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Förord  

Detta examensarbete om 7,5 poäng avslutar min utbildning på Geomatikprogrammet 

med inriktning mot mätningsteknik på Högskolan i Gävle. 

 

Syftet med examensarbetet var att sammanställa de objektspecifika kraven, på projekt 

väg 55 Yxtatorpet – Malmköping, med avseende på mätning och ta reda på vilka rutiner 

och kontroller som genomförs för att säkerställa att kraven uppnås.  

 

Arbetet utfördes under våren 2013 efter ett godkännande från min arbetschef, Håkan 

Kers, att använda dokument från arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Allt professionellt mätningsarbete i Sverige styrs av olika dokument för att säkerställa 

att kvalitetskraven uppnås, anläggningsarbeten är inget undantag. Därför var syftet att 

sammanställa de objektspecifika kraven på väg 55 Yxtatorpet – Malmköping och 

undersöka vilka rutiner och kontroller som genomförs för att säkerställa kvaliteten. 

 

Litteraturstudier har gjorts för att sammanställa kraven, främst av dokument som finns 

på arbetsplatsen. Sökningar på Internet har gjorts främst för att hitta kravdokument som 

styr handlingarna på arbetsplatsen. 

 

Intervjuer genomfördes med 2 personer på arbetsplatsen, med olika arbetsuppgifter för 

att ta reda på om det finns rutiner och kontroller som genomförs och vilka dessa i 

sådana fall är. 

 

Resultatet blev en sammanfattning av styrande dokument speciellt de som gäller för väg 

55. De styrande dokumentens krav på metoder och kontroll styrks av de två 

intervjuerna. 
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1 Inledning 

Allt professionellt mätningsarbete som utförs i Sverige är styrt av olika dokument som skall 

tillgodose att vissa krav uppnås beroende på mätningens användningsområde.  Min nuvarande 

arbetsplats, väg 55 Yxtatorpet-Malmköping, är inget undantag. Syftet med rapporten är att ta 

reda på vilka de objektspecifika kraven är och vilka rutiner och kontroller som genomförs för 

att kraven ska uppfyllas. Det viktigaste styrdokumentet är arbetsplanen, den utmynnar i en 

bygghandling. 

I bygghandlingen finns ofta den tekniska beskrivningen med avseende på mätning. I den 

tekniska beskrivningen hänvisas det till ”gamla” HMK-serien, 3 olika SIS-TS dokument och 

på aktuellt objekt Trafikverkets krav på mätningsansvarige.  

  

2 Styrdokumenten 

2.1 Arbetsplanen1 

I en arbetsplan, fastställd av Trafikverket, ska vissa dokument ingå och vissa bör finnas. Det 

ska ingå ett försättsblad och en innehållsförteckning och även en beskrivning av projektet så 

att berörda parter på ett lättförståeligtsätt ska kunna få information om det förestående arbetet. 

En miljökonsekvensbeskrivning, och länsstyrelsens godkännande av denna, ska finnas med. 

Ett tekniskt PM angående mätningstekniken kan ingå, det klargör kraven på hur mätningen 

ska utföras och vilken noggrannhet som krävs på de olika mätningarna. Sammanställning av 

kostnaderna, förteckning av sakägarna, samrådsredogörelse, dokumentation av 

sakägarsammanträde och kommunala planer ska också ingå. En ritningsförteckning är inget 

krav men den bör ingå, den informerar om ritningarnas beteckningar, benämningar, 

ritningsdatum och eventuella revideringar. De ritningar som ska finnas i arbetsplanen är en 

orienteringskarta där det ska framgå vart det planerade projektet finns i förhållandet till 

omgivningen (figur 1). 

                                                             
1 http://publikationswebbutik.vv.se/upload/5393/2010_1_handbok_arbetsplan.pdf. [2013-05-25] 
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Figur 1: Orienteringskarta väg 55, Yxtatorpet – Malmköping. 

 

Plan- och profilritningar ska ingå. Planritningen redovisar vägens läge i x- och y-led, alltså en 

icke höjdsatt linje mellan punkt A och B, samt gällande koordinatsystem. Planritningen 

redovisar också det blivande vägområdet och det befintliga. Om vägrätten är inskränkt på 

någon del ska det också framgå. Den tillfälliga nyttjanderätten, arbetsområdet, ska också 

redovisas på planritningen. Om andra skyddsåtgärder ska genomföras, exempelvis 

bullerskydd ska det framgå av planritningen. Väganordningar och ledningar ska också finnas 

med på denna ritning. En annan ritning som ska ingå i en arbetsplan är profilritningen. På 

profilritningen redovisas marknivån och eventuell bergnivå under befintlig terräng också den 

tänkta vägens läge i höjdled och deras relation till varandra. Eventuella trummor och deras 

dimension framgår samt befintliga korsande ledningar. Om några byggnadsverk skall 

uppföras finns också de med här, samt eventuella förstärkningsåtgärder. I nedre kanten på 

ritningen finns även skriftlig information om lutningar och radier på vägen, så kallade 

vertikalkurvor. Där finns också profilhöjderna med en decimal var 50:e eller 100:e meter 

redovisade samt tvärfallet, lutningen i sidled på vägen. Ofta förekommer det även att 

typsektioner finns med i arbetsplanen. På typsektionen, som är ett tvärsnitt av vägen, 

redovisas bredden på körfälten, slänter, vägrenar, sido- och mittremsor och diken, samt 
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lutningarna på dessa. Gränsen för det blivande vägområdet illustreras också.                    

Denna arbetsplan fastställs och utmynnar i ett förfrågningsunderlag. I förfrågningsunderlaget, 

som är mer detaljerat, finns uppgifter och krav på hur vägen ska konstrueras. ”Kraven är 

oftast ställda på en funktionell nivå för att styra krav på samhällsnytta, livscykelkostnader och 

standard för systemet (anläggningen)”2.  Där specificeras uppbyggnaden av anläggningen och 

beskrivningarna ska upprättas enligt AMA Anläggning. AMA Anläggning är en allmän 

material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Utifrån uppgifterna i 

förfrågningsunderlaget får sedan intresserade entreprenörer lämna en offert. När 

entreprenören är fastställd överlämnas en bygghandling, som är baserad på ovanstående 

ritningar och konstruktionskrav.  

 

2.2 HMK-serien 

Lantmäteriet har utarbetat en dokumentserie i mät- och kartfrågor. Dokumenten benämns 

”Handbok till Mätningskungörelsen” (HMK). De är en serie böcker som utarbetats för 

nationell rådgivning vid bl.a. mätningsarbeten. Lantmäteriet är en statlig 

förvaltningsmyndighet som har i uppdrag av Socialdepartementet att verka för en nationell 

enhetlig geodetisk infrastruktur och enhetlighet, samordning och kvalitet inom 

mätningsområdet samt inom det karttekniska området.3 

HMK-serien beskriver bland annat hur mätnings- och karteringsarbeten skall utföras. För att 

fylla sin funktion som styrdokument inom mätningskvalitet innehåller de även råd och 

anvisningar om planering, genomförande och kontroll av olika förekommande 

mätningsarbeten. Detta görs för att användarnas krav på kvaliteten ska uppfyllas. En idé med 

dokumenten är att de ska vara grundläggande för organisationer och myndigheters regelverk 

inom mätningen. Dokumenten ger också handledning när mätningsarbeten ska upphandlas. 

HMK-serien är under omarbetning och skall i framtiden finnas på Internet, då som ”Handbok 

i mät- och kartfrågor” eftersom mätningskungörelsen har upphört att gälla. På nuvarande 

arbetsplats hänvisas till ”gamla HMK”. 

  

 

 

 

                                                             
2 http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6335/2011_072_TRVK_vag_2.pdf [2013-05-26] 
3 https://lagen.nu/2009:946#P4S1 [2013-05-13] 
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2.3 SIS-TS dokumenten 

SIS (Standardiseringskommisionen i Sverige) är en organisation som redan 1922 bildades på 

initiativ av Sveriges Industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin och redan året därpå 

utgavs den första standarden. Vad är då en standard? Jo, ” En fastställd norm för en viss 

företeelse.” 4  SIS arbetar därför tillsammans med företag, myndigheter, forskare och 

organisationer, både i Sverige och i övriga världen, för att skapa standarder som ger enklare 

rutiner, billigare flöden och höjd kvalitet5. Svenska standarder är frivilliga om inte ordet skall 

återfinns i texter gällande olika projekt, den kan också hänvisas till i avtal mellan beställare 

och entreprenör och är då gällande. Nuvarande SIS sammanställer och ger ut olika tekniska 

specifikationer (TS) som styr exempelvis mätningsarbete. De benämns mest SIS-TS och ett 

unikt nummer följt av årtalet den gavs ut.  De tekniska specifikationerna som det hänvisas till 

i min rapport har sammanställts på uppdrag av Banverket och Vägverket, som från och med 1 

april 2010 slagits samman med namnet Trafikverket. Specifikationerna ger grundläggande 

normativa hänvisningar som är allmänt accepterade nationellt. SIS-TS dokumenten som jag 

har studerat är: 

SIS-TS 21143:2009 Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt. 

SIS-TS 21144:2007 Specifikationer vid framställning av digitala terrängmodeller. 

SIS-TS 21145:2007 Statistisk provning av terrängmodell.  

I SIS-TS 21143:2009 anges kraven för hur mätnings- och beräkningsarbeten ska genomföras 

vid långsträckta objekt. Det anges även hur redovisning ska genomföras. Den påvisar 

allmänna krav och krav på exempelvis referenssystem, stomnät, detaljmätning och 

kvalitetssäkring. I SIS-TS 21144:2007 redovisas kraven på kvaliteten vid framställning av 

digitala terrängmodeller. Även hur de ska redovisas och upprättas. Den behandlar endast hur 

det ska utföras rent tekniskt. SIS-TS 21145:2007 omfattar reglerna för hur höjdnoggrannheten 

i en digital terrängmodell ska provas. De olika tekniska specifikationerna baseras mycket på 

hänvisningar till HMK och HMK BA 1-4 (Handböcker i Mätnings- och Kartfrågor för Bygg- 

och Anläggning). 

 

2.4 Trafikverket  

Trafikverket har krav för att utfärda behörighet till de som ska jobba med mätningstekniska 

arbeten på anläggningsprojekt där de är beställare. Kraven baseras på Lantmäteriets 

                                                             
4 Nationalencyklopedin. 
5 http://www.sis.se/innehall/om-sis/sis-behovs-i-varlden/ [2013-05-13] 
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rekommendation avseende ”Grundläggande teknisk färdighet”
6
.  Trafikverkets behörighet 

delas in i 2 klasser; Ι- eller ΙΙ-behörighet. 7 För bägge behörigheterna gäller att personen som 

söker har examen från minst en 2-årig mätningsteknisk utbildning och yrkeserfarenhet på 

minst 2 år. Den sammanlagda tiden av utbildning och erfarenhet ska vara minst 5 år. Grovt 

förenklat kan de olika klasserna förklaras med olika ansvars- och kompetensområden. Den 

högre/tyngre behörigheten kan sökas efter att man arbetat en tid med den lägre behörigheten 

och på det sättet fått mera erfarenheter. Behörigheten gäller i 5 år sedan måste en ny ansökan 

göras. 

Trafikverket är beställare på det aktuella projektet och har därför sina objektspecifika krav 

som sammanställts i Teknisk Beskrivning Mätning, ofta förkortad till TB Mätning. 

 

2.5 Information om väg 55 Yxtatorpet-Malmköping8 

Väg 55, Södermanlands län, Flens kommun går mellan tätorterna Flen och Malmköping. 

Svevia har av Trafikverket fått uppdraget att genom en totalentreprenad utföra breddning av 

befintlig väg och att bygga en ny, så kallad 2+1, mötesseparerad väg på en total sträcka av 

cirka 7 kilometer. För att kunna utföra uppdraget på ett kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt 

bra sätt så har entreprenören beslutat att GNSS-utrustningar ska användas i maskiner och även 

av mätningspersonal i övrigt. 

Trafikverket tillhandahåller en linje som även redovisas på planritningen. Den beskriver 

vägens sträckning horisontellt, x- och y-led (figur 2). 

 

Figur 2: Planritning över del av väg 55. 

  

                                                             
6 http://www.lantmateriet.se/-FUNKTIONER-
/Soksida/?query=grundl%C3%A4ggande+m%C3%A4tningsteknisk+f%C3%A4rdighet [2013-05-26] 
7 http://www.trafikverket.se/PageFiles/65625/utfardande.pdf [2013-05-26] 
8 Trafikverket. Teknisk beskrivning väg. Trafikverket. Ärendenummer 2010-21378 
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Där linjen och även vår entreprenad startar har linjen sektion noll (0/000). För att veta 

utbredningen i sida i terrängen finns en normalsektion (figur 3). 

 

Figur 3: Normalsektion för väg 55. 

 

Normalsektionen visar schaktdjup i olika material, berg eller jord, och också hur schakten ska 

lutas för att säkerställa avrinning av vatten. På normalsektionen kan det också utläsas vilka 

material som vägen ska byggas av och även dess lagertjocklekar. Normalsektionen innehåller 

även information om slänternas lutning och eventuella vägräckens placering. Trafikverket 

tillhandahåller även en profilritning och profillinje (figur 4), som beskriver den tänkta höjden 

på vägens mitt eller vid brytningen av de olika körbanorna, alltså vid placeringen av ett 

mitträcke. 
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Figur 4: Profilritning över del av väg 55. 

 

Från profilritningen kan också mycket annan information hämtas. Där kan man t.ex. se vilket 

material schakten förväntas innehålla, berg, morän, lera o.s.v, och på vilken nivå i förhållande 

till den planerade färdiga vägens yta bergets profil är. Bergets profil redovisas alltså på 

ritningen, de övriga materialtyperna står endast i text i undre kanten på ritningen.  

Profilritningarna innehåller även höjdsatta lägen för trummor, start och slut på vägräcken och 

läget för de planerade på- och avfarterna.   

 

Utifrån ovan nämnt tillhandahållet material skapas utsättningsdata, linjemodeller, som 

används i maskiner och manburna GNSS –utrustningar (figur 5).  
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Figur 5: Linjemodell från väg 55. 

 

3 Metod 

3.1 Val av metod 

Metodvalen för rapporten är intervjuer och litteraturstudier. Intervjuer för att ingen aktuell 

dokumentation finns tillgänglig om hur det praktiska arbetet bedrivs, det vill säga vilka 

arbetsplatsanpassade rutiner och kontroller som inarbetats för att säkerställa att 

kvalitetskraven uppnås. Litteraturstudier för att kunna sammanställa de objektspecifika kraven 

med avseende på mätning. Viss litteratur är sådant som jag använt mig av under min 

utbildning och en del information hämtades från Internet.  Den tekniska beskrivningen; Mät 

och teknisk beskrivning Väg, finns tillgängliga på arbetsplatsen och även de aktuella SIS-TS-

dokumenten. 

 

3.2 Intervjuer 

Intervjuundersökningar är främst aktuellt när man vill ha information om något av några få 

personer där svaren kan variera och nya frågeställningar väckas ur intervjupersonens svar så 

kallade följdfrågor.  Intervjuer bör i första hand användas när det inte föreligger klara 

svarsalternativ.9  

Denna studie var delvis strukturerad, frågorna som ställdes var enkla och de intervjuade fick 

svara fritt och utveckla sina svar om så önskades. 

Intervjuerna hölls på de intervjuades arbetsplatser. Personerna jag valde att intervjua har olika 

verksamhetsområden på arbetsplatsen samt lång erfarenhet från yrket; Kenneth Ackelman, 

                                                             
9 Andersen, E.S. och Schwenke, E. (1998), Projektarbete-en vägledning för studenter. Oslo:Studentlitteratur 
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mätchef, och Olle Samuelsson, produktionsmätare och ansvarig för maskinstyrningen. De 

bägge intervjuade fick inte samma frågor utan frågor baserade på sitt ansvarsområde. (Se 

bilaga 1 och 2.) Intervjun genomfördes som ett samtal. Jag frågade, de fick svara samtidigt 

som jag antecknade stödord. Intervjuerna sammanställdes sedan och mailades till dem så att 

de fick kommentera. Det finns ju en risk när man använder stödord som anteckningar att 

formuleringar kan bli felaktiga. Efter viss ombearbetning gav de klartecken till mig att 

använda intervjuerna. De valdes för att jag skulle få ett större perspektiv på mätningsarbetet. 

 

3.3 Litteraturstudier 

Litteraturstudierna gjordes för att kunna specificera de objektspecifika kraven. Information 

om kraven hämtades från teknisk beskrivning Mätning, och de specificerades genom att 

studera SIS-TS 21143:2009, SIS-TS 21144:2007 och SIS-TS 21145:2007. De aktuella HMK 

böckerna var HMK Ge:S, HMK Ge:D, HMK Ge:M och HMK Ge:GPS. 

 

4 Resultat 

Objektspecifika krav10 

De objektspecifika kraven på mätningsarbetet Trafikverket ställer under projektering och 

byggande gällande projekt Väg 55 Yxtatorpet-Malmköping.  

4.1 Allmänna krav 

De allmänna kraven är att den mätningsansvarige ska uppfylla kraven enligt Trafikverket - 

Verksamhetsområde Väg, A-behörighet. Behörigheten innebär examen från en 

mätningsteknisk utbildning med dokumenterad och styrkt praktik som värderas individuellt. 

Trafikverket har också krav på att all personal i entreprenaden ska ha genomgått 3 

utbildningar för att få arbeta där.  

4.2 Grundläggande tekniska krav 

De grundläggande tekniska kraven är: koordinatsystemet som ska användas är SWEREF 99 

16 30 och höjdsystemet RH 70 (fixpunkterna är bestämda i RHB 70). Används GNSS-teknik 

så ska SWEREF 99 också vara gällande referenssystem och geoidmodellen ska vara 

Swen08_RH70. Om transformationer behövs ska de utföras enligt SIS-TS 21143:2009 5.5 

med underrubriker (transformationsparametrarna ska vara fastställda av Lantmäteriet). Antalet 

                                                             
10

Bilaga Teknisk beskrivning mätning, väg 55 Delen Yxtatorpet – Malmköping. Trafikverket. Diarienummer: 
VMN PP30 2007:5322 
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passpunkter vid inpassning skall väljas med överbestämning beroende på vald 

transformationsmetod. Unitär- och Helmerttransformation kräver då minst 4 passpunkter och 

om Affin transformation blir aktuell, kräver den minst 6 passpunkter. Utrustning som används 

i projektet skall kontrolleras enligt SIS-TS 21143:2009 4.1.2, vilket innebär att 

kontrollprogram för all mätutrustning skall upprättas och att de nominella specifikationerna 

ska kontrolleras innan jobbet startar. Kontroller av utrustning och utrustningarnas 

specifikationer skall dokumenteras. För att kvaliteten på utrustningen ska behållas ska 

kontrollprogrammen enligt respektive tillverkare följas. När kontroll skett ska det 

dokumenteras vilken kontroll som gjorts och på vilket instrument.                                 

Stomnätet som övertagits skall aktas så att kvaliteten bibehålls. 

 

4.3 Anslutningsnät i plan 

Under projekteringstiden ska ett anslutningsnät i plan upprättas enligt SIS-TS 21143:2009 

avsnitt 6.1.1. Punkt 6.1.1 hänvisar till punkterna 6 och 6.1. All text från 6 till 6.1.1 är ett krav, 

samt tabell 10. Från punkt 6 till och med punkt 6.1.1 återfinns följande krav.    

Markeringar utförs enligt HMK-Ge:M.F                                                              

Punktbeskrivningar HMK-Ge:M.A                                                                                        

Felgränser för stomnät i plan enligt HMK-Ge:S.A.2 Grundläggande principer. 

Vid beräkningar a priori ska dessa bestämmas utifrån valda instrument, centrering och 

mätningarnas genomförande enligt tabell 8. 

Felgränserna enligt HMK-Ge:S.A.4 

Tågformade nät får ej överstiga kraven enligt HMK-Ge:S.A.4.2 och A.4.3 

Viktgränser och felgränser vid satellitmätning HMK-Ge:GPS tabell 6.1 andra utgåvan. 

Felgränser enligt HMK-Ge:GPS.A, Tabell A1 och A2. 

Simulering av nätets yttre och inre tillförlitlighet HMK-Ge:S.A 

Planeringen av nätet utförs enligt HMK-Ge:GPS.4.1.1 

Redovisningen av det etablerade nätet enligt HMK-Ge:GPS 7.1 och HMK-Ge:GPS 5.1.5 

 

Förtydliganden och tillägg från den tekniska beskrivningen. 

I anslutningsnätet i plan ska minst 4 Riks 95 punkter ingå och entreprenören ska på 

Lantmäteriets DGA själv inhämta information om utgångspunkterna.  Punkternas mätklass 

ska vara S1, vilket innebär Statisk mätning, två-frekvensmottagare som ska mäta minst 2 

timmar. Nätet ska upprättas med parvisa punkter med sikt mellan paren, minsta avstånd 

mellan parpunkter får vara 300 meter men böra vara längre. Avståndet mellan olika 
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parpunkter bör ej överstiga 2 kilometer. Stomnätspunkterna ska etableras utanför aktuellt 

arbetsområde. De kan utformas som kombipunkter i plan och höjd och ska markeras med 

rostfri dubb som i första hand borras fast i berg. En vikbar informationsskäpp sätts upp invid 

punkten. Stomnätet som upprättas i vår entreprenad skall vara i anslutning till den 3 kilometer 

nybyggda delen. SIS-TS 21143:2009 avsnitt 6.1.1 är gällande standard för nätet.  

 

4.4 Anslutningsnät i höjd 

Anslutningsnätet i höjd ska upprättas enligt SIS-TS 21143:2009 avsnitt 6.2.1. Avsnitt 6.2.1 

hänvisar till punkt 6 och 6.2. Under avsnitt 6 återfinns följande krav som behandlar markering 

och upprättade av punktbeskrivning. 

Markeringar utförs enligt HMK-Ge:M.F 

Punktbeskrivningar HMK-Ge:M.A  

Felgränser HMK-Ge:S.A.3.4 Grundläggande principer 

Höjdtåg enligt HMK-Ge:S.A.3.4 

Grundmedelfel HMK-Ge:S tabell A.7 

Redovisning av planeringen enligt HMK.Ge:S.4.1 

Redovisning av det etablerade enligt HMK.Ge:S.6.1 

 

Förtydliganden och tillägg från den tekniska beskrivningen. 

De befintliga riksstompunkterna i höjd som finns utmed entreprenaden ska inventeras. 

Information om dem hämtas från GeoLex. Punkterna som läggs ut och avvägs ska placeras så 

att de blir kvar efter att entreprenaden är klar. Mellan 0,5 km till 1,0 km är lämpligt avstånd 

mellan punkterna. Planeringen inför upprättandet ska delges beställarens mätningsansvariga. 

Nätet i höjd ska vara på den nybyggda delen av projektet.  
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4.5 Bruksnät i plan 

Om entreprenören väljer att upprätta ett bruksnät i plan ska det ske i samråd med beställarens 

mätningsansvarige. Om inte bruksnät i plan etableras utan GNSS-teknik används så ska en 

lokal referensstation etableras med hjälp av Rix-95 punkter. 

 

4.6 Bruksnät i höjd 

Ett bruksnät i höjd ska läggas ut efter hela objektet, utförandet ska vara enligt SIS-TS 

21143:2009 avsnitt 6.2.2, som hänvisar till avsnitt 6 och 6.2. Se under anslutningsnät i höjd.  

Förtydliganden och tillägg från den tekniska beskrivningen 

Distansen mellan punkterna skall helst inte vara mer än 300 meter. Nätet ska anslutas till 

minst 3 punkter i anslutningsnätet eller minst 2 punkter i rikets nät.  

 

4.7 Övriga nät och fixpunkter 

Nät eller utgångspunkter för rörelse och sättningsmätningar 

Planläget; SIS-TS 21143:2009 avsnitt 6.1.4 

Höjdläget; SIS-TS 21143:2007 avsnitt 6.2.3.3 

Mätnoggrannheten SIS-TS 21143:2007 avsnitt 7.1.1.2. Klass L1, L2 och L.3 anges och gäller 

för medelfelet vid mätning 

Brofixpunkterna ska vara en del i stomnätet i höjd och kontrolleras mot 2 brukspunkter i höjd 

med dubbelavvägning. Skillnaderna mellan avvägningarna får ej överstiga 4√L mm. De ska 

placeras i närheten av broänden och markeras enligt HMK-Ge bilaga F:5 och/eller HMK-Ge 

bilaga 9. Vid markeringen ska en vikpinne placeras med ett unikt id-numret och ägarens 

namn. Beskrivningen av punkterna skall upprättas med mått till minst 2 fasta detaljer.  

Brodubbarnas dubbelavvägning ska ske enligt SIS-TS 21143:2009 tabell 3, instrument med 

lägsta klass A2 och invarstång. De ska utgå ifrån närliggande brofixpunkter eller andra 

punkter som ingår i det genomgående nätet. Vid höjdsättningen får avvikelsen mellan 

avvägningarna inte vara större än 1mm. Höjdskillnaden mellan närliggande dubbar får inte 

vara större än 0,2 mm. Entreprenören ska upprätta en plan för mätningen, beräkningen och 

dokumentationen. 

 

4.8 Mätning och dokumentation 

Mätdata från inmätningar och utsättningar ska dokumenteras och sparas i 10 år efter att 

garantitiden gått ut. Hantering och beräkning av toleranser sa ske enligt SIS-TS 21143:2009 
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kapitel 7, bilagor C och D. Kontrollmätningar av anläggningar och konstruktioner enligt  SIS-

TS 21143:2009 7.1.1.1. Vid mätningsarbeten ska utrustning och metod vara anpassat till 

noggrannhetsbehovet för respektive objekt. Till den Nationella vägdatabasen ska leverans av 

vägens geometri, x-, y- och z-koordinat, ske, aktuella väganordningars koordinater likaså. 

 

4.9 Intervjuresultat 

4.9.1 Kenneth Ackelman, mätchef 

All mätutrustning, GNSS och lasrar, i projektet kalibreras enligt tillverkarens 

rekommendationer. 

Mätpersonalen har ett eget ansvar att kontrollera sin utrustning inför varje mätning mot en 

känd punkt exempelvis något personen eller annan personal tidigare ”satt ut”.   

Passerar mätpersonalen en höjdfix så kontrolleras utrustningen mot denna, och dokumenteras, 

en inmätning sker. 

De dagliga kontrollerna dokumenteras inte förutom med ett kontrollprogram som 

mätpersonalen får skriva på där det står vilka kontroller som förväntas av dem. Alla har ju ett 

eget intresse av att utföra ett bra och riktigt arbete. 

4.9.2 Olle Samuelsson, produktionsmätare 

På arbetsplatsen finns det, 2013-04-10, 11 GNSS-utrustningar monterade på 

entreprenadmaskiner. 

Leveranskontroll utförs när en maskin anländer till arbetsplatsen, 1 gång/år kontrolleras 

utrustningen av en servicetekniker. Utrustning kalibreras och ny inmätning av sensorer utförs 

vid behov. 

Varje morgon kontrolleras utrustningen mot en känd punkt. Mätpersonalen kontrollerar utfört 

arbete när de passerar.  

De dagliga kontrollerna dokumenteras inte, men den årliga servicen och även kalibrering om 

det görs. Mottagningskontrollen antecknar jag i dagboken. 

Inget specifikt kontrollprogram är framtaget för GNSS-utrustningarna på maskinerna. 
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5 Diskussion 

I teknisk beskrivning mätning hänvisas det till SIS-TS, SIS-TS hänvisar till sig själva och till 

HMK dokumenten. Alla studerade dokument är, trots alla hänvisningar, bra handledningar om 

man känner sig osäker under mätningsarbetet. De beskriver på ett utförligt sätt hur allt ska 

utformas med grundtanken att få bästa möjliga resultat, uppnå kvaliteten. Men för att 

säkerställa kvaliteten i det dagliga arbetet, utan för mycket krångel, tror jag att det är viktigt 

att ha ett kontrollprogram som fungerar i praktiken. Jag anser att de lyckats bra på väg 55, ett 

väl genomtänkt program som omfattar rutinarbetet. Kontrollprogrammet på väg 55 är ett 

dokument som grundlägger rutiner och säkerställer kvaliteten. Finns det något mer som skulle 

kunna göras för att säkerställa kvaliteten? Vid utsättningsarbeten med GNSS-utrustningar 

skulle arbetet kunna dokumenteras på något sätt. Den enda dokumentationen av 

utsättningarna nu är kontrollprogrammet. En inmätning initialt och en i slutskedet av 

utsättningsarbetet skulle kunna göras. De inmätningarna skulle lagras digitalt för att man på 

det viset skulle kunna spåra om något blivit fel. I inmätningsfilen lagras data på aktuellt dop-

värde. Dop-värdet ger en fingervisning om noggrannheten vid aktuellt mättillfälle, ser man 

dop-värdet kan man också utesluta eller få bekräftat en felkälla. Något annat som skulle kunna 

förbättras är att utforma ett kontrollprogram med avseende på GNSS-utrustningarna i 

maskiner. Ett enkelt protokoll där maskinisten får kontrollera sin utrustning varje morgon och 

signera efter utförd kontroll.  

 

6 Slutsats 

Min slutsats är att de styrande dokumenten, riktat mot mätningsarbetena på väg 55, i 

huvudsak är bra dokument som säkerställer kvaliteten, trots de korsvisa hänvisningarna. 

Rutinerna och kontrollerna som genomförs på väg 55 är tämligen bra och fungerar i det 

dagliga arbetet, men de kan förbättras. 
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                                                                                                                                Bilaga 1. 
 
Intervju med Kenneth Ackelman, Mätpartner, mätchef väg 55 Yxtatorpet-Malmköping; 
 
Vad gör du i initialskedet på ett projekt för att säkerställa att alla krav med avseende på mätning 
efterlevs? 
 
Jag gör ungefär det samma som du ska göra nu. Efter att ha jobbat i branschen i många år och i 
många projekt med Trafikverket som beställare så vet jag ungefär vilka kraven är. Jag kontrollerar 
iallafall vilka de objektspecifika kraven är och sammanställer dem, kontrollerar om det är några 
”nya” krav som tillkommit. Kraven varierar inte speciellt mycket inom Trafikverksjobb. 
 
Finns det några rutiner/kontroller som underlättar arbetet? 
 
All mätutrustning, GPS’er och lasrar, i ett projekt kalibreras enligt tillverkarens rekommendationer. 
Utsättarna kontrollerar sin mätutrustning mot en känd punkt minst en gång/dag. De kontrollerar även 
sina GPS’er mot varandra, kontrollerar att det den andra satt ut är lika som i den egna. Det behöver 
inte vara så krångligt, man passerar en utsatt punkt och kontrollerar sig mot den. Det ligger i var och 
ens eget intresse att veta att det blir rätt. Åker utsättarna förbi en höjdfix så stannar de och 
kontrollerar GPS’en. 
 
Dokumenteras kontrollerna? 
 
De dagliga kontrollerna dokumenteras inte men vi har ett kontrollprogram som utsättarna får skriva 
på där det står vilka kontroller som de förväntas göra, även de dagliga. Det dokumentet sparar jag, 
scannar in så vi har det både digitalt och i en pärm. Efter varje årlig kalibrering av instrumenten 
levereras samtidigt ett serviceprotokoll som förvaras tillsammans med aktuellt instrument. När de 
kontrollerar utrustningen mot höjdfixen så gör de en inmätning som sparas digitalt. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 
 



 

 

Bilaga 2. 
 
Intervju med Olle Samuelsson, OSAM, produktionsmätare väg 55 Yxtatorpet- 

Malmköping, angående maskinstyrningen; 

Hur många GPS-utrustningar, monterade på maskiner, finns det på projektet? 

8 på grävmaskiner 

2 på bandschaktare 

1 på bandlastare. 

 

Vilka kontroller utförs för att säkerställa att mätnoggrannheten håller nivån/fastställda 

krav? 

När en ny maskin kommer har jag en leveranskontroll. 3-4 punkter med x-, y- och z-

koordinat sätts ut runt maskinen och maskinen kontrolleras mot dem. Om det inte 

stämmer så kalibreras maskinen. Många av maskinägarna har också serviceavtal med 

Scanlaser, det innebär att en servicetekniker kommer ut 1 gg/år och kontrollerar 

utrustningen. De kalibrerar och mäter eventuellt in sensorerna igen. De uppdaterar 

även maskinvaran. 

 

Görs några tätare kontroller eller finns det några speciella rutiner som görs dagligen 

/veckovis? 

Maskinföraren kontrollerar systemet varje morgon mot en känd punkt, som kan vara 

höjden på aktuell schakt. Om jag eller någon annan mätare går förbi så kontrolleras 

att nivåerna följs. Utmed sträckan lägger jag också ut höjdsatta punkter med GPS’en. 

Sprayar ett kryss och skriver höjden bredvid.  Vanligtvis så känner maskinisten när 

det blivit något fel och kontaktar mig då åker jag ut och sedan felsöker vi gemensamt. 

 

Dokumenteras kontroller och kalibreringar? 

De dagliga kontrollerna dokumenteras inte. När en servicetekniker gjort den årliga 

kontrollen med eventuell kalibrering så får maskinägaren även ett serviceprotokoll.  

 

Finns det något kontrollprogram riktat mot GNSS-utrustningar på maskiner? 

Nej, men det är ju en ide. 

 
 
 



 

 

Bilaga 3. 
 
 
Kontrollprogram mätningsteknik , Väg 55 Yxtatorpet-Malmköping 
 
 

RTK-mätning GPS: 

Kontroll mot kända punkter innan mätning utförs. 

 

Totalstationsmätning: 

Stationsetablering på kända punkter med höjdkontroll mot bakrikt, 

Alternativt fri station med överbestämning mot kända punkter 

Och höjdkontroll. 

Kontroll vertikal- och horisontalvinklar med kikargenomslag och kalibrering vid behov. 

Servicerapporter lagras i kvalitetspärm. 

 

Avvägning: 

Avvägning med lagring av mätresultat. 

 

Maskinstyrning 

Bladkontroll mot inmätta punkter, alternativt kontroll av utfört arbetsmoment. 

 

 

 

 

............................................................................................................................. 

Ansvarig mätare/utsättare   Sign 

 

 


