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Förord 

Geodetisk inmätning som ligger till grund för framtida byggnadsprojekt och ger 

nödvändig information för projektering är en vanlig arbetsuppgift för en 

mätningstekniker. Därför har jag som en avslutning på min utbildning till 

mätningstekniker vid Högskolan i Gävle mätt in ett framtida småhusområde. Arbetet 

innehåller en kombination av instrument- och programvaruhantering, där jag haft 

möjlighet att knyta ihop de enskilda kurserna som jag läst under utbildningsåren till en 

helhet. Denna rapport med karta och terrängmodell är resultatet av mitt avslutande 

examensarbete. Ett stort tack riktas till min handledare Stig-Göran Mårtensson, 

examinator Yuriy Reshetyuk och personalen vid stadsingenjörskontoret i Sandviken.  
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att bistå stadsingenjörskontoret vid Sandvikens kommun 

som behöver hjälp att mäta in mark, vägar och objekt som kan påverka genomförandet av 

en detaljplan för etablering av småhustomter i södra Årsunda. Inmätning av området 

utfördes med en totalstation Leica TPS 1203+ inlånad från Högskolan i Gävle. 

Totalstation valdes för att få en hög noggrannhet i höjdmätningar av vägar och brunnar.  

 

Behandling av mätdata och framställning av en karta och en terrängmodell gjordes i 

programvaran Geo. Kartan presenteras i A3-format som en bilaga till rapporten och är en 

kombination av fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar och byggnader ur Sandvikens 

kommuns primärkarta, sammanslaget med detta projekts inmätningar i området. 

Terrängmodellen visualiserar områdets höjdskillnader på cirka 3 m genom färgkodning 

och presenteras som en figur i resultatdelen.  

 

 

  



iii 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Syfte .................................................................................................................... 1 

1.3 Begränsningar ..................................................................................................... 2 

1.4 Terminologi ........................................................................................................ 2 

1.4.1 Nybyggnadskarta ........................................................................................ 2 

1.4.2 Digital terrängmodell .................................................................................. 2 

2 Material och metod ..................................................................................................... 3 

2.1 Osäkerhetskrav i plan och höjd ........................................................................... 3 

2.2 Mätinstrument ..................................................................................................... 3 

2.3 Programvara ........................................................................................................ 4 

2.4 Stomnät i plan och höjd ...................................................................................... 4 

2.5 Komplettering av stomnät ................................................................................... 4 

2.6 Inmätning ............................................................................................................ 5 

2.6.1 Fri station .................................................................................................... 5 

2.6.2 Instrumentinställningar ............................................................................... 6 

2.7 Objektkodning .................................................................................................... 6 

2.8 Import och behandling av mätdata ...................................................................... 6 

2.9 Kartframställning i Geo ...................................................................................... 7 

2.10 Digital terrängmodell .......................................................................................... 7 

3 Resultat ....................................................................................................................... 8 

3.1 Osäkerhetsanalys ................................................................................................ 8 

3.2 Nybyggnadskarta och digital terrängmodell ....................................................... 8 

4 Diskussion ................................................................................................................. 10 

Referenser ......................................................................................................................... 11 

Bilagor 

Bilaga A. Resultatet av kontrollmätning av utlagda GNSS-punkter 

Bilaga B. Resultatet av kontrollmätning av höjd hos brunnar från norr till söder längs 

Åkerslundsvägen 

Bilaga C. Nybyggnadskarta, Årsunda 

 



1 

 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till projektet är att stadsingenjörskontoret vid Sandvikens kommun behöver 

upprätta en nybyggnadskarta som en del i genomförandet av en detaljplan för etablering 

av bostadsfastigheter i södra Årsunda. Området omfattas av Sandvikens primärkarta, 

vilket innebär att befintliga fastigheter, byggnader och vägar i området finns inmätta. 

Kompletteringsmätning behöver göras för att få aktuell och uppdaterad lägesinformation. 

Området som avses mätas in begränsas av Åkerslundsvägen i väster, Tomtasvägen i norr, 

en industrifastighet i öster och fastigheten Sörby 8:15 i söder (figur 1).  

1.2 Syfte 

Två målsättningar finns med projektet: den ena är att framställa en förenklad 

nybyggnadskarta i format A3, och den andra är att skapa en digital terrängmodell över 

markområdet där småhusfastigheterna planeras (figur 1b). För nybyggnadskartan gäller 

att objekt såsom gatubelysning, brunnar och elskåp behöver mätas in, eftersom dessa kan 

utgöra hinder för framtida byggnation och infartsväg till de nya småhusfastigheterna.  

 
 
Figur 1. (a) Översiktskarta. (b) Detaljerad karta över området för de planerade småhustomterna 

(markerat med en rektangel). Kartorna har hämtats från Lantmäteriets digitala kartbibliotek, enligt 

Medgivande I 2011/0077, © Lantmäteriet Gävle 2011. 

 

  

(b) (a) 
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1.3 Begränsningar 

Fokus under detta projekt har varit på att mäta in objekt och terräng där de kommande 

småhustomterna ska förläggas. Befintlig bebyggelse har inte kontrollmätts, förutom 

transformatorstationen direkt norr om fastighet Sörby 5:38 och ett uthus på samma 

fastighet. Tillträde till tomten 5:38 var begränsat, och kompletterande inmätning av 

byggnader behöver göras av personal från stadsbyggnadskontoret vid Sandvikens 

kommun.  

1.4 Terminologi 

1.4.1 Nybyggnadskarta  

En nybyggnadskarta innehåller vanligen fastighetsgränser, höjdangivelser, detaljerad 

lägesinformation, nyttjanderätter, gällande planbestämmelser och kan även innehålla 

information om VA-anslutningar och övrigt som kan vara viktigt för projektplanering 

(HMK-BA3, 1998). Nybyggnadskartan används vanligen till grund för att skapa en 

situationsplan över ett nybygge. Vid bygglovsansökan bifogas en situationsplan som visar 

de planerade byggnadernas läge i förhållande till befintlig bebyggelse (a.a.). 

1.4.2 Digital terrängmodell 

En digital terrängmodell (DTM) är en numerisk representation (modell) av ett 

markområde i tre dimensioner där även objekt och marktyper kan ingå som beskrivande 

attribut i modellen (HMK-BA3, 1998). Generellt kan en terrängmodell användas vid 

exempelvis massberäkning, projektering, husbyggnation och infrastrukturprojekt (väg, 

järnväg). En DTM representeras traditionellt av ett rutnät av punkter utlagda med ett visst 

avstånd mellan varje punkt, eller som en triangelmodell.  

 

En triangelmodell (TIN) är en vidareutveckling av en rutnätsmodell, och ger en bättre 

representation och följsamhet av terrängens ojämnheter och utbredning. En 

triangelmodell kan bildas av en rutnätsmodell genom att punkterna sammanbinds med 

linjer så att trianglar uppstår mellan närliggande punkter (HMK-BA3, 1998). Varje 

triangel i modellen utgör ett plan som får en lutning som beror på triangelhörnens höjder. 

Vid bestämning av en höjd inom en triangel beräknas den sökta höjden genom 

interpolation längs triangelplanet. Inmätning för en triangelmodell bör göras genom 

linjeförfarande där brytlinjer i terrängen mäts in som representerar tydliga förändringar i 

terrängen (a.a.).  



3 

 

2 Material och metod 

2.1 Osäkerhetskrav i plan och höjd 

För uppdraget efterfrågades en osäkerhet på ±25 mm i plan, och ±10 mm i höjd relativt en 

höjdfix. Det höga kravet på höjdmätningarna syftar på hårdgjorda väldefinierade 

underlag, såsom vägmitt och brunnar. Totalstation valdes för att uppfylla de relativt höga 

krav som ställdes på höjdmätningarna. Enligt HMK-Ge:D (1996) ger trigonometrisk 

höjdmätning en standardosäkerhet på 4 mm vid siktlängder upp till 100 m. Beräkningen i 

HMK bygger på en generös nivå för standardosäkerheten hos instrumentet som den valda 

totalstationen Leica TPS 1203+ uppfyller.   

 

Detaljmätning med RTK-GNSS utrustning uteslöts, eftersom tidigare undersökningar 

sammanfattade av Odolinski (2010) visar att standardosäkerheten i höjd är inom ±25 mm 

(för 68,3 % av mätningarna) och i plan ±15 mm. När täckningsfaktorn utökas till det 

dubbla (k = 2), där ca 95 % av mätningarna kan förväntas vara inom intervallet, blir den 

utökade standardosäkerheten i höjd ±50 mm (± 2 * 25 mm) och ±30 mm i plan (± 2 * 15 

mm). Dessutom tillkommer i höjd en standardosäkerhet vid omräkning från ellipsoidhöjd 

till normalhöjd på ±10-15 mm (Odolinski, 2010). GNSS-utrustning användes dock för att 

etablera mätpunkter där endast plankoordinaterna användes. Mätpunkterna fungerade 

sedan som utgångspunkter för stationsetablering med totalstation samt kontrollmätningar, 

vilket tas upp senare i rapporten. 

2.2 Mätinstrument 

Vid mätningarna användes en totalstation Leica TPS 1203+ med fjärrstyrningsutrustning 

RX 1200, samt en GNSS-mottagare Leica GX 1230+ med antenn AX1203+, som lånades 

in från Högskolan i Gävle.  
 

Tabell 1. Tekniska specifikationer för totalstationen och GNSS-mottagaren.  

Leica Totalstation TPS 1203+ Leica GNSS GX 1230+ 

± 1,0 mgon riktningsmätning* ± 10 mm + 1 ppm 

horisontellt** 

± 3 mm + 1,5 ppm 

avståndsmätning *(läge fast) 

± 20 mm +1 ppm 

vertikalt** 

*Standardosäkerhet enligt ISO 17123-3 enligt totalstationens manual (Leica Geosystems, 2008). 

**Standardosäkerhet enligt manual för GNSS-mottagare (Leica Geosystems, 2006). 
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2.3 Programvara 

SBG Geo (version 2010.2.712) utvecklad av Svensk Byggnadsgeodesi (SBG) är en 

geodetisk programvara som har omfattande funktioner för behandling av mätdata, 

planering av utsättning, inmätning och redovisning. För detta projekt användes 

programmets funktioner för koordinatberäkning, skapande av terrängmodell och 

kartering.  

2.4 Stomnät i plan och höjd 

Inom området fanns sedan tidigare stompunkterna 4373,4374 och 4214 (figur 2) 

planbestämda i det lokala referenssystemet SWEREF 99 16 30. RH2000 används som 

höjdsystem för Sandvikens kommunala stomnät i höjd. Stompunkter i höjd (höjdfixar) 

finns inmätta runt hela Sandvikens kommun. Omedelbart norr om området finns höjdfix 

816, som var utgångspunkt för detta projekt. En bestämning av höjden på stompunkt 

4374 gjordes i höjdsystemet RH2000 genom trigonometriskt höjdmätning med 

totalstation från höjdfix 816. Stompunkt 4374 fungerade därefter som en höjdfix för den 

fortsatta detaljmätningen av området.  

2.5  Komplettering av stomnät 

Kompletterande stompunkter mättes in med RTK-GNSS i plan för att göra det möjligt att 

etablera totalstation på valfri plats. En komplettering av stomnätet ökade flexibiliteten vid 

stationsetablering och förbättrar möjligheten till felkontroll. De nya punkterna 

markerades genom spik i asfalt (sa), mättes in med RTK-GNSS och betecknades med 

mätdagens datum åtföljt av en siffra enligt ”110426x” (figur 2). Återbesök och 

kontrollmätning av dessa GNSS-punkter gjordes efter 30 minuter, där en maximal 

avvikelse på 50 mm i plan tilläts, enligt rekommendationer från Per-Arne Olsson, 

mätningstekniker vid Sandvikens kommun. Den första inmätningen fungerade sedan som 

slutliga koordinatvärden för den nybestämda punkten enligt det normala förfarandet hos 

bygg- och miljöförvaltningen vid Sandvikens kommun.  
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Figur 2. Stompunkter och GNSS-punkter markerade med kryss längs Åkerlundsvägen och 

Tomtasvägen. 

  

2.6 Inmätning 

Detaljmätning av området utfördes med fri uppställning av totalstation så att en så stor del 

av området som möjligt täcktes in vid respektive uppställning. Vägmitt mättes in med en 

mätpunkt var tionde meter. Terrängen för de planerade bostadstomterna mättes in med en 

punkttäthet på cirka 100 punkter/ha enligt rekommendationer från Per-Arne Olsson, 

mätningstekniker vid Sandvikens kommun, och HMK-BA3 (1998) för att ge en god 
representation av den verkliga terrängen. Övriga detaljer såsom brunnslock och 

gatubelysning mättes in enligt rekommendationer i HMK-Ge:D (1996). Kalibrering av 

instrument genomfördes som en del i kursen Geodetiska mätinstrument veckorna före 

denna detaljmätnings genomförande. 

 

2.6.1 Fri station 

Totalstationen etablerades på platser där största möjliga del av området kunde täckas in. 

Fri sikt mot tre utgångspunkter spridda runt totalstationen var det som eftersträvades vid 

varje uppställning (Persson, 2010). Vid några av uppställningarna var spridningen på 

punkterna runt totalstationen inte optimal, men kontrollmätning av väldefinierade punkter 

gav en uppfattning av rimligheten hos uppställningen.  
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Den flexibilitet som fri stationsetablering medger och en eliminering av 

centreringsosäkerheten gör att metoden är den mest använda idag (Persson, 2010). 

Standardosäkerheten hos den fria stationsetableringen kunde avläsas direkt i fält, och den 

gav ett kvalitetsmått på stationens beräknade koordinater. Höjden på totalstationen 

bestämdes genom trigonometrisk höjdmätning mot den höjdbestämda stompunkten 4374.  

2.6.2 Instrumentinställningar 

Vid mätning med totalstationen användes en Leica 360°-miniprisma monterad på en höj- 

och sänkbar prismastång. Totalstationens ATR-läge och Lås-funktion användes för att 

möjliggöra enmansarbete. ATR innebär automatisk inriktning mot den valda prisman.  

Lås-funktionen innebär att totalstationen automatiskt följer prismans rörelse (Leica 

Geosystems, 2008).  

2.7 Objektkodning 

Vid inmätningen tilldelades det inmätta objekt en tresiffrig kod som representerade 

objektets typ enligt en fördefinierad kodlista. Objektkodningen underlättar tolkning och 

behandling av mätdata i Geo. En koppling mellan objektskoder och symboler/linjetyper 

förenklar dessutom kartering.  

2.8 Import och behandling av mätdata 

De importerade mätfilerna innehöll mätdata i form av vinklar och längder för de polära 

inmätningarna. Detta gav möjlighet att utvärdera och kontrollera de fria 

stationsetableringarna med avseende på avvikande mätningar i Geo. Stationskoordinater i 

SWEREF 99 16 30 för den fria uppställningen beräknades i programmet enligt minsta 

kvadratmetoden där residualer mot de inmätta bakåtobjekten analyserades och gav 

möjlighet till uteslutning av mätningar med avvikande residualvärden. 

Koordinatberäkning av samtliga inmätta objekt gjordes i Geo efter att de fria 

uppställningarna hade koordinatbestämts.  
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2.9 Kartframställning i Geo 

Linjer konstruerades av enskilt inmätta punkter tillhörande samma objekt, såsom häck 

eller kabel i mark. Linjetyp och symbolisering i kartan styrs av koden på respektive 

objekt och linje. Kartans symboler följer rekommendationer enligt Bygghandlingar 90 

(2003) och HMK-Ka (1996). Karteringen av de egna inmätningarna kombinerades 

slutligen i Geo med en Autocad-fil innehållande ett utsnitt ur Sandvikens kommuns 

baskarta.  Lager med fastighetsgränser, fastighetsbeteckning och byggnader användes 

från baskartan för att öka tydligheten hos den slutliga kartprodukten.  

2.10 Digital terrängmodell 

En digital representation av områdets höjdförhållanden gjordes genom att i Geo skapa en 

terrängmodell från koordinatfilen som innehöll höjder för den omgivande terrängen. I 

områdets södra del gjordes inmätning genom linjeförfarande, där området successivt 

mätts in genom allmänna höjdlinjer i terrängen. Detsamma planerades även i  den norra 

delen, men på grund av dålig linjekontinuitet blev mätningarna redigerade till 

punkthöjder. Terrängmodellen skapades i Geo och färgsattes för att tydliggöra 

höjdskillnaderna, som låg på cirka 3 m inom området.  
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3 Resultat  

3.1 Osäkerhetsanalys 

För att verifiera att mätningarna hade önskad osäkerhet mättes ett antal punkter in 

gemensamt för de olika uppställningarna. Mätningar mot utlagda GNSS-punkter (bilaga 

A) och höjder på brunnslock (bilaga B) fungerade som kontroll av noggrannhet i plan 

respektive höjd. Kontrollmätningarna gjordes med stödben för att säkerställa centrering 

av prismastång vid totalstationsmätning respektive antennstång vid GNSS-mätning.  

 

Jämförelse mellan koordinater av de utlagda GNSS-punkterna och kontrollmätningen av 

dessa gav en radiell avvikelse på maximalt 31 mm, vilket ligger inom det förväntade 

enligt Leica Geosystems (2006), där standardosäkerheten anges till ±10 mm, vilket bör 

utökas till ±20 mm för att täcka ca 95 % av mätningarna. Även Odolinski (2010) 

fastställer att avvikelsen i plan kan vara upp till ±60 mm för att inkludera 95 % av 

mätningarna vid återbesök av tidigare inmätt punkt. 

 

Höjden på stompunkten 4374 kontrollmättes trigonometriskt med totalstation från höjdfix 

816. Avvikelsen mellan den initiala höjdbestämningen av 4374 och kontrollmätningen 

var 3 mm, vilket indikerar att höjden var godkänd som utgångspunkt för detaljmätning.   

Samtliga brunnar inom området kontrollmättes i höjd från en fri uppställning av 

totalstation och deras höjder låg inom ±5 mm jämfört med den ursprungliga inmätningen 

(bilaga B).  

 

3.2 Nybyggnadskarta och digital terrängmodell 

Nybyggnadskartan presenteras i bilaga C. Terrängmodellen presenteras nedan färgkodad 

för en tydlig representation av de olika höjderna inom området.  
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Figur 3. Digital terrängmodell över det inmätta markområdet där de tänkta småhustomterna ska 

förläggas. Enhet: m.  
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4 Diskussion 

Kartframställning av en nybyggnadskarta innehåller en kedja av moment, från etablering 

av utgångspunkter för instrumentuppställning till en omfattande inmätning och 

bearbetning av mätdata för att nå fram till kartan och terrängmodellen som slutliga 

produkter i detta projekt. Den digitala terrängmodellen återger områdets relativt flacka 

utbredning, med en tydlig höjning mot åsryggen av den ås som går genom Årsunda. 

Resultatet blev det förväntade, men tidsåtgången för allt från mätning till databehandling 

och kartframställning var betydligt större än beräknat. Vid det första fältmätningstillfället 

var planeringen bristfällig och oklarheter kring bakåtobjektens inbördes läge medförde 

problem vid uppställning av totalstationen. Ordentlig planering inför varje mätuppdrag är 

något som sparar tid i fält och medför att stationen kan etableras mot rätt utgångspunkt 

direkt. Extra tidsåtgång åtgick för att hitta de funktioner i Geo som var nödvändiga för att 

framställa en karta som följer standarden för en nybyggnadskarta. Projektet har gett mig 

en bra uppfattning om hur viktigt det är att använda rutiner och en noggrant utförd 

planering. Det ger i förlängningen mycket stora tidsbesparingar. Ordning och reda på 

filer, dokument och olika versioner är något jag vill ta med mig i framtida projekt. 
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Bilaga A. Resultatet av kontrollmätning av utlagda GNSS-
punkter 

 

   Punkttyp Punktnr N, m E, m H, m Objektkod 

      Inmätt 1104261 6 710 854,880 162 408,117 73,060 108 

Kontroll kontgps1 6 710 854,879 162 408,115 73,074 

 Avvikelse 

 

0,001 0,002 -0,014 

 
      Inmätt 1104262 6 710 886,563 162 452,725 73,120 108 

Kontroll kontgps2 6 710 886,535 162 452,711 73,139 

 Avvikelse 

 

0,028 0,014 -0,019 

 
      Inmätt 1104263 6 710 777,542 162 321,768 74,510 108 

Kontroll kontgps3 6 710 777,524 162 321,781 74,514 

 Avvikelse 

 

0,018 -0,013 -0,004 
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Bilaga B. Resultatet av kontrollmätning av höjd hos 
brunnar från norr till söder längs Åkerslundsvägen 

  Punkttyp Punktnr N, m E, m H, m Objektkod 

 

Övrigt 

 

Inmätt 114 6 710 940,782 162 507,621 73,050 601 

 

Avlopp 

Kontroll BRUNN6 6 710 940,763 162 507,639 73,045 

   Höjdavvikelse 

  

0,005 

   

        Inmätt    108 6 710 901,565 162 473,767 73,292 600 

 

NB 

Kontroll    BRUNN5 6 710 901,553 162 473,765 73,292 

   Höjdavvikelse 

  

0 

   

        Inmätt   105 6 710 871,608 162 439,182 73,244 600 

 

NB 

Kontroll   BRUNN4 6 710 871,601 162 439,175 73,249 

   Höjdavvikelse 

  

-0,005 

   

        Inmätt   530 6 710 828,303 162 378,841 73,436 600 

 

NB 

Kontroll   BRUNN3 6 710 828,309 162 378,837 73,437 

   Höjdavvikelse 

  

-0,001 

   

        Inmätt   525 6 710 821,20 162 374,08 73,744 600 

 

Vattenpost 

Kontroll   BRUNN2 6 710 821,201 162 374,074 73,748 

   Höjdavvikelse 

  

-0,004 

   

        Inmätt    600 6 710 779,08 162 328,40 74,459 600 

 

NB 

Kontroll    BRUNN1 6 710 779,078 162 328,393 74,461 

   Höjdavvikelse 

  

-0,002 
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Skala 1:1000
Mätosäkerhet +/- 25 mm i plan, +/- 10 mm i höjd 
Referenssystem: SWEREF 99 16 30, i höjd RH 2000
Upprättad 2011-12-29 av Tommy Fredriksson
Kartan kombinerar fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar
och byggnader ur Sandvikens kommuns primärkarta 
med inmätningar gjorda av Tommy Fredriksson, Högskolan i Gävle.
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TECKENFÖRKLARING

Huvudbyggnad*, uthus*
Transformatorstation
Nedstigningsbrunn
Vattenpost
Avloppsbrunn
Elskåp
Vägskylt
Belysningsstolpe

Planerade småhusfastigheter
Vägkant asfalt
Vägmitt
Traktorväg
Stig
Häck
Staket
Kabel i mark
Höjdkurva
Fastighetsgräns

N 6 710 900

N 6 710 800

N 6 710 700

E
 162 600

E
 162 500

E
 162 400

E
 162 300

*Avser väggliv

Nybyggnadskarta, Årsunda 

73,00

73,50

74,00

74,50

75,00

75,50

74,00

10 50 100100
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