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Förord 

Vi är två studenter som läst på Geomatikprogrammet på Högskolan i Gävle. Detta 

examensarbete avslutar vår utbildning på programmet med inriktning mot 

mätningsteknik. I och med detta arbete har vi förhoppningar om att vi ska ha lärt oss 

instrumentet Leica TPS 1200 inför våra framtida mätjobb inom mätningsbranschen och 

vara insatt i hur besvärliga utsättningssituationer ska hanteras. Rapporten är resultatet av 

examensarbetet vi gjort på uppdrag från Högskolan i Gävle. Vi vill tacka Kristofer 

Gäfvert på geomatikprogrammet för den hjälp vi fått. Vi vill även tacka vår handledare 

Liselotte Dahlberg. 

 

Gävle, juni 2006 

Robert Odolinski & Joakim Nyman 
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Abstract 

To simplify the handle of the total station Leica TPS1200, purchased by University of 

Gävle, a basic manual has been created. Three  setting out (stakeout) methods have been 

described: stakeout from a reference line, traditional point stakeout and road stakeout. 

Also basic configurations and preparations, before performing the stakeout, have been 

described such as a station setup. 

 

In the building business it is very important that the accuracy has been fulfilled by certain 

requirements. These requirements are called tolerances and are an allowed deviation from 

a given position. In Sweden the construction area tolerance is divided into three parts: 

production, assembly and stakeout tolerance. The stakeout tolerance is, generally, 

fulfilling one third of the construction area tolerance depending on the chosen safety 

level. One aim with this thesis was to investigate what kind of circumstances that are 

influencing the stakeout tolerance and how it is determined. A generalisation of how the 

stakeout requirements can be handled and determined is described from the assessment 

tables, taken from the HMK-BA4, which are created from experiences and certain 

statistical calculations. 

 

Another aim with this thesis was to illustrate how to control the stakeouts. The control of 

the stakeout tolerance is something a lot of people are negligent to and the reason may be 

the ambiguous around the subject and also that many people are using a so called passive 

control. Passive control means that the surveyor, visually, checks the stakeout points or 

performs a simple measuring method to control the distance between the points (e.g. 

stride). Active control is a more accurate method which consists of real measuring 

between the points, preferably by another person than the surveyor and using other 

equipment than the one used for the stakeout. The tolerance requirements and the 

procedure of a control of: primary points, secondary points and detail points have been 

described. 

 

Theoretical discussions concerning tolerances and control have been tested with a 

practical experiment. The experiment was also comparing two stakeouts from a reference 

line. The two methods used were; stakeout with only a measure/folding rule and stakeout 

with an Egyptian triangle (using measure/folding rule). The results of the practical 

experiment show that the cross unit from the reference line is decisive for a stakeout. The 

method used has also an impact to the results. 
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Sammanfattning 

För att förenkla hanteringen av Högskolan i Gävles nyinköpta totalstationer Leica 

TPS1200 så har en grundläggande manual skapats. Tre utsättningsmetoder har beskrivits: 

utsättning från referenslinje, traditionell punktvis utsättning och vägutsättning. Även 

grundläggande konfigurationer och förberedelser inför utsättningen såsom 

stationsetablering för totalstationen har tagits upp.  

 

Inom byggbranschen är det viktigt att noggrannheten uppfylls efter vissa krav.  Dessa 

krav kallas toleranser och är en tillåten avvikelse från en given position. I Sverige delas 

byggplatstoleransen upp i tre delar: tillverknings-, monterings- och utsättningstolerans. 

Utsättningstoleransen kan generellt sägas uppfylla en tredjedel av byggplatstoleransen 

beroende på säkerhetsnivå. Ett av syftena med detta arbete var att undersöka vad som 

påverkar utsättningstoleransen och hur dessa fastställs. En generalisering för hur 

utsättningskraven kan hanteras och fastställas finns beskrivet utifrån de 

bedömningstabeller som finns HMK-BA4 som i sin tur är skapade utifrån erfarenheter 

och viss statistiskt beräknande.  

 

Ett annat syfte var att redovisa hur en kontroll av utsättningar kan gå till. Kontrollen av 

utsättningstoleransen är något många slarvar med och anledningen till detta kan vara att 

det råder tidsbrist för denna del av arbetet och att många använder sig av så kallad passiv 

kontroll. Passiv kontroll innebär att utsättaren visuellt granskar utsättningspunkterna 

alternativt genomför en enkel måttagning och kontrollerar avståndet mellan punkterna. 

Aktiv kontroll är en mer noggrann metod som innebär kontrollmätning av punkterna, som 

helst ska utföras av annan person och utrustning än för utsättningspunkterna. 

Toleranskraven och tillvägagångssättet för kontroll av primärpunkter, sekundärpunkter 

och detaljpunkter har beskrivits. 

 

Teoretiskt resonemang kring tolerans och kontroll testades genom ett praktiskt 

experiment. Experimentet gick dessutom ut på att jämföra två olika förekommande 

utsättningsmetoder vid en utsättning från en referenslinje. De två metoderna som 

användes var; utsättning med hjälp av endast mätband/tumstock samt utsättning med 

hjälp av egyptisk triangel (med hjälp av mätband/tumstock).  Resultatet av det praktiska 

experimentet visade att storleken på tvärmåttet från referenslinjen är avgörande vid 

utsättning. Även vilken metod som används har betydelse. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hösten 2005 köpte Avd. samhällsbyggnad på Högskolan i Gävle in fem stycken nya 

totalstationer av märket Leica TPS1200, varav två stycken betecknas som ”Smart station” 

vilket betyder att de är utrustade med en GPS-antenn. För att förenkla hanteringen av 

dessa i olika utsättningssituationer, behövs lättförståeliga manualer. En av våra uppgifter 

är att beskriva de olika utsättningsmetoderna: utsättning från referenslinje, traditionell 

punktvis utsättning och vägutsättning. Grundläggande konfigurationer och andra 

förberedelser inför utsättningen som till exempel stationsetablering tas också upp i 

manualen.  

 

Vid allt byggande är det viktigt att noggrannheten uppfylls efter vissa krav. Dessa krav 

kallas toleranser och är en tillåten avvikelse från en given position, riktning eller form. I 

Sverige delas byggplatstoleransen upp i tre delar: tillverknings-, monterings- och 

utsättningstolerans. Utsättningstoleransen kan generellt sägas uppfylla en tredjedel av 

byggplatstoleransen. Att undersöka vad som påverkar utsättningstoleransen och hur den 

fastställs är en av våra uppgifter. För att uppfylla utsättningstoleransen är förberedelser 

för utsättningen ett måste och innefattar bland annat bra stationsetablering, bra 

mätutrustning, noggrant utförande vid markering av utsättningspunkter samt hantering av 

prisma, val av mätmetod etc. En annan uppgift är att redovisa hur en kontroll av en 

utsättning kan gå till. Kontroll av utsättningstoleransen är något många utsättare slarvar 

med och anledningen till detta är oftast tidsbrist. För att få en bild över hur en utsättning 

kan kontrolleras utförs en praktisk övning där ett antal punkter ska sättas ut från en 

referenslinje. En jämförelse av två olika utsättningsmetoder kommer att ske.  

1.2 Syfte 

Ett av två syften med detta examensarbete var att skapa en manual för olika 

utsättningssituationer och som ska kunna användas vid arbete med totalstationen Leica 

TPS1200. De utsättningsmetoder som ska beskrivas är utsättning från referenslinje, 

traditionell punktvis utsättning och vägutsättning.  
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Det andra syftet var att redovisa vad som påverkar en utsättningsnoggrannhet och hur en 

kontroll av denna kan gå till. Teoretiskt resonemang kommer att testas genom ett 

praktiskt experiment. 
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2 Metod och material 

2.1 Manual 

För att skapa en manual började vi med att bekanta oss med ett dataprogram som 

simulerar det praktiska användandet av Leica TPC1200. Programmen som användes vid 

simuleringen var väg-, referenslinje- och punktvis utsättning. För att prova olika 

funktioner i programmen utnyttjades laborationshandledningar från tidigare kurser. En 

annan mjukvara som kom till användning, förutom simulatorn, var Geo som är ett 

program för geodesi och innehåller bland annat funktioner för utsättning, 

inmätning och redovisning av mätningarna. Där kunde en väglinje skapas i förväg för 

att sedan överföras till totalstationen. När alla förberedelser gjorts kunde de olika 

utsättningsmetoderna provas i fält. Innehållet i manualen har begränsats till 

stationsetablering (kap 2.1.1), skapa egen konfiguration (kap 2.1.2) och de olika 

utsättningsmetoderna (kap 2.1.3) (utsättning från referenslinje, traditionell punktvis 

utsättning och vägutsättning). Manualen bifogas i bilaga A. 

2.1.1 Stationsetablering 

Det finns två huvudsakliga metoder för stationsetablering: fri station och etablering på 

känd punkt. En stationsetablering innebär att totalstationens läge och orientering bestäms 

i förhållande till kända koordinater. Eftersom noggrannheten i etableringen påverkar 

efterföljande mätningar så är det viktigt att den görs med stor omsorg (HMK-Ge:D). 

 

Fri station 

Fri station kan även kallas fri uppställning eller fri stationsetablering. Vid en sådan 

stationsetablering så bestäms stationens läge och orientering med hjälp av mätningar mot 

kända punkter. I plan krävs det minst två kända punkter och i höjd minst en, men fler 

rekommenderas eftersom det ger möjligheter till kontroll. Då stationens läge beräknas 

från flera kända punkter så blir stationsetableringen oftast också noggrannare (HMK-

Ge:D).  

 

Känd punkt 

Etableringen går ut på att centrera instrumentet över en känd punkt. Sedan orienteras 

instrumentet genom en mätning av referensriktningen mot minst en annan punkt i samma 

nät. När denna punkt (bakåtobjektet) ska observeras bör en så lång siktlängd som möjligt 
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eftersträvas, detta för att minimera eventuella centrerings- och koordinatfel. Ett bra råd, 

enligt HMK-Ge:D, är att avsluta varje mätsession med en mätning mot bakåtobjektet för 

att se att ingenting har hänt med totalstationens orientering under den pågåenden 

mätningen (HMK-Ge:D). 

 

2.1.2 Skapa egen konfiguration 

Att skapa egna konfigurationer för olika typer av mätningar med totalstationen kan 

underlätta vid det fortsatta arbetet. Inmätningar och utsättningar kan ha olika inställningar 

för att förenkla arbetet till exempel. Även personligt tycke har betydelse när 

konfigurationen ska utformas.  

 

I TPS1200 finns följande inställningar som kan påverka konfigurationen: 

 

• Inmätningsinställningar - ID-mallar, Displayinställningar, Kodinställningar och 
Offset. 

• Instrumentinställningar - EDM & ATR inställningar, Sökfönster, Automatisk 
prismasökning, TPS-korrektioner, Kompensator och Instrument-ID. 

• Generella inställningar - Guideläge, Snabbtangent & Användarmeny, Enheter & 
format, Språk, Belysning, display, ljud, text och Uppstart & Avstängning. 

• Interfaces (gränssnitt) - Här väljs vilket gränssnitt som ska användas för olika 
extra utrustningar som kan kopplas till totalstationen, till exempel kortläsare och 
modem. 

 

2.1.3 Utsättningsmetoder 

Det finns ett flertal utsättningsmetoder att välja mellan, de flesta är baserade på 

användning av koordinater. Polär utsättning med hjälp av totalstation är sannolikt den 

vanligaste metoden, men GPS (Global Positioning System) och styrning av maskiner med 

automatiska trackingsystem förutspås få en allt större framtida användning. Utrustning 

och kompetens är avgörande faktorer för vilken metod och teknik som ska användas. 

Krav på noggrannhet har också en viktig betydelse för vilken metod som ska väljas. 

 

De utsättningsmetoder som ska beskrivas är vägutsättning, utsättning från referenslinje 

och traditionell punktvis utsättning. För att få en överblick över olika utsättningsmetoder, 

följer vi i denna rapport hur dessa presenteras i HMK-BA4:  
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Utsättning i plan 

• Polär utsättning med totalstation - är baserad på mätning av längd och vinkel. 
Metoden är den mest dominerande och ekonomiska metoden för större projekt. 
Noggrannheten för metoden är tillräcklig för de normala toleranskrav som 
förekommer vid byggande under förutsättning att instrumentet är kontrollerat och 
att de referenspunkter som används är av god kvalitet. Dock ska avståndet 
begränsas efter utsättningssituationen och erfarenhetsmässigt så bör avståndet 
inte överstiga ca 100 m.  

 

• Utsättning med mätband från sekundärlinje - är en användbar metod vid mindre 
byggobjekt och innebär att ett mått sätts ut längs en linje och därefter ett mått 
vinkelrätt mot denna linje. Vid användande av till exempel en meterstock, där 
sekundärsystem markerats, är metoden relativt noggrann. 

 

• Utsättning med GPS - RTK (Real Time Kinematik) - är en mätningsmetod som 
mäter i realtid och kinematisk betyder rörlig. GPS RTK är en av de mest populära 
civila metoderna (Lin 2004). Förr användes enkelstations-RTK men nu har 
nätverks-RTK tagit över mer och mer. Vid enkelstations-RTK etableras en GPS-
mottagare över en känd punkt som referensstation och sedan används en rörlig 
mottagare (rover) som sköter inmätningen. Vid nätverks-RTK används flera 
referensstationer uppbyggt som ett nätverk. Den största skillnaden mellan 
metoderna är att vid nätverks-RTK skickas flera korrektioner för felkällor såsom 
atmosfärsförhållanden och geometriska fel till mottagaren (Vollath 2004). 
Enkelstations-RTK blir snabbt sämre vid ett ökande avstånd mellan referens och 
rover. Noggrannheten i plan för nätverks-RTK är ca 10 mm (Engfeldt & Jivall 
2003). 

 
• Andra metoder - avskärning bygger på vinkelmätning från kända punkter mot den 

sökta och ger god noggrannhet men kan vara något tidskrävande. Den är 
användbar då ingen längdmätning kan göras. Inbindning är en enkel metod med 
låg noggrannhet, där den punkt som ska sättas ut definieras av två längdmått som 
skär varandra. Används vid utsättning för röjning, schakt och enklare 
markarbeten. 
 

Utsättning i höjd 

• Utsättning med avvägningsinstrument - Metoden används vid byggarbetsplatser 
och vanligtvis genomförs avvägningen med så kallad byggavvägningsinstrument 
(standardavvägning). Dessa instrument har en relativt hög noggrannhet förutsatt 
att kollimationsfelet är omhändertaget, men när sikten överstiger 50 m är 
finavvägningsinstrument (finavvägning) att föredra. 

 

• Utsättning med laserplangivare - är en metod som genererar ett plan, oftast med 
hjälp av en bygglaser. Även i det här fallet är det viktigt att eventuellt 
kollimationsfel elimineras och att den som etablerar bygglasern kontrollerar att 
rätt nivå erhålls. Bygglasern kan även generera ett lutande plan. 

 

• Utsättning genom trigonometrisk höjdmätning - är en metod där höjdskillnader 
bestäms genom mätning av vertikalvinkel och avstånd. Stationsetableringen, 
refraktionen och siktlängden är några faktorer som kan inverka på 
höjdavvikelserna. Siktlängden bör inte överstiga 100 m men vid lägre 
toleranskrav kan den utökas till 150-175 m. 
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• Utsättning med GPS - har en lägre noggrannhet för höjd än vid utsättning av 
plankoordinater, båda med hjälp av RTK-utsättning. Noggrannheten bedöms vara 
ca 20 mm (Engfeldt & Jivall 2003), vilket medför att GPS- utsättning är att 
föredra vid mark- och schaktarbeten där toleranserna inte är så höga. 

 

Maskinstyrd utsättning/positionering 

Maskinstyrning, även kallat maskinguidning, innebär olika typer av positionsstöd för 

entreprenadmaskiner. Enligt HMK-BA4 finns det tre nivåer av positionsstöd: 

• Passivt stöd - innebär att föraren själv positionerar bladet efter utsatta flukter. 
• Aktiv stöd - ger föraren information genom lampor, pilar eller andra signaler för 

bladets position i jämförelse med den teoretiska positionen. 
• Automatik - innebär att föraren kan låta ett system styra en viss funktion, t ex. 

tvärfall, det vill säga en ytas lutning mot horisontalplanet. 
 

Det finns tre huvudtekniker för de olika slags utrustningar som kan användas för att ge 

förarna stöd i arbetet: 

• Laser som höjdstöd - som ofta används i kombination med tvärfalls- och 
ultraljudsföljare. 

• Totalstation (robotiserad) - används för positionering i plan men även i höjd. 
• GPS - för positionering i plan. 
 

Utsättning från referenslinje 

Referenslinjer har använts inom byggsektorn sedan 70-talet (HMK-BA4) och grundades 

tack vare fältdatorns utveckling. Den första referenslinjen skapades genom att välja en 

punkt och en riktning från denna. Genom denna referenslinje kunde beräkningar mellan 

ett övergripande x/y-system och ett lokalt längd/tvär-system göras, vilket medförde 

praktisk användning för metoden. Referenslinjeanvändningen har med tiden utvecklats 

till att även kunna kombinera höjder med plankoordinater, det vill säga skapa lutande 

linjer och plan. I de flesta byggsituationer behöver inte lokala koordinatsystem byggas 

upp om referenslinjer ska användas, förutsatt att kända koordinater finns för vissa punkter 

i referenslinjesystemet, se figur 1. 

 
Lokalt system för byggnad som ger a- och b-mått (längd- och 

tvärmått) relativt referenslinjen 

401 --> 402. 401 resp. 402 är bestämda i x-/y-system.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Lokala linjesystem - referenslinjer (HMK-BA2) 
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Typiska referenslinjer kan vara vägmitt, fastighetsgräns, sekundärlinje etc. och definieras 

i totalstationen genom att ange start- och slutpunkt. Genom att ange längd- och tvärmått 

längs linjen kan polära utsättningsdata erhållas till vald detaljpunkt. Totalstationens 

programvara arbetar oftast i tre dimensioner och det medför att plan- och 

höjdutsättningen kan göras samtidigt (HMK-BA4).  

 

Traditionell punktvis utsättning 

Traditionell punktvis utsättning är den äldsta utsättningsmetoden med totalstation och 

innebär utsättning av punkter med kända koordinater. Metoden har funnits i många år, 

långt före utsättning från referenslinje- och vägutsättningsmetoden. Med traditionell 

punktvis utsättning måste två personer medverka vid utsättningen, en vid totalstationen 

och en vid prismat. Med dagens moderna enmansstationer är dock enskilt arbete 

vanligast. 

 

Vägutsättning 

I totalstationen beskrivs vägens plan- och höjdprofil med raka linjer, övergångskurvor 

och cirkelkurvor, vägkroppen definieras med hjälp av tvärsektioner. Vägbeskrivningen 

ges som datafiler och med hjälp av kända koordinater i projektet beräknas 

utsättningspunkterna. Oftast sker detta ute i fält direkt i totalstationen. Utsättningsmetod 

och hjälpmedel styrs av noggrannhetskrav och topografi men även vilka typer av 

entreprenadmaskiner som planeras att användas i projektet är av betydelse. För 

koordinater i plan är polär utsättning den mest använda metoden men även andra metoder 

förekommer. Höjdmätning sker oftast genom trigonometrisk höjdmätning (HMK-BA4).  

 

2.2 Toleranser 

Måttavvikelser är förekommande inom all inmätning och utsättning och ofta ställs det 

krav på denna avvikelse och dess storlek beroende på situationen. Toleransgränser är ett 

sätt att hantera detta problem och ordet tolerans definieras som tillåten variation för en 

viss storhets storlek eller värde (HMK-BA1). 

 

Inom byggsektorn är toleransen en tillåten maxavvikelse från ett givet mått men till 

exempel vid krav på stomnät ges toleransen i form av ett spridningsmått. Toleranserna 

inom byggnadsindustrin styrs av krav på fyra faktorer: säkerhet, funktion, passning och 

utseende. Toleranser är viktigt både av ekonomiska och byggmässiga skäl (Georgopoulos 
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2003, Kiss 1998). Uppfyller utsättningen toleranskraven sparar uppdragsgivaren och 

utsättaren både tid och pengar.  

 

Vad som bestämmer toleranser samt vilka faktorer som påverkar en utsättning 

undersöktes genom litteraturstudier i ämnet och resultatet av dessa beskrivs i kapitlen 

2.2.1 till 2.2.3. I kapitel 2.2.4 beskrivs hur totalstationen Leica TPS1200 kan hantera 

toleranser. 

 

2.2.1 Underlag för utsättning 

För all utsättning krävs kända utgångspunkter i form av till exempel stompunkter. 

Stompunkter kan vara punkter i både plan och höjd i nationella eller lokala system. Även 

gränspunkter används vid utsättning eller lägesbestämning och innefattas därmed som 

kända punkter. Vid exploatering av områden relateras vanligen sekundärsystemet till yttre 

styrande faktorer för lägesplacering. Dessa faktorer kan vara allt ifrån omkringliggande 

hus till andra styrande detaljer. Sekundärsystemet är ett lokalt koordinatsystem som kan 

vara benämnt som ett a/b-system eller enbart utgöras av sammanhållande referenslinjer. 

 

Viktigt och grundläggande för resultatet av utsättningar är att utgångspunkter är av bra 

kvalité, mätutrustningen är kontrollerad och har rätt noggrannhetsspecifikation samt att 

rätt teknik och markeringssätt används vid utsättningen. Avvikelser förekommer därmed 

vid all form av utsättningsarbete och kan bero på följande: 

 

• Onoggrannhet i utgångspunkterna. 
• Slarvig stationsetablering. 
• Ej vedertagna mätmetoder. 
• Brister i mätutrustningen. 
• Bristande kunskap. 
• Yttre faktorer som till exempel väder och vind. 

 

För att öka noggrannheten ska utsättningarna alltid kontrolleras vilket kan göras på två 

vis, genom passiv och/eller aktiv kontroll. Aktiv kontroll innebär kontrollmätning av 

punkter medan passiv kontroll innebär att utsättaren visuellt granskar 

utsättningspunkterna eller med hjälp av enkel måttagning kontrollera avståndet mellan 

närliggande markeringar. Vilka kontroller som ska utföras styrs av uppdragsgivarens och 

mätarens erfarenheter (HMK-BA4). 
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2.2.2 Bestämning av utsättningstoleranser 

Bestämning av utsättningstoleranser bygger på relationen mellan byggplatstolerans och 

utsättningstolerans. Byggplatstoleransen delas upp i tre delar, som utnyttjar ungefär en 

tredjedel var, och är: tillverknings-, monterings- och utsättningstoleranser. Beräkningar 

på utsättningstoleransen och vad den bygger på beskrivs under rubriken Uppfyllnad av 

utsättningstoleransen i detta kapitel. Under bedömningstabeller visas tabeller från HMK-

BA4 som är skapade för att hantera utsättningskraven på ett mer lätthanterligt sätt. En 

praktisk tillämpning för hur toleransbegränsning kan hanteras i totalstationen Leica 

TPS1200 beskrivs också. 

 

Byggplatstoleransen 

I AMA-dokumenten (HUS-AMA 98, t.ex.) anges byggplatstoleransen, som är toleransen 

för den färdiga konstruktionen. AMA-dokumenten är vanligtvis underlag för upprättande 

av beskrivningar och tillsammans med ritningar och övriga dokument utgör de 

bygghandlingarna. Dessa dokument hänvisar i sin tur till en svensk standard (SS-ISO 

4463-1) gällande krav på utsättningen, den delas upp i tre sektioner:  

 

• Allmän orientering. 
• Utsättningens placering och organisation. 
• Utsättning och mätning - noggrannhetskrav.  

 

Standarden är relativt omfattande bland annat för att den tar upp internationella 

standarder.  Den innehåller ett flertal rekommendationer över hur mätningar ska utföras, 

men i huvudsak ställer den krav på toleranser för byggplatsens punkter och hur kontroller 

av utsatta punkter ska utföras. Genom att de flesta handböcker gällande mätning och 

byggande inom byggbranschen refererar till SS-ISO 4463-1 blir standarden som regel 

tvingande för de flesta byggnadsprojekt. 

 

Relationen mellan byggplatstolerans och utsättningstolerans 

Kunskap om relationen mellan utsättnings- och byggplatstolerans bygger på erfarenhet 

från måttnoggrannhetsstudier i olika projekt. 

 

Byggplatstoleransens allmänna formel (HMK-BA1 s.81): 

 

Tb
2 = a · Tt

2 + b · Tu
2 + c · Tm

2 (1)  
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där, Tb = byggplatstolerans, 

Tt = tillverkningstolerans, 

Tu = utsättningstolerans (se formel 2), 

Tm = monteringstolerans.  

 

a, b och c är konstanter som normalt antar värden mellan 0,2 - 2,0, men kan vid 

överslagsberäkningar sättas till 1. Annars baseras konstanterna på statistiska övervägande, 

erfarenhetsvärden och att måttavvikelserna är normalfördelade (HMK-BA1). 

 

Utifrån byggplatstoleransen kan en skattning av utsättningstoleransen göras med följande 

formel (HMK-BA4 s.32): 

 

Tu = 2
bT ·k   (2)  

 

där, Tu = tolerans för utsättning (se ovan), 

k = konstant för val av säkerhetsnivå, 

Tb = byggplatstolerans. 

 

k kan vanligtvis sättas till mellan 0,3 - 0,4, men behöver säkerheten ökas kan den sättas 

till mellan 0,2 - 0,3. Noggrannheten på utsättning bygger på erfarenheter utifrån 

kontroller och på tilldelade erfarenhetsvärden för olika moment och olika förutsättningar. 

 

Utsättningstoleransen är oftast symmetrisk och är en gräns för inom vilket område varje 

utsättning ska hamna. Symmetrisk innebär att om toleransen är 10 mm blir kravet ±10 

mm på utsättningen.  

 

Uppfyllnad av utsättningstoleransen 

Medelfel är ett statistiskt mått som kan avse precisionen hos en totalstation eller ett 

mätband, dess storlek kan påverka möjligheten att uppfylla en utsättningstolerans. För en 

utsättning är medelfelet för utsättningsmetoden (totalstation, GPS, mätband etc.) av 

betydelse. För en konfidensnivå på 100 % vid utsättning ska medelfelet för vald 

utsättningsmetod vara högst en tredjedel av utsättningstoleransen. Detta är ett orealistiskt 

högt ställt krav, därför brukar en konfidensnivå på 95 % användas. Maximala medelfelet 

(σ) får då vara cirka halva utsättningstoleransen:  

 

≈ 100 % konfidensnivå (3σ-nivå)         σ < ⅓Tu    
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≈ 95 % konfidensnivå (2σ-nivå)           σ < ½ Tu  

 

Byggplatstoleransen för till exempel en pelare är mellan ±15 - 25 mm, där vi har valt att 

använda oss av ±15 mm. Detta ger en utsättningstolerans på ungefär ±9 mm med en 

säkerhetsnivå på 0,4. Vid 3σ-nivå ger då detta ett tillåtet radiellt medelfel för 

utsättningspunkten på 3 mm. För att teoretiskt utreda detta fel vid olika avstånd har ett 

diagram skapats (figur 2) som baseras på felfortplantningslagen för polär utsättning:  

 

σr
2 = σc

2 + σd
2 + d2 · σφ2    (3) 

 

där, σr = radiellt medelfel för utsättningspunkten, 

σc = centreringsmedelfel vid stationsetableringen, 

σd = medelfel i längd för använd totalstation, 

d = utsättningsdistansen, 

σφ = medelfel i bäringen (vinkelmätningen) för använd totalstation. 

 

Följande förutsättningar har använts för beräkningarna: 

σd = ±2 mm 

σφ = ±1 mgon 

σc = ±1,5 mm 

samtliga gällande för Leica TPS1203 (Handbok TPS1200). 

 

 
Figur 2. Det beräknade värdet på punktens radiella medelfel och hur pass väl en 

utsättningstolerans på 9 mm uppfylls. Med en totalstation är det således teoretiskt möjligt att 

genomföra en utsättning på upp till och med 100 m vid 3σ-nivå.  
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Diagrammet visar att med en Leica TPS1203 skulle det vara möjligt att göra en utsättning 

av pelare på avstånd upp till ca 240 m med uppfyllnad av utsättningstoleransen ±9 mm.  

2.2.3 Bedömningstabeller 

Hanteringen av utsättningskraven har förenklats i HMK-BA4. Tabellerna är generella och 

gäller för normala förhållande. Tabell 1 och 2 är tabeller för utsättningstoleransen i plan 

respektive höjd och har delats in i fem separata utsättningsnoggrannhetsklasser. Varje 

klass har olika krav angående utsättningstolerans, nätklass, mätmetod samt mätutrustning. 

Vad dessa krav innebär kan ses i tabell 3, 4, 5 och under nätklasser. 
 

 

Tabell 1. Bedömning av förutsättningarna i plan för att uppfylla givna utsättningstoleranser. Det 

ska dock påpekas att mätmetod III för klass 3 tagits bort pga. fel i HMK-BA 4 (HMK-BA4). 

Plan 
Klass för 
utsättning 

noggrannhet 

Utsättningstolerans 
(mm) 

Nätklass (se rubrik 
Nätklasser) 

Mätmetod 
(se tabell 5)

Mätutrustning 
(se tabell 3) 

1 3 - 6 Nätklass A Sekundärlinje I, II I 
2 6 - 10 Nätklass B I, II I/II 
3 10 - 15 Nätklass B/C I, II II 
4 15 - 25 Nätklass C I, II, III III/IV 
5 25 - 40 Nätklass C I, II, III III/IV 

 

 

Tabell 2. Bedömning av förutsättningarna i höjd för att uppfylla givna utsättningstoleranser 

(HMK-BA4). 

Höjd 
Klass för 
utsättning 

noggrannhet 

Utsättningstolerans 
(mm) 

Klass (se rubrik 
Nätklasser) 

Mätmetod 
(se tabell 5)

Mätutrustning 
(se tabell 4) 

1 1 - 3 Klass A IV 1 
2 3 - 6 Klass A IV, V, VI 1/2 
3 6 - 10 Klass B IV, V, VI 2/3 
4 10 - 15 Klass B IV, V, VI 3 

5 15 - 30 Klass C IV, V, VI, 
(VII) 3 
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Tabell 3. Krav för mätutrustningens noggrannhet i plan för varje mätutrustningsklass (HMK-

BA4). 

Instrumentklass I II III IV 
Medelfel i riktning 

(en helsats) 0,3 mgon 0,6 mgon 1,0 mgon Avser GPS RTK-
mätning 

Medelfel i längd 1 mm + 1 ppm 3 mm + 3 ppm 5 mm + 5 ppm  
Medelfel i 
centrering 1 mm 2-3 mm 3 mm  

Punktmedelfel    Ca 10 mm 
 

 

Tabell 4. Krav för mätutrustningens noggrannhet i höjd för varje mätutrustningsklass (HMK-

BA4). 

Enkelavvägd 
sträcka i km 

Höjdmedelfel 
mm Klass 1 

Höjdmedelfel 
mm Klass 2 Höjdmedelfel mm Klass 3 

L 1,5√L 3√L "Byggavvägare" Laser (10-20√L) 
 

 

Tabell 5. Utsättningsmetoder i plan och höjd (HMK-BA4). 

Metod Utsättning i plan 
I Polär utsättning 
II Utsättning med måttband från sekundärlinje
III GPS-utsättning 

  
Metod Utsättning i höjd 

IV Utsättning med avvägningsinstrument 
II Utsättning med laser 
III Trigonometrisk utsättning 
IV GPS-utsättning 

 

 

Nätklasser 

Kvalitén på nät är en viktig förutsättning vid utsättning och bedöms vanligen utifrån 

nätets noggrannhet och sammanhållande struktur, även närnoggranheten mellan 

intilliggande punkter är viktig för kvalitén. I HMK-BA2 finns tre olika nätklasser 

gällande noggrannheten:  

 

• Klass A - avser speciellt noggranna nät för industritillämpning, rörelsekontroll 
och sättningsmätning samt måttkontroll vid hus- och brobyggnad med höga krav. 

• Klass B - avser noggranna nät för hus- och brobyggnad, fackverksnät för 
järnvägs- och tunnelbyggnad. Vid vägbyggnad, enbart höjdkrav för statistisk 
acceptanskontroll. 

• Klass C - avser standardnät för hus- och brobyggnad, vägbyggnad och 
ledningsbyggnad. 
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 2.2.4 Hantering av toleranser i Leica TPS1200 

I Leica TPS1200 finns det möjlighet att bestämma vad utsättningstoleransen ska vara vid 

varje specifik utsättning (se figur 3). Lagring av punkten kan då inte ske om toleransen 

överskrider angivet värde. Det finns två utsättningstoleranser att välja mellan, plan (Pos. 

begräns) och höjd (Höjdbegräns.). Observera dock att dessa toleranser inte är mer 

tillförlitliga än instrumentets medelfel, vilket innebär att även om den valda 

positionsbegränsningen uppfylls så kan instrumentets medelfel innebära att punkten i 

teorin hamnar utanför vald gräns.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Toleransbegränsningsmöjligheter i Leica TPS1200.  

 

2.3 Kontroll vid utsättning 

Kontroller vid och efter utsättning är nödvändigt för att säkerhetsställa kvalitén på utfört 

utsättningsjobb. Hur kontroller kan utföras undersöktes genom att studera aktuell 

litteratur i ämnet. Nedan kommer en allmän beskrivning av kontroller, vilken typ av 

utsättningskontroller som finns samt en kort beskrivning om kontrollmetodens medelfel. 

 

2.3.1 Allmänt kontroller 

Kontroll av mätningar, instrument, resultat osv. är en självklarhet för de flesta 

mätningsingenjörer för att säkerhetsställa en bra kvalité på det utförda arbetet. 

Omfattningen av kontrollen beror ofta på ekonomiska förutsättningar på samma gång 

som det är viktigt att alla fel täcks in. Kontrollkostnaden ska helst inte överstiga 

felkostnaden och tvärtom. Detta uppnås vid en så kallad optimal nivå, se figur 4. 
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Figur 4 - Felkostnad mot kontrollkostnad, optimal nivå (HMK-Ge:D s.85). 

 

Kontroll som mätningsingenjören kan göra vid mätning, kan delas upp i fyra delar 

(HMK-BA4): 

 

• Kontroll av handlingar - innebär att underlag för mätningarna kontrolleras 
angående aktualitet och noggrannhet. 

• Kontroll av instrument - är viktigt att det görs en gång årligen av fackman. 
Dessutom ska instrumentet kontrolleras kontinuerligt under tiden. För till 
exempel totalstation kan kontroll av det optiska lodet, korrigering av 
kollimationsfelet i plan och höjd samt kontrollmätning av kända längder göras. 

• Kontrollrutiner - avser de åtgärder som ska göras under och efter mätningen. Till 
exempel kontroll av bakåtobjekt, kontroll av viktiga mått, kontroll av 
horisontering och centrering m.m. 

• Överbestämningar - innebär att mätningar utöver de ordinarie mätningarna görs 
för att beräkna resultatet och noggrannheten. Överbestämning ska medföra att 
grova och systematiska fel upptäcks, vilket gör det till en viktig del av kontrollen. 

 

2.3.2 Utsättningskontroller 

Ett primärnät består av ett antal punkter som oftast placeras utanför byggarbetsplatsen för 

att kunna användas under hela byggnadsarbetet. Utifrån dessa punkter byggs sedan ett 

sekundärnät upp inne i byggarbetsplatsen. Från detta nät sätts i sin tur detaljpunkterna ut. 

Nedan beskrivs toleranskraven för primärpunkter, sekundärpunkter och detaljpunkter. 

Kontroll med följande metoder ska helst utföras av annan person och utrustning än vid 

utsättningen. 

 

Primärpunkter 

Det finns två metoder att kontrollera primärpunkter på. Den ena metoden är att etablera 

sin station över en känd punkt i primärnätet och mäta mot två (eller fler) andra kända 
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punkter i nätet och jämföra de mätta längderna/vinklarna med de, ur kända koordinater, 

beräknade längderna/vinklarna, (se tabell 6). 
 

 

Tabell 6. Formler för metod ett vid beräkning av toleransen för primärpunkter i plan (SS-ISO 

4463-1). 

Avstånd 
±0,75√L, dock minst 4 mm. 

L - längden mellan berörda primärpunkter (m) 
Vinkel 

Grader: ±0,045/√L (±2’ 42”/√L) 
Gon: ±0,05/√L 

Tvärmått: ±0,75√L  mm 
L - det kortaste avståndet av de två avstånd som 

definierar vinkeln (m) 
 

 

Den andra metoden är att använda sig av, ur kända koordinater, beräknade 

längder/vinklar och sedan sätta ut två (eller fler) punkter med hjälp av dessa och jämföra 

punkternas koordinater med de kända koordinaterna, se tabell 7.  
 

 

Tabell 7. Formler för metod två vid beräkning av toleransen för primärpunkter i plan (SS-ISO 

4463-1). 

Avstånd 
±1,5√L, dock minst 8 mm 

L - längden mellan berörda primärpunkter (m) 
Vinkel 

Grader: ±0,09/√L (±5’ 24”/√L) 
Gon: ±0,1/√L 

Tvärmått: ±1,5√L mm 
L - det kortaste avståndet av de två avstånd som 

definierar vinkeln (m) 
 

 

Vid kontrollavvägning av primärpunkter gäller följande toleranser: 
 

 

Tabell 8. Toleranser för primärpunkter i höjd (SS-ISO 4463-1). 

Höjd 
Mellan två primärpunkter ±5 mm 

Mellan känd höjdfix och primärpunkt ±5 mm 
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Sekundärpunkter 

Det finns två metoder att kontrollera sekundärpunkter på, den ena genom att kontrollera 

mot primärpunkter och den andra genom kontroll mot andra sekundärpunkter, se tabell 9.  
 

 

Tabell 9. Formler för beräkning av toleranser för sekundärpunkter i plan (SS-ISO 4463-1). 

Avstånd 
Vid avstånd upp till 7 m ±4 mm 

Avstånd över 7 m ±1,5√L mm 
L - längden mellan berörda punkter (m) 

Vinkel 
Grader: ±0,09/√L (±5’ 24”/√L) 

Gon: ±0,1/√L 
Tvärmått: ±1,5√L mm 

L - det kortaste avståndet av de två avstånd som 
definierar vinkeln (m) 

 

 

Vid kontrollavvägning av sekundärpunkter gäller följande toleranser: 
 

 

Tabell 10. Formler för beräkning av toleranser för sekundärpunkter i höjd (SS-ISO 4463-1). 

Höjd 
Mellan primärpunkt och sekundärpunkt ±5 mm 

Mellan två sekundärpunkter där höjdskillnaden inte överstiger 4 m ±3 mm 
Mellan två sekundärpunkter där höjdskillnaden överstiger 4 m ±1,5√H 

H - höjdskillnad mellan punkterna (m) 
 

 

Detaljpunkter 

Detaljpunkter anger läget för en viss byggnadsdel och bör kontrolleras i två steg (se tabell 

11). I steg ett sker kontrollen i förhållande till en sekundärpunkt eller vid behov 

primärpunkt. Steg två sker i förhållande till andra närliggande detaljpunkter.  
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Tabell 11. Formler för beräkning av toleransen för detaljpunkter i plan och höjd, tre olika 

toleransgrupper (SS-ISO 4463-1). 

K Detaljpunkter Avstånd 
upp till 4m

Avstånd 
över 4m Höjd: 

10 
Markarbeten utan speciella 

noggrannhetskrav, t ex schakt, slänter: ±20 mm ±K√L mm ±30 mm 

5 
Markarbeten med normala 

noggrannhetskrav, t ex vägar: ±10 mm ±K√L mm ±10 mm 

1,5 
Plastgjutna betongkonstruktioner, konstruktioner

förtillverkade betongkomponenter, 
stålkonstruktioner: 

±3 mm ±K√L mm ±3 mm 

L - längden mellan berörda punkter (m) 
 

 

Förhållandet mellan avstånd och toleransen kan ses i figur 5. 

 

 
Figur 5. Förhållandet mellan tolerans och avstånd för detaljpunkter vid de olika toleransgrupperna 

(K). 

 

2.3.3 Allmänna krav för kontrollmetodens medelfel 

Kontrollmetodens medelfel får inte överstiga 1/10 av utsättningstoleransen. Denna regel 

kommer ifrån att kontrollmetodens noggrannhet ska vara 1/5 av utsättningstoleransen och 

med användning av 2σ-nivå innebär det att kontrollmetodens medelfel ska vara 1/10 

(HMK-BA1 s.87):  

 

2σ = Tk = Tu / 5          σ = Tk / 2 = Tu / 10 
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Tu = utsättningstoleransen 

Tk = kontrollmetodens tolerans 

σ = kontrollmetodens medelfel (se formel 3) 

2.4 Utsättning från referenslinje med hjälp av mätband 

Att arbeta mot en referenslinje är en typisk arbetssituation för en byggnadsarbetare. Av 

den orsaken tyckte vi det skulle vara intressant att se hur väl toleranserna kan uppfyllas 

med enkla utsättningsmetoder där tumstock och/eller mätband är de enda hjälpmedlen. 

Det som vi ville undersöka var hur mycket toleransuppfyllnaden påverkas beroende på 

hur långt från referenslinjen utsättningen sker, det vill säga om ett mätband och en 

tumstock klarar av kraven på längre avstånd. En jämförelse gjordes mellan två 

utsättningsmetoder, den första utan andra hjälpmedel än tumstock och mätband. Den 

andra med hjälp av en så kallad egyptisk triangel (en rätvinklig triangel med förhållandet 

3:4:5 mellan sidorna och som lätt kan utformas med hjälp av en tumstock och/eller ett 

mätband). 

Lägen för de punkter som skulle sättas ut bestämdes i förväg utifrån en referenslinje.  

Vid den första metoden uppskattades en rät vinkel vid referenslinjen och längderna 

mättes. Utsatta punkter markerades noggrant på en tejpbit. Därefter kontrollerades dessa 

med hjälp av en totalstation genom att de mättes in.  

 

Tejpbitarna togs sedan bort för att inte påverka den andra utsättningen som skulle ske på 

samma lägen fast med den andra metoden. För att få till en egyptisk triangel ritades en 

hjälppunkt först ut i något sånär rät vinkel och kontrollerades genom att mäta 

hypotenusan av en skapad (nästan rätvinklig) triangel. Var avståndet inte korrekt 

justerades hjälppunkten tills rätt avstånd uppnåtts, då ansågs hjälppunktens riktning bilda 

en rät vinkel med referenslinjen. Själva utsättningen gjordes genom längdmätning och 

den kontrollerades sedan på samma sätt som i föregående metod. Beräkningen och 

analysen av data gjordes i Excel. 

 

En bild över hur punkterna var placerade i förhållande till sekundärlinjen 

(längdmåttslinjen) kan ses i figur 6. 
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Figur 6. Punkternas förbestämda lägen, där längdmåttet är längs referenslinjen.  

2.5 Material 

Material som kommit till användning för rapportskrivningen och utsättningen: 

 

Mjukvara 

• Simulator för Leica TPS1200 version 2.12 

• Geo v.2006 

• Microsoft Excel v.2003 

 

Material 

• SIS-märkt mätband 

• Miniprisma 

• Totalstation Leica TPS1200 (1203) 

• Tumstock 

 

SIS-märkt mätband 

En vanlig metod för kontroll och utsättning är att använda sig av mätband. För att 

kontrollen och utsättningen ska bli riktig är det viktigt att mätbandet är av godkänd 

standard och har rätt noggrannhetsklass.  

 

Det finns tre noggrannhetsklasser som gäller vid angiven temperatur och dragkraft, se 

figur 8. Toleransen för mätbanden i de olika klasserna kan beräknas med följande 

formler: 
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1. ±0,25+0,05 L mm (noggrann utsättning och mätning) 
2. ±0,5+0,1 L mm (normal utsättning och måttkontroll) 
3. ±1+0,2 L mm (utsättning av trädgårdsarbeten) 

 
 

1. Ändbygel 
2. Bandvikt 
3. Noggrannhetsklass 
4. Referenstemperatur 
5. Referensdragkraft 
6. Tillverkarens märke 
7. Tillverkningsår 
8. SIS-Nummer 

Figur 8. SIS-märkt stålmätband (SS 641112) 
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3 Resultat 

3.1 Utsättning från referenslinje 

De inmätta positionerna från de olika utsättningsmetoderna har jämförts med de 

förbestämda lägena, se tabell 12. De radiella felen beräknades och visar 

positionsnoggrannheten för punkterna i jämförelse med de förbestämda positionerna, se 

tabell 13. 
 

 

Tabell 12. Inmätningsresultatet av punkterna med hjälp av totalstation. En jämförelse mellan de 

två olika utsättningsmetoderna.  

      Utan egyptisk triangel Med egyptisk triangel 
Punkter Känt L (m) Känt T (m) Mätt L (m) Mätt T (m) Mätt L (m) Mätt T (m) 

1 1,0 10,0 0,844 9,958 0,981 9,977 
2 2,0 5,0 1,999 4,990 1,989 4,994 
3 3.0 2,0 2,993 1,995 2,997 1,995 
4 4.0 1,0 4,010 0,991 3,994 0,995 
5 3.0 0,6 3,000 0,595 3,000 0,596 
6 4.0 0,4 3,999 0,393 3,998 0,394 
7 2.0 0,2 1,996 0,190 1,999 0,196 

 

 

Tabell 13. Resultatet för positionsnoggrannheten för punkterna vid användning av 

tumstock/mätband. En jämförelse mellan de två olika utsättningsmetoderna. 

  Utan egyptisk triangel Med egyptisk triangel 
Punkter ∆L (m) ∆T (m) r (m) ∆L (m) ∆T (m) r (m) 

1 0,156 0,042 0,162 0,019 0,023 0,030 
2 0,001 0,010 0,010 0,011 0,006 0,013 
3 0,007 0,005 0,009 0,003 0,005 0,006 
4 -0,010 0,009 0,013 0,006 0,005 0,008 
5 0,000 0,005 0,005 0,000 0,004 0,004 
6 0,001 0,007 0,007 0,002 0,006 0,006 
7 0,004 0,010 0,011 0,001 0,004 0,004 

 

 

∆L = differens mellan mätt och känt längdmått 

∆T = differens mellan mätt och känt tvärmått 

r = radiellt fel 
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Det går tydligt att se att en relativ god noggrannhet erhålls vid ett avstånd på upp till ett 

par meter till utsättningspunkten. Därefter blir metoderna snabbt sämre vid ökat avstånd 

och då framförallt den metoden där den räta vinkeln uppskattades, se figur 9.  

 

Jämförelse av radiellt fel
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Figur 9. Radiella felet, beroende av metod och avstånd. Längre avstånd leder till sämre 

noggrannhet. 

 

I HUS-AMA finns byggplatstoleranser beskrivna för olika typer av utsättningar. Från 

dessa byggplatstoleranser kan utsättningstoleranser beräknas med hjälp av tidigare nämnd 

skattningsformel Tu = 2
bTk ⋅ . Punkternas radiella fel kan jämföras med denna 

utsättningstolerans och om felet understiger utsättningstoleransen kan de teoretiskt sett 

anses vara godkända punkter, beroende på vad som ska sättas ut, se tabell 14. 
 

 

Tabell 14. Typ av utsättningar och toleranser (HUS-AMA 98) samt godkända punkter för 

utsättningstoleransen i plan (jämförelse med radiella felet), där Tb är byggplatstoleransen. 

Tb (mm) Tu (mm) Godkända punkter Typ av utsättning 

15-30 9-19 2-7 med båda 
utsättningsmetoderna Grundmurar, pelare/väggar/bjälklag 

12 8 3-7 med egyptisk triangel 
5-6 utan egyptisk triangel Skruvgrupper 
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3.2 Kontroll av utsättningen 

Som beskrivits (kap 2.3.2) så bör detaljpunkter kontrolleras i två steg. Först kontrolleras 

avståndet mellan sekundärpunkt och detaljpunkt. Därefter kontrolleras avståndet mellan 

detaljpunkt och närliggande detaljpunkt. 

3.2.1 Kontroll i förhållande till sekundärpunkt 

Det teoretiska avståndet mellan sekundär- och detaljpunkt beräknades från de 

förbestämda lägena och de mätta avstånden beräknades utifrån de inmätta lägena. 

Skillnaden mellan dessa generar en avvikelse i längd, se tabell 15. 

 
 

Tabell 15. Avståndsavvikelser mellan sekundär och detaljpunkter med och utan egyptisk triangel. 

 Utan egyptisk triangel  Med egyptisk triangel 

  Teor. dS-D (m) Mätt dS-D (m) ∆dS-D (m) Teor. dS-D (m) Mätt dS-D (m) ∆dS-D (m) 
1 10,050 9,994 0,056 10,05 10,025 0,025 
2 5,385 5,376 0,010 5,385 5,376 0,010 
3 3,606 3,597 0,009 3,606 3,600 0,005 
4 4,123 4,131 -0,008 4,123 4,116 0,007 
5 3,059 3,058 0,001 3,059 3,059 0,001 
6 4,020 4,018 0,002 4,020 4,017 0,003 
7 2,010 2,005 0,005 2,010 2,009 0,001 

 

 

Teor. dS-D = teoretiskt avstånd mellan sekundärpunkt och detaljpunkt 

Mätt. dS-D = mätt avstånd mellan sekundärpunkt och detaljpunkt 

∆dS-D = avvikelse mellan teoretiskt och mätt avstånd 
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3.2.2 Kontroll i förhållande till närliggande detaljpunkt 

Det teoretiska avståndet mellan detaljpunkt och närliggande detaljpunkt beräknades från 

de förbestämda lägena och de mätta avstånden beräknades utifrån de inmätta lägena. 

Skillnaden mellan dessa generar en avvikelse i längd, se tabell 16. 
 

 

Tabell 16. Avståndsavvikelser mellan närliggande detaljpunkter med och utan egyptisk triangel. 

 

  
Utan egyptisk triangel 

  

  
Med egyptisk triangel 

  

  Teor. dD-D (m) Mätt dD-D (m) ∆dD-D (m) Teor. dD-D (m) Mätt dD-D (m) ∆dD-D (m) 
1-2 5,099 5,100 -0,001 5,099 5,084 0,015 
2-3 3,162 3,156 0,007 3,162 3,164 -0,002 
3-4 1,414 1,429 -0,015 1,414 1,412 0,002 
4-5 1,077 1,085 -0,008 1,077 1,071 0,006 
5-6 1,020 1,019 0,001 1,020 1,018 0,002 
6-4 0,600 0,598 0,002 0,600 0,601 -0,001 
7-5 1,077 1,083 -0,006 1,077 1,078 -0,001 

 

 

Teor. dD-D = teoretiskt avstånd mellan närliggande detaljpunkter 

Mätt dD-D = mätt avstånd mellan närliggande detaljpunkter 

∆dD-D = avvikelse mellan teoretiskt och mätt avstånd 
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3.3 Toleransuppfyllnad av kontrollerat data 

Toleransen för detaljpunkter delas, som beskrivits (kap 2.3.2), in i tre toleransgrupper 

beroende på utsättningssituation. I tabell 17 jämförs punkternas samt distansernas 

avvikelser med respektive grupps tolerans och kan då godkännas om toleransen inte är 

överskriden. Tabellen gäller för distanser upp till fyra meter. 

 
 

Tabell 17. Uppfyllda toleranser för punkter vars avstånd till sekundärpunkter och närliggande 

detaljpunkter är upp till 4 m. 

Sekundärpunkt till: ∆dS-D (mm) ±20 mm ±10 mm ±3 mm 
Med egyptisk triangel 

3 5 Ja Ja Nej 
5 1 Ja Ja Ja 
7 1 Ja Ja Ja 

Utan egyptisk triangel 
3 9 Ja Ja Nej 
5 1 Ja Ja Ja 
7 5 Ja Ja Nej 

Distanser ∆dD-D (mm) ±20 mm ±10 mm ±3 mm 
Med egyptisk triangel 

2-3 -2 Ja Ja Ja 
3-4 2 Ja Ja Ja 
4-5 6 Ja Ja Nej 
5-6 2 Ja Ja Ja 
6-4 -1 Ja Ja Ja 
7-5 -1 Ja Ja Ja 

Utan egyptisk triangel 
2-3 7 Ja Ja Nej 
3-4 -15 Ja Nej Nej 
4-5 -8 Ja Ja Nej 
5-6 1 Ja Ja Ja 
6-4 2 Ja Ja Ja 
7-5 -6 Ja Ja Nej 

 

 

För avstånd som överstiger fyra meter gäller, som beskrivits (kap 2.3.2), andra toleranser 

som är beroende av avståndet. Tabell 18 visar vilka toleranser distanserna och punkterna 

får ha för respektive K värde, samt vilket fel dessa fick.  
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Tabell 18. Uppfyllda toleranser för punkter vars avstånd till sekundärpunkter eller närliggande 

detaljpunkter överstiger 4 m (±K√L, där L är avståndet och uträknad tolerans är i mm). De icke 

godkända punkterna för respektive toleransgrupp är skuggade.  

Sekundärpunkt till: K = 10 K = 5 K = 1,5 ∆dS-D (mm) dS-D (m) 
Med egyptisk triangel 

1 32 16 5 25 10,050 
2 23 12 3 10 5,385 
4 20 10 3 7 4,123 
6 20 10 3 3 4,020 

Utan egyptisk triangel 
1 32 16 5 56 10,050 
2 23 12 3 10 5,385 
4 20 10 3 -8 4,123 
6 20 10 3 2 4,020 

Distanser K = 10 K = 5 K = 1,5 ∆dD-D (mm) dD-D (m) 
Med egyptisk triangel 

1-2 23 11 3 15 5,099 
Utan egyptisk triangel 

1-2 23 11 3 -1 5,099 
 

 

3.4 Jämförelse mellan mätbandets och totalstationens radiella 

medelfel på utsättningspunkten 

En jämförelse av det teoretiska radiella medelfelet för utsättningspunkten mellan 

metoderna totalstation (kap 2.2.2) och mätband (kap 2.5) gjordes. Jämförelsen är mellan 

totalstationen Leica TPS 1200 (1203) och ett SIS-märkt mätband klass 2, se figur 10. 
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Figur 10. Metodernas radiella medelfel på utsättningspunkten, avståndsberoende. 
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Som visar sig i figur 10 avviker metodernas radiella medelfel från varandra. 

Totalstationen blir dock noggrannare på ett avstånd över 50 meter. Det går även att se hur 

det radiella medelfelet ökar när avståndet blir längre på grund av felfortplantning.  
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4 Diskussion 

4.1 Manual 

Manualen kan vara till nytta för alla inom mätningsbranschen. Genom att våra kunskaper 

om totalstationen från början var bristfälliga så reflekterar manualen vår egen inlärning 

och är därför grundläggande beskriven. Detta innebär att allt ifrån en nybörjare på 

mätning till en mer erfaren mätare som saknar erfarenhet för instrumentet kan ha nytta av 

manualen. 

 

4.2 Tolerans och kontroll 

Byggplatstoleransen är en betydelsefull faktor inom byggbranschen då hög noggrannhet 

vid byggnationer och konstruktioner är viktigt för att minska komplikationer som till 

exempel en ombyggnation kan medföra. För att uppfylla utsättningstoleransen är 

noggranna förberedelser för utsättningen ett måste, vilket kan vara allt ifrån ett noggrant 

koordinatsystem, hur markeringen utförs, en bra stationsetablering med bra geometri, val 

av mätutrustning och mätmetod. Allmänna kontroller av instrumenten och mätningar har 

även ett stort inflytande på slutresultatet av utsättningen. Minsta fel i något av föregående 

exempel kan påverka hur väl utsättningstoleransen uppfylls. Framförallt är kontroller 

viktigt för att kvalitetssäkra en utsättning. 

  

Resultatet från utsättning från referenslinje mellan två skilda metoder, den ena metoden 

där den räta vinkeln uppskattades och den andra där den räta vinkeln bestämdes med 

hjälp av en egyptisk triangel, visar att den senare nämnda metoden ger ett bättre resultat 

då de radiella felen är lägre i alla utsättningar utom en. Resultatet visar därmed också att 

räta vinklar kan vara svåra att uppskatta, vilket kan generera ett fel. 

 

Vår enkla undersökning visar hur det radiella felet stiger då avståndet ökar, vilket 

åskådliggör att det är möjligt att använda sig av tumstock/mätband och få hög 

noggrannhet vid kortare avstånd beroende på vilken typ av utsättning som ska göras. 

Undersökningen visar tydligt att alla punkter inom ett avstånd upp till fem meter 

uppfyller utsättningstoleransen ända upp till skruvgrupper, för den egyptiska triangeln, 

vilket påvisar metodens betydelse. Det tåls att tänka på att om säkerhetsnivån skulle ökas, 

från den i tabell 14 använda 0,4 till en högre säkerhetsnivå på 0,2, så skulle fler punkter 
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falla bort. Detta skulle kunna ske vid en noggrannare utsättningssituation som vid till 

exempel utsättning av skruvgrupper. 

 

Kontrollen av avstånden mellan sekundär- och detaljpunkt samt detalj- till detaljpunkt ger 

en avvikelse mellan teoretiskt och mätt avstånd. Kontrollen av utsättningen visar att lägre 

avvikelser erhålls vid användning av den egyptiska triangeln.   

 

Det är väldigt viktigt att kontrollen sker i två steg så att följdfel kan uteslutas. Ett exempel 

på ett följdfel som finns i resultatet är där punkten 1 (vid utsättning utan egyptisk 

triangel) underkänns i alla toleransgrupper medan distansen mellan 1-2 (också utan 

egyptisk triangel) har den minsta avvikelsen av alla vid ett avstånd på över fyra meter. 

Detta fel upptäcktes genom att mäta avståndet från sekundärpunkt till punkt 1, och på så 

sätt se att punktens positionsnoggrannhet är orimlig. På motsvarande sätt blir avvikelsen 

mellan distansen 3-4 (utan egyptisk triangel) stor då dessa punkters utsättningspositioner 

slår fel i olika riktningar. Denna avvikelse hamnar därmed långt utanför 

utsättningstoleransen för toleransgrupp två (se tabell 17).  

 

I de flesta vardagliga situationerna används ett konfidensintervall på 95 %, detta på grund 

av att en högre nivå mer ger ett säkerhetsvärde på vad utsättnings- och kontrollmetodens 

medelfel får vara, och då är 95 % mer realistiskt. 3σ-nivå används således för att 

verkligen vara säker på att instrumentet klarar av utsättningstoleransen. Vid 

byggarbetsplatser är det vanligt att utsättning sker med hjälp av mätband eller totalstation. 

Hur det radiella medelfelet för utsättningspunkten skiljer sig mellan metoderna då 

avståndet ökar ses väldigt bra i figur 10. Dock tåls det att tänka på att vid ortogonal 

utsättning längs referenslinjer är noggrannheten för metoden beroende av hur pass väl 

vinklarna mäts ut och som visats (kap 3) är det inte alltid så lätt med ett mätband.  
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Displayikoner 
 

ATR är på. Här kan även andra söknings- och 
längdmätningsmetoder ändras. 

 
Val av Reflektor. 
 
EDM & ATR-inställningar. 
 
Kompensator är på. Indikerar även vilket 
cirkelläge som är aktivt. 

 
RCS-läge är på. Öppnar Interface menyn. 

 
Snabbkod på. 

 
Hantering av Data, t.ex. punktdata. 

 
 Minnesinformation. 
 
 Batteri-information. 
 
 

 
ATR = Automatic Target Recognition. Automatisk prismalåsning där totalstationen 
automatiskt söker reda på prismats mitt.  
EDM = Electronic Distance Measurements. Längdmätning som grundar sig på bestämning av 
fasskillnaden mellan utgående och reflekterade signaler av en elektromagnetisk vågrörelse. En 
alternativ metod är impulsprincipen som innebär att en pulsräknare beräknar tiden för pulsens 
färd mellan sändare och mottagare och på så sätt beräknas distansen. 
RCS = Remote Control Surveying. Fjärrstyrd mätning. 



Horisontering och centrering vid uppstart av stationen 
Eftersom att noggrannheten vid etableringen påverkar efterföljande mätningar så är det viktigt 
att den görs med stor omsorg. Horisontering och centrering är alltså viktiga faktorer. 
 

Huvudmeny: 
Horisontera totalstationen manuellt och centrera över 
eventuell känd punkt och tryck sedan på Prog/ON, då 
visas huvudmenyn. Tryck på SHIFT sedan F12 för att 
komma in i horisonterings-/centreringsläge. 
 
 
 
 
 

 
Horisontering & Laserlod: 
Justera den digitala bubblan med hjälp av trefotens 
fotskruvar. Vid etablering över känd punkt se även till 
att laserlodet pekar mitt på punkten. Gå vidare genom 
tryck på FORTS (F1). 
 
 
 
 
 

 
Laserlod: 
Slå Av eller På laserlodet. Intensitet på lasern kan 
ändras. 
 
 
 
 
 
 
 



Skapa egen konfiguration 
Skapande av en egen konfiguration är användbart. T.ex. kan en konfiguration för inmätningar 
och en för utsättningar göras så att man slipper göra en massa små justeringar om man ska gå 
från att göra det ena till det andra. Detta kan spara en hel del tid. 

Gå in på Hantera, Konfigurationer och skapa NY. Döp din konfiguration och LAGRA den.  

Guideläge: 
Visa alla displ ger ett större urval av 
konfigurationsmöjligheter medan Reducerad begränsar 
dessa. 
Direktsökväg: Konfig.../ Generella inställningar/ 
Guideläge 
 
 
 
 

 
Språk i instrument: 
Välj önskat språk. 
Direktsökväg: Konfig.../ Generella inställningar/ Språk 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enheter & Format: 
Generella enhets- och formatinställningar. 
Direktsökväg: Konfig.../ Generella inställningar/ 
Enheter & format 
 
 
 
 
 
 



Displayinställningar: 
Definieras under DMALL dvs. displayens utseende kan 
ändras avseende på vad som ska visas i fönstret, se 
bilderna. 
Direktsökväg: Konfig.../ Inställningar inmätning/ 
Displayinställningar 

 
 
 
 

Kodinställningar: 
Definiering av koder för olika mätobjekt, val kan även 
göras huruvida kodlista skall användas eller ej. 
Direktsökväg: Konfig.../ Inställningar inmätning/ 
Kodinställningar 
 
 
 
 
 

 
ID-mallar: 
Här kan den automatiska punktnumreringen ändras. I 
defaultläget räknas punkterna upp med 1. T.ex. från 
1000 till 1001. 
Direktsökväg: Konfig.../ Inställningar inmätning/ ID-
mallar 
 
 
 
 

 
TPS-korrektioner: 
I dessa flikar kan meterologiska parametrar läsas in. 
T.ex. temperatur och tryck. 
Direktsökväg: Konfig.../ Instrumentinställningar/ TPS-
korrektioner 
 
 
 
 
 

 
 



EDM & ATR-inställningar: 
Val av Reflektor och typ av EDM-läge (Standard, 
Tracking, Snabb, Medeltal). Under Automation finns tre 
alternativ för sökning av prisma: Ingen, LÅSNING samt 
ATR.  
Standard, singelmätning mot ett objekt. 
Tracking är en funktion som kontinuerligt mäter 
distanser mot prismat. 
Snabb, snabbare mättid än standard men med sämre 
noggrannhet. 

Medeltal är en funktion som beräknar medellängden och standardavvikelsen för ett flertal 
upprepade mätningar mot samma objekt.  
Ingen, ingen automation är vald. 
Låsning, är en del av ATR, och gör att totalstationen följer prismat. Efter en mätning mot 
prismat låser sig totalstationen mot detta och följer det då det flyttas. 
ATR, automatisk prismalåsning där totalstationen automatiskt söker reda på prismats mitt. 
Direktsökväg: Konfig.../ Instrumentinställningar/ EDM & ATR-inställningar 
 

Automatisk prismasökning: 
Här väljs det antal sekunder sökningen ska pågå. Efter 
direktsök, välj sökmetod som totalstationen ska gå över 
till efter att den gjort en första sökning efter ett tappat 
mål. Om ATR väljs så används ATR-fönstret för denna 
sökning. Ingen sökning innebär att totalstationen inte gör 
någon vidare sökning. Snabbsök innebär att stationen 
söker upp prismat inom angivet PS Fönster 
(prismasökningsfönster). 
Direktsökväg: Konfig.../ Instrumentinställningar/ 

Automatisk prismasökning 
 

Sökfönster: 
PS Fönster har två lägen Av eller På. När den är På så 
kan ett nytt sökfönster skapas. Vinklarna ställs in genom 
att först trycka på NY och sedan rikta stationen först till 
den vänstra sidans övre eller nedre hörn sedan till det 
högra motstående hörnet. ATR-fönster, välj antal gon 
som den ska söka i vertikal- samt horisontalled när en 
ATR sökning utförs. 
Direktsökväg: Konfig.../ Instrumentinställningar/ 
Sökfönster 

 
 



 
Offsets: 
Två lägen, antingen Återst efter REC - återställer 
inställningarna efter lagrad mätning eller PERMANENT 
- använder samma offsetinställningar för varje mätning. 
OFS=0 nollställer inskrivna offset värden. Används när 
punkter som ska mätas in inte är åtkomliga för direkt 
mätning. 
Direktsökväg: Konfig.../ Inställningar inmätning/ Offset 
 
 

 
Interface: 
Här väljs vilket gränssnitt som ska användas för olika 
extra utrustningar som kan kopplas till totalstationen 
t.ex. kortläsare, modem m.m. 
Direktsökväg: Konfig.../ Interface 
 
 
 
 
 
 
Snabbtangenter & Användarmeny: 
Under Snabbtangenter och Shift Snabbtang kan diverse 
snabbkommandon väljas för F7 - F12 knapparna. Anv. 
meny representerar utseendet på tabellen som visas 
genom att trycka på knappen USER på totalstationen. 
Direktsökväg: Konfig.../ Generella inställningar/ 
Snabbtangenter & Användarmeny 
 
 
 

 
Ljus, Display, Ljud, Text: 
Generella inställningar för Ljus, Display, Ljud och Text. 
Ljus, här stängs rödlaser för reflektorlös EDM av och på 
med omedelbar verkan. 
Display, Inställningar för displayen. 
Ljud, val av ljudnivå. 
Text, tangentfördröjningen kan ställas och var 
bokstäverna ska ligga under för tangenter. 
Direktsökväg: Konfig.../ Generella inställningar/ 
Belysning, displ........... 



Uppstart & Avstängning: 
Under Startläge väljs önskad meny som skall dyka upp 
när Totalstationen slås på. Avstängning - 
avstängningsalternativ när Totalstationen skall slås av. 
Auto avstängningsbeteende, alternativ Behåll PÅ eller 
Stäng AV efter önskat antal minuter.  
Direktsökväg: Konfig.../ Generella inställningar/ 
Uppstart & Avstängning 
 
 

 
Real-Tidsläge: 
R-Tidsläge har två val Rover eller Inget. Under Rover 
kan ett antal val göras angående antenn, enhet m.m. 
Direktsökväg: Konfig.../ SmartStation/ Realtidsläge 
 
 
 
 
 
 

 
Mätningsinställningar: 
Här kan val göras angående mätinställningarna. Hur 
punkter ska mätas och lagras vid användandet av 
Smartstation. 
Direktsökväg: Konfig.../ Smartstation/ Inställningar 
Punktinmätning 
 
 
 
 

 
Satellitinställningar: 
Avskärningsvinkel - välj lämplig vinkel.  
Vidare kan val av Inget Ljud och Ljud göras för 
Signalavbrott (när stationen tappar kontakten med 
satelliterna). 
Direktsökväg: Konfig.../ SmartStation/ 
Satellitinställningar 
 
 
 



Lokal Tidzon: 
Val av Tidszon, Lokal tid och Lokalt datum. 
Direktsökväg: Konfig.../ SmartStation/ Lokal Tidszon 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inställningar kvalitetskontroll: 
CQ kontroll - kontroll av koordinatkvalité, finns 4 
valmöjligheter: Ingen, Endast pos, Endast höjd 
respektive Pos och Höjd. Vid val av de tre senaste 
bestäms ett maxvärde för CQ. 
DOP Gräns - Olika val kan göras, bl a Ingen, PDOP 
(3D-koord.), HDOP (2D-koord.), GDOP (3D-koord.+ 
tid). 
Direktsökväg: Konfig.../ SmartStation/ Inställningar 
kvalitetskontroll 

 
Konfigurationer: 
Konfigurationen är nu klar och sparas under 
Konfigurationer. Om så skulle behövas kan den nyss 
skapade konfigurationen ändras genom att gå in under 
fliken EDIT. 
 
 
 
 
 



Skapa jobb. 
För att skapa ett nytt jobb gå in under Hantera i Huvudmeny och välj Jobb.  
 

Jobb: 
I Jobb välj NY för att skapa ett nytt jobb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nytt jobb: 
Ange ett unikt jobbnamn m.m. Under Enhet väljs var 
mätdata ska lagras. CF Kort är ett minneskort som kan 
flyttas från stationen vilket underlättar om data ska 
överföras till en dator. Internminne är det minne som 
finns i totalstationen som det går att lagra data på. Tryck 
därefter LAGRA. 
 
 
 

 
Jobb: 
Jobbet är nu lagrat och kan antingen editeras under EDIT 
eller raderas under RAD. För att komma vidare tryck 
FORTS.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Data 
Vid en del mätningar krävs det att kända punkter finns lagrade i totalstationen. Detta görs 
genom att gå in under Hantera, Data.  
 

Data: 
Texten som står efter Data anger vilket jobb som är 
aktivt. För att lägga in nya punktkoordinater tryck NY.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ny punkt: 
Ange punktens id och koordinater. Tryck sedan på 
LAGRA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data: 
Punkten är nu lagrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stationsetablering 
Stationsetablering kan ske genom fri station eller etablering över känd punkt. 
 
Skärbindning Helmert: Instrumentet ställs upp över den punkt som ska 
koordinatbestämmas. Orientering sker genom att mäta mot en eller flera kända punkter, max 
10, bara vinklar eller vinklar och avstånd mäts. Till skillnad från fri station där 
minstakvadratmetoden används utförs här en Helmert transformation. 
Lokal inskärning: Metoden används för att räkna ut två- eller tredimensionella lokala 
koordinater för stationen. 
Orientering och höjdöverföring: Instrumentet placeras över en känd punkt. Orientering sätts 
genom att mäta mot en eller flera kända punkter, max 10, bara vinklar eller vinklar och 
avstånd mäts. Stationspunktens höjd kan räknas ut med hjälp av målet. 
Sätt bäring: Instrumentet ställs upp över en känd punkt och orientering sker mot en känd 
eller okänd punkt till vilken en sann eller antagen bäring sätts. 
Fri stationsetablering och Uppställning över känd punkt beskrivs ingående i manualen. 
 

Fri stationsetablering 
Fri stationsetablering är sannolikt den vanligaste metoden för att etablera en totalstation. Vid 
en fri stationsetablering så bestäms stationens läge med hjälp av mätningar mot kända 
punkter. 
 

Huvudmeny: 
Välj ikonen Program. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program: 
Tryck därefter på Uppstart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Starta stationsinställningar: 
Välj ett skapat Jobb och önskad Konfiguration. Val av 
Reflektor är beroende på vilket prisma som används vid 
mätningen för stationsetableringen. 
 
 
 
 
 
 

 
Stationsinställningar: 
Som Ppunktsjobb väljes det jobb där de kända 
punkterna finns inmatade. Vidare bestäms Metod, i detta 
fall Fri Station. Döp stationen till ett unikt nummer 
under Stations ID. Om höjder ska refereras från 
markpunktens höjd, kan inmatning av instrumenthöjden 
ske under Instrument H, annars sätts Instrument H till 0. 
 
 
 

 
Mät Objekt 1: 
Mät in de punkter som behövs för etableringen, tryck 
därefter på BER. Ett absolut minimum av punkter är två 
stycken men för att få en bättre noggrannhet är det bra 
att mäta flera punkter (max tio punkter). 
 
 
 
 
 

 
Resultat: 
Resultat ges beträffande stationens etablering, bl.a. 
stationens koordinater och deras noggrannhet. För att 
lagra stationsdata och orientering tryck SÄTT. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Resultat: 
Nu är stationen etablerad och mätning kan påbörjas från 
huvudmenyn. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uppställning över känd punkt. 
 
Etableringen går ut på att centrera och horisontera instrumentet över en känd punkt 
(Horisontering och centrering vid uppstart av station). Sedan måste instrumentet orienteras, 
detta görs genom en mätning av referensriktningen mot minst en annan punkt i samma nät. 
Man bör alltid avsluta en mätning från en station mot ett bakåtobjekt. 
 

Huvudmeny: 
Välj ikonen Program. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program: 
Tryck på Uppstart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stationsinställningar: 
Välj ett skapat jobb under Ppunktsjobb och som Metod 
välj Känd BS Punkt. Som Stationskoord välj Från PP 
Jobb alternativt Frm Jobb beroende på var 
stationskoordinaterna är belägna. 
 
 
 
 



Välj Station: 
Under Stations ID väljs punkten som har koordinaterna 
för där stationen skall etableras. Om mätning skall 
utföras i höjd skall instrumenthöjden Instrument H 
anges, annars sätts den till 0.  
 
 
 
 
 

 
Välj Station: 
Saknad av instrumenthöjd ger ovanstående felruta. Om 
mätningar endast sker i plan kan denna varning 
ignoreras. 
 
 
 
 
 
 

 
Set Stn & Ori – Känd BS Punkt: 
Ange den punkt som skall verka som bakåtpunkt under 
Bakåtobjek ID. Rikta in på denna bakåtpunkt och tryck 
på SÄTT. 
 
 
 
 
 
 

 
Set Stn & Ori – Känd BS Punkt: 
Nu är stationen etablerad och mätning kan påbörjas i 
huvudmenyn. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Punktvis utsättning 

 
Huvudmeny: 
Välj Program. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program: 
Välj Utsättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Starta Utsättning: 
Utsättnin. jobb - välj befintligt jobb med 
utsättningspunkter eller skapa ett nytt jobb.  
Jobb - välj befintligt jobb eller skapa ett nytt jobb där allt 
ska lagras.  
Kodlista - välj eventuell kodlista.  
Konfiguration - välj önskad konfiguration.  
Reflektor - välj den reflektortyp som är aktuell. 
  
 

Om ingen stationsetablering gjorts, tryck på UPPST och etablera stationen (se 
Stationsetablering). För Konfiguration för utsättningen tryck på KONF annars tryck 
FORTS och gå till Utsättning.  



Konfiguration för utsättningen 
Denna konfiguration är användbar beroende på utsättningssituationen och vilket utseende 
användaren föredrar vid utsättningen. Notera: Konfigurationen går även att nå under 
utsättningsprocessen genom att trycka Shift och sedan KONF. 
 

 
Konfiguration - Generellt 
Orientera - tio olika alternativ, för förklaring se bilder 
nedan.  
Mot - Här väljs orienterings- punkter/linjer från 
Jobb/Uts. Jobb. 
Utsättning. läge - Ortogonal eller Polär utsättning. 
Visuell guid - Fyra alternativ: Pilar & Grafik, Pilar, 
Grafik samt Av (se bilder nedan). 
Displaymall - Välj eventuell displaymall, för att skapa          

                 en ny (se Skapa egen konfiguration) 
 
 

Konfiguration – Generellt forts. 
Närmast punkt - efter en utsättningspunkt lagrats väljs 
punkten som är närmaste denna som nästa punkt. 
Autoposition - tre alternativ: 3D - efter lagring av en 
punkt ställs stationen automatiskt in i rätt läge, både 
horisontellt och vertikalt, till nästföljande punkt. 2D - 
efter lagring ställs stationen automatiskt in i rätt läge 
horisontellt till nästföljande punkt. Av - autoposition av.  
Notera: Genom att trycka Shift och POS2D/POS3D 
under utsättningen kan denna autopositionering ändå       

                göras. 
Update. Vinkel - två alternativ: Ja - efter en distans har mäts, uppdateras vinklarna 
kontinuerligt allt eftersom totalstationens kikare rör sig. Nej - kontinuerlig uppdatering av 
vinklarna sker inte efter en distans har mäts. 
Lagra punktID - tre alternativ: Samma som uts.pt - punkten lagras med samma namn som är 
angivet i utsättningsjobbet. Prefix/Suffix - här kan ett prefix/suffix-namn på fyra bokstäver 
väljas för varje lagrad utsättningspunkt. 
 
 
De olika orienteringsalternativen: 
 

Mot norr: 
Prismahållaren står vänd mot norr och behöver i det här 
fallet gå 19.013 m fram och 8.573 m åt höger. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Från norr: 
Prismahållaren står med ryggen mot norr och behöver i 
det här fallet gå 17.991 m bakåt och 8.734 m åt vänster. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mot pil: 
Prismahållaren följer pilen vänd mot utsättningspunkten 
som efterhand blir mindre då avståndet minskar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Från station: 
Prismahållaren står vänd från totalstationen och behöver 
i det här fallet gå 2.882 m framåt och 8.313 m åt höger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mot station: 
Prismahållaren går mot totalstationen och behöver i det 
här fallet gå 3.275 m fram och 2.185 åt vänster. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Till punkt (rec):  
Mot-punkterna väljs från det tidigare angivna Jobb.  
Mot - välj den punkt som prismahållaren ska orientera 
sig mot och under utsättningen står prismahållaren vänd 
mot denna punkt och följer direktiven i displayen. I 
detta fall ska prismahållaren gå 15.438 m framåt och 
5.884 m åt höger. 
 
 
 

 
 
Till punkt (uts): 
Mot-punkterna väljs från det tidigare angivna 
Utsättning. jobb.   
Mot - välj den punkt som prismahållaren ska orientera 
sig mot och under utsättningen står prismahållaren vänd 
mot denna punkt och följer direktiven i displayen. I detta 
fall ska prismahållaren gå 14.871 m framåt och 2.899 m 
åt vänster. 
 

 
 

 
Mot senaste pkt: 
Prismahållaren ska stå orienterad/vänd mot den senast 
inmätta punkten. I detta fall ska prismahållaren gå 
20.504 m framåt och 1.890 m åt vänster. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Till linje (rec): 
Väljer en referenslinje från angivet Jobb.  
Mot - Välj referenslinje eller skapa en ny. 
Prismahållaren orienterar sig sedan parallellt längs linjen 
och följer direktiven. I det här fallet går prismahållaren 
2.226 m framåt och 3.804 åt vänster. 
 
 
 
 



 
 

 
Till linje (uts): 
Väljer en referenslinje från angivet Utsättning. jobb.  
Mot - Välj referenslinje eller skapa en ny. 
Prismahållaren orienterar sig sedan parallellt längs 
linjen och följer direktiven. I det här fallet går 
prismahållaren 11.414 m framåt och 9.899 åt vänster. 
 
 
 
 

 
 
Generell bild för alla orienteringsalternativ: 
När avståndet minskat till decimeternivå ser bilden ut 
som denna för alla orienteringsalternativen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visuell guide illustration: 

 
Pilar & Grafik: 
Visar i vilken riktning prismahållaren ska gå åt med 
hjälp av pilar och grafik. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Av: 
Inga visuella hjälpmedel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Konfiguration - Kontroll. 
Tryck vidare på fliken Kontr. för att komma till kontroll 
av konfigurationen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Konfiguration - Kontroll: 
Pos. kontroll - Anger toleransen för utsättningspunkten i 
plan vid lagring. 
Höjdkontroll - Anger toleransen för utsättningspunkten i 
höjd vid lagring.  
Ljud nära Pkt - Ja/Nej för ljud inom ett angivet avstånd 
till utsättningspunkten. 
 
 

 
 
Konfiguration - Höjder: 
Höjdoffset - en höjd kan tillföras till varje 
utsättningspunkts orginalhöjd. 
Editera Höjd - gör det möjligt att editera en 
utsättningspunkts höjd under utsättningen. Denna höjd 
visas som D Hd  (Design höjd) i displayen. 
 
 
 
 

 
Konfiguration - Logfil: 
Skriv logfil - genererar en logfil som skapas då 
programmet avslutas. 
Filnamn - logfilens namn, sparas under /DATA. 
Formatfil - Formatfil som måste skapas i Leica Geo 
Office som bestämmer formatet på det data som sparas i 
logfilen och hur dessa data skall lagras. 
 
 
 

 
 
 



Utsättning forts. 
 
Starta Utsättning: 
Tryck FORTS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ortogonal utsättning: 
Nu kan utsättningen påbörjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Utsättning - referenslinje mellan 2 punkter 
 
Huvudmeny: 
Välj Program. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Program: 
Välj Referenslinje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Start Referens Linje/Båge 
Jobb - Skapa nytt eller välj ett redan befintligt jobb. 
Kodlista - välj eventuell kodlista. 
Konfiguration - välj önskad konfiguration.  
Reflektor - välj den reflektortyp som är aktuell.  
 
För att Konfiguration för utsättningen tryck på fliken 
KONF annars tryck FORTS och gå till Utsättning 
referenslinje/båge. 
 

 

Konfiguration för utsättningen 
Denna konfiguration är användbar beroende på utsättningssituationen och vilket utseende 
användaren föredrar vid utsättningen. Notera: Konfigurationen går även att nå under 
utsättningsprocessen genom att trycka Shift och sedan KONF. 
 

Konfiguration - Generell: 
Orientera - fyra olika alternativ, för förklaring se bilder 
nedan.  
Utsättning - Ortogonal eller Polär utsättning.  
Visuell guide - Fyra alternativ: Pilar & Grafik, Pilar, 
Grafik samt Av (se bilder nedan). 
Displaymall - Välj eventuell displaymall, för att skapa 
en ny (se Skapa egen konfiguration). 



Autoposition - tre alternativ: 3D - efter lagring av en punkt ställs stationen automatiskt in i rätt 
läge, både horisontellt och vertikalt, till nästföljande punkt. 2D - efter lagring ställs stationen 
automatiskt in i rätt läge horisontellt till nästföljande punkt. Av - autoposition av. 
 
Notera: Genom att trycka Shift och POS2D/POS3D under utsättningen kan denna 
autopositionering ändå göras. 
 
De olika orienteringsalternativen: 
 

Från station: 
Prismahållaren står vänd från totalstationen och behöver 
i det här fallet gå 1.175 m bakåt och 0.403 m åt vänster. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mot station: 
Prismahållaren går mot totalstationen och behöver i det 
här fallet gå 0.403 m åt höger och 1.015 framåt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mot Linje/Båge: 
Avståndet till utsättningspunkten mäts mot 
referenslinjen och i det här fallet ska prismahållaren gå 
4.230 m mot referenslinjen och 0.174 m neråt längs 
referenslinjen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mot Pil: 
Prismahållaren följer pilen vänd mot utsättningspunkten, 
pilen blir efterhand mindre då avståndet minskar. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Generell bild för alla orienteringsalternativ: 
När avståndet minskat till decimeternivå ser bilden ut 
som denna för alla orienteringsalternativen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visuell guide illustration: 

Pilar & Grafik: 
Visar i vilken riktning prismahållaren ska gå åt med 
hjälp av pilar och grafik. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Av: 
Inga visuella hjälpmedel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Konfiguration - Kontr. 
Tryck vidare på fliken Kontr. för att komma till kontroll 
av konfigurationen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Konfiguration - Kontr.: 
Pos. kontroll - Anger toleransen för utsättningspunkten i 
plan vid lagring. 
Höjdkontroll - Anger toleransen för utsättningspunkten i 
höjd vid lagring.  
Ljud nära Pkt - Ja/Nej för ljud inom ett angivet avstånd 
till utsättningspunkten. 
 
 
 

 
Konfiguration  - Höjder: 
Höjder  - tre alernativ: Anv Startpunkt - utgår från 
startpunktens höjd vid utsättningen. Anv DTM Modell - 
utgår från en DTM som sedan väljs under DTM Jobb. 
Anv Ref Linje - utgår från höjder längs referenslinjen vid 
utsättningen. 
Editera Höjd - gör det möjligt att editera en 
utsättningspunkts höjd under utsättningen. Denna höjd 
visas som D Hd  (Design höjd) i displayen. 
 
 
Konfiguration - Logfil: 
Skriv logfil - genererar en logfil som skapas då 
programmet avslutas. 
Filnamn - logfilens namn, sparas under /DATA. 
Formatfil - Formatfil som måste skapas i Leica Geo 
Office som bestämmer formatet på det data som sparas i 
logfilen och hur dessa data skall lagras. 
 
 
 

 
 
 



Utsättning referenslinje/båge forts. 
                                                                       

Start Referens Linje/Båge: 
Tryck FORTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiera Referens: 
Uppgift - Välj Sätt ut mot Lin. 
Ref. att anv - två alternativ: Manuell inmatn - väljes för 
att skapa en ny referenslinje. Välj från Jobb - välj en 
referenslinje i aktivt jobb under Ref Linje.  
Metod - välj 2 Punkter.  
Startpunkt - välj linjens startpunkt och tryck på INMÄT 
för att mäta och spara den.   
Slutpunkt - välj linjens slutpunkt och tryck på INMÄT 
och spara den.  

                 Linjelängd - Visar referenslinjens längd.  
 
Behöver referenslinjen flyttas/roteras kan detta göras under fliken OFSET annars tryck FORTS 
och gå vidare till Utsättning av Referens Linje/Båge forts.   

 

Definiera offsetvärden för linjen 
Definiera Offsetvärden: 
Offset linje - flyttar referenslinjen parallellt ortogonalt åt 
sidan. Byt linje - flyttar referenslinjen framåt eller bakåt 
utifrån startpunkten.  
Höjdoffset - flyttar referenslinjen i höjdled utifrån 
startpunktens höjd.  
Rotera linje - roterar linjen i startpunkten. 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Utsättning av referenslinje/båge forts. 
 
Definiera Referens: 
Tryck FORTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ange offsetvärden: 
Ange vart punkten ska sättas ut i förhållande till 
referenslinjen.  
Punkt ID - utsättningspunktens ID 
Uts. Offset - det ortogonala (vinkelräta) avståndet till 
punkten från referenslinjen. 
Längs linjen - avståndet till punkten från referenslinjens 
startpunkt längs med linjen. 
Höjd offset - höjd till utsättningspunkten från förinställd 
konfiguration (se Konfiguration  - Höjder ovan).  

 
 
Ortogonal utsättning: 
Tryck DIST och följ direktiven för förflyttning på 
displayen och tryck REC över utsättningspunkten. Om 
inte Tracking används måste användaren konstant trycka 
på DIST tills positionen är över punkten och sedan trycka 
på REC.  
 
 
 
 



Vägutsättning 
 
Huvudmeny: 
Välj Program. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program: 
Välj RoadRunner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt (CF Kort): 
Välj ett tidigare projekt eller skapa ett nytt genom att 
trycka på fliken NY. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nytt projekt - Generell: 
Döp det nya projektet till valfritt namn under Namn. 
Notera: Ett projekt kan innehålla flera olika jobb 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nytt projekt – Jobb: 
Ppunktsjobb - Välj jobb med eventuella fixpunkter och 
stationspunkter eller skapa nytt jobb. 
Mätjobb - Välj jobb där utsättningspunkterna lagras eller 
skapa nytt jobb. 
 
Vägjobb - Välj ditt vägutsättningsjobb. 
Tunnel Job - Jobb  från t ex. Geo. 
DTM-jobb - Jobb  från t ex. Geo. 
 

 
 

Projekt (CF Kort): 
Tryck FORTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välj applikation: 
Välj RoadRunner för att sätta ut vägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Väg huvudmeny: 
För Konfiguration för vägutsättning tryck på KONF,  
annars välj Vägutsättning för att påbörja utsättningen 
och gå till Vägutsättning. 
 
 
 
 
 
 



 

Konfiguration för vägutsättningen 
Denna konfiguration är användbar beroende på utsättningssituationen och vilket utseende 
användaren föredrar vid utsättningen. Notera: Konfigurationen går även att nå under 
utsättningsprocessen genom att trycka Shift och sedan KONF. 
 

Konfiguration: 
Projektkonfiguration - konfiguration för projektet, se 
bilder nedan. 
Väg konfiguration - konfiguration för vägutsättningen, 
se bilder nedan. 
Tunnel Configuration - konfiguration för 
tunnelutsättning (tas ej upp här). 
 
 
 

 

Projektkonfiguration 
 

Konfiguration - Generell 
Displaymall - Välj eventuell displaymall, för att skapa 
en ny se Skapa egen konfiguration. 
Sek. format - Längden för varje sektion kan visas på 
olika sätt (normalt, hundratal & tiotal osv).  
 
Släntformat - hur displayen skall se ut för släntvärdena. 
Fyra alternativ: h : v -, horisontellt : vertikalt, t ex. 5:2. 
v : h - vertikalt : horisontellt, t ex. 2:5. För att få det i 
procent % (v/h*100) - i detta fall 40%. Höjdvinkel -     

                Släntformat i vinkelformat. 
 
X-sek. format - hur displayen skall se ut för X-sektionen. (X-sektion är en yta mellan två 
närliggande brytlinjer). Samma alternativ som för Släntformat ovan. 
Slänttecken - Välj tecken för lutning för Slänter och X-sektioner, plus eller minus. Tre 
alternativ: matematisk, relativt CL och relativt från CL. 
 
Startpanel - Två alternativ: Användarpanel - Start utsättning 
(bild) ställs in före utsättningen. 
Skippa panel - Start utsättning (bild) utesluts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Konfiguration – Position 
Autoposition - fem alternativ: INGEN - autoposition av. 
3D (Hz & V) - stationen ställs automatiskt in i rätt läge, 
både horisontellt och vertikalt, till nästföljande punkt. 
2D (Hz) - stationen ställs automatiskt in i rätt läge 
horisontellt till nästföljande punkt.  
2D + Mätning - stationen ställs automatiskt in i rätt läge 
horisontellt och med upprepande distansmätningar hittar 
den höjden. (ställ in stationen på ett så när rätt position 
till utsättningspunkten.)  

Avancerat - exempelvis kan höjder på utsättningspunkten beräknas med hjälp av upprepningar 
och visas direkt på utsättningsföremålet med en laser. Notera: Prismatyp måste vara 
reflektorlös. 
 
Notera: Genom att trycka på Shift och POSIT under utsättningen kan autopositionering 
startas. 
 

Vägkonfiguration 
 
Väg Konfiguration - Generell: 
Orientera - Fem olika alternativ, för förklaring se bilder 
nedan. 
Utsättning - Ortogonal eller Polär utsättning 
Guidning - Fyra alternativ: Pilar & Grafik, Pilar, Grafik 
samt Av (se bilder nedan). 
Arbetskorridor - Buffertzon kring centrumlinjen, 
överskrids denna buffertzon dyker ett felmeddelande 
upp. 
 

Släntmetod - Metoder för släntutsättning. Fyra alternativ: INGEN, Referensskiva, Släntskiva 
och Referenspunkt. 
Expand. lutnin - Varning vid expanderad lutning. Tre alternativ. 
Uppdat Vinkel - två alternativ: Ja - efter en distans har mäts, uppdateras vinklarna 
kontinuerligt allt eftersom totalstationens kikare rör sig. Nej - kontinuerlig uppdatering av 
vinklarna sker inte efter en distans har mäts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De olika orienteringsalternativen: 
 

Från station: 
Prismahållaren står vänd från totalstationen och behöver 
i det här fallet gå 9.977 m framåt och 5.898 m åt höger. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mot station: 
Prismahållaren står vänd mot totalstationen och behöver 
i det här fallet gå 9.977 m bakåt och 5.898 m åt vänster. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mot väglinjen: 
Prismahållaren är vänd mot väglinjen och ska i det här 
fallet gå 6.134 m mot linjen och 9.673 m åt höger längs 
linjen. 
 
 
 
 
 
 
 
Mot norr: 
Prismahållaren står vänd mot norr och behöver i det här 
fallet gå 9.665 m fram och 6.396 m åt vänster. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Mot pil: 
Prismahållaren följer pilen vänd mot utsättningspunkten 
som efterhand blir mindre då avståndet minskar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell bild för alla orienteringsalternativ: 
När avståndet minskat till decimeternivå ser bilden ut 
som denna för alla orienteringsalternativen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visuell guide illustration: 

 
Pilar & Grafik: 
Visar i vilken riktning prismahållaren ska gå med hjälp 
av pilar och grafik. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av: 
Inga visuella hjälpmedel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Väg Konfiguration - Kontroll: 
Kvalitetskont - Toleranser mellan 0.001 m till 100 m. 
Sex alternativ. <INGET> - ingen kvalitétskontroll vid 
utsättning.  
 
Sek. tolerans - Max hur mycket det får skilja från 
angivet sektionsvärde mellan två punkter. 
Offsettoleran - Max hur mycket offseten får skilja 
horisontellt vid lagring av punkt från angivna 
offsetvärden. 

Positionstol - Max hur mycket det radiella avståndet får skilja från punkten. 
Höjdtol - Max hur mycket höjden får skilja från punkten. 
Ljud nära Pkt - På/Av för ljud inom ett angivet avstånd till utsättningspunkten. 
 

 
Väg Konfiguration - Info&Plt 
Info typ - Lista på informationsrutor över vilka olika 
utsättningsmetoder och kontroller som kan användas. 
Plottyp - Tre alternativ: Tvärplott - utsättning av vägen 
visas i en tvärvy. Planvy - utsättning av vägen ses 
ovanifrån. Profilvy - utsättning av vägen ses i profil. För 
de tre alternativ se bilder nedan. 
Grafik lodst. - Utseende på utsättningspositionen i Rita 
vyn. 
 

Uppdat X-Sekt - Uppdateringshastigheten för distanser i Rita vyn. Tre alternativ: 0.5m eller 
2s, 1.0m eller 30s och 5.0m eller 1min.  
Notera: Detta gäller med Tracking på, annars uppdateras distanserna för varje mätning. 
V. förstoring - Vertikal förstoring i Rita vyn. 
 
De olika plottyperna: 
 

Planvy: 
Vägen ses ovanifrån och prismahållaren ser var på linjen 
utsättningspunkten befinner sig horisontellt. Punkten är 
markerat som ett kryss. 
 
 
 
 
 
 

 
Profilvy: 
Vägen ses i profil och prismahållaren ser hur linjen ser 
ut vertikalt. 
 
 
 



 
 

Tvärplott: 
Väglinjen ses i ett tvärsnitt och är markerat som ett 
kryss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väg Konfiguration - Logfil 
Skriv logfil - genererar en logfil som skapas då 
programmet avslutas. 
Filnamn - logfilens namn, sparas under /DATA. 
Formatfil - Formatfil som måste skapas i Leica Geo 
Office som bestämmer formatet på det data som sparas i 
logfilen och hur dessa data skall lagras. 
 
 
 

 

Vägutsättning forts. 
 

Väg huvudmeny: 
Välj Vägutsättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väg: Utsättning: 
Välj Sek&Off linje (Sektion & Offset linje). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Utsättning brytlinje: 
Välj en tidigare uppgift eller skapa en ny genom att 
trycka på fliken NY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väg Guide-start: 
Uppgiftstyp - Välj Centrumlinje.  
Uppgiftsnamn - Välj namn på linjen. 
Anv Zick zack - Ja/Nej - Används för att sätta ut 
brytlinjer på båda sidor om centrumlinjen. 
Skift hor. - Skiftning i horisontalled vid utsättning av 
brytlinje. 
Skift vert. - Skiftning i vertikalled vid utsättning av 
brytlinje. 
 

 
Definiera Valmöjligheter: 
Linjenamn - namnet på centrumlinjen, angivet i 
Vägjobb. 
Utsättning - Två alternativ: 3D - horisontell och vertikal 
utsättning/kontroll. 2D - horisontell utsättning/kontroll. 
Anv Min/Max - Inställningar för hur stor del av 
vägsektionen som skall sättas ut. Medelande dyker upp 
vid överstigning av dessa min och maxvärden. 
 
 
 
Start utsättning: 
Kodlista - välj eventuell kodlista. 
Konfiguration - välj önskad konfiguration. 
Reflektor - välj den reflektortyp som är aktuell.  
 
Om ingen stationsetablering gjorts, tryck på UPPST och 
etablera stationen (se Stationsetablering), annars tryck 
FORTS. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Utsättning brytlinje - Generell: 
Punkt ID - utsättningspunktens ID. 
Reflektor H - Reflektorhöjden för prismat. 
def Längdsek. - Anger vart på linjen utsättningen ska 
påbörjas för att sedan öka efter varje utsättningspunkt. 
Sek. uppräkn. - Längden på sektionsuppräkningen för 
varje utsättningspunkt. 
Utsätt offset - Offset vid utsättning av en brytlinje till 
centrumlinjen (centrumlinjen har en offset på 0).  
Utsätt Hd Diff - Vertikal offset till centrumlinjen.  

 
Notera: När första utsättningspunkten är utsatt (lagra om nödvändigt) tryck på Sek+ och 
påbörja nästa utsättning. 
 




