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Sammanfattning 

 

När ett bygglov beviljas, d v s när en byggnad förändras, rivs alternativt nybyggs, kan det 

i sin tur innebära att kommunens kartmaterial inte längre stämmer överens med 

verkligheten. Syftet med detta examensarbete är därför att framställa en beskrivning för 

hur Gävle kommun arbetar med uppdateringen av sin kartdatabas. 

 

Det är när ett bygglov beviljas som Gävle kommun får vetskap om att en byggnad 

eventuellt kommer att förändras och därför kontrolleras de beviljade byggloven ute i fält 

en gång per år. Då kontrolleras om byggarbetet är påbörjat, klart eller inte alls påbörjat. 

 

Då en förändring av en byggnad har skett och beroende på vad det är för någonting som 

skall mätas in sker mätningsarbetet normalt på tre olika sätt, alternativt någon 

kombination av dessa. Då det endast är enklare tillbyggnationer på redan befintliga 

byggnader utförs mätningen med hjälp av ett digitalt längdmätningsinstrument. Vid 

nybyggnationer används ibland metoden inbindning vilket innebär att positionen för t ex 

ett byggnadshörn bestäms med hjälp av endast längder från två punkter med känd 

position. För att direkt bestämma positionen för en punkt används GNSS. Dessa punkter 

används sedan för att rita in byggnaden i ArcMap. För att mäta in en enklare byggnad 

med hjälp av GNSS räcker det i regel att mäta in ett hörn och en riktning på en vägg, 

övriga mått kan då mätas med längdmätningsinstrumentet för att sedan ritas in med det 

GNSS-inmätta hörnet som utgångspunkt.  

 

Jag har under mitt examensarbete märkt att den kunskap jag har med mig från skolan ger 

en riktigt bra grund att stå på och sedan bygga vidare på ute i arbetslivet. Vidare kan jag 

konstatera att jag under detta examensarbete har lärt mig enormt mycket. Jag har fått 

erfarenheter och kunskap om vad som krävs för att en kommun skall kunna tillhandahålla 

aktuell och pålitlig kartinformation. 
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2 Introduktion 

2.1 Bakgrund 

Bygglov söks hos kommunen och generellt krävs bygglov för att bygga nytt och bygga 

till ( http://www.gavle.se). När ett bygglov beviljas innebär det att en planerad förändring 

av en byggnad, rivning av en byggnad alternativt en nybyggnation, tillåts att genomföras. 

När en byggnad förändras, rivs, alternativt nybyggs, kan det i sin tur innebära att 

kommunens kartmaterial inte längre stämmer överens med verkligheten. Kartmaterialet 

används för analyser och beslutsfattande, därför finns det ett behov av att kontinuerligt 

uppdatera kartmaterialet så att det stämmer väl överens med verkligheten. 

 

Jag har under perioden 20070611 – 20070831 arbetat med att mäta in ny- och 

tillbyggnader åt Gävle Kommun, Bygg och miljö, avdelningen för geografisk 

information. Arbetet ligger till grund för examensarbetet och rapporten bygger på 

iakttagelser och anteckningar från denna period. 

2.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att framställa en beskrivning, i form av en rapport, för 

hur Gävle kommun arbetar med uppdateringen av kartdatabasen. Beskrivningen är tänkt 

att omfatta förfarandet från det att ett bygglov har blivit beviljat till dess att byggnaden 

finns inlagd i den digitala kartdatabasen.  

 

2.3 Mål 

Målsättningen för detta arbete är att skapa en rapport som beskriver hur Gävle Kommun 

arbetar med uppdateringen av kartdatabasen. Målet är också att rapporten skall ge en bild 

av hur arbetet fungerar idag och därmed kunna användas som underlag för förbättringar, 

vidareutveckling och effektivisering av arbetssättet. 

 

http://www.gavle.se/
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3 Förberedelser 

3.1 Skapa punktobjekt i ArcMap 

För varje beviljat bygglov skrivs ett delegationsbeslut som beskriver typen av bygglov 

och innehåller ritningar. Kopior av dessa dokument sorteras månadsvis i plastmappar som 

förvaras på bygglovsavdelningen. Mapparna hämtas och skannas av avdelningen för 

geografisk information där de lagras i pdf-format i en katalog på servern. Detta ger 

möjligheten att länka till de digitala dokumenten i ESRIs programvara ArcMap.  

 

När besluten finns placerade i rätt katalog på servern skapas ett punktobjekt för varje 

enskilt ärende i det digitala kartdokumentet. Punktobjektet bör placeras så nära den plats 

där byggnationen skall ske som möjligt, detta underlättar både fältarbetet och 

efterbearbetningen av inmätt data. Ett unikt punktobjekt skapas alltså för varje enskilt 

ärende och sökvägen till det digitala dokumentet anges manuellt i punktobjektets 

attributfält (se bild 1). I attributfältet anges också diarienummer, datum för när bygglovet 

börjar gälla samt datum för då det upphör att gälla. I ett av fälten skall också ärendets typ 

väljas från en rullningslista av förutbestämda alternativ. Detta tillvägagångssätt sker 

löpande under året, vart efter bygglovsansökningar beviljas.  

 

 

Bild 1. Bilden ovan visar hur attributfältet, för de punktobjekt som skapas för respektive 

bygglovsärende, ser ut. De grönmarkerade raderna visar vilka rader som skall fyllas i under 

rubriken ”Värde”. Raderna ”FALTKOLL_DATUM”, ”INLAGD_SIGN”, ”INLAGD_DATUM” 

och ”FOTO” lämnas dock för att fyllas i då ärendet är kontrollerat och inmätt. 
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3.2 Välja område 

De beviljade byggloven kontrolleras ute i fält en gång per år och ordningen för denna 

kontroll sker ”områdesvis”. Metoden för att bestämma det område som skall kontrolleras 

är enligt följande: 

Ett kartdokument över hela Gävke Kommun öppnas i ArcMap, med lagret för aktuella 

bygglov tänt, och sedan ses hela kommunen över manuellt. Varje bygglovsärende 

representeras av ett punktobjekt och de områden på kartan som har hög punkttäthet väljs 

ut. Det är sedan ärendena i dessa utvalda områden som kontrolleras ute på fält, ett efter 

ett, område efter område till dess att alla ärenden i hela kommunen är kontrollerade. Den 

ordning som områdena kontrolleras i bestäms inte efter någon speciell föreskriven metod, 

utan helt efter ”tycke och smak”. Det finns inte heller någon riktig definition för hur stora 

områdena bör vara eller hur många punktobjekt varje område ska innehålla för att det ska 

anses vara mycket eller lite. 

 

Att välja område för fältkontroll sker alltså godtyckligt och med stor hänsyn för att passa 

in bland andra arbetsuppgifter. Faktorer som kan vara avgörande för vilket område som 

väljs kan därför vara, avstånd till området, uppskattad tidsåtgång för att kontrollera 

området och i vilken omfattning det finns andra arbetsuppgifter med högre prioritet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Bilden ovan visar punktobjekten (de röda punkterna i kartan) som 

representerar bygglovsärendena. Utifrån en översikt lik denna väljs ett område 

ut för att det sedan skall genomföras kontrollbesök vid varje ärende inom det 

valda området. 
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Själva sökandet efter ett lämpligt område sker med hjälp av ArcMap och när ett område 

valts ut avläses X- och Y-koordinaterna för det nedre vänstra hörnet av området samt för 

det övre högra hörnet. Dessa koordinater antecknas och används sedan för att definiera ett 

önskat rektangulärt utsnitt. Utsnittet är det kartdokument som används ute i fält och 

innehåller endast data för det valda området. 

 

Utsnittet skapas genom att köra ett färdigkonstruerat FME-script. FME är ett GIS-

datakonverteringsprogram utvecklat av Safe Software ( http://www.safe.com). Förenklat 

sett klipper FME-scriptet ut all information inom det definierade rektangulära området ur 

kartdokumentet och lagrar informationen i ett separat dokument. Det nya kartdokumentet 

sparas automatiskt på en förutbestämd plats på servern för att sedan kunna överföras till 

en bärbar dator. Denna procedur utförs också för att minska informationsmängden som 

skall överföras till den bärbara datorn. Att minska informationsmängden spar 

diskutrymme, minskar överföringstiden och minskar mängden data som den bärbara 

datorn behöver arbeta med. Vanligtvis definieras dock ett något större område än vad som 

egentligen krävs, detta för att säkerställa att ingen information om närliggande objekt 

saknas vid ett eventuellt behov ute i fält. Även om mängden data önskas minimeras så är 

det bättre med för mycket än för lite information 

 

Tidigare användes pärmar och papperskartor, då informationen nu finns digitalt och 

utrustning för mobilt arbete med denna information finns/kommer att finnas tillgänglig 

går det att ytterligare förbättra arbetssättet för urval av kontrollområde. Redan nu under 

det första årets arbete med digital kartinformation ute i fält upplevs dock en klar 

förbättring av arbetssättet jämfört med tidigare. Tillgängligheten, hanteringen och 

tydligheten av informationen är viktiga delar av arbetet som samtliga förbättrats avsevärt 

genom att digitalisera informationshanteringen även ute i fält.  

 

Jag har märkt att metoden för urval av område är en viss brist i arbetssättet. Det saknas 

ibland systematik i urvalsprocessen. Anledningen till detta har jag kunnat härleda till att 

arbetssättet att medta digital kartinformation ut i fält är ny och är fortfarande under 

utveckling. Det kan dock finnas mycket att vinna på att vidareutveckla metoden för urval 

av område. 

http://www.safe.com/
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4 Kontroll ute i fält 

När ett område har valts sker ett besök vid varje fastighet där ett aktuellt bygglov finns. 

Då kontrolleras om byggarbetet är påbörjat, klart eller inte alls påbörjat. Det är vid detta 

skede som förarbetet kommer till hjälp då aktuell information om respektive bygglov 

finns lagrat digitalt på den bärbara datorn. Handlingar som visar läge, form och vilken typ 

av byggnation som avses utföras går att ta fram för varje enskilt ärende via den 

bygglovspunkt som skapades under förarbetet.  

 

På plats jämförs befintligt kartmaterial med den verkliga omgivningen för att avgöra vad 

som behövs mätas in för att kartmaterialet skall stämma så bra överens med verkligheten 

som möjligt. Vid ett nybygge eller en tillbyggnad är det inte alltid bara själva byggnaden 

som behöver ändras utan ofta även höjdkurvor, vägar, stigar, staket, ägoslagsgränser etc. 

 

All denna information om den kringliggande miljön och bygglovsärendet finns till hands i 

den bärbara datorn tack vare förarbetet med att skapa ett utsnitt ur kartdokumentet från 

databasen och inskanningen av bygglovshandlingarna. 

 

Jag har under den praktiska delen av mitt examensarbete märkt att antalet kontroller som 

inte resulterar i någon mätning är relativt stort. Det vore därför önskvärt med någon slags 

signal/meddelandeplikt från byggherren då byggarbetet är slutfört. Detta skulle minska 

antalet ”onödiga” kontroller ute i fält vid platser där byggarbetet inte är påbörjat. Det 

optimala vore att kontrollerna i fält helt och hållet planerades efter de bygglovsärenden 

som faktiskt är avslutade, inte som idag där de planeras efter bygglov som är beviljade 

men kanske inte alls påbörjade. 
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4.1 Utrustning 

Avdelningen för Geografisk Information (GI avdelningen) arbetar kontinuerligt med 

mätning för uppdatering av den digitala kartdatabasen. Mätning av byggnader kräver 

olika mätningsinstrument beroende på hur avancerade byggnaderna är. Därför har också 

GI Avdelningen flera olika typer av mätningsinstrument. Nedan följer en kort redogörelse 

för den väsentligaste utrustning som finns till avdelningens förfogande. 

 

4.1.1 Längdmätare 

Vid enklare tillbyggnader med räta vinklar räcker det utmärkt att endast mäta längder och 

för detta används ett digitalt längdmätningsinstrument av fabrikatet Leica. Instrumentet 

mäter längder och kräver fria siktlängder men det finns också möjlighet att mäta längder i 

sektioner och sedan addera ihop, alternativt subtrahera, dessa. Avdelningen har även 

traditionella måttband som kan användas vid behov, t ex när ”rödpunktssiktet” på det 

digitala längdmätningsinstrumentet inte går att använda på grund av dåliga 

siktförhållanden. 

 

Den digitala längdmätaren är ett mycket smidigt instrument för att snabbt och enkelt mäta 

in enklare tillbyggnader och för att mäta kompletterande längder för t ex mätning med 

GNSS (Global Navigation Satellite System). Detta är det klart mest använda instrumentet 

vid mätning för avdelningens ändamål. 
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4.1.2 GNSS-Utrusning  

Vid nybyggen eller vid lite mer avancerade 

tillbyggnader används Trimbles GNSS R8 med 

tillhörande kontrollenhet (Trimble TSC2). Trimble 

R8 använder både GPS och GLONASS, vilket 

möjliggör mätning med bättre noggrannhet vid lite 

svårare förhållanden än vad som är möjligt med 

enbart GPS. Utöver den digitala längdmätaren är 

detta det mest använda mätinstrumentet för 

avdelningens ändamål. 

 

Vidare om GNSS-utrustningen bör det nämnas att gränssnittet i den tillhörande 

mjukvaran Survey Controller är användarvänlig och lätt att lära sig. Inställningar och 

valmöjligheter är lättöverskådliga och tydliga. Detta underlättar betydligt vid de tillfällen 

då personal utan mätningsteknisk utbildning deltar vid mätningsarbetet. 

 

Det finns även en äldre typ av GNSS-utrustning som tillhör avdelningen och som kan 

användas vid behov. Denna utrustning används oftast om t ex omfattande arbeten kräver 

att två mätlag arbetar samtidigt. 

 

4.1.3 Totalstation 

Vid tillfällen då det inte går att använda GNSS och det inte räcker att endast mäta längder 

används totalstationen Leica TC1610. Trots att totalstationen är från början av 90-talet så 

fungerar den bra som komplement till mätningen med Trimble R8. 

 

(Två nyare totalstationer finns på den intilliggande Lantmäteriavdelningen och kan lånas 

vid behov). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Fotografi av Trimble 

TSC2 och Trimble GNSS R8 
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4.1.4 Bärbar dator 

Vid kontrollbesöken används en bärbar dator där de inskannade bygglovshandlingarna 

lagras tillsammans med den kartinformation som hör till det område som skall 

kontrolleras. Genom att ta med kartinformationen i digital form går det smidigt att ta fram 

omfattande information om den aktuella platsen. Eftersom attribut kopplas till objekten 

går det också att ta fram betydligt mer information än från en papperskarta. Till exempel 

uppstår det ofta funderingar kring vilken metod som en byggnad ursprungligen är inritad 

med och detta går enkelt att ta reda på med ett par knapptryckningar på den bärbara 

datorn. 

 

Den bärbara datorn som används vid kontrollbesöken har följande specifikation:  

Typ: IBM ThinkPad 

Processor: Intel Pentium 1,4 GHz 

Minne: 768 MB RAM 

Grafikkort: ATI Mobility RADEON 7500 

 

Av informationen ovan syns det att den bärbara datorn har ett par år på nacken. Datorns 

prestanda begränsar arbetet med stora informationsmängder och det är en bidragande 

orsak till att ett utsnitt måste göras för att minska informationsmängden. Även då dessa 

utsnitt används så upplevs ganska stora problem med att hantera den digitala 

kartinformationen på den bärbara datorn. 

 

Under skrivande stund pågår ett test med att använda en Tablet-PC istället för den bärbara 

datorn (se kapitel 6). 
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4.1.5 Fordon 

För att kunna genomföra arbetet med att uppdatera kartinformationen krävs ett fordon 

som rymmer all utrustning. Avdelningen för geografisk information använder sig av en 

fyrhjulsdriven Toyota Hiace Van, årsmodell 2004. Fordonet är särskilt anpassat för 

lastning av mätutrustning med hyllor och lagringsfack i lastutrymmet.  

 

Bild 4. Bilden visar GI-avdelningens fordon vid en dag då fyrhjulsdriften kom väl till hands. 
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4.2 Mätningsförfarandet 

Vid de tillfällen då det inte endast är fråga om ett rivningslov krävs det normalt någon 

form av mätning för att kunna uppdatera kartdatabasen. Beroende på vad det är för 

någonting som skall mätas in sker arbetet normalt på tre olika sätt (se kapitel 4.2.1 till 

4.2.3), alternativt någon kombination av dessa. 

 

En faktor som påverkar mätningsarbetet är det tillvägagångssätt som ursprungligen 

användes för att rita in den aktuella byggnaden, alternativt de närliggande byggnaderna, i 

den digitala kartdatabasen. Beroende på om byggnaden är inritad från ett flygfoto, en 

äldre analog karta eller om den är geodetiskt inmätt kan mätningsarbetet variera något. 

 

Vid mätning av en byggnad som är geodetiskt inmätt avser alla mätningar huskroppen 

och detta ger den allra högsta noggrannhetsklassningen. Är byggnaden däremot 

ursprungligen inritad från ett flygfoto så avser mätningarna istället takutsprånget och ger 

således en lägre noggrannhetsklassning, dels därför att noggrannheten vid den 

ursprungliga digitaliseringen från flygfotot är sämre än geodetisk inmätning, och dels 

därför att den praktiska mätningen från takutsprånget ofta ger en sämre noggrannhet. 

Informationen i slutprodukten (kartan) kommer med andra ord inte att kunna betraktas 

som lika noggrann då mätningen avser takutsprånget. 

 

Det är inte bara viktigt att ha en bra noggrannhet på det data som mäts in och presenteras 

på kartor, det är också mycket viktigt att ange vilken noggrannhet objekten i 

kartinformationen faktiskt har. Enligt Geodatarådet är till och med kvalitetsbeskrivningen 

viktigare än den faktiska kvaliteten av geodatat (Nationell Geodatastrategi, sida 17, 

Geodatarådet, 2007). Detta för att en användare skall kunna avgöra om det rör sig om 

användbart data eller inte. 
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Vid varje mätningstillfälle, både vid längdmätning och vid GNSS-mätning förs också 

anteckningar i ett anteckningsblock. I detta anteckningsblock skissas först den 

ursprungliga byggnadsformen (vid undantag för inmätning av nybyggnation då det oftast 

finns tillgång till en nybyggnadskarta) och sedan skissas tillbyggnationen vart eftersom 

den mäts in. Alla mått antecknas noga och tydligt, tillsammans med diarienumret, för 

varje ärende som kontrolleras ute i fält. Vid de tillfällen som byggnationen inte är 

påbörjad, eller påbörjad till så liten grad att inmätning inte är möjlig att genomföra, 

antecknas även det. Dessa anteckningar görs för att ny- eller tillbyggnationen skall kunna 

ritas in i den digitala kartdatabasen (se följande beskrivning). Viktigt att påpeka är att 

desto noggrannare skissen i anteckningsblocket görs, desto enklare blir efterföljande 

arbete! 

 

Under testet av en Tablet-PC istället för en bärbar dator har det visat sig att nya 

möjligheter för anteckningar finns (se kapitel 6). 

 

Nedan följer en redogörelse för respektive mätningsmetod som avdelningen för 

geografisk information normalt använder sig av. 
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4.2.1 Endast längdmätning 

Då det endast är enklare tillbyggnationer på redan befintliga byggnader utförs mätningen 

med det digitala längdmätningsinstrumentet. Vid de tillfällen då endast den digitala 

längdmätaren används förutsätts att endast räta vinklar förekommer för att mätningen 

skall kunna ges noggrannhetsklassningen ”geodetiskt inmätt”. Då programvaran ArcMap 

innehåller en hel del användbara funktioner (se kapitel 5.2) går antalet längder som 

behöver mätas att minimera. Även då antalet mått går att minimera så mäts alltid några 

extra mått för att möjliggöra kontroll av mätningarna. Bilden nedan visar ett exempel av 

vilka längder som behöver mätas in för att en enkel utbyggnad skall kunna ritas in i den 

digitala kartdatabasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplet ovan visar en sällan förekommande enkelhet hos en utbyggnad, ofta 

förekommer det vinklar som inte är räta. Bilden nedan visar ett exempel på hur en icke rät 

vinkel går att hantera. 

Bild 5. Bilden illustrerar en byggnad som byggts ut (det gråmarkerade 

området visar utbyggnaden). För att kunna rita in utbyggnaden i den 

digitala kartdatabasen behöver vägglängderna längs den röda linjen 

mätas. 

Bild 6.  Bilden illustrerar hur en icke rät vinkel kan 

hanteras. Den röda linjen visar vilka längder som behöver 

mätas. 
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4.2.2 Inbindning 

Vid nybyggnationer används ibland metoden inbindning. Detta innebär att positionen för 

t ex ett hushörn bestäms med hjälp av endast längder från två punkter med känd position. 

Denna metod används ofta då träd eller höga byggnader gör det svårt att använda GNSS 

för att positionsbestämma nybyggnationen. Metoden förutsätter dock att minst två kända 

punkter finns, alternativt går att sätta ut, i närheten och med fri sikt mot minst två av 

nybyggnationens hörn. Ett exempel på kända punkter i det här fallet är byggnadshörn på 

intilliggande geodetiskt inmätta byggnader. 

 

4.2.3 GNSS 

Användningen av GNSS har väsentligt underlättat arbetet med uppdateringen av 

kartinformationen. Istället för att behöva använda sig av totalstation, och därmed behöva 

utföra flertalet tidskrävande uppställningar och behöva gå polygontåg för att så 

småningom kunna positionsbestämma punkter/byggnadshörn går det nu relativt enkelt att 

med endast en knapptryckning erhålla koordinater för en önskad punkt. 

 

Denna metod innebär att direkt bestämma positionen för en punkt eller en linje med hjälp 

av GNSS. Dessa punkter används sedan för att rita in byggnaden i ArcMap genom att 

linjestart och linjeslut kan snappas mot de inmätta punkterna. Vid själva 

mätningsutförandet mäts punkter så att linjernas skärningspunkter representerar ett hörn 

på en byggnad.  

 

För att mäta in en enklare byggnad med hjälp av GNSS räcker det i regel att mäta in ett 

hörn, övriga mått kan då mätas enligt metoden endast längdmätning (se kapitel 4.2.1) för 

att sedan ritas in med det GNSS-inmätta hörnet som utgångspunkt. Detta förutsätter dock 

att hörnet har mätts in med minst en linje samt ytterligare en punkt för den andra linjens 

skärningspunkt, då går nämligen väggarnas riktningar från hörnet att urskilja.  
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För att mäta ett vinkelrätt byggnadshörn med GNSS krävs minst tre mätta punkter. Dessa 

punkter används sedan, tillsammans med kompletterande längdmätningar, i ArcMap för 

att rita in byggnaden (se kapitel 5). Även om det räcker med tre punkter så mäts alltid fler 

punkter för att möjliggöra kontroller av mätningarna. Mäts endast det minimala antalet 

punkter är risken för att byggnaden hamnar snett i kartan för stor och därför mäts minst 

två av byggnadens hörn in. Detta är mycket viktigt för att kartinformationen skall stämma 

överens med verkligheten så bra som möjligt. Jämförelser mot ortofoton och 

nybyggnadskartor görs därför också kontinuerligt för att kontrollera mätningarna. 

 

Nedan följer ett par bilder som illustrerar de olika tillvägagångssätt Gävle Kommun 

använder sig av vid mätning med GNSS. 

 

 

Bild 7. Bilden ovan visar hur koordinater för ett byggnadshörn kan erhållas med hjälp av GNSS-

mätning. Två punkter mäts i linje med byggnadskroppen och ytterligare en punkt mäts vid hörnet. 

Med hjälp av de två punkterna skapas en linje i ArcMap. Den tredje punkten används sedan som 

startpunkt i ArcMap och ritas vinkelrät mot linjen. Detta möjliggör att ett byggnadshörn inmätt 

med endast tre punkter ger riktningar för två väggar på en byggnad, förutsatt att byggnadshörnet är 

vinkelrätt. Vanligtvis mäts dock flera hörn in för varje byggnad för att möjliggöra kontroll av 

mätningarna. GNSS-mätningarna kompletteras också med längdmätningar. 
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Bild 8. Bilden ovan visar hur en hel byggnad kan mätas in med hjälp av GNSS kombinerat med 

längdmätning. De streckade röda linjerna illustrerar de längder som mäts och de gröna punkterna 

illustrerar de punkter som positionsbestäms med hjälp av GNSS. Metoden för inmätning som 

beskrivs i bilden ovan är ett sätt att positionsbestämma en byggnads hörn samtidigt som risken för 

att byggnaden skall vridas felaktigt minskas då fler än ett byggnadshörn mäts in. 

 

 

Bild 9. Bilden ovan visar hur en enkel byggnad kan mätas in på ett mycket bra sätt med GNSS. De 

svarta punkterna visar punkter som mäts med GNSS med sikte längs de röda linjerna. 

Skärningspunkterna, markerade med en grön ring, bildar byggnadens hörn. Denna metod är att 

föredra då risken för att linjernas riktning skall bli felaktig är mindre än vid mätning då riktningen 

på en linje bestäms med hjälp av två punkter på samma sida av byggnaden. Längderna mellan 

punkterna blir längre och vinkelns eventuella fel blir mindre med denna metod. Denna metod är 

också den metod som bäst stämmer överens med HMKs rekommendationer för hur en byggnad 

skall mätas in (HMK-Ge:D.E, 1994). 
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Vid de tillfällen då byggarbetet inte kommit längre än att en grund har gjutits då 

fältkontrollen genomförs går det ofta mycket enkelt att mäta in grunden med GNSS. Vid 

dessa tillfällen mäts punkter direkt på grundens hörn. Även om denna metod för att mäta 

in byggnader är enkel och smidig så finns det en klar nackdel med metoden. Nackdelen är 

att eventuellt planerade skärmtak och större takutsprång, som i kartan skulle betecknas 

som skärmtak, inte blir inmätta. Vid en del fall går det dock att hämta informationen om 

skärmtak från nybyggnadskartor. 

 

 

Bild 10. Bilden ovan visar ett exempel på hur en gjuten betongplatta enkelt kan mätas in med 

GNSS. Punkterna i respektive hörn visar var mätningarna sker. Bilden illustrerar också nackdelen 

med denna situation. Ett planerat skärmtak som inte skulle kunna mätas in vid mätning på en 

gjuten grundplatta är illustrerat som den streckade ytan i bilden. 
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5 Redigering i ArcMap 

När en byggnad eller tillbyggnad är inmätt skall den nya informationen läggas till i den 

digitala kartdatabasen. Detta görs med hjälp av ESRIs programvara ArcMap. 

ArcMap används av Gävle Kommun för att visualisera, redigera och analysera geografisk 

information som lagras centralt i en databas (Hur databasen är uppbyggd och hur 

kommunikationen med denna fungerar behandlas inte i denna rapport). Detta möjliggör 

att flera användare kan arbeta med samma kartmaterial samtidigt och de redigeringar som 

görs av respektive användare blir tillgängliga för alla andra användare direkt när 

redigeringen är lagrad. En klar fördel med detta system är vid tillfällen då ett stort antal 

ärenden har mätts in kan redigeringsarbetet efteråt delas upp mellan flera användare och 

utföras samtidigt. 

 

5.1 Rätt byggnad 

Tidigare nämndes att ett anteckningsblock användes för att skissa byggnadsformen och 

anteckna de mätningar som utfördes tillsammans med ärendets diarienummer. Ärendets 

diarienummer lagrades vid ett tidigare skede i ett attributfält (se kapitel 3) tillhörande det 

punktobjekt som grafiskt representerar ärendet på kartan. Detta gör det nu möjligt att söka 

efter rätt ärende med hjälp av diarienumret. Förutsatt ett noggrant utfört förarbete går det 

alltså att enkelt hitta rätt byggnad som skall redigeras med hjälp av sökfunktionen i 

ArcMap. 

 

Bild 11. Bilden ovan visar hur dialogrutan för sökfunktionen i ArcMap ser ut. Användaren anger 

ärendets diarienummer och vilket lager i kartdokumentet som sökningen avser. När användaren 

har klickat på sök erhålls en resultatlista och därifrån går det att direkt zooma till önskat objekt. 
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5.2  Användbara funktioner i ArcMap 

Då redigeringsarbetet kräver kreativitet och noggrannhet hos användaren används ett 

särskilt kontrollager för att undvika misstag som direkt påverkar kartinformationen. 

Kontrollagret är ett linjelager och gör det möjligt att rita in en tillfällig version av hur 

byggnaden ska se ut efter redigeringen. När användaren är nöjd med den tillfälliga 

versionen är det enkelt att rita in rätt information i rätt lager genom att använda 

snappningsfunktionen och snappa mot kontrollagret. Kontrollagret kan ses vara ett slags 

”experimentlager” där användaren riskfritt kan prova om mätningarna stämmer. 

 

Vid redigeringsarbetet i ArcMap finns det många färdiga funktioner som underlättar 

arbetet. Nedan följer en kort beskrivning av ett par av de mest användbara funktionerna 

som väsentligt underlättar redigeringsarbetet. Om ingenting annat anges så används 

följande funktioner vid redigering i kontrollagret. 

 

 Vid användning av det vanliga linjeverktyget: 

Ctrl + F Ger användaren möjligheten att ange en exakt avvikande vinkel. 

Ctrl + L  Ger användaren möjligheten att ange en exakt längd på en linje. 

Ctrl + F7 Snappar mot mittpunkt på vald linje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vid användning av inbindningsverktyget: 

Ctrl + R Ger användaren möjlighet att ange det mätta avståndet från en känd punkt. 

Denna funktion används minst två gånger (se kap 4.2.2) för att skapa en ny 

punkt. Denna punkt kan man sedan redigera vidare från med det vanliga 

linjeverktyget. 

 

Bild 12.  Bilden ovan visar den dialogruta som dyker upp 

då snabbkommandot Ctrl + F används. Liknande 

dialogrutor finns även för de övriga snabbkommandona. 
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5.3 Uppdatera kartmaterialet i ArcMap 

Inmätt data förs över från GNSS-utrustningen samt totalstationens minneskort och lagras 

i en särskild katalog på servern. Denna information går sedan att lyfta in i ArcMap av den 

användare som skall uppdatera kartmaterialet, oavsett vid vilken dator på nätverket denne 

användare sitter, förutsatt att användaren har rättigheter att redigera i kartdatabasen. 

 

Då olika typer av byggnader, byggnadsbeteckningar, vägar med mera finns lagrat i olika 

lager i kartdokumentet är det viktigt att rätt lager väljs vid varje tillfälle under 

redigeringsarbetet då användaren inte arbetar i hjälplagret. De olika objektsklasserna har 

också attributfält som skall fyllas i vid redigering. De attribut som vanligtvis skall fyllas i 

för själva objektet är fångstmetod och ajourhållningsdatum. Attributtabellen för dessa 

objekt ser ut på samma sätt som attributtabellen för de punktobjekt som skapas för 

respektive bygglovsärende ( se bild 1 och bild 9). 

 

Ett specialfall värt att nämnas är då ett helt nytt bostadshus skall ritas in i kartan. För 

varje bostadshus finns ett särskilt punktobjekt med ett unikt ID-nummer som skall 

kopplas till byggnadsytan. Detta ID-nummer måste föras in manuellt i attributtabellen för 

de nya byggnadsytor som representerar bostadshus. 

 

Vid redigeringsarbetet är det viktigt att användaren är mycket noggrann så att 

noggrannheten i kartan inte förvanskas. 
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5.4 Efter redigeringen 

När byggnaden är färdigredigerad så avslutas arbetet med att åter igen redigera 

attributinformationen i bygglovspunkten (se bild 8). Den här gången så fyller användaren 

i datumet för fältkontrollen, datumet för redigeringen, en personlig signatur och eventuellt 

en sökväg till ett fotografi. Sökvägen för pdf-filen skall nu tas bort och själva pdf-filen 

skall raderas ur den katalog den lagrats i. När bygglovspunkten är färdigredigerad ändras 

dess färg och representeras därefter som en grön punkt (se bild 15). 

 

Ett specialfall är då ett beviljat bygglov skall avföras, t ex om bygglovstiden gått ut och 

inget byggarbete har påbörjats. Då skall datumet för redigeringen ersättas med texten 

”avförd” och sedan skall ärendet antecknas i en särskild lista tillsammans med orsaken till 

att ärendet skall avföras. 

 

 

Bild 13. Bilden ovan visar attributtabellen med de fält som skall fyllas i efter redigering. Grön 

markering visar fält som skall fyllas i och röd markering visar det fält som skall raderas/tömmas. 
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Att byggnaden i bild 15 är geodetiskt inmätt går att urskilja då byggnadsbeteckningen (de 

heldragna linjerna tvärs över byggnaden) går ända ut till huslivet. Hade byggnaden istället 

varit inritad från ett flygfoto hade byggnadsbeteckningen slutat strax innan linjen som 

representerar huslivet (se bild 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15.  Bilden ovan beskriver ett avslutat bygglovsärende som representeras av 

en grön punkt. Bilden visar också hur en färdigredigerad, geodetiskt inmätt 

byggnad ser ut i den digitala kartdatabasen.  

Bild 16. Bilden ovan visar hur byggnader som är inritade från ett flygfoto 

representeras i den digitala kartdatabasen. 



 25 

6 Test av Tablet-PC 

Redan efter de första veckorna av min praktikperiod på Gävle Kommun beställdes en 

Tablet-PC i test- och utvärderingssyfte. Tablet-PCn som testades är en robust Tablet-PC 

av märket Twinhead T8N och är anpassad för utomhusbruk ( www.forest-it.se). 

 

Testet har bestått i att installera ArcMap och sedan använda Tablet-PCn ute i fält på ett 

liknande sätt som den bärbara datorn användes.  

 

Nedan följer en redogörelse för några av de viktigaste för- och nackdelar med Tablet-PCn 

som framkommit under testperioden. 

 

6.1 Fördelar med Tablet-PC 

 Tablet-PCn har en pekskärm, vilket visade sig vara mycket användbart. 

Möjligheten att kunna föra anteckningar och göra skisser direkt på kartunderlaget 

i Tablet-PCn visade sig underlätta arbetet betydligt.  

Till en början misstänktes det att dessa skisser skulle göra informationen rörig 

och svårtolkad men efter några dagars användning visade det sig att det blev 

precis tvärtom. Genom att zooma in ordentligt vid de objekt som kräver mycket 

skisser och anteckningar går det att få in långt mycket mer information än vid 

användning av ett traditionellt anteckningsblock. 

 

 En annan fördel är att de punktobjekt som skapas för respektive ärende finns 

tillgänglig tillsammans med anteckningarna. Det underlättar redigeringen då all 

information som behövs för redigeringen finns på samma ställe och på samma 

media. 

 

 Tidigare ställde vädret till en del problem vid kontrollbesöken. Regn gjorde det 

svårt att skissa i anteckningsblocket och den bärbara datorn saknade helt skydd 

mot regn. Detta problem är helt ur världen vid användandet av Tablet-PCn, den 

går utmärkt att använda i såväl snöväder som rejält regnväder. Att Tablet-PCn 

dessutom är stöttålig ger användaren trygghet, vilket medför att Tablet-PCn 

verkligen används.  

 

http://www.forest-it.se/


 26 

6.2 Nackdelar med Tablet-PC 

 Tablet-PCn väger ungefär 2 kg, vilket först tycktes vara väldigt lätt men som så 

småningom visade sig vara i tyngsta laget. Då dessa 2 kg burits på en arm under 

flera timmar i sträck blev det en klar nackdel. Det finns bärsele som tillbehör till 

Tablet-PCn men det är för otympligt för att användas i samband med 

kontrollbesöken eftersom de medför så många i- och urstigningar ur fordonet. 

 

 Minneskapaciteten är klart bättre än i den bärbara dator som normalt används 

men är ändå inte tillräcklig. Ibland upplevs även Tablet-PCns prestanda som för 

klen. Det bör dock tilläggas att det finns versioner med mer arbetsminne än den 

som testades. 

 

 Något som irriterar ytterligare är kalibreringen av pekpennan. Det är ibland 

riktigt svårt att kalibrera pekpennan så att önskad precision uppnås och att vrida 

Tablet-PCn för att göra anteckningar och måttangivelser ställer till det ordentligt. 

 

  

6.3 Bedömning 

Under testperioden har Tablet-PCn kommit att vara en självklarhet i arbetet. Nackdelarna 

till trotts så är den slutliga bedömningen att arbetet underlättas avsevärt med en Tablet-

PC. Framför allt är det möjligheten att skissa direkt på kartunderlaget med pekpennan 

som är avgörande. Gävle Kommun kommer med största sannolikhet att fortsätta använda 

en Tablet-PC framöver. För att få ut så mycket som möjligt av Tablet-PCn bör 

möjligheterna för informationsöverföring ses över och fler modeller skall testas på samma 

sätt som denna för att sedan jämföras innan något beslut fattas. 
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7 Diskussion 

Jag har under mitt examensarbete märkt att den kunskap jag har med mig från skolan ger 

en riktigt bra grund att stå på och sedan bygga vidare på ute i arbetslivet. Till skillnad från 

skolvärlden så har de problem jag ställts inför under min praktik varit skarpa. Jag har 

själv eller tillsammans med arbetskamrater helt enkelt varit tvungen att bemöta problem 

på ett helt nytt sätt. Jag tydligt sett att samarbete är A och O, eventuella brister rättas till i 

samarbete med hela avdelningen, kunskap delas och kompletteras mellan olika personer 

från olika expertisområden. Detta värdefulla samarbete och utbyte av kunskap har 

medfört att jag har fått en väldigt bra helhetssyn som är svår att få enbart i skolan. 

 

Tack vare min grund från skolan har jag också vid de allra flesta av de problem och 

klurigheter som jag har ställts inför, vid den praktiska delen av mitt examensarbete, 

kunnat förstå hur jag ska kunna lösa dem. Jag har också förstått vad eventuella fel har 

kunnat bero på, jag har vetat var jag ska vända mig för att få mer information för att 

kunna lösa problem och jag har lärt mig massor längs vägen.  

 

I min rapport redovisar jag för hur Gävle Kommun arbetar med uppföljningen av 

beviljade bygglov och även under själva rapportskrivandet har jag lärt mig en hel del. Jag 

har bland annat insett att det kan vara mycket värdefullt att ha ett arbetssätt nedskrivet. 

Jag har i inledningen av denna rapport skrivit att ett av målen med denna rapport är att 

den skall kunna fungera som underlag för förbättringar, vidareutveckling och 

effektivisering av arbetssättet. Detta mål anser jag uppfylldes redan då rapporten började 

skrivas eftersom jag under min praktikperiod tydligt har märkt att en nedskriven 

beskrivning avsevärt underlättar diskussioner och resonemang om förändring. Detta i 

synnerhet då flera olika personer med olika arbetsuppgifter berörs av förändringarna, 

direkt eller indirekt. Det underlättar helt enkelt förståelsen för vad som egentligen skall 

förändras för dem som inte arbetar med den aktuella uppgiften till vardags. Det kan röra 

sig om personer som arbetar med resultatet i ett senare skede eller dem som bidrar med 

underlag för arbetet som ska förändras. 
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8 Slutsats 

Jag anser att jag uppfyllt syftet med att skapa en rapport som beskriver hur Gävle 

Kommun arbetar med uppföljandet av beviljade bygglov. 

 

Jag anser också att denna rapport ger en bild av hur situationen är idag och att rapporten 

kan fungera som underlag för förbättringar, vidareutveckling samt effektivisering av 

arbetssättet. 

 

Vidare kan jag konstatera att jag under detta examensarbete har lärt mig enormt mycket. 

Jag har fått erfarenheter och kunskap om vad som krävs för att en kommun skall kunna 

tillhandahålla aktuell och pålitlig kartinformation. Jag har också fått tillfälle att sätta 

teoretisk kunskap i praktisk tillämpning in en mycket större omfattning än vad det funnits 

utrymme för tidigare under min utbildning. 

 

Jag har också blivit tryggare i användandet av såväl GNSS och totalstation som GIS-

programvara och min kunskap om kartframställning och uppdatering har fördjupats 

avsevärt.  
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