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Förord 

Detta examensarbete på tio poäng har utförts på C-nivå och ingår som en del av 

utbildning till byggnadsingenjör respektive teknologie kandidat inom geomatik vid 

Högskolan i Gävle. Examensarbetet genomfördes som ett samarbete mellan 

byggnadsingenjörsprogrammet och geomatikprogrammet. 

Vi vill tacka våra examinatorer Göran Hed och Stig-Göran Mårtensson på 

Högskolan i Gävle för all hjälp. 

Vi vill även tacka arkitekten Stig Bengtsson på arkitektkontoret Urban Design för 

den inspiration han gett, Hans Holm på WSP i Örebro för värdefull information om 

standardiseringsarbete och Mikael Östlund på 3D Focus AB för hjälp med 

laserskanningen. 

 

Gävle, juni 2007  

Caroline Jödahl   Nils Larsson 
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Sammanfattning 

En om- eller tillbyggnad av en byggnad kräver ofta att befintliga ritningar värderas 

med avseende på aktualitet och geometri. Ritningarna kan förekomma i form av 2D-

ritningar eller som ett digitalt underlag. När ritningarna undersöks kan resultatet bli att 

dessa kräver en komplettering för att få ett relevant projekteringsunderlag eller en så 

kallad relationshandling. Befintliga ritningar kan ibland helt saknas och det krävs att 

nya relationshandlingar upprättas. I de fall där en osäkerhet finns om byggnadens 

geometri, genomförs en inmätning för att få en måttriktig relationshandling. 

Inmätningen kräver att mätdata efterbearbetas i CAD för att skapa en digital modell av 

byggnaden. Modellen utgör en relationshandling som kan användas av konsulter i 

projekteringsarbetet för den planerade ändringen av byggnaden. I allt fler 

projekteringsarbeten efterfrågas relationshandlingar där höjdinformation tillsammans 

med plankoordinater genererar så kallade 3D-relationshandlingar.   

Syftet med detta examensarbete på C-nivå (10 poäng) har varit att i någon 

omfattning genomföra samtliga delmoment i upprättandet av en 3D-relationshandling. 

Inmätningen genomfördes med tre olika instrument: handhållen avståndsmätare, 

totalstation och laserskanner. En jämförelse och analys av de olika metoderna 

genomfördes. En del av en byggnad mättes in med totalstation och därefter beräknades 

mätdata. Efter redigering av mätdata från inmätningarna med totalstation exporterades 

informationen till ett CAD-program och modellerades för att slutligen generera 2D-

ritningar. Genom ett praktiskt genomförande av delmomenten från inmätning till 

färdig relationshandling, har studien haft som mål att undersöka mättoleranser, 

databearbetning, modellering samt generering av 2D-ritningar. 

Studien visar att metoderna kan komplettera varandra och generera ett 

relationsunderlag med godtagbar noggrannhet för vissa syften. En mätning med 

handhållen avståndsmätare kan georefereras till ett yttre system genom att endast ett 

fåtal punkter bestäms med en totalstation.  

Resultatet av bearbetning i CAD visar att modellering av mätdata från totalstationen 

och laserskannern ger ritningar som stämmer bättre överens med de faktiska 

förhållandena än de ritningar som generas från mätning med den handhållna 

avståndsmätaren.  

Det finns begränsningar i tillämpningen av de SIS-normer som avser inmätning och 

byggutsättning, främst gäller detta SS-ISO 4463-1. Detta medför svårigheter att 

definiera korrekta toleranskrav vid upprättande av relationshandlingar. Mätning med 
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totalstation klarar kraven som ställs i HusAMA 98 för utsättningstolerans vid 

byggande.  

Punktmoln som genererats med laserskanningsteknik kan efter registrering och 

segmentering modelleras direkt i CAD. Möjlighet finns att hämta information i form 

av 3D-koordinater för enskilda objekt direkt ur punktmolnet. Laserskanning lämpar 

sig främst för objekt med hög detaljrikedom som fasader, omfattande installationer 

eller processindustri. I framtiden tror vi att laserskanning kommer att bli ett vedertaget 

hjälpmedel för skapandet av 3D-relationshandlingar. 

  Allt fler byggkonsulter blir medvetna om fördelarna med geometrisk 

dokumentation i 3D. Skapande av kompletta relationshandlingar i 3D kommer att 

kräva en ökad kunskap hos både byggnads- och mätningsingenjörer i framtiden. 

 Vid Högskolan i Gävle finns planer på en kurs med inriktning på inmätning av 

byggnader. Studenter på geomatik- och byggnadsingenjörsprogrammet kommer i 

kursen att få ta fram en 3D-relationshandling. Metodavsnitten om totalstation och 

laserskanning har därför beskrivits mer detaljerat.   
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Abstract 

Before the processes of rebuilding an existing building commence an evaluation of 

the existing drawings have to be done. Existing drawings can be either 2D-paper 

drawings or in a digital format. When evaluating the existing drawings one might find 

that these needs to be updated to serve as reference of basic data for the projection of 

the new building. A new 3D model has to be made. In some cases, there exist no 

drawings at all for an existing building that are to be reconstructed. The existing 

drawings can be found to have a deficiency with respect to geometry that calls for a 

survey of the building i.e. an as-built survey. The result of the as-built survey will 

need to be calculated and exported to CAD software for modelling. A digital model of 

the existing building is created in the CAD environment to. More of today’s work with 

basic data and the creation of digital models require height information in conjunction 

with the x, y coordinates in the purpose of creating a true 3D computer-based model. 

The intentions of this thesis (C-level) have been to carry through all the parts 

needed in establishing a 3D computer-based model. The surveying was done in three 

different ways: with the use of a hand held laser distance meter, with a total station 

and finally, a scan was done using a laser scanner. A comparison and analysis using 

the three different methods where done. Part of a building where surveyed with a total 

station and the polar observations were calculated. The x,y,z coordinates resulting 

from the calculation were then imported to a CAD software and modelled in 3D. 

Finally, 2D-paper drawings where generated from the 3D-model. The work was 

carried through in all parts from the actual surveying of the building, to the finalised 

2D-paper drawings. The issues that were examined are: tolerances, handling of 

different data formats, making of a 3D-model and generating 2D-paper drawings. 

The result shows that the used methods can be useful by themselves or in 

conjunction with each other. If measurements taken with a laser distance meter are 

connected with a few points taken with the total station, a georeferencing is made 

possible. The study showed that these two methods can be used to complement each 

other with sufficient accuracy for some purposes.  

The resulting models that were created using the CAD software showed that better 

accuracy were achieved when using the total station or the laser scanner than where 

the case when using the handheld laser distance meter. 

There were limitations found in the use of the Swedish standard (i.e. SIS) 

concerning tolerances, when attempts where made to make use of SS-ISO 4463-1. It 
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was not possible to define correct specifications for tolerances when applied to the 

generating of relation databases. The surveying’s carried out with the total station 

were found to be within the limits of setting out.  

When using the lasers canner the sum of measured points is referred to as a point 

cloud. The point cloud that where generated in the scanning process could be 

modelled in Architecture Desktop Design (i.e. ADT 2005) after the separate clouds 

where connected together (registered). Coordinates for desired objects could be 

extracted from the point cloud and these were given in 3D. Laser scanning is best 

suited for projects were quest is made for documenting objects with a vast amount of 

details like facades, complex installations or process-industry. In the near future, it is 

our belief that laser scanners will be used more frequently in the process of generating 

3D databases for buildings, and not only for the afore mentioned situations.  

Awareness of the advantage in using 3D-data is increasing among construction 

consultants in Sweden and the future 3D-models will gain on the traditional 2D-

models. In turn the quest for 3D-models will put a demand for enough skills among 

the construction- and surveying engineers of the future. 

At the University in Gävle plans are being made for a course in building surveying. 

Students within the Geomatics- and also the Construction Programme will be 

participating in a project to generate a 3D computer based model for a building. The 

parts in this thesis that covers the methods about total station and laser scanning are 

written in a more explanatory way with this in mind.    
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1 Introduktion 

1.1 Beskrivning av begreppet inmätning och relationshandling 

Många befintliga byggnader saknar måttriktiga ritningar. Begreppet uppmätning, 

eller det ur geodetiskt perspektiv mer korrekta inmätning, beskriver en mätteknisk 

åtgärd som krävs för att fastställa korrekta mått på ett befintligt objekt. En måttriktig 

ritning, som dokumentation av en befintlig byggnad i alla dess delar, utgör en del av 

en relationshandling.  

En komplett relationshandling för en byggnad eller anläggning utgörs av dokument 

och ritningar som beskriver aktuell status. Vid nyproduktion av en byggnad utgör 

relationshandlingen tillsammans med bland annat drift- och underhållsinstruktioner en 

del av den tekniska dokumentationen (HusAMA 98, 1998). Mått, storlek och 

geometriska förhållande dokumenteras genom en inmätning och utgör ett underlag för 

den totala relationshandlingen. Begreppet relationsunderlag förekommer också för en 

del av relationshandlingen. Inmätningen utgör grunden för upprättandet av 

relationshandlingar i plan och höjd, resultatet kan bli en CAD-modell i 3D. Åtgärden 

att mäta in en byggnad kan innefatta allt från några måttbandsmått till en 

laserskanning med miljontals punkter som resultat. Någon fastlagd norm eller 

toleransnivå för vad som avses med en inmätning finns inte.  

För äldre redan befintliga lokaler som köpcentra, skolor, sjukhus, kontor, bostäder 

samt industrilokaler kan en relationshandling behöva upprättas. Det är främst då en 

förändring av byggnaden ska ske. Avvikelser mellan hur byggnaden utförts och de 

aktuella geometriska förhållandena kan röra måttriktighet eller inbördes förhållanden 

mellan byggnadsdelar. En aktuell geometrisk dokumentation kan bidra till en 

effektivare process för arkitekter bygg- och projektledare. Efterfrågan om uppdatering, 

eller revidering av befintligt ritningsunderlag, kan medföra en omfattande 

relationsinmätning där krav på tillräcklig kunskap ställs på parten som ansvarar för 

inmätningen. Relationsinmätningen kan avse utvändiga mått som fasader, tak eller 

öppningsmått. Sannolikt kommer en inmätning att innebära fastställande av invändiga 

mått eller installationer.  

Det är sällan som omfattningen av inmätningen är klart definierad från början av 

projektet, kompletteringar och skärpta krav kan ställas efterhand (Bengtsson, 2007). I 

en studie vid Universitetet i Weimar, Tyskland presenteras en metod där en valfri 

kombination av inmätningsmetoder kan användas för att stegvis dokumentera 
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geometriska förhållanden i en befintlig byggnad (Donath, Thurow, 2005). En 

definition av byggnadselement och rum görs i ett tidigt skede med relativt enkla 

metoder som handhållen avståndsmätare eller talmeter. Efter hand kan en 

komplettering ske av data antingen med hjälp av en totalstation eller med en 

laserskanner. I examensarbetet har tre olika mätmetoder använts för att åskådliggöra 

möjligheter och begränsningar i framtagandet av 3D-relationshandlingar. Målgrupper 

för 3D-relationshandlingar kan bland annat vara: 

• Byggkonsulter, arkitekter och konstruktörer 

Ombyggnad eller förändring av en byggnad kräver relevanta 

bygghandlingar. Arbetet med att ta fram bygg- eller förslagshandlingar kan 

i många fall avsevärt underlättas om befintligt ritningsunderlag 

kompletteras med en relationsinmätning. Avvikelser i befintligt 

ritningsunderlag, i de fall där det existerar ett ritningsunderlag, kan i många 

fall undvikas genom att en aktuell dokumentation av byggnaden sker. En 

sådan dokumentation leder vid behov till att en inmätning genomförs.  

• Beställare, projektledare 

Avvikelser i bygghandlingar, på grund av inaktuella eller felaktiga 

relationshandlingar, kan medföra ökad kostnad och förlorad tid vid en om- 

eller tillbyggnad.  

• Fastighetsägare 

För att generera ett korrekt beräkningsunderlag för hyressättning, kan en 

inmätning bidra med korrekt storlek på ytor. 

1.2 Problem 

Inmätning av befintliga byggnader kan kräva att en specifik tolerans fastställs. 

Toleransen kopplas till syftet för inmätningen. Detta betyder att det är viktigt att i ett 

tidigt skede försöka bestämma vad inmätningen skall användas till. En stålstomme 

som skall byggas ihop med den befintliga stommen kräver en hög noggrannhet på 

inmätningen medan ett underlag för bygglovsansökan kanske bara kräver att husets 

yttermått bestäms. En osäkerhet råder om vilka normer som gäller för inmätning av en 

byggnad. Om en undersökning av mättoleransers nuvarande status genomförs, kan det 

bidra med att reda ut frågeställningen. Beroende på vilken information, 

detaljeringsgrad och noggrannhet en beställare önskar kan olika mätmetoder komma 

ifråga vid en inmätning.  
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Generaliseringar förekommer i olika skeden av processen med att upprätta en 3D-

relationshandling. En generalisering kan vara: hur exakt ett byggnadselement bestäms 

eller till exempel hur väl CAD-modellen stämmer överens med det som faktiskt mätts 

in. En utvärdering av vilka generaliseringar som påverkar den slutliga 

relationshandlingen kan öka kunskapen om dess inverkan. 

Efterhand som tekniken med totalstation och laserskanner utvecklas, och i framtiden 

också integreras, kommer ett 3D-relationsunderlag allt oftare att efterfrågas. I 

processen med att skapa ett tredimensionellt relationsunderlag, är bearbetning av 

inmätta linjer och punkter med hjälp av CAD ett viktigt steg. En 3D-modell framtagen 

i CAD kan användas som en gemensam modell av ett antal projektörer. De kan på ett 

effektivt sätt arbeta med en aktuell 3D-modell som underlag och interagera med andra 

i processen. Kunskap om vilka möjligheter dagens olika mätmetoder erbjuder är en 

tillgång för både de som medverkar i en byggprocess och de som har till uppgift att 

utföra en inmätning.  

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att genomföra en inmätning av en befintlig byggnad. 

Tre olika mätmetoder kommer att användas och jämföras med avseende på lämplighet 

och noggrannhet. Vidare undersöks hur de 3-dimensionella mätvärdena lämpligast 

överförs och används i 3D-CAD med syftet att skapa en 3D-modell. De normer och 

tillhörande toleranskrav som kan vara relevanta vid inmätning av byggnader kommer 

även att undersökas.  

Mål 

• Undersöka vilka standardiserade toleranskrav som gäller vid inmätning av 

byggnader. 

• Genomföra en inmätning av en del av en byggnad, utvändigt och invändigt i 3D. 

• Använda tre olika specifika mätmetoder vid bestämning av byggnadens geometri 

och analysera fördelar och nackdelar med de tre olika mätmetoderna. 

• Bestämma byggnadens läge i förhållande till referenssystem. 

• Ta fram 3D-relationshandlingar. 

• Generera exempel på 2D-ritningar framställda ur 3D-modellen. 

• Jämföra indata från de tre mätmetoderna med hänsyn till lämpligheten för CAD-

bearbetning. 

• Prova två olika metoder vid skapandet av 3D-modellen. 
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1.4 Orientering om och beskrivning av objektet 

För att genomföra relationsinmätningen av en byggnad valdes byggnad 96 på 

Högskolan i Gävle (Figur 1). Byggnaden från slutet av 1970-talet är i två plan; 

entréplan och källare. Fasaden är av tegel och träpanel.  

 
Figur 1. Orienteringsskiss över Högskolan i Gävle. Den rödfärgade byggnaden är hus 96.  

 

Källaren 

I Figur 2 visas källaren. En inbyggd rak trappa leder ner till förhallen (96:134) och 

kapprummet (96:133). Innanför kapprummet finns ett större rum (96:130) med tio 

pelare. Sex av pelarna står fritt i rummet och fyra är delvis inbyggda i väggen. Det 

stora rummet (96:130) har även två tillhörande skrubbar (96:131 och 96:132). I 

källaren finns inga andra öppningar än dörrar.  

Entréplan 

På entréplanet valdes rum 96:243 (Figur 3) med stomme av betongpelare i fasaden 

som bär upp sadelbalkar av betong i taket. De tre ytterväggarna har fönster och i den 

fjärde väggen finns tre dörrar. En av dörrarna går till ett intilliggande rum och de två 

andra går ut i entréhallen.  

 
Kungsbäcksvägen 

   50 m 
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Figur 2. Källarplanet skala 1:400. Figur 3. Entréplanet skala 1:400.

 

1.5 Val av metoder 

De tre mätinstrument som används i studien är:  

• Handhållen avståndsmätare. 

• Totalstation med möjlighet till reflektorlös mätning.  

• Laserskanner. 

 

De olika mätmetoderna med respektive efterbearbetningarna framgår av Figur 4. 

Modellering av de inmätta objekten utförs i CAD-program. I studien genomförs två 

intervjuer. Arkitekten Stig Bengtsson på arkitektkontoret Urban Design i Stockholm 

intervjuas initialt i studien för att på så sätt bidra med inspiration och tankar kring 

arbete med 3D-ritningar. Företaget Urban Design projekterar i 3D-CAD och intervjun 

görs med anledning av Stig Bengtssons medverkan vid en ombyggnation av 

Münchenbryggeriet i Stockholm. En intervju genomförs också med Hans Holm på 

WSP i Örebro för att ge studien en aktuell belysning av SIS (Swedish Standards 

Institute) pågående arbete med toleranskrav och normer.  
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Figur 4. Omfattningen av de olika mätmetoderna och efterbearbetning i CAD. 

 

1.6 Begränsningar i studien 

Examensarbetet är begränsat att gälla delar av byggnad 96 på Högskolan i Gävle. 

Rum 96:130 – 96:134 (Figur 2) i källaren tillsammans med rum 96:243 (Figur 3) har 

valts för den delen av inmätningen som utförs med hög detaljeringsgrad. Utvändigt 

mäts fasaden in runt hela byggnaden från sockel upp till takfot.  Den västra delen av 

byggnaden mäts mer detaljerat, bland annat mäts fönsteröppningar för att möjliggöra 

en inpassning med rum 96:243. Både bärande och icke bärande byggnadsdelar mäts i 
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alla tre metoderna. Vid mätning med handhållen avståndsmätare och totalstation mäts 

inga installationer. I fall där innertak eller installationer skymmer bärande 

konstruktionsdelar sker ingen mätning. Mätningen med totalstation utgör underlag för 

den 3D-modell som modelleras med största detaljeringsgrad. Mätning med handhållen 

avståndsmätare och laserskanner modelleras endast i form av plana ytor, för att 

kontroll skall kunna göras mellan de olika mätmetoderna.  

Egenkontroll och kvalitetssäkring är väsentliga begrepp vid all typ av 

byggdokumentation och speciellt vid inmätning. Tiden har inte medgett att dessa delar 

behandlas i examensarbetet.  

1.7 Målgrupp 

Rapporten riktar sig till studenter och personer som är relativt väl insatta i begrepp 

inom byggmätning och CAD. För personer som kommer att vara delaktiga i att 

utforma eller genomföra upprättande av 3D-relationshandlingar kan studien fungera 

som en övergripande information. 

1.8 Intervju med Stig Bengtsson 

Intervju 2007-04-02 med Stig Bengtsson, arkitekt på Urban Design i Stockholm 

Arkitekten Stig Bengtsson har arbetat i 3D-CAD på arkitektkontoret Urban Design 

sedan 1997. Med början 2002 har Urban Design varit delaktiga i ombyggnationen av 

Münchenbryggeriet i Stockholm. I ett av projekten, kallat Lobby-projektet, gjorde 

mätkonsultföretaget Mäteriet en inmätning av delar av byggnaden med två 

totalstationer. Väggmåtten togs på en nivå en meter upp från golvet för att undvika 

socklar och lister. Färgkodning gjordes för att skilja olika byggnadsdelar åt. Mätdata 

överfördes i dwg-format till arkitekternas CAD program ArchiCAD, där modellen av 

byggnaden skapades. Att bjälklagen inte var horisontella togs ingen hänsyn till då 

modellen gjordes. Arkitekterna valde att generalisera de horisontella ytorna och inte ta 

hänsyn till verkliga lutningar, eftersom det är mycket effektivare att arbeta så i CAD. I 

bakgrunden av sina ritningar behöll de dock filen med mätdata för att enkelt kunna ta 

fram verkliga höjder på till exempel bjälklag. 

Stig Bengtsson ser bara fördelar med att arbeta i 3D-CAD. Han säger att det går 

snabbare att genera fasader och planer ur en 3D-modell jämfört med 2D-CAD där alla 

fasader måste ritas separat. I 3D däremot skapas en modell som alla 2D-ritningar 

genereras ifrån. Till och med detaljer hämtas från modellen. På frågan om det är mer 
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kostsamt att rita i 3D svarar Stig Bengtsson att det snarare blir billigare eftersom det 

inte går åt lika mycket arbetskraft. Det räcker med en arkitekt som gör 3D-modellen 

och genererar 2D- ritningarna ur denna. Däremot säger han att 3D är lite mer 

tidskrävande i början av ett projekt men att det betalar sig på slutet. Nackdelen kan bli 

att om mycket tid läggs ned på ett projekt initialt, och projektet inte resulterar i en 

bygghandling eller färdig produkt, så har mycket tid gått förlorad. Bengtsson tillägger 

även att en utbildning behövs för dem som ska rita i 3D. 

På frågan om Bengtsson skulle vilja ha andra indata än den han får från en mätning 

med totalstation svarar han att han tycker att informationen räcker till. Han menar att 

noggrannheten är tillräcklig för den genomförda inmätningen av Münchenbryggeriet. 

Som ett exempel nämner han att differensen mellan mätresultaten från de två 

totalstationer var ungefär en centimeter. Samtidigt medger Stig Bengtsson att vid 

speciella former till exempel detaljrika fasader, är valet att använda en totalstation inte 

den effektivaste metoden. Han menar att vid sådana tillfällen kan en laserskanning 

vara bättre då mätdata blir ett moln av punkter istället för linjer.  

När vi frågar hur Stig Bengtsson ser på framtiden säger han att han tror att 3D 

kommer mer och mer. Redan nu efterfrågar kunder 3D-projektering och VVS-

konsulterna ritar gärna sina installationer i 3D då det är mycket enklare. Bengtsson 

säger att idag är det ett fåtal arkitektkontor som jobbar i 3D men han tror att om fem 

till tio år kommer alla arkitektkontor att jobba i 3D. 

1.9 Intervju med Hans Holm 

Intervju 2007-05-25 med Hans Holm 

Hans Holm som arbetar på konsultföretaget WSP i Örebro har bidragit i arbetet med 

att ta fram en del av de standarder som gäller idag. I Bilaga 3 redovisas de SIS 

standarder som är aktuella inom mätning och mätinstrument (Swedish standards 

institute, SIS, 2007). Några av de synpunkter som framkom vid samtalet med Hans 

Holm kan sammanfattas i följande punkter: 

• Det saknas idag regler för inmätning i 3D gällande relationsunderlag för 

befintliga byggnader. Någon vedertagen standard finns inte heller i Europa. 

Generellt i branschen gäller att 

- komponenter och konstruktioner som redovisas i särskilda kontrollprogram 

skall mätas in 

- komponenter och konstruktioner som ej är måttsatta skall mätas in 
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- komponenter och konstruktioner som överskrider toleranskrav (godkännes 

utan särskild åtgärd) skall mätas in, felaktiga skall göras om eller justeras 

- komponenter och konstruktioner som döljs i större konstruktion skall mätas 

in. Detta gäller främst installationer. 

• SS-ISO 4463-1 används i vissa fall än idag trots att den innehåller en del 

felaktigheter och inte berör inmätning i någon större utsträckning. Hänvisning till 

SS-ISO 4463-1 när det gäller utsättning finns i HusAMA 98 och HMK-Ge:D.  

• HMK BA 4 utgiven av Byggforskningsrådet innehåller toleranskrav för 

byggproduktion och baseras i vissa delar på SS-ISO 4463-1.  

• En teknisk kommitté inom SIS handhar standardiseringsfrågor för mätning, 

måttkontroll och toleranser. Kommande projekt är bland annat att ersätta SS-ISO 

4463 med nya regler för mätning inom hus- och markbyggnad. I denna kan även 

hantering av relationshandlingar innefattas. 

• Ett sätt att räkna fram en tolerans för inmätning skulle kunna vara att relatera 

inmätningstoleransen till den önskade utsättningstoleransen. Normalt används de 

toleranser som anges i HusAMA 98. 

 

Utsättningstoleransens del av den sammanlagda toleransen för en färdig 

konstruktion (HMK BA1, 1996). 

2222
UMTB TcTbTaT ∗+∗+∗=   (1)  

Där: 

BT = Sammanlagd tolerans för färdig konstruktion; byggplatstolerans (HusAMA 98, 

1998)  

TT = Tillverkningstoleransen (eller formsättningstolerans vid platsgjutning). 

UT = Utsättningstoleransen, beräkningsbar eller skattad 

MT = Montagetolerans, beräkningsbar eller skattad  

a, b och c = konstanter som varierar mellan 0 – 2,0.  

Normalt används värdet 1,0 för a, b och c vid praktisk tillämpning. Ett riktvärde på 

montagetoleransen har varit ± 8 mm (Holm, 2007). Om lika delar av den 

sammanlagda toleransen fördelas med en tredjedel på de ingående toleranserna 

(tillverkning-, utsättning- och montage) kan Formel 1 förenklas enligt följande. 

2222 *1*1*1 UMTB TTTT ++=   (2) 
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Om alla tre deltoleranser tilldelas lika stor del av den sammanlagda 

byggplatstoleransen så blir utsättningstoleransen: 

B
B

U TTT ∗≈= 58,0
3

   (3) 

Genom att sätta in ett relevant värde på byggplatstoleransen kan 

utsättningstoleransen beräknas. Den beräknade toleransen för inmätningen skall vara 

mindre eller lika med den framräknade utsättningstoleransen. Möjlighet finns att 

använda Tu/2 för utsättningens medelfel. Detta ger en viss risk (5%) men normalt 

acceptabla värden. Exempel: TB = 20 mm. Tu = 0,6 x 20 = 12 mm. Medelfel vid 

utsättning ≤ ± 6 mm (Holm, 2007). En undersökning om den genomförda inmätningen 

(med totalstation) klarar detta utfördes och redovisas i avsnitt 3.6.3. 

HusAMA och HMK-Ge:D 

I HMK-Ge:D Bilaga F anges toleransen i plan för exempelvis inmätning av ett 

hushörn till 20 millimeter och i höjd till 5 millimeter. Toleransen är beräknad för polär 

inmätning med totalstation. De toleranser som anges i HMK-Ge:D Bilaga F är inte 

relevanta ifråga om relationsinmätning utan endast för kartering och en mer allmän 

dokumentation. Det anges också att toleranserna som anges i tabellen 

”Är inte heltäckande för alla typer av inmätningsobjekt…” (HMK-Ge:D, 

1994). 

”De kan skärpas eller lindras efter de behov som gäller i olika 

sammanhang” (HMK-Ge:D, 1994). 

 

I RA 98 Hus, förklaras mer i detalj vilken information som skall ingå vid inmätning 

av hus. I avsnitt BBD.4 Inmätning av hus, framgår att krav finns på uppgifter om 

bland annat (HusAMA 98; RA 98 Hus, 1998): 

• vilka polygon- och fixpunkter som har använts vid inmätningen 

• i vilket referenssystem som de använda polygon- och fixpunkter anges 

• mätnoggrannhet i form av redovisade medelfel/standardavvikelse för 

inmätningen  
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2 Metoder och genomförande 

2.1 Relationshandling 

Relationshandlingar är de ritningar och beskrivningar som redovisar den verkliga 

utformningen av byggnaden. Efter färdigställande av en byggnad ska 

relationshandlingar lämnas till beställaren. Underlaget för handlingarna är reviderade 

bygghandlingar och annan dokumentation av förändringar (Nordstrand, 2006). Under 

en byggnads livslängd händer det ofta att ändringar görs av byggnaden. Ändringarna 

kan vara tillbyggnad, ombyggnad eller rivning och det medför att 

relationshandlingarna bör ändras. Emellertid är det inte alltid så, att det som förändras 

av byggnaden dokumenteras, vilket leder till att det inte finns några aktuella och 

måttriktiga ritningar för byggnaden. Har ändringarna dokumenteras kan problemet 

istället vara att ritningar inte är skalenliga efter omgångar av kopieringar och 

inskanningar till digitalt format. Då mer omfattande ändringar av byggnaden ska göras 

eller om fastighetsägaren vill mäta lokalernas areor kan det dock behövas aktuella 

handlingar för byggnaden. Efter en inmätning av den aktuella byggnaden kan nya 

relationshandlingar tas fram.  

Relationshandlingarna ska, precis som bygghandlingarna, följa Bygghandlingar 90 

som är rekommendationer för redovisning av den information som ritningarna 

innehåller. Bygghandlingar 90 är utgiven av Byggstandardiseringen, BST, och 

innehåller även rekommendationer för redovisning med CAD. (Nordstrand, 2006) 

Fullständiga relationshandlingar innehåller arkitektritningar, 

markbyggnadsbeskrivning, konstruktionsritningar, VVS-ritningar, elritningar, 

eventuella övriga special ritningar och tekniska beskrivningar (Nordstrand, 2006). För 

äldre byggnader kan det vara svårt att få tag på alla dessa handlingar då de kan vara 

försvunna sedan länge. Efter en inmätning kan dock viss information säkerställas: 

• Byggnadens och rummens dimensioner 

• Väggtjocklekar 

• Takhöjder och golvnivåer 

• Förhållandet till yttre referenssystem 
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2.2  Toleranser för inmätning 

I den gällande standarden SS-ISO 4463-1, anges ett antal noggrannhetskrav för 

byggmätning. I studien undersöktes om dessa kunde tillämpas vid inmätning för 

relationshandling. I Sverige gäller Svensk Standard som förkortas SS medan den 

internationellt fastställda standarden ISO är en förkortning av International 

Organization for Standardization. 

Det regelverk som gäller vid de flesta byggentreprenader i Sverige är HusAMA 98 

med tillhörande RA 98, råd och anvisningar . I HusAMA 98 regleras under avsnitt 

BBD.4 inmätning av hus. I detta avsnitt (BBD.4) hänvisas till HMK-Ge:D Bilaga F 

där toleranser anges för detaljinmätning. I studien har undersökts om dessa toleranser 

är tillämpliga vid en relationsinmätning. Om inmätningstoleransen skall relateras till 

utsättningstoleransen så gäller att i både HusAMA 98 och HMK-Ge:D Bilaga F 

hänvisas till SS-ISO 4463-1, vid utsättning av byggnad. 

2.3 Beskrivning av inmätning och koordinatsystem 

Inmätning 

Både bärande eller icke bärande byggnadsdelar och öppningar mättes in med de tre 

metoderna. Installationer mättes endast med laserskannern.  

Geodetiskt koordinatsystem 

Vid hantering av lägesbunden information som byggnaders lägen eller infrastruktur 

relateras informationen till ett referenssystem. Ett referenssystem gör det möjligt för 

flera aktörer att utväxla information med en gemensam utgångspunkt. I ett bebyggt 

samhälle utgörs till exempel ett referenssystem av kommunens plan- och höjdnät (så 

kallade stomnät). Benämningen nät används för ett antal lägesbestämda punkter. I plan 

förekommer begreppen polygonpunkter eller stompunkter och i höjd kallas de 

fixpunkter. Benämningen geodetiskt stomnät förekommer också i vissa sammanhang 

när det är referenssystem som avses. I den genomförda studien har inmätningen av 

byggnaden genomförts så att en georeferering skett till kända polygonpunkter. 

Georeferering innebär att byggnaden blir bestämd både till läge och form i förhållande 

till befintliga stomnät i plan och höjd. I avsnittet 2.5.3 beskrivs hur den genomförda 

inmätningen anslöts till referenssystemen. Informationen om objektens lägen anges 

med hjälp av plankoordinater, x och y, samt höjdkoordinater, z (eller h). I det 

geodetiska systemet är ett helt varv 400 gon och x-axeln orienterad i norr. En rät 
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vinkel får därmed värdet 100 gon, till skillnad från det sexagesimala systemets 90º. 

Vinklar mäts medsols med 0 gon orienterat mot norr. 

Kartesiskt koordinatsystem 

I CAD miljö används ett så kallat kartesiskt koordinatsystem som definieras av en 

x-axel och en y-axeln. Normalt är x-axeln orienterad i riktning åt höger och y-axeln i 

riktning norrut. Ett varv är 360 grader och vinklar mäts motsols, uppåt räknat från x-

axeln. Begreppet UCS (User Coordinate System) förekommer i programvaran 

AutoCAD som en benämning på användardefinierat koordinatsystem. UCS förklaras i 

avsnitt 2.9.1. 

2.4 Mätning med handhållen avståndsmätare 

2.4.1 Allmänt om DISTOTM A5  

Mätningen utfördes med en DISTOTM A5 av fabrikatet Leica.  Den handhållna 

avståndsmätaren använder röd laser för att mäta avstånd (Figur 5). Specifikationer 

redovisas i Bilaga 2. Avvikelser i noggrannheten påverkas av solljus och ytans 

förmåga att reflektera laserstrålen. I den genomförda mätningen har mätning skett mot 

ytor som ger god reflektion och samtliga mätningar har genomförts inomhus. 

Avståndet kan ställas in så att avståndet mäts till framkant eller bakstycket på 

avståndsmätaren. Instrumentet är utrustat med en funktion som söker efter längsta 

avståndet om instrumentet sveps över till exempel ett hörn. 

 

   
Figur 5. Handhållen avståndsmätare av modellen Leica DISTO™ A5 sedd från två olika 
vyer. 
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2.4.2 Inmätning med handhållen avståndsmätare 

Hela längden på trappan och höjden på vissa steg mättes i rum 96:134. I rum 96:130 

mättes totallängder och delmått mellan pelare och väggar. Inga diagonaler mättes 

mellan hörnen i rummet. På pelarna mättes endast två av de fyra sidorna. På de pelare 

som är delvis inbyggda i väggen mättes bredden och mått mellan dessa pelare med 

avståndsmätaren. Mått i djupled togs med millimeterstock. I rummen 96:131-132 

ansluter inte mellanväggarna (gips) mot tegelväggarna vilket medför att det inte finns 

väl definierade hörn (Figur 6). I rum 96:243 står det pelare i hörnen. 

 
Figur 6. Anslutning av mellanvägg mot bärande vägg i 96:131. 

 

Avståndet från golv till tak mättes på tolv olika punkter i 96:130, i övriga rum i 

källaren mättes en till tre punkter. På alla dörrar mättes karminnermått och på 

stålpartierna mättes innermåttet av partiet. Alla mått noterades för hand. I 96:243 

mättes allt utom höjd på taket, läget på sadelbalkarna och diagonaler. Läget på det 

stora sammanhängande fönsterpartiet bestämdes som en enhet i förhållande till 

angränsande väggar. Höjden där måtten togs varierade. 
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2.5 Inmätning med totalstation 

2.5.1 Leica TPS 1101 

Vid mätningen har en Leica TPS 1101 totalstation använts för både polygontågs- 

och detaljmätningarna. Specifikationer redovisas i Bilaga 2. Totalstationen var 

utrustad med så kallad ATR (Automatic Target Recognition), vilket kan översättas 

med automatisk målsökning. ATR-funktionen gör att inriktning av instrumentet sker 

automatiskt mot prismat med hjälp av en CCD-kamera. Servomotorer justerar 

instrumentet i vertikal- och horisontalled. Bilden av prismat som genereras av CCD-

kameran jämförs med en förprogrammerad bild i instrumentets processor varefter 

instrumentkikaren centreras mot prismat med hjälp av de båda servomotorerna. 

Ordinär mätning sker med en infraröd stråle mot rundprismat. Den valda totalstationen 

har möjlighet att utföra reflektorlös mätning med hjälp av en laser. Lasern är monterad 

koaxialt i kikartuben. Beroende på det material som den reflektorlösa mätningen sker 

mot kan längder upp till 80 meter mätas utan prisma. En förutsättning är dock att 

objektet som skall mätas har en yta som medger en retur av den utsända laserstrålen.  

För att möjliggöra en centrering över en markerad punkt på marken är totalstationen 

utrustad med ett lod. Tre olika modeller är vanliga på marknaden: 

• Optiskt lod monterat i trefoten. 

• Optiskt lod monterat i instrumentet. 

• Laserlod monterat i instrumentet. 

Utrustningen som användes var det optiska lodet monterat i instrumentet respektive 

tvångscentreringen och försett med laser. En fördel med detta montage är att 

direktkontroll i fält är möjlig genom att rotera instrumentet i horisontalled. I fallet att 

en avvikelse finns i det optiska lodet, visas detta i form av att laserpunkten cirklar runt 

polygonpunkten då instrumentet roteras. I de fall då optiska lodet är monterat i 

trefoten måste istället kontroll ske före och efter mätningen. Leicas 

tvångscentreringssatser modell SNLL121 (Figur 7) och rundprismor GPR121 

användes vid mätningarna.  
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Figur 7. Med trefoten kvar på stativet, skiftar totalstationen plats med 
tvångscentreringssatsen. 

 

2.5.2 Utgångspunkter i plan och höjd 

Plan 

Vid projekteringsinmätning, och utsättning, av byggnader inom detaljplanerade 

områden används ofta kommunala stomnät som referens för detaljmätning. Dessa nät 

benämns vanligtvis bruksnät, eller endast kommunala stomnät, och är kopplade via 

anslutningsnät till riksnät (HMK-Ge:S, 1996). Näten kan bestå av punkter som är 

bestämda i både plan och höjd eller endast plan. Den fysiska polygonpunkten utgörs 

av exempelvis ”hål i berg”, ”rör i berg” eller ”rör i mark” som oftast är försedd med 

ett däcksel-lock (HMK-Ge:M, 1996). Förutsättningar för vilka utgångspunkter (eller 

nät) som inmätningen skall göras i, varierar från objekt till objekt och måste anpassas 

till behovet och kraven för varje enskilt projekt (HMK BA4, 1998, s. 20). Som kända 

utgångs punkter för anslutning mot ett yttre referenssystem för objektet i denna studie 

valdes två av punkterna som utgör del av högskolans lokala stomnät (Bilaga 1, Tabell 

1).   

Höjd 

Höjdtågsnät eller den kortare benämningen höjdnät är vanliga benämningar för 

höjdsystem som används inom kommuner. Punkterna utgörs av specifika höjdfixar, 

vanligen rostfri dubb i berg, angivna med millimeternoggrannhet, men så kallade 

arbetsfixar kan förekomma som komplement i vissa kommuner. Arbetsfixar inom till 

exempel Stockholms Stad är endast höjdbestämda med centimeternoggrannhet.  
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Kommunala nät 

Kommunerna ansvarar själva för sina respektive nät. Detta har medfört att ett stort 

antal olika referenssystem existerar och spänningar i dessa system förekommer både 

inom och mellan angränsande kommuners nät. Lantmäteriet har beslutat att en 

övergång till ett gemensamt referenssystem i plan, SWEREF 99, genomfördes i början 

av februari 2007. Detta innebär att varje enskild kommun måste planera sin egen 

övergång till SWEREF 99. Många kommuner har lokala system och ett hundratal 

olika system finns och kommer någon gång att anta det nya referenssystemet. I höjd 

har Lantmäteriet infört det rikstäckande RH 2000 (Lantmäteriet, 2006). I denna studie 

var höjder för respektive polygonpunkt givet i RH 70, så en separat avvägning har inte 

krävts för att möjliggöra trigonometrisk höjdbestämning av de nya stompunkterna.  

2.5.3 Lokalt nät för relationsinmätningen 

Plan 

För att etablera lämpliga polygonpunkter till detaljinmätningen, utfördes ett yttre 

primärnät, bestående av fem nypunkter (Y1 – Y5) runt byggnaden. Med primärnät 

menas ett yttre nät som ansluter mot ett känt referenssystem, primärnät definieras i SS-

ISO 4463-1. Primärnätet mättes som ett fullständigt anslutet polygontåg där punkt 

2014 (i Högskolans nät) valdes som stationspunkt och orientering skedde mot punkt 

2015. Ett sekundärnät är en anslutning in i byggnaden, ett eller flera ”inre” polygontåg 

krävs. Etablering av sekundärnätet baseras på mätning från primärnätet. En 

återanslutning ”utåt” från punkterna i sekundärnätet skall alltid vara möjlig. Ett 

polygontåg utgick från punkten Y1 (Figur 8) inom sal 96:243 och anslöt mot punkt 

Y4. Fyra nya sekundär-punkter mättes i ett separat polygontåg. Sekundärpunkterna 

(PP100 – PP103) beräknades som ett fullständigt anslutet tåg. Punkterna markerades 

med stålspikar i asfalt, tusch på golven och med en avsågad stakläkt vid Y4. 
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Figur 8. Yttre Primärnät (Y1 –Y5) samt anslutningen genom 96:243.  

 

I källaren gjordes ett nät bestående av nio nypunkter för dokumentation av trapphus 

samt del av källarvåningen. Av dessa nio punkter valde vi att lägga sex punkter i 

96:130 för att simulera att större antal rum och därigenom åstadkomma en större 

felkälla vid inmätningen (Figur 9). Mätningen anslöt i punkt Y2 med orientering mot 

Y1. I beräkningen av de båda polygontågen betraktades punkterna i det yttre 

primärnätet som felfria och beräkningen gjordes med hjälp av de framräknade 

koordinaterna för Y1-Y5.  

Genom att sex punkter som ingick i sekundär nätet lades i rum 96:130 så gavs en 

möjlighet till kontroll av eventuella spänningar genom mätning av diagonala 

siktsträckor. Diagonallängder och vinkelobservationer mellan dessa punkter mättes i 

två helsatser med PP903 och PP904 som utgångspunkter.  

För att få en kontroll på punktmedelfel för samtliga (nya) polygonpunkter 

beräknades alla observationer i nätutjämningsmodulen i Geo (avsnitt 3.2). 
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Figur 9. Sekundärnät i källaren, anslutning skedde mot primärnätets punkt Y1 och Y2.  

 

Höjd 

I höjd utfördes trigonometriska mätningar gemensamt med polygontågsmätningen i 

plan. Instrument höjden mättes med millimeterstock (Figur 10). Som utgångshöjd för 

nätet valdes höjden på punkt 2014. Samtliga stompunkter i nätet utjämnades med 

avseende på höjdmätningen. Utjämningen beräknades i Geo där utjämning med fast 

punkt valdes som beräkningstyp, som fast punkt valdes 2014. För att möjliggöra en 

kontroll av de trigonometriskt mätta höjder, avvägdes punkterna i det yttre 

polygontåget. En Leica Na 2002 digitalavvägare användes. Kontrollen innefattade 

punkt Y1 – Y5 samt punkt PP90 i trapphuset. 
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Figur 10. Höjden på instrumentet 
mäts med hjälp av två 
millimeterstockar. 

 

Figur 11. Begränsning i område som 
mättes med reflektorlös mätning 
från en stationsetablering. Den 
streckade linjen utgör avgränsning 
inom vilken mätning utfördes. 

 

2.5.4 Inmätningsförfarande detaljpunkter 

För att skapa ett underlag i 3D av byggnad 96 har en detaljerad inmätning utförts. 

Fasadens västra del har mätts med hög detaljeringsgrad. I övrigt har endast en generell 

inmätning gjorts av fasaden. Invändigt har rum 96:130 – 134 samt 96:243 mätts med 

hög detaljeringsgrad.  

Inmätningen av detaljpunkter med totalstation har skett med två metoder:  

• Reflektorlös mätning, med laser. Lasern är integrerad med kikartuben varför 

mätning sker koaxialt. 

• Mätning mot rundprisma, längdmätningen sker med en infraröd stråle som 

returneras av ett glasprisma. Mätning är möjlig med eller utan den automatiska 

prismalåsningen (ATR). 

 

Detaljpunkterna mättes som polärinmätning med etablering över känd punkt. I två 

fall gjordes fri stationsuppställning mellan två kända punkter.  

Väggar mättes som två linjer med fyra punkter per vägg, fyrkantiga pelare mättes 

med två punkter per sida (Figur 13). Inmätning av väggar och pelare har skett ungefär 

i intervallet 1,3 – 1,8 meter över golvet. I det intervallet är det oftast möjligt att mäta 
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dörr- och fönsteröppningar. Snittet på en planritning ligger generellt på 1,3 meter över 

golvnivå. Denna nivå är satt för att dörr- och fönsteröppningar skall framgå på 

planritningen. 

Golv och tak har mätts reflektorlöst i form av en linje bestående av 2 – 4 punkter 

runt respektive stationsuppställning. Vid reflektorlös inmätning har vinklar spetsigare 

än cirka 45° undvikits, då avvikelse i plan kan uppstå vid allt för flack infallsvinkel 

(Figur 11). Det är svårt att veta exakt var lasern returneras då infallsvinkeln är för 

flack. Problem med för svag, eller obefintlig, retur för laserpunkten har därigenom 

också undvikits. 

Mätning mot rundprisma gjordes med en offset i plan då pelare och väggar mättes 

(Figur 12). Punkterna numrerades så att linjer genereras automatiskt i Geo. Resultatet 

blir en parallell linje 85 millimeter från det verkliga objektet. I avsnitt 2.7 beskrivs hur 

redigering av dessa inmätningar gjordes. I Bilaga 1, Figur 1 visas hur inmätningsfilen 

ser ut före koordinatberäkningen utförs. Vid mätning i trappan har sättstegen endast 

mätts som en punkt med stånghöjden 85 millimeter för att få korrekt höjd på varje 

steg.  

 

Figur 12. Rundprisma, inmätning av pelare med offset 85 mm. 

 

Över- och underkant på fönstren i rum 96:243 mättes med punkter på väggen (Figur 

15). Höjden på underkanten fönstersmyg mättes direkt i smygen (Figur 15). I sal 

96:243 fanns 4 stycken takfönster som mättes reflektorlöst (Figur 14). Taket i sal 

96:243 mättes tillsammans med de synliga balkarna (Figur 16). 

Under hela inmätningsarbetet har dokumentation i form av skisser gjorts. Skisserna 

har utgjort minnesanteckningar där detaljer som mätts dokumenterats, och även om 

mätning skett mot prisma eller reflektorlöst. Skisserna har varit till stöd dels i fält, då 
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en dokumentation fortlöpande gjordes på varje detalj från respektive stations-

uppställning, och dels utgjort underlag till redigering av mätdata i Geo.  

 

  
Figur 13. Inmätning av pelare. 

  
Figur 14. Inmätning av takfönster i 
96:243. 

 

 
Figur 15. Inmätning av fönster 96:243. 

 
Figur 16. Inmätning av taket i 96:243. 
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2.6 Medelfel i mätning med totalstation 

2.6.1 Begrepp inom felteorin 

Ett fel definieras som skillnaden mellan ett mätt värde och ett värde som är sant 

eller mest sannolikt. Fel benämns ofta med termen avvikelse, och finns i olika former i 

alla mätningar som utförs. En mätning innehåller ofta någon typ av fel: grovt, 

systematiskt eller tillfälligt som kräver att det mätta värdet bearbetas på något sätt. 

Några av felen och begreppen som förekommer i rapporten förklaras i det här 

avsnittet. 

Grova fel brukar definieras som handhavande fel. Det kan vara av typen skrivfel, 

mätning mot ”fel” punkt, felaktig instrumenthöjd osv. Flera oberoende mätningar kan 

avslöja om det finns ett grovt fel. Grova fel undviks genom noggrannhet, systematik 

och kontroll.   

Systematiska fel är fel som återkommer med en regelbundenhet. Felen kan 

elimineras genom att en korrektion påförs det observerade värdet. Ett fel i 

längdmätningen kan till exempel korrigeras före eller efter mätningen om korrekt 

mätmetod valts. Helsatsmätning vid vinkelmätning där inriktning sker i två cirkellägen 

eliminerar flera instrumentfel. 

Tillfälliga fel anses uppkomma slumpmässigt. Tillfälliga fel kan betraktas som 

normalfördelade. Genom att utföra oberoende upprepade mätningar kan de tillfälliga 

felen reduceras. 

Noggrannhet är en kvalitativ term som uttrycks i form av medelfel. Betecknas med 

den grekiska bokstaven sigma (σ). 

Noggrannhet och precision är två kvalitativa termer som kvantifieras av, i första 

fallet spridningen kring ett sant värde och i andra fallet spridningen kring en mätseries 

sannolikaste värde (medelvärdet). I båda fallen kan begreppen standardavvikelse och 

medelfel användas. Standardavvikelse används för att ange enskilda mätningars 

spridning och medelfel används för att ange noggrannheten (precisionen) hos det 

sanna värdet (mest sannolika) värdet. 

Mätmedelfel är det medelfel som mätmetoden bidrar med för ett inmätt objekt. 

Mätmedelfelet utgör en del av det sammanlagda medelfelet för ett inmätt objekt, det så 

kallade punktmedelfel. Mätmedelfelet fås av de enskilda komponenternas medelfel. 
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Vid mätning med totalstation så utgörs mätmedelfelen av bland annat fel hos 

längdmätaren eller fel i horisontal- och vertikalvinkelmätningen.  

Radiellt medelfel 

I plan ges det radiella medelfel för avvikelsen i x och y-led av Formel 4: 

22
yxRadiellt σσσ +=   (4) 

Där  

xσ = är medelfelet i x-led. och yσ = är medelfelet i y-led. 

2.6.2 Beräkning av punktmedelfel för mätning med totalstation 

I studien har beräkning av förväntade punktmedelfel gjorts för mätningen med 

totalstation. En jämförelse mellan objekt inmätta på avstånden 5 – 100 meter från 

stationen har gjorts. Beräkningen har utförts som en polär inmätning med gällande 

mätmedelfel. Beräkning för sammantaget punktmedelfel vid stationsetablering över 

känd punkt ingående i sekundärnät har beräknats vid mätning dels mot rundprisma och 

dels med reflektorlös mätning med laser. 

Precisionen för laserlodet i totalstationen respektive de två tvångscentreringarna 

angavs med olika mått. I studien valdes specifikationen för totalstationen, ± 0,8 

mm/1,5 m (stativ höjd), i beräkningen av medelfel. Termen ppm (parts per million) är 

ett längdberoende tillägg till medelfelet i längdmätaren, anges i enheten mm/km. 

Förväntat radiellt medelfel för ett inmätt objekt, vid etablering över en känd punkt, fås 

med hjälp av Formel 5 (Egeltoft, 1996).                     
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Där 

Totaltσ   Sammanlagt radiellt punktmedelfel (m) 

Stationσ  Medelfel för stationspunkten i primär- / sekundärnätet efter utjämning (m) 

Lodσ   Medelfel i laserlodet (m) 

Lσ   Medelfel i längdmätningen (m) 

L  Mätt längd (m) 

ϕσ    Medelfelet i vinkelmätningen (gon) 

ρ    Faktor för omvandling mellan vinkelenheterna gon och radianer 
π2

400
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2.7 Bearbetning av mätdata och editering i Geo 

All bearbetning i beräkningsprogrammet Geo (version 2006) som beskrivs i 

följande avsnitt avser endast mätningen som utfördes med totalstationen. Geo är en 

programvara för beräkning och hantering av mätdata som vänder sig främst till 

användare inom bygg- och anläggningsproduktion. Geo är utvecklat av Svensk 

Byggnadsgeodesi AB. I grundutförande ges möjlighet till beräkning av mätdata och 

grafisk hantering. En utvecklad grafisk hantering möjliggör bearbetning av data i 3D 

och en funktion finns för att generera enklare ritningar. I gränssnitt mot andra 

programvaror hanteras några av de vanligaste filformaten med hjälp av export - och 

importfunktionen.  

2.7.1 Bearbetning av data 

I studien har polär mätdata, (horisontal- och vertikalvinkel, lutande längd), lagrats 

på totalstationens minneskort. Minneskortet är ett så kallat PCMCIA-kort som medger 

överföring till PC. Data i form av polära inmätningsfiler utgör grunden för 

koordinatberäkning i Geo. Vid inmätningen av de olika objekten skapades en 

inmätningsfil för varje enskild stationsetablering för att möjliggöra redigering av 

grova fel. Efter koordinatberäkning kan en grafisk redigering ske av den mätta filen 

(Avsnitt 2.7.3, Figur 18). 

2.7.2 Generalisering i Geo 

Redigering och eliminering av möjliga grova mätfel utfördes med den beräknade 

koordinatfilen. Den mest förekommande redigeringen rörde:  

• Förflyttning av parallella linjer som har mätts in med offset. I studien bildades 

linjer i fält med liggande prisma och en offset på 85 millimeter (Figur 12). 

• Felnumreringar av linjer i fält. Detta rörde ofta linjer som felaktigt bands samman 

till en linje på grund av att linjenumreringen för ett objekt i fält inte varit unikt för 

filen. Rensning av dessa oönskade sammanbindningar var en relativt enkel åtgärd 

då dessa ofta bildar diagonaler som snabbt kunde ”kapas” i grafiska hanteringen i 

Geo. 

• Genom att låta de inmätta linjerna skära varandra skapades inner- och ytterhörn. I 

fält mättes inte det absoluta läget i ett hörn. En osäkerhet vid mätning av hörn 

gjorde att i studien valdes att generalisera dessa i Geo. Problem i fält rörde 

innerhörn som där ytskiktet i väggen ofta omöjliggjorde direktmätning. Pelare i 
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rum 96:130 hade fasade hörn (ca 20 millimeter) som generaliserades till vinkelrät 

i efterbearbetningen. I övrigt gjordes bedömning i varje enskilt fall.  

2.7.3 Export till CAD 

När koordinat beräkning och redigering av koordinatfilerna slutförts, exporterades 

lämpliga filer till CAD. Filformatet dwg valdes då det är formatet för ritningsfiler i 

ADT. Exporten till dwg-format gjordes genom att samtliga ”färdiga” koordinatfiler 

som kom att ingå i dwg-filen exporterades i form av linjer och punkter med data i tre 

dimensioner (Figur 17). För att på ett enkelt sätt göra det möjligt att rotera, flytta och 

passa ihop dwg-filer i CAD och i Geo gjordes en ”ram” runt hela objektet i form av en 

höjdsatt linje. I Geo finns ingen möjlighet att på ett enkelt sätt rotera objektet som 

importerats från CAD. ”Ramen” medgav att orienteringen av dwg-filen enkelt åter 

roterades till georefererat läge efter det att CAD-bearbetningen slutförts. Vid varje 

tillfälle som export av en dwg-fil gjordes i Geo, lades ramen in som ett stöd till 

georeferering i CAD. 

 

                     Figur 17. Exportering av koordinatfiler från 

                     Geo till ADT 2005. Möjlighet finns att låta  

                     koderna eller filnamnen styra lager- 

                     tilldelningen i dwg-filen. 

 

Vid export från Geo finns ett antal val som styr hur varje dwg-fil och dess ingående 

lager kommer att se ut när de öppnas i CAD. I studien har exporten gjorts så att varje 

enskild koordinatfil genererat ett enskilt lager i CAD. Det är en fördel om detta 

definieras på ett tidigt skede i Geo så att indelning i filer med lämpliga namn görs med 

tanke på hur informationen skall delas upp i olika lager. Möjlighet finns att låta 
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kodning av objekten styra lagerindelningen i CAD och detta medger att hänsyn inte 

behöver tas till filindelningen på samma sätt. I studien valdes att låta filnamnen styra 

lagertilldelningen, varje koordinatfil tilldelas ett separat lager. De olika filtyperna och 

respektive resultat framgår av Tabell 1. 

Tabell 1. Filtyper som användes i beräkningen av data från totalstation. 

Filtyp Innehåll 

.plm Inmätt polär data i form av horisontal- och vertikalvinkel samt lutande 

längd. 

.geo Beräknade ortogonala koordinater, x y z. 

.rep Rapportfil i textformat där resultat redovisas (medelfel, stationsnamn).  

.ptg Polygontågsfil genereras ur de utjämnade mätdata. 

.hna Nätutjämning i plan, beräkning och utjämning av polygontågen. 

.lni Nätutjämning i höjd, utjämning av trigonometriskt mätta höjder. 

(Höjdobservationer som genererats i mätningen med totalstation). 

 

Den sammantagna mätningen av hus 96 delades in i tre olika delar. I Figur 18, visas 

de redigerade och koordinatberäknade linjerna för fasaden. Tre olika dwg-filer 

skapades: 

• Fasader runt hela byggnaden samt delar av taket 

• Källarplanet med trappa, samtliga mätningar invändigt 

• Markplanet, samtliga mätningar invändigt av rum 96:243 

All koordinatberäkning i Geo utfördes i koordinatsystemet (RT90 2.5gon V 67:0).  

 
Figur 18. Grafisk vy visar 3D-linjer efter koordinatberäkning. Linjerna skapade från 
inmätningen med totalstation. Linjerna är de inmätta fasad, sockel, del av taket samt några 
fönsteröppningar (Geo, 2006). 
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2.8 Inmätning med laserskanner 

2.8.1 Bakgrund om laserskanningstekniken 

Tekniken med laserskanning bygger på att en utsänd laserpuls sänds mot ett objekt 

och returneras varvid längden från skannern till objektet. Längden beräknas och 

tillsammans med vertikal- och horisontalvinkel genereras polära mätdata. Avståndet 

till objektet fås genom mätning av tiden. Laserstrålen utgörs av koherent ljus vilket 

innebär ljusvågor i samma fas. Ljuset som sänds ut i en riktad koncentrerad ljusstråle 

är enfärgat. Våglängder för ”vanlig” laser är: 

• grönt ljus; 520 – 565 nanometer 

• rött ljus; 625 – 740 nanometer 

 Skanningen från en stationsuppställning genererar ett eller flera punktmoln (eng. 

point cloud) som kopplas samman till en enhet av det skannade objektet. Mätdata i 

form av polär data genereras på samma sätt som vid mätning med totalstation. 

Skillnaden är att vid laserskanning lagras en avsevärt större mängd punkter än vid 

konventionell mätning med totalstation. Antalet punkter som mäts är beroende av 

vilken upplösning som valts och upplösningen påverkar även avståndet mellan varje 

punkt (punktavstånd). 

Det förekommer en hel del olika användningsområden för laserskanning som till 

exempel dokumentation av förändringar i stadsmiljö (Steinle, Bähr, 1999), 

dokumentation av infrastruktur i form av vägar, broar och tunnlar (Langer, et. al. 

2000). Industriella tillämpningar med hög detaljeringsgrad som fordonskarosser och 

industrirobotar är andra tillämpningar. Komplexa installationer där icke berörande 

mätning krävs, till exempel kärnkraftverk och processindustri efterfrågar i allt större 

utsträckning den möjlighet som laserskanning erbjuder. 

Definition av begrepp som förekommer i samband med laserskanning; 

Target – Mål i form av sfärer eller plana reflekterande signaler (Figur 21). 

Registrering – Sammankoppling av punktmoln via gemensamma punkter 

Mesh – Rutnät som skapas mellan 3D punkter i punktsvärm 

Field of View, FoV – Det område som skannern kan mäta inom. Anges i horisontell 

respektive vertikal begränsning 

Georeferering – Anslutning av punktmoln till yttre bestämt referenssystem 
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HDS – High Definition Surveying, specifikt uttryck för Leicas skannrar 

Patch – Yta som modellerats ur punktmoln, vägg, golv, tak etc.  

Begreppet registrering är en generell term som förekommer främst om data som 

lagras vid exempelvis mätning med totalstation. I fallet med laserskanning är det den 

specifika åtgärden att koppla samman punktmolnen som tyvärr fått samma 

benämning.  

Mängden data som kan lagras vid skanning beror på minneskapacitet hos datorn. 

Punktstorleken är beroende av det mätta avståndet och ökar med ökat avstånd från 

skannern. Ökad punktstorlek innebär en försämrad detaljeringsgrad i mätningen och 

en osäkerhet var laserpunkten verkligen studsar. Materialet som mätningen sker mot 

påverkar också resultatet. Mätning genom glas medför att en konstant förskjutning av 

längderna görs och kompensering måste ske på samtliga mätta längder för att rätt 

koordinat skall fås. En registrering av flera punktmoln sker som ett första steg i 

efterbearbetningen. Registreringen innebär att ett gemensamt antal targets i varje 

punktmoln utgör kopplingar runt vilka punktmolnen ”sammanbinds”. Tre stycken 

targets eftersträvas i anslutningsområdet mellan två punktmoln men registrering kan 

även ske mot gemensamma väldefinierade punkter i respektive modell utan förekomst 

av targets. När de enskilda punktmolnen kopplats till varandra och en komplett modell 

med ett gemensamt punktmoln registrerats kan en georeferering till ett yttre 

referenssystem göras. Olika programvaror finns för efterbearbetning av det skannade 

punktmolnet. Exportmöjlighet finns hos de flesta programvaror gentemot olika CAD-

program. 

2.8.2 Leica HDS 3000 

Skanningen av hus 96 utfördes med Högskolans egen Leica HDS 3000 (Figur 19 

och Figur 20) som baseras på pulsmätning. Specifikationer redovisas i Bilaga 2. 
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Figur 19. Laserskanner Leica HDS 
3000, skanning i källarvåningen. 

Figur 20. Laserskannern kopplad 
till dator för lagring av 
punktmolnet. 

 

I den utförda skanningen valdes en punktäthet på cirka 40 millimeter. Punktätheten 

kan sättas till ett lämpligt avstånd för varje skanningstillfälle. I den slutliga modellen 

blir punkttätheten betydligt tätare på grund av överlappning skedde från respektive 

skanning. När punkttätheten valts, fotograferades området för den aktuella 

skanningen. I fotot visas en grid som stöd för det område som skulle skannas. Griden 

gör det möjligt att ställa in vilket område som skulle skannas, begränsningar kan göras 

i både plan och höjd. Tiden för en skanning är beroende av punkttäthet och storleken 

på det fönster som valts. Generellt skannades 360° horisontellt vid varje stations-

uppställning vilket genererade en överlappning gentemot angränsande punktmoln. I 

källaren skannades rum 96:130 från sammanlagt tre olika positioner, och 96:243 

skannades från fyra olika positioner.    

2.8.3 Bearbetning av punktmoln  

  Programvaran Leica Hds Cyclone 5.2.1 användes i efterbearbetningen av de 

skannade punktmolnen. Cyclone är uppbyggt i olika moduler: 

Modul:  Används för: 

Cyclone – Scan datafångst 

Cyclone – Register registrering av punktmolnen 

Cyclone – Modell modellering och skapande av ytor eller patcher 

Cyclone – Survey möjlighet till analys 
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Cyclone – Cloudworx plug-in till AutoCAD för att skapa ytor, koordinatsatta 

punktsvärmar eller modeller i till exempel Architectural Desk Top 2005. 

  

Efterbearbetningen av de skannade punktmolnen bestod av:  

• Registrering av respektive punktmoln 

• Anslutning till yttre referenssystem, georeferering 

• Exportering till CAD 

• Bearbetning med Cloud Worx  

 

  

Figur 21. Targets på två pelare i 96:130. 

 

Anslutning till yttre referenssytem (georeferering) utfördes med sju 

koordinatbestämda targets i källaren (Figur 21) och fyra i rum 96:243. Samtliga 

targets mättes in med totalstation i form av två helsatsmätningar från sekundärnätet 

varefter definitiva koordinater beräknades i Geo.  
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2.9 Bearbetning i CAD 

2.9.1 Allmänt om modellering 

ADT 

Det program som använts för CAD-bearbetningen är Architectural Desktop 2005 

från Autodesk. Programmet, som förkortas ADT, är ett AutoCAD-program 

kompletterat med ett programverktyg som gör att byggnadsmodeller kan skapas. 

Programverktyget ger AutoCAD en objektmodellerare anpassad för arkitekter och 

konstruktörer. ADT har alltså alla funktioner som AutoCAD har men har dessutom ett 

design- och projekteringsverktyg (Wistrand, 2005). ADT kan användas för att 

projektera både i 2D och 3D. I 2D ritas linjer på ritytan och varje ny vy som ska 

presenteras på ritningarna måste ritas. I 3D däremot skapas en 3D-modell där vyerna 

hämtas genom att vrida modellen till önskat läge. Vid ändringar, till exempel att 

taklutningen på en byggnad ändras, måste vid 2D-projketering alla vyer ändras var för 

sig. I en 3D-modell görs ändringen en gång och sedan skapas nya vyer av den ändrade 

modellen. 3D-modellen kan vridas fritt i ritytan till önskad betraktelsevy med 

verktyget View och tillsammans med zoom-funktionen ges möjlighet att kontrollera 

anslutningar mellan olika delar av modellen. Den möjligheten ges inte i 2D då 

projektören måste tänka på hur anslutningarna kommer att fungera i 3D. Zoom- 

funktionen och möjligheten att vrida 3D-modellen kan även användas för att 

visualisera projektet för personer som inte har vana att tolka ritningar. 

Ritytan 

I en toppvy är x-koordinaterna åt höger, y-koordinaterna uppåt och z-koordinaterna 

mot betraktaren. Vinklarna, som utgå från x-axeln, räknas i 360° och är positiva 

moturs. Lokala koordinatsystem kan skapas och sparas men det innebär inte att 

ritningen kommer att roteras. Det som händer är att ett nytt origo skapas där 

koordinaterna kommer utgår från. Till exempel kan hörnet på ett hus väljas som origo 

och en vägg som ska börja i hushörnet får då x-koordinaten noll, y-koordinaten noll 

och z-koordinaten noll. Funktionen att ändra till ett lokalt koordinatsystem kallas 

UCS; User Coordinate System. UCS är användbart då modellen som projekteras i inte 

ligger vinkelrätt i ritytan. (Wistrand, 2002) För att betrakta modellen vinkelrätt i 

ritytan måste inställningen Move UCS göras i View. Det lokala koordinatsystemet kan 

flyttas vart som helst ritytan men det kan vara praktiskt att välja ett hushörn (Hed, 

2007). Även egna vyer kan skapas i verktyget View och de egna vyerna kan sparas för 

att användas flera gånger (Wistrand, 2002).  
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Objekt 

ADT är objektbaserat vilket innebär att 3D-objekt används för att skapa en modell. 

Objekten kan vara väggar, dörrar, fönster, pelare med mera. Det finns färdiga objekt 

att hämta in till ritytan från Tool Paletts (Figur 22). När objekten hämtas in har de 

tilldelade egenskaper som bestämmer hur de uppför sig. En vägg känner till exempel 

när ett fönster placeras i väggen och det blir därför ett hål automatiskt i väggen. Hålet 

följer även med när fönstret flyttas. För att ändra objekten görs inställningar i 

Properties (Figur 23). Där kan bland annat höjder och bredder ändras. Ska 

ändringarna gälla för alla objekt av samma typ används istället Property Set. För att 

bestämma hur objekten ska visas kan inställningar göras i Display Configurations. Där 

kan ett och samma objekt visas på olika sätt i olika sammanhang. Till exempel kan en 

trådmodell, bestående av endast linjer, ge bäst information om objektet vid utskrift 

medan det i ritytan framställs bäst med skraffering. Det finns även möjlighet att skapa 

egna objekt. I till exempel Structural Member Style Wizard kan egna pelare göras men 

bara i vissa förbestämda former. (Wistrand, 2004) Är formen oregelbunden måste 

volymobjekt, så kallade solider, användas. Volymobjekten kan göras i många olika 

former och sedan kan de konverteras till en vägg (Johansson, 2007). 

 



 44 

 
Figur 22. Från Tool Pallets hämtas 
färdiga objekt (ADT 2005). 

 

Figur 23. I Properties kan inställningar 
för de olika objekten göras.  Bilden visar 
Properties  för en vägg (ADT 2005). 

Littera 

Informationen som finns i Property Set är kopplad till objekten och i ADT kallas det 

littera. Det går att välja vilken information som ska finnas i Property Set och exempel 

på innehåll kan vara information om beslag, lås, höjd, bredd, material, rumsnummer, 

våningsplan och antal. Litteran kan placeras ut på ritningen och i Properties kan 

informationen ses. Littera används för att göra förteckningarna som är praktiska då 

inköp av material ska göras (Wistrand, 2005). Andra program kallar information om 

objekt för attribut (Föreningen för förvaltningsinformation, 2005). 

Lager 

Lager-funktionen i ADT är lika som i AutoCAD. Lagren går att tända och släcka och 

tilldelas linjetyp, linjefärg och linjetjocklek. Funktionen att tända och släcka lager är 

användbart när linjer eller objekt skymmer det som ska bearbetas eller när information 
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i ett lager ska vara kvar men inte synas på pappersritningarna (Figur 24). Egna lager 

kan skapas efter behov men objekten läggs automatiskt i egna lager. I bland annat 

Properties under rubriken General kan lagren ändras. 

   
Figur 24. Del av källaren med trappan. I bilden till vänster är lagret med linjerna från 
inmätningen med totalstation tänt. I bilden till höger visas enbart den skapade 3D-modellen.  
 

Verktyg 

I ADT finns möjlighet att skapa egna verktyg. Genom att till exempel använda en 

befintlig måttsättningsstil som grund kan egna inställningar göras för att passa ett 

specifikt projekt. 

Project Navigator 

Ritningar i ADT skapas från en mall-fil med färdiga inställningar. Mall-filen har 

ändelsen dwt men ritningar sparas i formatet dwg. Dwg-filerna kan kopplas till ett 

projekt som skapas i funktionen Project Browser. Dwg-filerna kan sedan bearbetas 

vidare i Project Navigator. Project Navigator består av fyra flikar: Project, 

Constructs, Views och Sheets. Under fliken Project finns information som till exempel 

namn på det projekt som skapats. I Constructs kopplas dwg-filerna och vidare 

bearbetning av ritningarna kan ske. I fliken Constructs finns även möjlighet att placera 

objekt som används ofta i ett projekt. Detta sker i Elements och funktionen syftar till 

att flera identiska delar av en byggnad inte ska behöva ritas flera gånger utan kan bara 

kopplas till dwg-filerna. I Views har alla dwg-filerna kopplats ihop till hela modeller. I 

Sheets skapas 2D-ritningar för utskrift. Anledningen till att ett projekt skapas är för att 

de ändringar som görs i Constructs uppdateras automatiskt i flikarna Views och 

Sheets. (Figur 25) Detta kan utnyttjas då flera personer projekterar i samma 3D-

modell (Wistrand, 2005). 



 46 

 
Figur 25. Project Navigator. När ändringar görs i fliken Constructs i projektet 

uppdateras flikarna Views och Sheets automatiskt (ADT 2005). 

 

VIZ Render 

VIZ Render är ett program som levereras med ADT och är en mindre avancerad 

variant av Autodesk VIZ. VIZ Render kan fungera som ett fristående program utan att 

ADT används men då VIZ Render öppnas från ADT kan 3D-modellen länkas till VIZ 

Render. De material som modellen har i ADT följer med till VIZ Render och om 

förändringar görs i modellen i ADT uppdateras modellen i VIZ Render. Däremot 

kommer förändringar som görs i VIZ Render inte att uppdateras i ADT.  

VIZ Render används bland annat för att skapa material som kan användas på 

modellen, skapa miljöer med mark och växtlighet, ljussätta modellen, generera 

fotorealistiska bilder och animeringar och skapa animeringar. Även i ADT finns 

funktioner för animeringar, kamera, att skapa mark, belysa 3D-modell och applicera 

material. (Wistrand, 2005) 

2.9.2 Modellering av mätning med handhållen avståndsmätare

De mått som erhölls från mätningarna med den handhållna avståndsmätaren ritades 

endast som linjer och av detta skapades enkla planer. Linjerna ritades med 
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utgångspunkt från ett hörn och sedan adderades delmåtten åt båda håll (Figur 26). 

 

Figur 26. Addering av delmått med start vid cirkeln i nedre 
vänstra hörnet. 

 

2.9.3 Modellering av mätning med totalstation 

De tre dwg-filer som erhölls efter bearbetningen i Geo öppnades i ADT. Eftersom de 

lager som behövdes för att hämta in färdiga dörrar och väggar med mera inte fanns, 

kopierades linjerna och klistrades i en fil där lagren fanns. Koordinaterna behölls 

varför alla linjer var vridna omkring 35° i ritytan. Alla tre dwg-filer skalades upp till 

skala 1:1 med utgångspunkt från origo för att behålla koordinaterna från inmätningen 

med totalstation. I de första filerna som importerades till ADT från Geo var 

bearbetningsgraden låg. Linjerna var korta och inte sammanbundna. Efter ytterligare 

bearbetning i Geo var linjerna längre och ihopkopplade.  

Källarplanet och fasaden 

När källarplanet och fasaden ritades var ambitionen att följa linjerna från 

inmätningen med totalstation. Pelarna i rum 96:130 konstruerades genom att 

volymobjekt konverterades till väggar. Trappan hämtas in som ett färdigt element och 

justerades in med höjd, längd, antal steg och bredd i Properties. Alla sättstegen i 

trappobjektet var 177 millimeter, de inmätta sättstegen varierade i höjd mellan 171 

och 187 millimeter. Alla planstegen i trappobjektet var 301 mm djupa, den inmätta 

trappens plansteg varierade mellan 295 och 309 millimeter. 
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Rum 96:243 

Rummet på entréplanet roterades -34,5° i ritytan innan bearbetningen påbörjades. 

Roteringen medförde att tre av de fyra väggarna låg vinkelrätt i ritytan. Den fjärde 

väggen låg 0,1° fel i jämförelse med den vinkelräta ritytan. Med utgångspunkt från 

linjerna från inmätningen med totalstation ritades väggarna upp vinkelrätt. Alla väggar 

utom en skapades med ett väggparti. Väggen med flest fönster skapades av två 

väggpartier för att stämma så bra som möjligt med linjerna från inmätningen med 

totalstation. För att bestämma väggarnas tjocklek avlästes koordinater för de linjer 

som mätningen av fasaden genererat. Pelarna hämtas in som färdiga element till 

ritningen och är vinkelräta även de. För att få rätt dimension på pelarna gjordes egna 

pelare. Genom att avläsa koordinater för golv och tak på linjerna från inmätningen 

med totalstation och ge väggar och pelare samma koordinater kunde objekten placeras 

in i modellen. Information om linjernas koordinater avlästes i Properties (Figur 27 - 

Figur 29). 

 

 
Figur 27. Linjerna hur de ser ut i ADT 
efter bearbetning i Geo. Bilden visar ett 
hörn där den nedre linjen är där golv och 
vägg skär varandra. Linjen i mitten visar 
väggens läge. Den övre linjen är där tak 
och golv skär varandra. 

 

 

 

Figur 28. Koordinater för linjerna kunde 
avläsas i Properties (ADT+ 2005).

 

 



 49

    
Figur 29. Bilden till vänster visar ett väggobjekt placerat på linjen som representerar 
väggen. På bilden i mitten har väggen har justerats till golvnivån och på bilden till höger har 
väggen justerats till takhöjden. 

 

Då det inte gick att skriva in start- och slutkoordinater för objekten räknades istället 

väggarnas och pelarnas utbredning i höjdled fram med hjälp av koordinaterna. 

Objekten placerades in i rätt höjd i ritytan genom att ange koordinaterna för golvet för 

objekten in i Elevation i Properties. I Figur 23 kan Elevation ses under rubriken 

Location. 

När ritningen var klar vreds den tillbaka till sitt ursprungsläge i ritytan. 

Project Navigator 

Av dwg-filerna för fasaden, rum 96:243 och källarplanet skapades ett projekt. 

Filerna passades ihop genom att passa ihop rutorna runt byggnaden som skapats i Geo. 

Våningarna sorterade då in sig i rätt höjd och i rätt förhållande till varandra. När hela 

3D-modellen kunde ses kunde tjockleken på mellanbjälklaget mätas och sedan 

korrigeras i Properties. Fasader och sektioner genererades i Views och planer 

genererades i Sheets. Skalan som valdes var 1:100 på ritningsformatet A1. För att 

ritningarna skulle ligga horisontellt i ritningsramen behövde alla ritningar roteras -

34,5° i Constructs.  

2.9.4 Modellering av Laserskanningen 

Dxf-filen från Cyclone öppnades i ADT. I en vy rakt uppifrån kunde flera grupper 

av små punkter ses (Figur 30). Mellan grupperna av punkter drogs linjer och sedan 

skalades linjerna upp från skala 1:100 till skala 1:1. Som utgångspunkt valdes origo 

för att behålla georefereringen. 
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Figur 30. Pelare och del av vägg. Bilden till vänster visar de grupper av punkter som syns i 
ADT när del av ett punktmoln från Cyclone öppnats. I bilden till vänster har linjer dragits 
upp i ADT mellan grupperna av punkter. Skala 1:15. 

 

2.10 Jämförelse och analys av de olika mätmetoderna 

2.10.1  Jämförelse mellan mätning med totalstation och handhållen 

avståndsmätare 

En jämförelse gjordes i plan mellan det som modellerats från avståndsmätaren och det som 

mättes med totalstation. Jämförelsen omfattade totalt 62 punkter i både rum 96:243 och 96:130. 

Mätningarna som utfördes med totalstation betraktades som korrekt. Punkter som valdes för 

jämförelsen var väggarnas innerhörn och pelarnas hörn. En inpassning gjordes mellan planet som 

modellerats i CAD, baserat på mätning med totalstation, och planet som konstruerats från 

mätningar med handhållen avståndsmätare. Som inpassningspunkt valdes det nordvästra hörnet 

med orientering längs den västra gaveln. Avvikelser i längs- och tvärled (ortogonala mått) 

noterades för varje punkt och räknades därefter om till radiellt fel (Avsnitt 2.6.1, Formel 4). 

Absolutbeloppet av avvikelsen uttrycktes som funktion av avståndet från inpassningspunkten 

(Figur 38). I jämförelser mellan två variabler används ofta en så kallad trendlinje. Trendlinjen kan 

utgöras av olika typer av linjer som; en rät linje; en exponentiell linje; en logaritmisk linje. I studien 

har en rät linje valts för att åskådliggöra förhållandet mellan radiellt medelfel och avstånd från 

hörnet där inpassningen skedde. 

2.10.2  Jämförelse mellan mätning med totalstation och laserskanning 

I jämförelsen mellan mätning med totalstation och laserskanner gjordes på samma sätt som i 

avsnitt 2.10.1. Totalt jämfördes 35 mätningar i rum 96:243 samt 37 mätningar i 96:130.  I avsnitt 

3.6.2 redovisas radiella fel för de 72 punkterna (Figur 39). 
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2.10.3  Jämförelse mellan utsättningskrav och medelfel för inmätningen  

I intervjun med Hans Holm (Avsnitt 1.9) diskuterades om inmätningstoleransen skulle kunna 

relateras till en utsättningstolerans för en vald byggnadsdel. En jämförelse utfördes i plan för att se 

om den genomförda inmätningen klarade toleranskraven för utsättning. Genom att sätta in ett 

relevant värde på byggplatstoleransen beräknas utsättningstoleransen. Den beräknade toleransen för 

inmätningen skall vara mindre eller lika med den framräknade utsättningstoleransen. En förenklad 

skattad beräkning av utsättningstoleransen kan fås med Formel 3 i avsnitt 1.9.  

2.10.4  Jämförelse av tid och kostnad för mätning av källaren 

Källarplanet mättes utförligt med alla tre mätmetoder och därför gick en jämförelse i tidsåtgång 

och kostnad att göra. För en erfaren arkitekt tar det en halv dag att rita upp källaren i 3D för 

respektive mätmetod. För mätningen gäller (Tabell 2 – 4): 

Tabell 2. Tidsåtgång för respektive mätmetod. 

 Handhållen 
avståndsmätare 

Totalstation Laserskanner 

Mätning ½ dag 2,5 dagar varav ½ dag 
avvägning 

2 dagar varav 1 dag 
inmätning av targets 

och avvägning 
Bearbetning av 
mätdata 

- 1,5 dagar 1 dag 

Summa: ½ dag 4 dagar 3 dagar 
 

Tabell 3. Kostnad för respektive mätmetod. 

 Instrument hyra Kostnad för arbete 
Handhållen avståndsmätare 29 kr /dag (Lambertsson, 2007) 500 kr /timme 

Totalstation 580 kr /timme inklusive arbetskraft  
(Sto-Upphandlingskatalogen, 2007) 

Laserskanner 10 000 kr /dag 500 kr /timme 
Avvägningsinstrument 82 kr /dag (Lambertsson, 2007) 500 kr /timme 

 

Tabell 4. Total kostnad för respektive mätmetod. 

 Handhållen 
avståndsmätare 

Totalstation Laserskanner 

Instrumentkostnad [kr] 29 82 10 000 + 82 
Arbetskostnad [kr] 500*4 580*16 + 500*16 580*4 + 500*20 
Summa:  2029 kr 17 362 kr 22 402 kr 
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3 Resultat 

3.1 Mätning med handhållen avståndsmätare 

Källarplanet 

Efter addering av delmåtten längs två parallella väggar i rum 96:130 var skillnaden 39 

millimeter.  

Jämförs de adderade delmåtten med totalmåtten för de två väggarna, var skillnaden 4 respektive 

35 millimeter. För den tredje väggen i rum 96:130, där alla delmått togs, blev skillnaden mellan 

delmåtten och det totala måttet 56 millimeter längs väggen. 

Entréplanet 

I rum 96:243 var avvikelsen mellan totalmåtten, längs väggarna, 39 respektive 11 millimeter. På 

de tre väggar, där alla delmått togs, var skillnaden mellan totalmått och delmått 0, 7 respektive 3 

millimeter. 

3.2 Mätning med totalstation 

Plan 

För att beräkna punktmedelfel för samtliga inmätta punkter i det etablerade nätet utfördes en 

nätutjämning av de tre tågen. I nätet tilldelades samtliga observationer samma vikt. De erhållna 

(radiella) punktmedelfelen blev som mest 1 millimeter. De framräknade punktmedelfelen för 

stompunkterna låg tillgrund för beräkning av medelfel för targets till laserskanning och 

punktmedelfel för inmätta objekt som diskuteras i avsnitt 1.9 och 2.6.2. Anslutningsfel för de tre 

olika polygontågen redovisas i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Resultat av de beräknade polygontågen. 

Polygontåg Fel i X 
(m) 

Fel i Y 
(m) 

Fel i Z 
(m) 

Antal 
vinklar 

Längd 
(m) 

Yttre tåg (Primärpunkter) -0,001 -0,001 -0,001 7 213,428 
Inre tåg (Sekundärpunkter) 

Markplan 
-0,001 -0,001 0,002 6 75,067 

Inre tåg (Sekundärpunkter) 
Källaren 

-0,001 0,001 0,002 12 92,703 

 

För att beräkna punktmedelfel för samtliga punkter i både primär- och sekundärnäten så 

genomfördes en nätutjämning i Geo. Resultatet av nätutjämningen gav ett medelfel i X och Y led 

som varierade mellan 0 och 1 millimeter. I beräkningen tilldelades samtliga punkter vikten 1. Ett 
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radiellt punktmedelfel på 1 mm blev representativt för de flesta punkter i näten. Det radiella 

punktmedelfelet användes i Formel 5 för beräkning av inmätta punkters medelfel.  

En kontroll i plan mellan punkterna i rum 96:130 utfördes för att se om några påvisbara 

differenser från de beräknade punktmedelfelen fanns. Mätningen genomfördes med PP903 och 

PP904 som ”bas” och punkterna PP901, PP902, PP905 och PP906 mättes in i två helsatsmätningar.  

Kontrollen av diagonala observationer påvisade inga signifikanta spänningar mellan punkterna 

(Tabell 6). 

Tabell 6. Kontrollmätning i plan mellan polygonpunkter (PP 901- PP 906) i källaren. 

Från PP 
903 

Kontrollmätning 
X 

Kontrollmätning 
Y Utjämnad X Utjämnad Y Differens 

X 
Differens 

Y 
PP901 28 582,864 71 942,243 28 582,863 71 942,242 0,001 0,001 
PP902 28 578,229 71 945,544 28 578,228 71 945,541 0,001 0,003 
PP905 28 590,241 71 937,184 28 590,242 71 937,184 -0,001 0 
PP906 28 582,933 71 940,959 28 582,933 71 940,960 0 -0,001 

Från PP 
904 

Kontrollmätning 
X 

Kontrollmätning 
Y Utjämnad X Utjämnad Y Differens 

X 
Differens 

Y 
PP901 28 582,863 71 942,243 28 582,863 71 942,242 0 0,001 
PP902 28 578,227 71 945,543 28 578,228 71 945,541 -0,001 0,002 
PP905 28 590,241 71 937,185 28 590,242 71 937,184 -0,001 0,001 

 

 

Höjd 

En jämförelse mellan avvägda höjder och trigonometriskt mätta höjder utfördes på hela det yttre 

primärnätet. Punkt PP90 som ingick i sekundärnätet avvägdes också (avsnitt 2.5.3). Höjderna som 

mätts trigonometriskt utjämnades med hjälp av nätutjämningsmodulen i Geo. Redovisade höjder är 

i RH 70 och baseras på punkt 2014 i Högskolans nät. Resultaten av avvägningen redovisas i Tabell 

7. 

 

Tabell 7.  Jämförelse mellan trigonometriskt mätta höjder och digitalt avvägda höjder för primärnät. 
Trigonomteriska höjderna efter utförd nätutjämning. 

Punkt Trigonometrisk 
höjd (m) Avvägd höjd (m) Differens (m) 

PP90 18,008 18,004 0,004 
Y1 17,628 17,630 -0,002 
Y2 17,637 17,635 0,002 
Y3 17,770 17,776 -0,006 
Y4 17,960 17,963 -0,003 
Y5 17,432 17,431 0,001 
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3.2.1 Medelfel i mätning med totalstation 

Beräkningen av medelfel för mätning med totalstation baseras på Formel 5 i avsnitt 2.6.2. Figur 

31 visar resultatet av beräkningen för förväntade punktmedelfel. Beräkningen har gjorts med 0,001 

(m) medelfel i stationspunkten. Punktmedelfel för avstånden 0 - 100 meter har beräknats. Av 

diagrammet framgår att inverkan av fel i vinkelmätningen medför en ökning av det sammantagna 

punktmedelfelet för inmätt punkt. Reflektorlös längdmätning har cirka 1 millimeter högre medelfel 

än mätning med reflektor. Vid avstånd större än cirka 60 meter är skillnaden ungefär 0,5 mm 

mellan de jämförda metoderna. På avstånd under 30 meter blev resultatet ett punktmedelfel som 

understeg 4 mm oavsett om mätning skedde mot reflektor eller reflektorlöst. I avsnitt 1.9 diskuteras 

om att låta inmätningstoleransen utgöra en del av en framtida utsättningstolerans. Med hänsyn till 

det relativt strikta kravet som utsättningstoleransen utgör bör hänsyn tas till vilken mätmetod som 

används samt hur långa avstånd som kan komma ifråga vid inmätningen. 

Jämförelse av mätning mot prisma respektive 
reflektorlös mätning med totalstation TCRA 1101 
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Figur 31. Jämförelse av punktmedelfel vid mätning med totalstation. 
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3.3 Bearbetning i Geo 

Totalt har den genomförda inmätningen med totalstation genererat cirka 400 enskilda filer i 

programvaran Geo. En orsak till den stora mängden filer är syftet att behålla spårbarheten i data 

och möjligheten att alltid ”gå tillbaka” i efterbearbetningen av mätdata. Rapportfiler har också 

sparats, främst med tanke på att möjliggöra en kvalitetssäkring av det genomförda projektet. Den 

andra väsentliga orsaken till att mängden filer blir omfattande vid bearbetningen i Geo är att 

individuella inmätta objekt flyttas till objektspecifika filer.  

 

3.4 Mätning med laserskanner och bearbetning i Cyclone 

Koordinatberäknade targets hade ett punktmedelfel på 3 millimeter efter att inmätning med 

totalstation utförts. När samtliga punktmoln registrerats till ett gemensamt punktmoln, valdes 

sektioner ut i respektive rum. Sektionerna utgjorde ett cirka 800 millimeter brett område som 

valdes från en nivå 1,30 från golvet. Ett snitt valdes i källaren genom rum 96:130 och det andra 

snittet togs i ”tentasalen” rum 96:243. Med funktionen fence valdes det område som skulle 

exporteras (Figur 32).  

 

 
Figur 32. Med ”Rectangle Fence Mode” väljs ett segment i det ursprungligt punktmolnet. 

 

Alla punkter utanför fence raderades och kvar blir den ”snittade” modellen (Figur 33).  

 

 
Figur 33. Resultatet av segmenteringen blir ett snitt av det valda rummet. 
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I Figur 34 visas sektionen genom rum 96:130 i källaren.  

 

 
Figur 34. 3D-vy av det valda snittet. 

 

Figur 35 visar en plan över den valda sektionen. Sektionen exporteras till ADT i form av en 

AutoCAD DXF-fil.      

 

 
Figur 35. Planvy av snittet som exporterades till ADT (bokstäver och siffror anger lägen för targets). 

 

Filen exporteras i dxf-format till ADT. Punkttätheten i 96:243 var mellan 25 – 40 millimeter. 

3.5 CAD bearbetning 

Resultatet av bearbetningen i CAD efter mätningen med totalstation ses i Bilaga 4a-

c och Figur 34 och Figur 35. Resultat av bearbetning av mätningar med handhållen 

avståndsmätare och laserskanner ses i Bilaga 5 
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Figur 36. Perspektivfoto av modellen taget i ADT. Fasad mot norr.  

 

 

Figur 37. Perspektivfoto av modellen taget i ADT. Fasad mot söder. 

 

3.6 Jämförelse och analys av de olika mätmetoderna 

3.6.1 Handhållen avståndsmätare 

Resultatet av jämförelsen mellan handhållen avståndsmätare och mätning med totalstation 

redovisas i Figur 38. Diagrammet visar att ju längre från inpassningspunkten som objekt mättes in 

med avståndsmätaren desto större blir avvikelsen från den ”korrekta” mätningen med totalstation. I 

figuren kan avläsas att på avstånd längre än ungefär 16 meter kommer den radiella avvikelsen att 

begränsas till cirka 13 millimeter. 



 58 

Differenser mellan inmätning med totalstation och handhållen 
avståndsmätare

Formel för trendlinje:
y = 0,0005x + 0,0047
Variationskoefficient:

R2 = 0,1177
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Figur 38. Radiell avvikelse mellan inmätning med totalstation och handhållen avståndsmätare. Antalet 
avvikelser baserades på totalt 62 punkter i både källare och markplan. 

3.6.2 Laserskanningen 

I jämförelsen mellan modellen som skannades och den som mättes med totalstation, erhölls 

förhållandet i Figur 39.  

    

Differenser mellan inmätning med totalstation och 
laserskanner

Formel för trendlinje:
y = 4E-05x + 0,0052
Variationskoefficient:

R2 = 0,0113
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Figur 39. Radiell avvikelse mellan inmätning med totalstation och laserskanner. Antalet avvikelser 
baserades på totalt 72 punkter i både källare och markplan. 



 59

Skillnaden i form av radiell avvikelse är inte signifikant och en korrelation mellan avstånd och 

avvikelse kan inte påvisas. En avvikelse på cirka 5 – 6 millimeter som trendlinjen (röd) visar kan 

hänföra sig till det något större medelfel som en skanning medför. En mätning med laserskanner 

inte är en lika noggrann metod som mätning med totalstation. 

3.6.3 Jämförelse mellan utsättningskrav och medelfel för inmätningen 

I studien undersöktes om den uppnådda toleransen i plan för inmätt betongstomme klarar 

utsättningskraven. En jämförelse utfördes med den förenklade Formeln 4 i avsnitt 1.9 (Holm, 

2007). Ett relevant värde (25 mm eller ±12 mm uttryckt som medelfel) på byggplatstoleransen för 

en betongstomme togs ur HusAMA 98. 

• Utsättningstolerans för betongstomme: ±12 mm. Vid 95 % säkerhet (2 sigma) fås medelfelet 

12*(1/1,96) = ±6 mm. 

• Den genomförda inmätningen hade ett punktmedelfel på ± 4 mm (reflektorlös mätning) och ± 

3 mm (reflektor). 

• Den genomförda inmätningen klarar utsättningstoleransen.  

 

3.7 Jämförelse av tid och kostnad för mätning av källaren 

I avsnitt 2.10.4 redovisades en jämförelse av tid och kostnad för inmätning av källaren i hus 96. 

Handhållen avståndsmätare är det billigaste alternativet för källaren. Att använda en laserskanner 

för att mäta upp källarplanet är det dyraste alternativet. Mätdata från handhållen avståndsmätare 

kräver minst tid för efterbearbetning. Mätdata från mätning med totalstation tar längst tid att 

bearbeta innan den kan användas i CAD.  

Kostnaden för modellering i 3D-CAD är den samma för alla tre mätmetoder eftersom alla tre 

mätmetoder ger mätdata som tar lika lång tid att skapa en modell av. 

3.8 Generell jämförelse av de tre mätinstrumenten 

En jämförelse i generella termer redovisas i Tabell 8. I tabellen redovisas de parametrar som hade 

betydelse för den genomförda studien och som kan anses påverka en relationsinmätning.  
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Tabell 8. Jämförelse av mätinstrument. 

 Handhållen 
avståndsmätare Totalstation Laserskanner 

Mätmedelfel i 
avståndsmätning 
(Bilaga 2) 

± 2 mm 
 

2 mm + 2 ppm 
 

4 mm 

Vinkelnoggrannhet - 0,5 mgon 60 micro radianer 
Vinkelnoggrannhet 
som tvärmått på 20  m 
avstånd 

- 0,16 mm 1,2 mm 

Antal personer vid 
mätning 1 1-2 2 

Lagring av data Pocket PC Minneskort PC 
Mäter installationer 
och detaljer Möjligt J (i begränsad 

omfattning) Mycket bra 

Mätning genom fönster J (ger längdfel och 
försumbart brytningsfel 

beroende på 
glastjocklek) 

J (ger längdfel och 
försumbart brytningsfel 

beroende på 
glastjocklek) 

J (ger längdfel och 
försumbart brytningsfel 

beroende på 
glastjocklek) 

Känslig för nederbörd Nej Ja Ej möjligt att mäta vid 
nederbörd 

Vikt för komplett 
utrustning (kg) < 0,5 < 10 > 15 

Kan användas mot 
blanka ytor Nej Nej Nej 

Påverkas av direkt 
solljus. Nej Ja Ja 

Kan användas i mörker Ja Ja Ja 
Batteri tid >5 dagar > 1 dag < 1 dag 
Går att bearbeta i 3D-
CAD Ja Ja Ja 

Kan mäta punkttäthet < 
50 mm Ja Ja Ja 

Ungefärlig hyres-
kostnad 1 dag (kr) 29 650 10 000 

Tid för etablering och 
mätning av ett 
”normalt” rum 

< 0,5 tim < 1 tim < 2 tim (beroende på 
punkttäthet) 

Kräver bearbetning i 
separat program Nej Ja Ja 

Kan mäta på långa 
avstånd (över 100 m) Nej Ja Nej 

Georeferering av 
mätning Kräver totalstation Ja Kräver totalstation 

 

 



 61

4 Diskussion 

4.1 Allmänt om objektet och metoden 

I den genomförda studien var syftet att jämföra metoder och använda resultatet av mätningarna 

till att bygga upp en 3D-modell i CAD. Därför mättes endast väggar, golv, pelare och tak. 

Installationer förbisågs helt i mätningen med totalstation och handhållen avståndsmätare. Det kan 

vara relevant att mäta in installationerna i de fall de kommer att påverka den fortsatta användningen 

av lokalerna. Vilka väggar som är relevanta att mäta beror även det på vad som ska göras med 

lokalerna. Att mäta endast bärande konstruktioner är lämpligt då nya rumsindelningar ska göras 

men eventuellt kan gamla mellanväggar komma till användning i den nya planlösningen. En mer 

omfattande inmätning kan spara in kostnader i form av arbetstid och material vid ombyggnation. I 

fall där förtillverkade element eller delar monteras på plats, krävs en hög noggrannhet.  

Det generella syftet med upprättandet av en relationshandling, för en befintlig byggnad, är viktigt 

att veta. Syftet med inmätningen kommer att definiera toleranskrav, mätmetod och detaljeringsgrad 

i CAD. 

4.2 Toleranser och standarder 

Begränsningen i gällande standarder är att de från början inte var särskilt lämpade för inmätning 

av befintliga byggnader i 3D. Behovet av en omarbetning av den gällande standarden SS-ISO 

4463-1 (SS-ISO 4463-1, 1989) krävs med avseende på delen som behandlar inmätning, men även 

med hänsyn till de brister som finns gällande utsättningstoleranser och begrepp. Teknisk utveckling 

inom byggproduktion samt mätinstrumentens ökade prestanda, påskyndar behovet av en 

omarbetning av SS-ISO 4463-1. För relationsinmätning av en befintlig byggnad får krav 

specificeras för varje individuellt fall. Toleranskrav vid upprättande av relationsunderlag vid 

nyproduktion är inte specificerade, men det kan komma att behandlas i HusAMA 08 (Holm, 2007). 

Ett riktvärde för inmätningstolerans vid relationsinmätning kan fås genom att låta 

inmätningstoleransen utgöra en del av utsättningstoleransen (Avsnitt 2.10.3). Problemet med att 

tillämpa den sammantagna formeln (Avsnitt 1.9, Formel 1) vid framräkning av utsättningstolerans 

är att värden på konstanterna måste bestämmas i varje enskilt fall. Värde på monteringstoleransen 

är ofta okänd men kan skattas utgående från ± 8 mm (Holm, 2007). En förenklad formel (Avsnitt 

1.9, Formel 3) kan användas för att få ett förhållande mellan bygg- och utsättningstolerans. Lite 

tillspetsat kan det hela uttryckas som att inmätningstoleransen kan låtas bero av 
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utsättningstoleransen som i sin tur utgör en del av byggplatstoleransen. En möjlighet finns även att 

låta inmätningstoleransen bero av byggplatstoleransen. 

Utsättningstoleranser 

I HusAMA 98 (avsnitt BBE.2) och HMK-Ge:D, Bilaga F hänvisas till SS-ISO 4463-1 när det 

gäller utsättning av byggnad. Det finns stora brister i SS-ISO 4463-1 och den är inte tillämplig för 

relationsinmätning (Holm, 2007). I HusAMA 98 finns ett tillägg till SS-ISO 4463-1 som är kopplat 

till längd och vinkelmätning. Det är svårt att se avgränsningen mellan den gällande SS-ISO 4463-1 

och de kompletterande formler för utsättningsavstånd och riktningstolerans som anges i HusAMA 

98. En ändring skall ske i den nya HusAMA 08 (Holm, 2007). 

Inmätningstoleranser 

De krav som anges i HMK-Ge:D, Bilaga F är endast rekommendationer för ett allmängiltigt 

syfte och yttre mätning. För relationsinmätning vid nyproduktion gäller HusAMA 98.  

4.3 Handhållen avståndsmätare 

Den handhållna avståndsmätaren har stora möjligheter och tillsammans med en millimeterstock 

går det mycket bra att mäta in hela byggnader. Fördelen med den handhållna avståndsmätaren är att 

den är enkel att använda, endast en person krävs för att mäta med den. Den ger snabbt mätdata som 

kräver begränsad efterbearbetning. 

Det är inte möjligt att få en inmätning georefererad (ansluten till ett yttre referenssystem) vid 

användande av enbart avståndsmätaren. Då inga diagonaler mättes är det svårt att avgöra om det 

finns en skevhet i rummen. Om det instrumentet som används inte har en funktion för att mäta 

längsta avståndet då instrumentet sveps över ett hörn, är det möjligt att mäta rätvinkliga trianglar i 

hörnen och räkna fram hörnens vinklar.  

I den genomförda mätningen har mätning skett mot ytor som ger god reflektion och mätningen 

har genomförts inomhus varför vi har anledning att anta ett bättre värde på mätnoggrannheten än 

det specificerade (± 2 millimeter). Grova fel i form av skriv- och läsfel kan undvikas med 

avståndsmätare som är utrustade med bluetooth och därigenom gör det möjligt att direkt lagra 

mätdata i en pocket PC eller liknande. Felet i mätningen med handhållen avståndsmätare ökar med 

avståndet från inpassningspunkten (Avsnitt 3.6.1, Figur 38). En begränsning av avståndet om cirka 

15 – 16 meter begränsar felet vid mätning med avståndsmätaren. Jämförelsen utfördes inom samma 

rum och mätning av väggtjocklekar har inte påverkat felen i den genomförda studien. 
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4.4 Mätning med totalstation 

I specifikationen för längdmätning är 2 ppm (parts per million) angivet. Då avstånden som mätts 

i denna studie uteslutande är mindre än 100 meter, vilket ger en inverkan på längdmätningen med 

1/10 millimeter, har i beräkningen ingen hänsyn tagits till denna storhet. Inverkan av 

noggrannheten i vinkelmätningen är försumbar på längder upp till ungefär 50 meter (Figur 31).  

Att kalibrera utrustningen före en inmätning är viktigt för att kunna hantera systematiska fel och 

få bästa möjliga mätresultat. Utrustningens skick (inte minst stativen) är viktigt för ett fullgott 

resultat. 

Egenkontroll är en viktig åtgärd för att förhindra grova fel. 

Vid mätning av fönsteröppningar generaliserades bestämningen i höjdled. I Figur 15 framgår hur 

fönstren mättes. En exaktare metod vore att mäta på ytorna i fönstersmygen även i överkant. 

Nät/Plan/Detaljpunkt 

Utformning av primär- och sekundärnät för genomförande av ett inmätningsprojekt är av största 

betydelse för kvaliteten på mätresultaten. Särskilt berör detta punktmedelfelet, alltså inmätta 

objekts absoluta förhållanden till varandra. Punktmedelfelet påverkar förhållandet mellan punkter 

på olika våningar eller i olika rum etc. i en byggnad. Ett av de största bidragen till beräknade 

punktmedelfel vid inmätning kommer från stationpunktens medelfel. Val av metodik vid inmätning 

med totalstation är avgörande för det resulterande medelfel som varje enskild detalj får. Inmätning 

från en fristationsuppställning i stället för etablering över känd punkt, ökar medelfelet i den inmätta 

detaljpunkten. Mätning mot reflektor ger cirka 1 – 2 millimeter bättre noggrannhet än när mätning 

görs med laser (reflektorlöst). I jämförelse mellan objekt som mätts från en och samma 

stationspunkt (eller i ett punktmoln, vid laserskannning) påverkas förhållandet enbart av 

mätmedelfelet för metoden. I praktiken kan ett bristfälligt konfigurerat nät, alltså ett stort 

punktmedelfel, få till följd att en håltagning genom att antal bjälklag någonstans träffar en bärande 

pelare. 

Höjd 

Vid kontrollavvägningen av punkterna Y1 – Y5 och PP90 uppstod avvikelser som främst har 

härletts till mätning av instrumenthöjden för respektive punkt. I de fall där toleranskraven är strama 

kan en avvägning förbättra medelfelen på höjdkoordinaterna hos punkterna som ingår i det 

etablerade nätet. Det är viktigt att en så noggrann instrumenthöjd som möjligt mäts för att felet i 

höjdkoordinaten hos inmätta objekt skall bli så litet som möjligt. I studien användes två 

millimeterstockar men andra metoder kan ge bättre resultat. På marknaden finns speciella måttband 

som är bättre lämpade. 
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4.4.1 Punktmedelfel för mätning med totalstation  

Resultatet av beräknade punktmedelfel visar att påverkan av felet i avståndsmätningen och 

medelfelet i stationspunkten är de två faktorer som i denna studie visat störst inverkan för det 

sammantagna punktmedelfelet (Avsnitt 3.2.1, Figur 31).  

   

4.5 Dataöverföring och bearbetning i Geo 

Vid bearbetning och exportering från Geo finns det en praktisk begränsning i hur mycket 

information som bör ingå i varje enskild fil som exporteras. Gemensamma transformationspunkter i 

någon omfattning är särskilt lämpligt vid projekt där ett stort antal våningar eller objekt skall fogas 

ihop. I studien gjordes en ram runt byggnaden för att skapa en (synlig) referens vid 

transformationer och skaländringar. Det kan vara en fördel att ha fördefinierade enkla punkter eller 

linjer då många överföringar sker fram och tillbaka mellan ADT och Geo.  

Vid redigeringen i Geo kommer graden av generalisering att påverka det slutliga resultatet. Då 

endast en kort bit av en vägg mätts in kan en betydande differens uppstå mellan det ”verkliga” 

hörnet och det som skapats i Geo. En osäkerhet är också i fallet då ett objekt inte står i lod, nivån 

som inmätningen sker på avgör var objektet hamnar i plan. I specifika fall kan en vägg eller pelare 

dokumenteras med två linjer på olika nivå, istället för endast en, för att säkerställa om det finns en 

betydande lutning. 

4.6 Laserskanning och bearbetning i Cyclone 

Vid laserskanning kan inte georeferering ske utan att inmätning av targets utförs med 

totalstation. Ett tillskott till punktmedelfelet blir resultatet av att targets mäts in reflektorlöst med en 

totalstation. Valet av antalet targets kommer att påverka hur exakt hoppassningen av punktmolnen 

kommer att bli. I den utförda skanningen dokumenterades samtliga installationer, detta skedde inte 

med de andra metoderna. Modellering av till exempel rör kan därmed ske i önskad omfattning, en 

definiering av vad som skall mätas behöver inte göras i samma omfattning som vid mätning med 

totalstation. I den utförda skanningen valdes tre respektive fyra stationsuppställningar, detta 

medförde en betydande överlappning i det sammanlagda punktmolnet. En tillräcklig skanning hade 

kunnat ske från färre stationsuppställningar. En planering i form av en enkel planskiss, där samtliga 

stationsuppställningar ritas in, bör göras före skanningen för att åskådliggöra områden som skall 

skannas och även placering av targets. Modellering i Cyclone och därefter export till ADT är en 

möjlighet som inte undersökts i studien 
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Syftet med studien var att överföra mätdata till CAD, därför exporterades en sektion av varje 

rum till ADT där modelleringen skedde. Hur stor del av punktmolnet, alltså vilken sektion som 

väljs, kan påverka vilka öppningar som kommer med. Den valda sektionen kan också påverkas av 

eventuella lutningar hos skannade väggar. Det finns begränsningar i hur stora punktmoln som kan 

hanteras i CAD, i studien gavs inte tid att prova vilken övre gräns som finns i ADT-miljö (Östlund, 

2007). 

4.7 Modellering i CAD 

4.7.1 Modellering av mätning med handhållen avståndsmätare 

Eftersom ambitionen inte är att göra riktiga 3D-ritningar av mätningen med handhållen 

avståndsmätare ritas endast linjer som ibland inte passar ihop när delmåtten har adderats. 

Anledningen till att de olika långa väggarna inte kan passas ihop är för att utan diagonala mått, eller 

en uppskattning av vinklarna i hörnen, går det inte att veta hur rummen skevar. Det uppritade i 

ADT stämmer därför inte överens med verkligheten. 

4.7.2 Modellering av mätning med totalstation 

Dörrar, fönster, väggar med mera hämtas in till ritytan som färdiga objekt eftersom det är 

tidsbesparande. Inga egna objekt skapas, även om det är möjligt, då nivån av detaljering inte är det 

väsentliga i den här studien. Självklart är det viktigt att det som ska behållas i byggnaden 

dokumenteras noga för att återge rätt information om bygganden. Även då ritningarna ska användas 

för att visualisera en miljö måste detaljeringsgraden vara hög för att känslan av miljön ska bli den 

rätta.  

Det färdiga trappobjektet som hämtas in i ADT har lika många steg, är lika lång och lika hög 

som den inmätta trappen. Däremot stämmer inte höjden på sättstegen och djupet på planstegen. När 

en färdig trapp hämtas in i ADT får alla sättsteg samma höjd och alla plansteg får samma djup 

vilket inte är fallet med den inmätta trappen. För att sättsteg och plansteg ska stämma med den 

inmätta trappen måste trappan ritas för hand i ADT. Genom att använda bjälklag och väggar kan 

trappan byggas upp. Arbetet är tidskrävande men resultatet blir mer verklighetstroget. Om det 

skulle bli aktuellt att ta reda på planstegens verkliga höjder och sättstegens verkliga djup bör 

linjerna från inmätningen med totalstation ligga kvar i den digitala modellen. För att kunna välja 

när linjerna från inmätningen med totalstation ska visas bör ett separat lager skapas för dem, det är 

då enkelt att tända och släcka lagret. 
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Källarplanet och fasaden 

  Även om ambitionen är att följa linjerna från inmätningen med totalstation görs vissa 

generaliseringar när modellen skapas. I Figur 40. visas ett exempel på en pelare och en del av en 

vägg och där kan ses att linjerna från inmätningen med totalstation och den uppritade väggen 

stämmer mycket bra överens. Pelaren som är skapad av ett volymobjekt stämmer även den överens 

med linjerna från inmätningen med totalstation. 

 
Figur 40. Vägg och pelare i rum 96:130.  

 
Den använda metoden ger ritningar som stämmer bättre med verkligheten och metoden är inte 

lika tidskrävande som metoden att rita vinkelrätt. I metoden som används för att skapa källaren och 

fasaden behöver och inga val göras mellan vilka linjer från inmätningen med totalstation som ska 

användas. 

Rum 96:243 

Istället för att vrida allt -34,5° i ritytan kan ett lokalt koordinatsystem, UCS, användas 

tillsammans med Current UCS i View. Att rita vinkelrätt medför att kompromisser hela tiden måste 

göras i fråga om vilka linjer som ska användas. Uppgiften att välja vilka linjer från inmätningen 

med totalstation som ska användas för att skapa byggnaden efter är tidskrävande men viktigt för att 

avvikelsen ska bli så liten som möjligt. Dessutom skapas ett utrymme som egentligen inte existerar. 

I Figur 41.  visas ett exempel på en pelare och en del av en vägg och där kan ses att till vänster om 

pelaren stämmer linjerna från inmätningen med totalstation och den uppritade väggen bra överens. 

Till höger om pelaren stämmer det mindre bra. Som mest skiljer det 15 millimeter mellan linjen 

från Geo och den uppritade väggens läge. Pelaren i bilden är skapad av ett pelarelement baserat på 

två mått från inmätningen med totalstation. Som mest skiljer det 2 millimeter mellan den uppritade 

pelaren och linjerna från inmätningen med totalstation.  
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Figur 41. Vägg och pelare i rum 96:243.   
 

 
Project Navigator 

Data från inmätningen med totalstation är viktiga att behålla för att våningsplanen i modellen ska 

placeras i samma förhållande till varandra som de är lokaliserade i verkligheten. Det är dessutom 

praktiskt använda georefererade koordinaterna då en situationsplan ska göras. Att ha ett enhetligt 

koordinatsystem i alla dwg-filerna i ett projekt gör att arbetet i ADT blir enklare. Koordinaterna kan 

då hämtas från Properties i en fil och användas i Properties i en annan fil. Skulle inpassningen ske 

genom godtycklig inpassning av våningsplanen kan det vid till exempel håltagning i bjälklag hända 

att borrning sker rakt ner i en bärande pelare i källaren. För att generera ritningar som ligger 

horisontellt i ritningsramen kan funktionen UCS tillsammans med Current UCS i View användas.  

4.7.3 Modellering av mätning med laserskanning 

När mätningarna från laserskannern bearbetas i ADT ritas endast linjer och av detta skapas enkla 

planer. Naturligtvis är det möjligt att skapa byggnaden i 3D precis som gjordes med mätningarna 

från totalstationen. Tillvägagångssättet är det samma och därför valdes att inte göra proceduren på 

nytt. 

Om hela punktmolnet öppnas i ADT bör olika vyer väljas för att kunna dra linjer mellan 

punkterna. En vy från sidan är bra för att få fram takhöjd och golvnivå medan en vy rakt uppifrån 

är bra för att rita upp linjer för där väggarna ska skapas.  

4.8 Analys av mätdata och överlagring 

Vid jämförelse mellan handhållen avståndsmätare och mätning med totalstation (Figur 38), 

uppstår en betydande avvikelse. När ett antal delmått läggs samman från mätningen med 

avståndsmätaren gör felfortplantningen, att felet blir större desto fler delmått som läggs samman. 
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För att undvika att felen blir betydande bör överbestämningar göras där det är möjligt, genom att 

till exempel mäta rummets totalmått. 

En osäkerhet är också att mätningarna utfördes på varierande höjder över golvet. Svårigheten att 

rikta den handhållna avståndsmätaren vinkelrätt vid mätning av långa avstånd kan också addera till 

det totala felet. 

En jämförelse mellan mätning med totalstation och laserskanningen (Avsnitt 3.6.2, Figur 39) 

påvisar inga signifikanta avvikelser. Punkterna visar att en konstant avvikelse på cirka 5 – 6 

millimeter föreligger. En bidragande orsak kan vara att en lutning hos de inmätta objekten (väggar 

och pelare) gör att en spridning i punktmolnet uppstår. Höjden och utbredningen av sektionen som 

exporterades till ADT påverkade spridningen i plan mellan punkterna. En generaliserande faktor 

blir vilka punkter som väljs ur punktmolnet vid uppritning av planen i ADT. I Figur 30 visas 

spridningen i sektionen som importerats i ADT. 

4.9 Analys av kostnaden för mätning med de tre metoderna  

Fördelen med den handhållna avståndsmätaren är att det är ett billigt alternativ för källaren och 

metoden är inte tidskrävande. Nackdelen är att en georeferering inte är möjlig. Mätning med 

totalstation och bearbetning av mätdata visar sig vara nästa lika kostsam som att använda en 

laserskanner. Fördelen med laserskannern är att det kräver något mindre tid för genomförande än 

mätningen som utförts med totalstation. Förhållandet mellan tid/kostnad för de tre jämförda 

metoderna bedöms bli ungefär det samma vid mätning av större objekt. Kostnaden för arbetskraft 

är den största posten för alla tre metoderna. Tiden för CAD-bearbetning anses vara den samma för 

alla tre metoder.  

I jämförelsen har ingen hänsyn tagits till kostnader av de programlicenser för Geo och Cyclone 

som behövs för bearbetning av mätdata. 
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5 Slutsatser 

• Gällande standarder är inte tillämpliga ifråga om toleranser för 3D-relationsinmätning. En 

omarbetning eller utökning av SS-ISO 4463-1 är önskvärd. Förändringar i kommande 

HusAMA 08 bör innefatta normer för 3D-relationsinmätning av befintliga byggnader. 

• Mätningen med handhållen avståndsmätare fungerar bra då enklare geometriska förhållanden 

skall fastställas.  

• Laserskanning är den enklaste metoden för inmätning av installationer, jämfört med de övriga 

provade metoderna. Noggrannhet i ett gemensamt punktmoln är beroende av noggrannheten 

på inmätta targets. 

• Mätningen med totalstationen gav den bästa noggrannheten. Kompletterande mått från 

handhållen avståndsmätare kan effektivisera inmätningen. Stor vikt bör läggas på utformning 

av primär- och sekundärnät, både vid anslutning till yttre referenssystem och även internt i 

byggnaden. Höjder på punkter i det etablerade lokala nätet bör bestämmas med avvägning för 

att få så bra noggrannhet som möjligt. Generalisering vid inmätningstillfället har en betydande 

påverkan på den slutliga CAD-modellen. 

• Alla mätmetoder har gett indata som går att använda för att generera en 3D-modell i CAD. Ur 

3D-modellen går det enkelt att generera 2D-ritningar.  

• Mer information i form av indata ger större möjlighet till verklighetstrogna ritningar. 

Mätmetoden med handhållen avståndsmätare bör kompletteras med fler mått och även 

diagonala avstånd för att en 3D-modell ska stämma bättre med byggnadens verkliga mått. Om 

mätdata som bearbetas i mätprogrammet Geo redigeras med hög detaljeringsgrad, underlättar 

det modelleringen i CAD.  

• Det blir sannolikt vanligare i framtiden att relationshandlingar för en befintlig byggnad utförs i 

3D. 

• Kurser där en 3D-relationsinmätning och efterbearbetning i CAD utförs, kan ge värdefull 

insikt i tekniken.  

• Generaliseringar sker vid inmätningstillfället, efterbearbetning i beräkningsprogram (Geo) 

samt i CAD. Att arbeta med vinkelräta (ortogonala) mått i ADT, innebär mer generaliseringar. 

Graden av generaliseringar påverkar den slutliga 3D-modellen. Samtliga generaliseringar 

bidrar till en avvikelse mellan byggnadens verkliga geometri och den skapade 3D-

relationshandlingen. 
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6 Förslag till framtida studier 

 I studien diskuteras att låta inmätningstoleransen utgöra en del av en framtida 

utsättningstolerans. Möjlighet att låta inmätningstoleransen istället utgöra en del av 

byggplatstoleransen kan vara grunden för en framtida undersökning.  

 

I studien utfördes ingen modellering i programvaran Cyclone. En jämförelse där modellering av 

punktmolnet sker i Cyclone, och därefter exporteras till CAD, skulle kunna ge värdefull 

information om för- och nackdelar med de olika programvarorna. 

 

En jämförelse av modellering i CAD-program från olika programvaruföretag skulle kunna utgöra 

grunden till en vidare studie. 

 

En undersökning av möjligheter och begränsningar med puls- och fasmätning vid laserskanning 

skulle kunna visa på möjligheter och begränsningar vid inmätning av befintliga byggnader med 

respektive teknik. 
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Bilaga 1 

Beräkning av mätning med totalstation 

 

Tabell 1. Polygonpunkter för anslutning till yttre referenssystem. 

Kartkoordinater RT90 2.5 gon V 67:0 respektive RH70 
Punkt Nummer x-koordinat y-koordinat Höjd 

2014 28634.574 71974.793 17,447 
2015 28479.957 71767.170 18,298 

 

 

 

 
Figur 1. Inmätningsfil i form av polära data från mätning med totalstation före redigering och 
koordinatberäkning (Geo, 2006). 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Instrumentspecifikationer 

Handhållen avståndsmätare Leica DISTOTM A5  

• Laser:  Röd 

• Mätnoggrannhet ± 2 mm (angivet på 95.5 % konfidensnivå) 

Totalstation Leica TPS 1101 

  Vinkelmätning: 

• Standard avvikelse i horisontal- och vertikalled  1,5”, 0,5 mgon 

  Längdmätning med prisma: 

• Standard avvikelse , standard mätning  2 mm + 2 ppm 

    Längdmätning reflektorlös: 

• Standard avvikelse , standard mätning  3 mm + 2 ppm 

• Noggrannhet i laserlodet   ±0,8 mm / 1,5 m (stativ höjd) 

   ATR Automatisk låsning mot prisma: 

• Noggrannhet i standard mätning (3 sekunder)  3 mm + 3ppm 

Teknisk data för tvångscentrering, Leica modell SNLL121: 

• Noggrannhet i laserlodet   ≤ 1,0 mm / 1,5 m (stativ höjd) 

• Punktstorlek på laserpunkt  2,5 mm / 1,5 m (stativ höjd) 

Laserskanner Leica HDS 3000 

• Noggrannhet i enkelpunkt i intervallet 1 – 50 m  

• Vertikal   60 micro-radianer 

• Horisontal  60 micro-radianer 

• Punktstorlek < 50 m  6 mm 

• Avstånd   4 mm 

• Modellerad yta  2 mm 

• Target, finskanning av plana targets 1,5 mm  

• Övriga specifikationer 

• field of view   360° x 270° 

• Typ   pulslaser, ToF 

• Räckvidd, längd  1 m – 100 m 

• Kapacitet  < 1800 punkter/sekund 



Bilaga 3 

Gällande SIS-normer för byggmätning (maj 2007) 

SS-ISO 1803    Fastställd 1999-05-28 
Byggmätningar och toleranser - Redovisning av måttnoggrannhet - Principer och terminologi 
 
SS 641113    Fastställd 1992-10-14 
Mätband av stål, 0,5 – 10 m 
 
SS-ISO 4463-1   Fastställd 1989-10-18 
Byggmätning - Utsättning och inmätning - Del 1: Planering och organisation, mätmetoder, 
noggrannhetskrav 
 
SS 021142    Fastställd 1988-10-19 
Byggtoleranser - Mätmetoder för byggnader och byggprodukter - Mätpunkters lägen 
 
SS 021141    Fastställd 1988-10-19 
Byggtoleranser - Mätmetoder för byggnader och byggprodukter - Metoder och instrument 
 
SS 641112    Fastställd  1988-10-19 
Mätband av stål, 10-100 meter 
 
SS 641121    Fastställd  1980-01-01 
Byggmätning - Linjalvattenpass, 0,3 - 2 meter 
 
SS 641120    Fastställd 1981-04-01 
Rätvinkelhakar 
 
SS641114    Fastställd 1980-01-01 
Byggmätning - Mätstockar 0,5 - 3 meter 
 
SS 021109    Fastställd 1982-09-15 
Byggmätning - Ytjämnhet - Redovisning av profilmätningsresultat 
 
SS-ISO 7078    Fastställd 1986-01-01 
Byggmätning - Utsättning, mätning och inmätning - Terminologi och vägledning 
 
SS-ISO 3443-5   Fastställd 1984-09-15 
Byggtoleranser - Del 5: Värden för toleransvidder 
 
SS-ISO 3443-4   Fastställd 1986-10-22 
Byggtoleranser - Del 4: Metoder för beräkning av måttavvikelser och fördelning av toleranser i 
sammansatta konstruktioner 
 
SIS 641101    Fastställd 1976-09-15 
Toleranser för längdmätdon 
 
SIS 021210    Fastställd 1977-09-15 
Byggmätning - Fixpunkter 
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