:2  
20 H7:3 Windows XP Tablet 
 
Pris: 40 000 – 50 000? 
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Panasonic 
Toughbook CF-19 
 

 
CF-19 (Toughbook, 2007a) 

  
CF-18 (Toughbook, 2007b  ) 

 
Information är hämtad från Toughbooks hemsida (2007a, 2007b) 
 
Kravuppfyllnad CF-19 
1 H1:1 80 GB 
2 
3 
4 
5 

H2:1 
H3:1 
H3:2 
H4:2 

Seriell port, VGA, WLAN 802.11, Bluetooth, 3G, GPS, LAN, 2 * USB, 
Modem 

6 H4:1 10.4” 1024 x 768 XGA TFT 
7 H5:1 IP54 
8 H5:2 0.9 m fall 
9 H5:3 Anti-glare XGA Active Matrix (TFT) colour LCD (XGA) 
10 H5:4  
11 H6:1 Ja 
12 H6:2 Ja 
13 H6:3 512 – 4096 Mb 
14 H6:4 1,06 GHz Intel Duo  
15 H6:5 2,3 kg 
16 H6:6 4 – 8 tim  
17 H6:7 271 x 49 x 216 

18 H7:1 
Mobildata AB, Hörnåkersvägen 6A, 183 65 Täby, 
www.mobildata.se 

19 H7:2 3 år  
20 H7:3 Windows XP, Windows XP Tablet 

 

Pris: ca 30 000 
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xplore Technologies 
 
iX104C²  & iX104C³  

 
iX104C3 (xplore Technologies, 2007) 
 
Produktinfo hämtad från xplore Technologies (2007) 
 
Kravuppfyllnad iX104 
  iX104C² iX104C³ 
1 H1:1 40 GB / 80 GB  
2 
3 
4 
5 

H2:1 
H3:1 
H3:2 
H4:2 

USB, LAN, Bluetooth option, PCMCIA slot, Remote SIM 
socket for eGPRS, WLAN 802.11  

 

6 H4:1 10.4” XGA TFT (1024 x 768), Optional AllVue  
7 H5:1 IP67 IP65 
8 H5:2 1.2 m ned i betong  
9 H5:3 Optional AllVue LCD  
10 H5:4 -20ºC – 60 ºC  
11 H6:1 Ja  
12 H6:2 Ja  
13 H6:3 256 Mb, Optional 512 MB / 1 GB  
14 H6:4 1.1 GHz Intel Pentium 1.2 GHz 
15 H6:5 2.2 kg 2.5 kg 
16 H6:6 3.5 tim  
17 H6:7 285 x 210 x 41 mm  

18 H7:1 

Mobildata AB, Hörnåkersvägen 6A, 183 65 Täby,  
www.mobildata.se 
Psion Teklogix, Hammarby Fabriksväg 23, 120 33 
Stockholm, 452 88 80, www.psionteklogix.com 

 

19 H7:2 3 år  
20 H7:3 Windows XP Pro Tablet  
 

Pris: ca 30 000 



  43 

TDS / Trimble 
 
Information är hämtad från Trimbles hemsida (2007). 
 
Recon 

 
Recon (Trimble, 2007) 
 
 
Kravuppfyllnad Recon 
 

1 H1:1 256 Mb 
2 
3 
4 
5 

H2:1 
H3:1 
H3:2 
H4:2 

Bluetooth, Seriell, WLAN 

6 H4:1  
7 H5:1 IP67 
8 H5:2 USA-std MIL-STD-810F, 26 fall från 1.22 m i plywood over betong 
9 H5:3 240 x 320 pixlar (1/4 VGA) TFT  
10 H6:1 Penna, 10 tangenter + mjukvarutangentbord 
11 H6:2 Hand strap 
12 H6:3 64 Mb 
13 H6:4 400 MHz 
14 H6:5 0.49 kg 
15 H6:6 12-30 tim 
16 H6:7 165 x 95 x 45 mm 

17 H7:1 
Trimtec AB, Finlandsgatan 58, 14 74 Kista, 633 63 70 
www.trimtec.se 

18 H7:2 Windows Mobile  
 
Innehåller även standardprogramvaror så som Windows Explorer, WordPad, ActiveSync 
mm. 
Pris: 2005 ca 14 000:- 
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TSC2 

 
TSC2 (Trimtec, 2007) 
 
Kravuppfyllnad TSC2 
 

1 H1:1 512 Mb 
2 
3 
4 
5 

H2:1 
H3:1 
H3:2 
H4:2 

802.11 WLAN, USB, seriell 232, Bluetooth, CompactFlash, SD-kort, 
Radio, Via GSM/GPRS-modem -> �ttribut-komm 

6 H4:1  
7 H5:1 IP67 
8 H5:2 26 fall från 1.22 m mot plywood över betong 
9 H5:3 320 x 240 pixlar (QVGA), TFT-LCD, läsbar i dagsljus 
10 H6:1 Fullt alfanumeriskt 
11 H6:2  
12 H6:3 128 Mb 
13 H6:4 520 MHz 
14 H6:5 0.95 kg 
15 H6:6 -> 30 tim 
16 H6:7 266 x 131 x 48 mm 

17 H7:1 
Trimtec AB, Finlandsgatan 58, 14 74 Kista, 633 63 70 
www.trimtec.se 

18 H7:2 Windows Mobile 5.0 
 
Innehåller även standardprogramvaror så som Internet Explorer, Word Mobile, Outlook 
Mobile, ActiveSync mm. Insticksminne för GPRS, GPS, kamera etc 
 


