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Förord 

Min utbildning till högskoleingenjör inom geomatik med inriktning mot mätning på 

Högskolan i Gävle avslutas med ett 10 poängs examensarbete på B-nivå. Denna rapport 

är resultatet av detta. 

 

Jag vill tacka alla killar på Svenska Mätcenter AB som med sina kunskaper och sitt 

tålamod hjälpt mig att genomföra detta examensarbete. 

 

Gävle, juni 2007 

 

Therese Brännlund 
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Sammanfattning 

Målet med detta examensarbete var att jag skulle omvandla mina teoretiska kunskaper 

inom mätning till praktiska färdigheter. Resultatet blev denna skriftliga rapport, en 

muntlig presentation och en poster.  

Jag gjorde mitt examensarbete hos Svenska Mätcenter AB. Projektet hette KK4 och 

innefattade kulsinterverk, utfrakt och bangård på LKAB:s anläggning i Kiruna. Svenska 

Mätcenter AB var även utsättare nere i gruvan där LKAB drev en ny väg. Under mitt 

examensarbete var jag runt på alla delarna av projektet för att lära mig så mycket som 

möjligt.  

När mina fem veckors praktik var över hade jag lärt mig en hel del om mätning i 

allmänhet och byggmätning i synnerhet. De områden där mina kunskaper ökade mest var 

inom toleranser, kvalitetssäkring, tunnel- och gruvmätning och maskinstyrning.  

En relationsritning över bultgrupperna vid drivstationen skapades för att kontrollera att de 

låg inom toleranserna. 

Den slutsats jag har dragit är att all kunskap man får inom skolan är bara en bråkdel av 

vad man kommer att lära sig när man börjar jobba. Men det är en bra bas att stå på. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

LKAB investerar 6,4 miljarder kronor på 2,5 år i ett projekt som innefattar 

anrikningsverk (KA3), kulsinterverk (KK4) (se figur 1), produktionshöjande åtgärder i 

gruva och i nuvarande förädlingsverk, infrastruktur och en del miljöförbättrande åtgärder 

som t.ex. rökgasrening (LKAB, 2007a).  Peab är huvudentreprenör för KA3 och NCC för 

KK4. KK4 är i sin tur indelat i varma och kalla delen, utfrakten och bangården. Svenska 

Mätcenter AB, som jag gjort mitt examensarbete hos, är underentreprenör till NCC. 

LKAB driver även en ny väg (V22) nere i gruvan där Svenska Mätcenter AB är utsättare. 

Jag har varit runt på alla delarna av projektet, för att lära mig så mycket som möjligt om 

de olika delarna. Men den mesta tiden har jag varit på utfrakten och den del som kallas 

drivstation.  

 

 

Figur 1. Kiruna kulsinterverk 4 (KK4). 

 

1.2 Allmänt 

De objekt som har satts ut och mätts in under mitt examensarbete är en del av de 

investeringar som görs för att öka järnmalmsproduktionen med 5 miljoner ton per år. 

I Kiruna har det producerats järnmalm i över 100 år. Järnmalmen bryts med en metod 

som kallas skivrasbrytning (se figur 2). Tillredningen består av att en ort drivs in under 

malmen. Rasborrningen görs som en solfjäder. Sprängning sker varje natt runt 01.30. 

Raslastningen sker med lastare, varav 3 är fjärrstyrda från kontorsbyggnaden. Lastarna 
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tippar malmen i ett störtschakt, en vertikal ficka i berget. Längst ner i schaktet finns en 

maskin som tappar malmen på de fjärrstyrda tågen som sedan tömmer malmen i krossen. 

Därefter fraktas malmen i skippar (malmhissar) upp till förädlingsverken ovan jord 

(LKAB, 2007b). 

 

 

Figur 2. Skivrasbrytning (LKAB, 2007b). 

 

 Förädling av malm: 

• Malmen finkrossas till bitar som är mindre än 20 mm.  

• I sovringsverket skiljs malmen från gråberget genom magnetisk separering. 

• I anrikningsverket mals malmen till slig, ett fint pulver, som blandas med vatten. 

Ett annat ord för det är slurry. De oönskade beståndsdelarna rensas bort genom 

magnetisk separation och flotation (se figur 3). 

• I kulsinterverket avvattnas slurryn med hjälp av stora filter (se figur 4). Malmen 

blandas med olika tillsats- och bindemedel och rullas till pellets (se figur 5). 

Därefter bränns pelletsen i 1250 grader i en stor ugn (kiln) (se figur 6). Pelletsen 

kyls sedan ner till mindre än 50 grader innan de fraktas till silosarna i väntan på 

transport ut i världen (LKAB, 2007c). 

• Varje pellets består av ca 65 % järn (Furuhovde, 2007). 
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Figur 3. Flotation (Nationalencyklopedin, 2007).  

 

 

Figur 4. Filterplan, där slurryn avvattnas. 

 

 

Figur 5. Järnmalmpellets (LKAB, 2007d). 

 

 

Figur 6. Kiln, den stora ugnen där pelletsen bränns. 
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1.3 Syfte 

Målsättningen med detta examensarbete är att jag ska omvandla mina teoretiska 

kunskaper inom mätning till praktiska färdigheter. Detta ska redovisas genom denna 

skriftliga rapport, en muntlig presentation samt en poster. 
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2 Material och metod  

2.1 Toleranser 

Byggplatstoleransen är en maxavvikelse och kan delas in i tillverknings-, utsättnings- och 

monteringstolerans enligt följande formel (HMK BA1):  

 

2222
mut cTbTaTT ++=     (1) 

 

T = byggplatstolerans 

tT = tillverkningstolerans 

uT = utsättningstolerans  

mT = monteringstolerans 

a, b och c är konstanter mellan 0,2 – 2 (HMK BA1). De baseras på statistiska 

överväganden, erfarenhetsvärden och att måttavvikelserna är normalfördelade. Vid 

överslagsberäkningar kan dessa sättas till 1 (HMK BA1). Då får alla toleranser lika stor 

betydelse och utsättningstoleransen kan beräknas med följande formel: 

 

3

T
Tu =      (2) 

 

I HusAMA 98 föreslås att utsättningstoleransen beräknas med följande formel:  

 

24,0 TTu ∗=     (3) 

 

Skillnaderna mellan dessa formler kan ses i Tabell 1. Toleranserna är symmetriska.  

 

Tabell 1. Toleranser i mm  

enligt formlerna (2) och (3). 

T  uT (2) uT (3) 

3   1  1 
5   2  3 
8   4  5 
12   6  7 
15   8  9 
20   11  12 
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Tabell 1 visar att toleransen kan beräknas med endera formeln, HusAMAs formel (3) ger 

ett marginellt större utrymme (~10 %) för utsättningstoleransen än vad formel (2) gör.  

Mätningarna ska genomföras enligt SS-ISO 4463-1 (HusAMA 98). SS-ISO 4463-1 är den 

internationella standarden som ställer krav på mätningarna, i första hand när det är frågan 

om husbyggnad (HMK BA4). Standarden ger rekommendationer till hur mätningarna ska 

genomföras, men framförallt ställer den krav på toleranser och hur kontrollerna av dessa 

krav ska genomföras (HMK BA1). 

 

2.2 Stationsetablering och inmätning 

Det fanns två metoder för att etablera instrumentet. Fri station och etablering över känd 

punkt. Fri stationsetablering användes i de allra flesta fall. Uppe på laststationen användes 

en känd punkt. Där fanns en gjuten pelare med kända koordinater som instrumentet 

monterades på. Pelaren göts för att underlätta mätningarna där uppe.  

 

2.2.1 Känd punkt 

Instrumenten centrerades över en känd punkt med hjälp av optiskt- eller laserlod. För att 

orientera instrumentet mättes minst en referenspunkt in. Om även höjder skulle mätas 

bestämdes instrumenthöjden, från marken och upp till instrumentets mätcentrum, med 

hjälp av ett måttband. Långa siktlängder var att föredra vid val av referenspunkt eftersom 

det minimerade centrerings- och koordinatfelets inverkan på orienteringen. Som kontroll 

att ingenting hänt med instrumentets orientering avslutades mätningarna med att mätta in 

referenspunkten igen. (HMK-Ge:D) 

 

2.2.2 Fri station 

Instrumentet ställdes upp på valfri plats. Instrumenthöjden mättes på samma sätt som vid 

etablering över en känd punkt. Den fria stationens läge bestämdes genom mätning mot 

kända punkter. För kontroll av stationsetableringen krävdes minst en överbestämning per 

obekant i plan och två överbestämningar i höjd. Detta ficks genom mätning mot tre kända 

punkter. De kända punkterna skulle vara jämnt fördelade runt stationspunkten för att få en 

bra konfiguration. En fri station med överbestämning och bra konfiguration gav högre 

noggrannhet än etablering över en känd punkt. Mätningarna avslutades med en inmätning 
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av ett bakåtobjekt som kontroll att inget hänt med instrumentets orientering under 

mätningarna. (HMK-Ge:D) 

 

2.2.3 Inmätning med fri station 

Stativet ställdes upp med benen brett isär så att det skulle stå stadigt. Blåste det lades 

även stenar på fötterna. Totalstationen, en Leica 1200, monterades och doslibellen 

ställdes in. Totalstationen etablerades mot två eller tre kända punkter. Toleransen för 

beräknat punktmedelfel i ett primärnät på en byggarbetsplats var 7 mm och medelfelet i 

utjämnad höjd var 5 mm (HMK-Ge:D). Överskreds dessa värden gjordes 

stationsetableringen en gång till. Alla stationsetableringar sparades i ett jobb som kallades 

0 och gavs stations id 070523a osv. Det första inmätningsjobbet för dagen fick namnet 

0705231T, där bokstaven står för första bokstaven i mätarens namn. Inmätningarna 

gjordes och lagrades på minneskortet. När inmätningarna var klara överfördes datat till 

datorn för fortsatta beräkningar via Leica kortöverföring i Geo (se figur 7). Därefter 

sparades filerna som koordinatfiler (*.pxy) och publicerades på PDSen. PDSen var NCCs 

dokumenthanteringssystem. 

 

 

Figur 7. Leica kortöverföring i Geo. 

 

2.3 Byggmätning 

2.3.1 Utsättning av glidform 

Utsättning av sluthöjd för glidformsgjutning (se figur 8). En vit tejpremsa sattes på 

armeringen. Glidformsgjutning användes för att gjuta silos för pellets. Metoden fungerade 
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så att formen rörde sig kontinuerligt uppåt med hjälp av hydraulkraft. 

Byggplatstoleransen var 50 mm i både plan och höjd (HMK BA4). 

 

 

Figur 8. Glidformsgjutning av KK3-2. 

 

2.3.2 Utsättning av väglinje 

En ny väg (V22) drevs fram nere i gruvan. Väglinjen som tagits fram av konstruktören 

sattes ut på bergväggen, även en bakrikt sattes ut på marken. Detta gjordes för att 

borriggen skulle ha något att gå efter när markeringen på väggen försvunnit. Vägens 

bredd sattes också ut. På väggarna sattes en linje ut som var 1,5 m upp från sprängbotten. 

Detta gjordes för att underlätta för lastarna. Skoporna var 1,5 m höga, så när skopans 

överkant var vid linjen på väggen var nivån bra. Borriggarna hade navigationssystem så 

att när de visste var väglinjen var visste de var de skulle borra. En gång var 

navigationssystemet trasigt så då fick vi sätta ut kantlinjerna för ortens placering. 

Kantlinjerna i taket målades med en pensel med ett långt teleskopskaft. Utsättningen av 

väglinjen gjordes varje eftermiddag. 

 

2.3.3 Kontroll av tunnelmodell 

För att kontrollera att sprängningarna var gjorda enligt ritning mättes sektioner in var 10:e 

meter som sedan lades in i Geo och jämfördes med en teoretisk tunnelmodell (se figur 9).  
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Figur 9. Kontroll av sprängning mot teoretisk tunnelmodell i Geo vid sektion 0/155. 

 

2.3.4 Etablering av byggnät 

Produktionsnätet/byggnätet för referenspunkterna närmast stuffen sattes ut av Svenska 

Mätcenters personal. Referenspunkterna gjordes av expanderbult som borrades in i 

bergväggen och reflextejp. Allteftersom stuffen förflyttade sig drev LKAB:s mätare fram 

stomnätet. Referenspunkterna de satte ut markerades med hylsor och tunnelspadar (se 

figur 10). 

 

Figur 10. Tunnelspade. 

 

2.3.5 Kvalitetssäkring 

När övertagandet av entreprenaden var klart hölls det byggmöten. Där beslutades om 

arbetsfördelningar, ansvar, rapportering och delmålsättningar. Målet med mätarnas 

kvalitetssäkring var att identifiera och åtgärda sådant som om de utförts felaktigt fått stora 

konsekvenser för funktionen och ekonomin. Kvalitetssäkringen var egentligen det arbete 

som gjordes före och under produktionen. Kontrollerna som gjordes efteråt kontrollerade 

att ställda krav hållits (HMK BA4).  
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NCC hade rutiner för mätavdelningen. De var indelade i allmänna rutiner, specifika 

rutiner för utfrakten, namngivning av filer och mätning/märkning för 

betongkonstruktioner och ingjutningsgods. I de allmänna rutinerna stod bland annat att 

rätt handlingar och utgångspunkter skulle användas, på vilken hemsida vädret skulle 

kontrolleras, att instrumentet och övriga hjälpmedel skulle hållas rena och att 

instrumentet skulle kalibreras en gång per skift.   

 

2.3.6 Utsättning av bultgrupper 

2.3.6.1 Toleranser 

Byggplatstoleransen för bultgrupperna var ± 12 mm (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Byggplatstoleranser för bultgrupper (HusAMA 98). 

Mått Tolerans 
mm 

Läge i sida för skruvgrupps  
centrumpunkt från närmaste 
sekundärlinje 
 

± 12 
 

Avstånd mellan skruvar i 
skruvgrupp 
 

± 3  

Avstånd från centrumpunkt i 
skruvgrupp till centrumpunkt i 
intilliggande skruvgrupp 
 

± 12 

Läge i nivå för överkant skruv 
 

± 12 

Lodavvikelse för enskild skruv 
 

1/100 

Vridning ± 8 
 

2.3.6.2 Markberedning 

Schaktningen av området som ska bebyggas sker numera med hjälp av maskinstyrning. I 

Kiruna användes GeoROG som är ett tredimensionellt maskinstyrningsprogram. En GPS-

antenn var placerad på grävmaskinens kropp och en mottagare inne i kupén. För att kunna 

bestämma GPS-antennens position i förhållande till bommens längd, stickan och skopan 

mättes grävmaskinen in (se figur 11). Med hjälp av sensorer som fanns i grävmaskinens 

styrsystem kunde GPS-positionen för skopan beräknas (Svensk Byggnadsgeodesi, 2007). 

En referensstation var uppsatt upp på taket på en av de högsta byggnaderna. En teoretisk 

terrängmodell över området skapades utifrån ritningarna och lades in i GeoROGen. Då 

kunde chauffören se var skopan befann sig i förhållande till den färdiga nivån. Det var 
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viktigt att tänka på vilken skopa som användes, eftersom skoporna hade olika positioner i 

förhållande till den teoretiska terrängmodellen. GeoROGen användes även till 

återfyllningen. I den teoretiska terrängmodellen såg chauffören de olika nivåerna på 

återfyllnadsmaterialet. Stickprovskontroller av den slutliga höjden efter återfyllningen 

gjordes med GPS.    

 

 
 

Figur 11. Grävmaskin med GPS-antenn och inmätta punkter på bommen och stickan (Svensk 

Byggnadsgeodesi, 2007). 

 

2.3.6.3 Fundament 

När markarbetet var slutfört sattes gjutformarna ut utifrån baslinjerna på ritningen (se 

bilaga 1 och 2). Toleransen för fundamenten var 20 mm (se tabell 3). Hörnen målades ut 

med sprejfärg och ibland slogs även korta armeringspinnar ner. När formen byggts och 

armeringen var klar sattes gjuthöjden ut på formen. Skulle det vara plintar på 

fundamenten sattes dessa ut på armeringen.  

 

Tabell 3. Byggplatstoleranser för  

grundkonstruktioner av platsgjuten  

betong (HusAMA 98). 

Mått Tolerans 
mm 

Dimensionsmått, längd, 
bredd, höjd 

± 20 

Läge i sida från närmaste 
sekundärlinje 

± 25  

Läge i nivå från 
sekundärpunkt i nivå 

± 20 

 

2.3.6.4 Plintar 

Plintar var de höga skaften som satt ovanpå ett fundament. Om det skulle sitta plåtar på 

plintarna sattes dessa ut när armeringen var klar. Den toleransen var 10 mm (se tabell 4). 

Därefter sattes gjutformarna för plintarna ut (se figur 12). När gjutformarna var byggda 

sattes gjuthöjden och baslinjerna ut. Utifrån baslinjerna monterade byggarna dit bultarna. 

När de monterat klart mättes bultarna in och kontrollerades mot de teoretiska bultarna för 
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att se om de låg inom toleransen på 12 mm (se tabell 2), en relationsritning skapades (se 

bilaga 3). Var bultarna inte inom noggrannheten korrigerades de. De teoretiska bultarna 

beräknades från baslinjerna på ritningarna eller togs fram från en dwg-ritning i Topocad.  

Efter gjutningen mättes bultarna in ytterligare en gång.     

Det sista momentet med plintarna var att sätta ut bulthöjden. Alla brickor och muttrar 

skruvades till den höjd de skulle ha inför monteringen av stålet. 

 

Tabell 4. Byggplatstoleranser för 

 ingjutningsgods (HusAMA 98).   

Mått Tolerans  
mm 

Läge i sida från närmaste 
sekundärlinje 

± 10 

Läge i nivå från 
sekundärpunkt i nivå 

± 10 

 

 

Figur 12. Gjutning av plintar. 

 

2.4 Störningar 

Mycket tid gick åt till att tolka och forska om vilka mått som var de rätta. Ett exempel var 

en ränna vi skulle sätta ut, på tre olika vyer av den fanns det tre olika höjder. Då fick vi 

ringa konstruktören och be honom ta reda på vilken som var den rätta.   

Vädret var också emot oss vissa dagar. Prismorna drevade igen med snö, så vi fick köra 

runt och rengöra dem mellan varje etablering.  

Dimma och regn gjorde att totalstationen ibland hade svårt att låsa på prismat.  

Den bästa tiden att utföra mätningarna var när arbetarna hade fika. Då var det inga 

maskiner eller människor som var i vägen.  
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3 Resultat 

Under mitt examensarbete lärde jag mig mycket om mätning i allmänhet och 

byggmätning i synnerhet. Den största delen av byggmätningen var utsättning utifrån 

referenslinjer. Så inom det området har jag verkligen utvecklat mina teoretiska kunskaper 

till praktiska färdigheter. Nya kunskaper och praktiska färdigheter fick jag även inom 

maskinstyrning, tunnel- och gruvmätning. Att tolka och förstå byggritningar är också 

något som jag lärt mig under den här tiden. 

Varje dygn drevs V22 fram ca 5 m. Så under perioden för den praktiska delen av mitt 

examensarbete förflyttades stuffen ca 120 m.  

Vid drivstationen där jag tillbringade den mesta av tiden gjordes även inmätningar för att 

kvalitetssäkra att bultgrupperna verkligen låg inom toleranserna. De teoretiska 

koordinaterna jämfördes med inmätningarna och en relationsritning skapades (se bilaga 

3).  
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4 Diskussion 

Teoretisk kunskap och lite praktiska färdigheter från skolan är en helt annan sak i 

jämförelse med vad som väntar i arbetslivet. Under skoltiden utförs mätningar till stora 

delar inne i en mäthall eller med goda yttre förhållanden, men när arbetslivet börjar tas 

det ingen större hänsyn till vädret. Det kan bl.a. innebära snöstorm eller regn och rusk, i 

alla fall för de killar som jag lärt känna under det här examensarbetet.  

Socialkompetensen är också viktig. Du som mätare ska kunna handskas med arbetsledare 

och arbetare. Här tror jag nog att jag har en fördel eftersom jag är tjej. De flesta 

arbetsledarna och arbetarna stannade gärna upp och pratade en extra stund om hur jag 

som tjej hamnat inom det här yrket.  

Problemet med ritningarna var ett återkommande problem. Projektörerna kontaktas 

nästan varje dag angående mått på ritningar. Detta tror jag beror på att byggandet går så 

fort fram att projektörerna inte hinner med att få fram korrekta ritningar.  

Kunskapen om maskinstyrning, GeoROG, tror jag är väldigt nyttig kunskap att ha 

eftersom de flesta maskinerna vid ett bygge numera är utrustade med den programvaran. 

Den slutsats jag har dragit är att all kunskap man får inom skolan är bara en bråkdel av 

vad man kommer att lära sig när man börjar jobba. Men det är en bra bas att stå på. 
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Bilaga 1 – Baslinjer över drivstationen och lastningen 
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Bilaga 2 – Ritning över fundamenten vid drivstationen 
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Bilaga 3 – Relationsritning för drivstationen 

 

 

De blå punkterna är de teoretiska koordinaterna för bultarna och de röda punkterna är de 

inmätta. Pilarna visar riktningen och siffrorna hur stor skillnaden är, i mm, mellan 

teoretiska och inmätta bultar.   

  


