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Sammanfattning 
 
Den här rapporten syftar till att ge dig som läsare en grundläggande kunskap om mätteknik 
inom anläggningssektorn och vilka olika instrument och metoder som används i 
anläggningsarbetet. Den försöker också belysa problemen med ofullständiga handlingar som 
bidrar till merarbete för mätteknikerna. Rapporten är skriven med hjälp av Peab i Umeå, som 
gett inblick i sin verksamhet. 

Målet med rapporten är att undersöka vilket sorts arbete mätteknikerna måste utföra på det 
handlingar som kommer från projektören. 

Läsaren får en genomgång på olika mätmetoder och utrustning, så som totalstation och 
handhållen GNSS. Användandet av maskinstyrning förklaras också. 

Olika program som mättekniker använder sig av presenteras kort, samt i branschen vanligt 
förekommande filtyper, som ex. dwg och Land-xml. 

Resultatet blev en enkätundersökning hos en rad mättekniker, samt intervjuer med personer 
med mätbakgrund eller som arbetar som projektör. Enkätundersökningen visar att det ofta 
krävas omarbete av utskickat underlag innan arbetet kan sätta igång, vilket tar upp extra tid 
för mätteknikern.  
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Abstract 

This report aims at giving you as a reader a basic knowledge in measurement techniques used 
in the road/land construction and witch instrument and methods that is commonly used. It 
also tries to shed light on the problem with unfinished or incomplete blueprints, which cause 
additional work performed by the surveyor. This report is written in collaboration with PEAB 
Umeå whom has given insight in their work. 

The goal of this report is to examine what kind of work surveyors has to perform on 
blueprints delivered by a technical consultant.   

The reader of this report gets a run-through of the different theoretical measurement 
techniques used today and a short explanation of different measuring instruments used by 
surveyors in their day to day work.  

Computer programs used in the field of construction are briefly explained, and some of the 
most common file extensions used, for example dwg and Land-xml.  

The report concludes in a questionnaire that was sent out to surveyors employed by PEAB. 
The questionnaire shows that there are a fair amount of time spent preparing blueprints 
before the actual construction work can begin.  
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1 Inledning 

Den här rapporten syfta till att ge dig som läsare en grundläggande kunskap om mätarbetet 
och vilka tekniker som används. Den försöker också belysa problemen med ofullständiga 
handlingar som bidrar till merarbete för mätteknikerna. Rapporten är skriven med hjälp av 
Peab i Umeå, som gett inblick i sin verksamhet. 

 

1.1 Bakgrund 
 

En mätteknikers arbetsuppgifter på en arbetsplats varierar stort, men några av de viktigaste 
är utsättning i det tidiga skedet av ett projekt. För att utföra detta arbete krävs tekniska 
hjälpmedel för positionsbestämning och kunskaper om projektets utformning. Ett stort 
ansvar vilar på mätteknikerns axlar, för om ett misstag görs i början av ett projekt kan detta 
leda till väldigt kostsamma problem senare i produktionen. 

Fel kan uppstå vid tolkning av ritningar som inte är fullständiga eller endast projekterade i 
2d. Mätteknikerns uppgift blir ofta att utifrån 2d-ritningar skapa 3d-ritningar eller modeller 
som det går att utföra utsättningar ifrån, dvs. modifiera underlaget så att en z-axel (höjd) 
även är representerad i det digitala materialet. 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med examensarbetet är att ge läsaren insikt i vilka tekniker som används vid 
mätningsarbete och undersöka hur omfattande omarbetet av tillhandahållet underlag är. 

Målet med rapporten är att komma fram till vilket sorts arbete som vanligen utförs på 
handlingar och hur problemet ses på från projektörssidan.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Vilka tekniker finns det inom mätning? 

 Vad måste en mättekniker vanligast åtgärda i en tillhandahållen 2D-handling? 

 Hur skulle samarbetet mellan projektörer och entreprenörer kunna göra detta arbete 

bättre och eliminera dubbelarbete? 

 

1.4 Metod 
 

För att ge läsaren en överblick av mätning inleds arbetet med en litteraturstudie blandat med 
egna erfarenheter.  
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I början av arbetet genomfördes en studie av befintligt material i form av litteratur, 
rapporter, internet och information som finns tillgänglig från olika 
mätinstrumentstillverkare. Intervjuer är en viktig källa för information och en del av detta 
arbete kommer att bygga på intervjuer av mättekniker och projektörer. Intervjuer har skett 
med kvalitativ intervjumetod i form av inspelade samtal och en kvantitativ 
enkätundersökning.  

 

2 Teori 

Det är i början av ett projekt som stor vikt faller på mätteknikerns arbete. Mätteknikern 
måste då anpassa de tillhandahållna ritningarna till sin mätutrustning och det är först efter 
att utsättningen påbörjats eller terrängmodeller gjorts klart som det fysiska arbetet kan sätta 
igång. Rapporten går till en början igenom vilka tekniker som ligger bakom möjligheten att 
exakt utföra t.ex. utsättning eller använda maskinstyrning. 

 

2.1 Satellitsystem 
 

GNSS står för Global Navigation Satellite System och används idag i stor utsträckning inom 
positionering. Det finns en rad olika satellitsystem i världen men alla siktar inte på att bli så 
kallade globala system. De tre som är eller kommer att bli globala positioneringssystem och 
är det amerikanska GPS, det ryska GLONASS och vårt eget Europiska Galileo. 

En satellit sänder ut bärvågor i olika frekvenser, dessa kallas L1, L2, osv. Bärvågorna bär med 
sig olika sorters kodning vilket har betydelse för själva positioneringen på marken. 
Satelliterna bär med sig atomur ombord som är gjorda för att hålla tiden väldigt exakt. 
Signalpulsen som lämnar satteliten bär med sig atomurets tidkod på väg mot jorden. 
Signalen färdas i ljusets hastighet och ljusets hastighet är en känd konstant och på så sätt kan 
mottagaren räkna ut på vilket avstånd satteliten befinner sig genom att jämföra tiden i 
signalen mot den i enheten. Detta fungerar på samma sätt som när det är ett åskoväder och 
man räknar sekunderna efter ett blixtnedslag tills det ljudet når fram till dig.  

Men för att få den exakta positionen behövs fyra eller fler satelliter. I teorin skulle det räcka 
med tre satelliter för triangulering av din position men den fjärde satelliten behövs för att 
jämna ut det fel som uppstår i tiden mellan den väldigt exakta klockan i satelliten och den 
mindre exakta klockan i din enhet. Så fyra är det minsta antal satelliter som en enhet på 
jorden måste ha kontakt med för att fungera korrekt, fler än fyra ökar noggrannheten. Det 
finns enheter som har stöd för upp till 17 olika satelliter samtidigt för väldigt god precision. 

Det är mycket viktigt att klockorna i satelliterna inte börjar gå för långsamt eller för fort. För 
att undvika detta kontrolleras satelliternas tid med hjälp av basstationer som finns placerade 
runt om på jordytan. Avståndet från satelliterna till jordytan är så pass stort att om atomuret 
kommer efter eller före med bara en miljarddels sekund så minskar exaktheten av mätningen 
med 30 cm. En sekunds fel i atomuret skulle resultera i ett fel på 300 000 km.[1] [2]  

2.1.1 GPS 
 

GPS står för Global Position System och projektet startades av det Amerikanska försvaret 
1973. Den första satelliten i systemet sköts upp 1978 och idag är systemet världstäckande och 
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överallt på jordens yta så har du till tillgång till 5 satelliter samtidigt 99.9% av tiden på 
dygnet. Det finns ca 30 GPS satelliter i omloppsbana runt jorden och de har en livslängd på 
ca 7-10 år. Det krävs ingen licens för att använda GPS satteliterna och är fritt att använda för 
alla som har en motagare. GPS är ett passivt system, detta innebär att ingen information 
skickas upp från mottagaren till satelliterna. [2] 

 

2.1.2 GLONASS 
 

Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema förkortass GLONASS och är den ryska 
motsvarigheten till GPS. Projektet startade 1976 och den första satelliten sköts upp 12 
oktober 1982. Det är ett globalt system och har använts primärt för militärt bruk, men likt 
GPS så tillåts även civila att använda signalerna. Satelliterna cirkulerar på 19 100 km höjd 
och dess bana går i närheten av Skellefteå. Detta är att jämföra med GPS satelliterna vars 
bana som högst når Bornholm. GLONASS täcker därmed vid full utbyggnad in Norden bättre 
än GPS. Systemet underhölls dåligt på grund av den finansiella krisen under 1989-1999 och 
detta resulterade i att det under tiden 2001-2003 endast fanns 8 satelliter i bruk. Efter en 
återsatsning på GLONASS av Vladimir Putin som beslutade att systemet skulle vara i fullt 
bruk år 2010, idag finns det 24 satelliter (21+ 3 i reserv) med full global täckning. Från och 
med 2008 kallas satellitmodellen GLONASS-K och har en livslängd på 10-12 år, detta 
jämnfört med de tidigare versionerna som hade en livslängd på mellan 3-7 år.  [4] [5]  

 

2.1.3 Galileo 
 

GSA (European GNSS Supervisory Authority) är den Europeiska myndighet som står bakom 
Galileoprojektet, GSA styrs i sin tur av EU. GSA har sedan ett samarbetsavtal med ESA 
(European Space Agency) som samarbetar med rymdindustri företagen i Europa för att 
bygga Galileosatelliterna. 

När projektet är klart kommer Galileosystemet att ägas av GOC (Galileo Operating 
Company), som är gemensamt ägt av de stora rymdrelaterade industriföretagen i Europa. 
Galileo blir då det första helt civildrivna satellitsystemet i världen.  

Viljan att utveckla ett eget satellitsystem i Europa har varit stor då dagens samhälle är 
beroende av positioneringsteknik för att fungera, det gäller t.ex. sjötrafiken. Om GPS och 
GLONASS skulle stängas av eller slås ut skulle detta innebära stora problem för Europas 
länder.  

Projektet är idag tidigt 2012 inne i testfasen IOV (In Orbit 
Validation) och består av två satelliter som sköts upp 21 oktober 
2011. Ytterligare två satelliter ska skjutas upp under 2012 för 
ytterligare test och utvärdering innan de resterande satelliterna 
skjuts upp i omloppsbana. Satelliternas bana illustreras i figur 1. 
Målet är 27 satelliter i drift och 3 i reserv i omloppsbana i slutet av 
detta årtionde. 

Galileosatelliterna kommer att använda ny signalteknik och 
väldigt exakta atomklockor vilket kommer ge bättre positionering 

 Figur 1. Illustration av 
Galileos omloppsbanor 
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än dagens GPS- och GLONASS-system. Satelliterna kommer också att läggas i en högre 
omloppsbana på 23 222 km och få en livslängd på ca 12 år. [4] [6] 

 

2.2 Mätmetoder 
 
GNSS-mottagarens position i relation till satelliten fås fram genom beräkning av den tid det 
tar för signalen (bärvågen) att nå fram till GNSS-mottagaren. Det finns i princip två metoder 
som används för att räkna ut avståndet. Kodmätning och bärvågsmätning. Man delar också 
in mätningen i statisk mätning och rörlig mätning, så kallad kinematisk mätning. Kinematisk 
mätning används t.ex. vid maskinstyrning.  [4] 

 

2.2.1 Kodmätning 
 

En metod för att mäta tiden det tar för signalen att nå mottagaren är genom kodmätning. 
Signalpulsen som sänds ut från satelliten innehåller en kod som också finns i mottagaren. 
Det finns olika sorters koder som har olika noggrannhet men den med störst säkerhet kallas 
A-kod. När signalen från satelliten nått fram till mottagaren kan den med tidsmarkeringar se 
hur mycket kod som behandlats i GNSS-motagaren kontra den kod som skickats från 
satelliten under samma tid. Principen för hur det fungerar åskådliggörs i figur 2 där, 
satellitavståndet, s= v • t. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Bärvågsmätning 
 

Bärvågsmätning fungerar enkelt förklarat så att avståndet från satelliten beräknas med hjälp 
av att bärvågens frekvens kombineras med samma frekvens generad i mottagaren.   

”Avståndet mellan satellit och mottagare kan i princip uttryckas som 
ett antal hela våglängder plus en del av en våglängd. Bestämning av 
delen av en våglängd sker genom fasmätning, som är en relativt okomplicerad procedur.” [4]  

Figur 2. Kodmätning 
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Bärvågen innehåller inte någon kod. För att bestämma avståndet måste det kända antalet 
bärvågor mellan mottagare och satelliter bli känt. Innan detta har skett har mottagaren en 
s.k. flyktlösning och när initialiseringen är klar och antalet bärvågor är bestämt uppnås en 
fixlösning. Detta illustreras i figur 3. [4] 

 

 

 

2.3 Metoder för positionsbestämning 
 

Positionering av GNSS-mottagaren sker med hjälp av kod- eller bärvågsmätning och kan 
göras i realtid eller beräknas i efterhand. Inom anläggning är det realtidspositionering som är 
det absolut vanligaste. Om positioneringen inte bestäms direkt i motagaren kan man göra det 
efteråt med hjälp av ett beräkningsprogram som har tillgång till tidinformation från 
satelliterna. [4] 

 

2.3.1 Absolut positionsbestämning 
 

Absolut positionsbestämning är den enklaste metoden för positionsbestämning, och används 
t.ex. av bil GPS, eller mobiltelefoner med GPS-mottagare.  

Fyra satelliter behövs för att räkna ut mottagarens position och precisionen ökar när antalet 
satelliter ökar. Precisionen i det horisontella planet blir som bäst mellan 1-5 m, och lämpar 
sig därför inte för utsättningsarbete. Principen för absolut positionsbestämning visas i figur 
4. [3] 

  

Figur 4. Absolut positionsbestämning 

Figur 3: Bärvågsmätning 
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2.3.2 Relativ positionsbestämning 
 

För att få större noggrannhet kan man använda sig av relativ mätning. Det behövs då två 
GNSS-mottagare varav den ena mottagaren är placerad på en sedan tidigare känd punkt. Den 
andra mottagaren används sedan antingen som en handhållen enehet eller i en 
arbetsmaskin, s.k. maskinstyrning. De två mottagarna måste vara uppkopplade mot samma 
satelliter och det krävs även här minst fyra stycken för att positioneringen ska fungera. 

För att inte behöva montera upp en basstation på en 
känd punkt kan man också använda sig av en fast 
referensstation, vilket oftast är en tjänst man köper in 
av någon utomstående. Då behövs bara en GNSS-
mottagare och den håller i sin tur kontakt med 
referensstationen via radiolänk. Användandet av 
referensstation kan ses i figur 5. 

Med hjälp av differensen i positioneringen mellan de 
två punkterna kan fel elimineras eller reduceras för att 
få bättre precision. Medelfelet ligger på ca 10-30 mm i 
det horisontella planet. 

Metoden kan användas med både kodmätning och bärvågsmätning. [3] [4] 

 

2.4 RTK 
 

RTK står för Real Time Kinematic och använder sig av bärvågsmätning och en fast 
referensstation. För att få en s.k. fixlösning med GNSS-mottagaren krävs minst 5 stycken 
satelliter och kontakt mot referensstationen. Metoden kallas ”flygande beräkning av 
periodobekanta, och heter på engelska OTF- On The Fly Ambiguity resolution. 

Displayen på GNSS-mottagare visar när fixlösning är nådd, och detta tar ca 10 sekunder. 
Noggrannheten vid fixlösning uppgår då till 10-30 mm, vilket är en rimlig tolerans vid 
majoriteten av anläggningsarbeten. Problem kan uppstå om en hög huskropp eller skog 
skymmer sikten mot himlen och GNSS-mottaganaren inte får kontakt med rätt antal 
satelliter. Störningar kan också uppstå om länken mellan referensstationen störs. Man delar 
upp RTK-tekniken i två delar, enkel och nätverks-RTK. [7] 

2.4.1 Enkelstations-RTK 
 

GNSS-motagaren använder en station som referenspunkt, det kan vara en fast eller tillfällig 
som monterats upp. Räckvidden är ca 30-40 km, och utrustningen kommunicerar antingen 
via radiolänk, eller GSM. [4] 

2.4.2 Nätverks-RTK 
 

De fasta referensstationerna är i ihopkopplade i ett nätverk och kan på så sätt korrigera för 
de avvikelser som kan uppstå när satellitsignalen färdas genom atmosfären. [4] 

Figur 5. Relativ positionsbestämning 
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2.4.3 SWEPOS 
 

SWEPOS-nätet byggdes upp i samarbete mellan Lantmäteriet, 
Onsala rymdobservatorium (som är en del av Chalmers 
tekniska högskola), projektet ”GPS-resurser i Norrbotten och 
Sveriges Provnings och Forskningsinstitut. SWEPOS började 
byggas 1991 och 1995 var alla stationer i drift. SWEPOS var 
från början inte rikstäckande utan bestod från början av 21 
stationer, var och en var monterade på en betongpelare som i 
sig var förankrad i berggrunden. 2009 blev nätet rikstäckande 
och stödjer från år 2000 nätverks-RTK. En blå punkt på 
kartbilden i figur 6 motsvarar en station i SWEPOS. 

Lantmäteriet är den myndighet som ansvarar för 
vidareutvecklingen och drift av SWEPOS och hela nätet 
övervakas från en driftcentral i Gävle. Ett antal stationer ute i 
landet har reservkraft att tillgå vid strömavbrott, och kan hålla 
igång i 48 timmar utan elförsörjning utifrån. Dessa stationer 
har också dubblerad utrustning för att undvika 
driftstörningar. SWEPOS-nätet var från början bara 
kompatibelt med GPS, men idag har alla stationer också 
GLONASS-mottagare. [8] 

 

2.5 Referenssystem 
 

Vid användandet av GNSS behövs ett tredimensionellt referenssystem för att beskriva 
positioner i ett globalt referenssystem. I Sverige heter systemet SWEREF 99 (Swedish 
Reference Frame 1999). Det beskriver läget i ett tredimensionellt kartesiskt system, vilket 
innebär i axlarna X, Y, Z som motsvarar geodetiska koordinaterna; latitud, longitud och höjd 
över ellipsoiden. Ellipsoiden är den ungefärliga formen på jordklotet, som ytan som skulle 
uppkomma om en elips skulle rotera runt sin egen axel, vilket visas i figur 7. 

 

 

 

 
 
 
 
  

Figur 6. SWEPOS-stationer i 
Sverige 

Figur 7. Illustration av referenssystem. 



  

 

12 

 

Det finns även ett globalt tredimensionellt referenssystem som heter WGS 84 (World 
Geodetic System 1984) WGS 84 togs fram av amerikanska myndigheter för bestämning av 
koordinater med GPS-systemet i realtid. Noggrannheten med WGS 84 ligger på cirka 10 
meter och det är detta som används när man inte har några fasta referenspunkter som t ex 
SWEPOS. Sveriges egna SWEREF 99 skiljer sig cirka en halvmeter från WGS 84. Nätverks-
RTK tjänsten SWEPOS använder sig av SWEREF 99 som referenssystem. [9]  
 

2.6 Höjdsystem 
 

När vi mäter höjd över havet är det egentligen höjd över geoiden som uttrycks. Höjden (H) 
över havet är alltså det avstånd vinkelrätt i gravitationens riktning från geoiden till markytan. 
Se figur 8. 

Ett höjdsystem består av ett nätverk av fasta punkter, så kallade fixpunkter. Fixpunkterna är 
väl markerade och placerade där de inte lätt kan rubbas av t.ex. berghällar. Höjdfixarna 
används sedan för att mäta höjdskillnader mot objekt som skall höjdbestämmas. [10] 

 

2.6.1 Svenska höjdsystem 
 

Den första systematiska höjdmätningen i Sverige skedde från 1886-1905, systemet kallades 
för RH-00 (Rikets Höjd). Mätningarna utgick från en punkt på Riddarholmen i Stockholm 
som låg på 11,8 meter över en medelnivå på havsytan. Punkten valdes nu till nollnivå i 
RH-00, och hela systemet bestod av 2500 punkter när det var klart. Noggrannheten i RH-00 
låg på 4,4 mm/km och det skapades främst i vetenskapligt syfte för att förbinda 
vattenståndsmätare som fanns längs kusten. 

Kartverket började senare efterfråga allt mer höjdinformation för att få bättre höjdtäckning 
på landets kartor, men eftersom RH-00 främst täckte in kusten påbörjades förtätningar av 
RH-00. Norrlands inland saknade helt inmätningar och linjeavvägningen pågick ända fram 
till 1975 och vid den tidpunkten finns det ca 100 000 punkter fördelat mellan RH-00 och 
RH-70. [11] 

 

2.6.2 RH 70 
 

Systemet efter RH-00 som kallas RH-70, utgår ifrån en punkt i Varberg som ligger 4,234 m 
över havet. Den höjden är i sin tur bestämd utifrån det Europeiska höjdsystemet som har sin 
nollpunkt i Amsterdam, den så kallade NAP (Normaal Amsterdam Peil).  

Sedan början på 1900-talet hade kommunerna i Sverige börjat skapa egna lokala höjdnät och 
på många platser försökte man ansluta dessa nät till RH-00. I brist på ordentliga fixpunkter 
anslöt man sig mot avvägningspunkter som skapats under uppbyggnaden av RH-00. 
Noggrannheten på dessa punkter var inte den bästa och resulterade i att många lokala nät 
skiljer sig i nivå från RH-00. Inom samma kommun kan det även förekomma nivåskillnader 
på några cm till dm även fast de är anslutna till RH-00. Syftet med RH-70 var att förtäta 
RH-00 och ansluta de lokala höjdnäten som skapats för att få bukt med höjdskillnaderna.  
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Vid skapandet av RH-70 räknade man om linjeavvägningarna men använde samma punkter 
som RH-00 använt sig av. Detta ledde till att punkter som tidigare varit felaktiga i RH-00 nu 
bytte namn och inkluderades i RH-70. Problemen med att ansluta lokala nät kvarstod 
alltså.[11] 

   

2.6.3 RH 2000 
 

Den tredje riksavvägningen påbörjades 1979 och avslutades 2003. Målet var att skapa ett nät 
som var lika starkt lokalt och regionalt.  År 2005 blev RH-2000 officiellt lanserat och arbetet 
pågår fortfarande med införandet på nationell och lokal/kommunal nivå. [10] 

 

2.6.4 Plushöjder 
 

Alla höjder i ritningar beskriver höjden över havet eller den så kallade Geoiden och kallas 
plushöjd, detta illustreras i figur 8. Det man måste vara uppmärksam på är vilket höjdsystem 
som projektören utgått ifrån. Som standard är det RH-2000 som används idag, men det 
händer att projektören utgår från fel höjdsystem vilket kan leda till stora fel vid byggandet. 
[22] 

 

 

 

 

 

 

3 Utrustning och teknik vid mätarbete 

Valet av mätutrustning är beroende på vilken uppgift som ska utföras och vilken noggrannhet 
som krävs. Utsättning av väggar, brofundament och dyl. kräver oftast 
millimeternoggrannhet, däremot kräver utsättning av buskar, träd eller volymberäkning av 
ex schaktmassor i de flesta fall centimeternoggrannhet.   
 

3.1 Totalstation 
 

För att uppnå millimeternoggrannhet kan man använda sig av en totalstation som är en 
elektronisk takymeter. En totalstation använder laser för att bestämma avstånd och med en 
modern totalstation kan man uppnå noggrannhet på 1-2 mm på avstånd upp till 3500 m. En 
ny totalstation kostar från ca 200 000 till 400 000 kr. 

Figur 8. Höjdsystem 
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Moderna totalstationer är så s.k. robotstyrda, de kan helt styras via en handdator och 
stationen kan vrida och sikta in sig själv utan att någon behöver röra vid den fysiskt. 
Handdatorn kan både fästas på totalstationen eller bäras med antingen på prismastången 
eller i annan fästanordning.  Se figur 9 och 10 [12] 

Totalstationen kan låsa mot reflexytor eller mot ljus (aktiv låsning). Små ledlampor lyser då 
vid prismat och stationen låser då endast mot detta ljus. Detta är till fördel då det finns 
mycket reflekterande ytor i närheten som stationen annars skulle kunna låsa mot, ex 
vägskyltar. Ett aktivt prisma kan ses i figur 11. Stationen följer också automatiskt med 
prismat när detta flyttas, så totalstationen kan enkelt användas av en person. Äldre stationer 
krävde två personer, en som stod vid stationen och en som höll i mätstången.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Totalstation.  
Figur 10. 
Prismastång med 
GNNS-mottagare 

Figur 11. Aktivt 
prisma. 
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En nackdel med totalstationer är att det måste vara fri sikt mellan stationen och prismat för 
att det skall gå att mäta. Detta kan vara ett problem om mätningarna görs i närhet av mycket 
fordonstrafik som kan skymma sikten mellan prismat och totalstationen eller om det är 
mycket dimma/regn ute. Totalstationen är också känslig för vibrationer i mark, vilket lätt kan 
uppstå om t.ex. en maskinvält eller annat tyngre fordon arbetar i närheten. 

En prismastång är en reglerbar stång, ofta i något lätt material, vanligen aluminium eller 
kolfiber. Högst upp på stången finns ett gängat håll där man kan fästa en prisma eller en 
GNNS-mottagare. Instrumentet placeras på ett stativ och riktas efter detta in mot den punkt 
som skall mätas in. För att stationen skall veta var den befinner sig måste man först göra en 
stationsetablering. Detta kan göras på olika sätt.  

3.1.1 Känd stationsetablering 
 

Vid känd stationsetablering placeras totalstationen över en redan känd punkt som är 
markerad på marken, en spik, referensrör pinne etc. Ett centreringssikte finns på stationen 
så att man kan kika rakt ner mot marken och på så sätt få instrumentet centrerat. När den 
uppmärkta punkten är centrerad under stationen mäts höjden från marken med ett 
höjdinstrument.  

Ytterligare en känd punkt måste användas för att stationen skall veta hur koordinatsystemet 
är orienterat, alltså vilket håll som är x och y. Den här kända punkten kallas för bakpunkten 
och för att mäta in den placeras en prisma på bakpunkten. Innan inmätningen av 
bakpunkten kan ske så måste totalstationen kalibreras och justeras så att det står helt plant. 
Detta sker först grovt med att handskruvar och en inbyggd libell. Stationen kalibrerar sedan 
mekanismer inne i verktyget så att den står helt i våg. När bakpunkten är inmätt kan arbetet 
påbörjas.  

 

3.1.2 Fri stationsetablering 
 

Vid fri stationsetablering kan man i stort sett välja vilken plats som helst på arbetsområdet, 
det enda kravet är att man har fri sikt mot två eller fler kända punkter. Vanligtvis har man 
tidigt i projektet varit ute på arbetsområdet och etablerat ett primärnät och märkt upp 
fixpunkter som man senare kan mäta in sig mot. 

Vinkeln mellan dessa två punkter bör vara mer än 90 grader för att få en så hög 
noggrannhet som möjligt. Om det bara finns 2 punkter så mäter man helt enkelt 
in dessa och stationen kan då med trigonometrins hjälp räkna ut var den tredje 
punkten befinner sig, vilket är själva stationens position. För att även få höjden 
är det bra att mäta in sig mot en punkt som även har känd höjd, en s.k. höjdfix. 
Om höjden är väldigt viktigt för projektet, t.ex. vid ett brobygge och det är 
många entreprenörer som jobbar med olika delar av bron är det extra viktigt att 
alla jobbar utifrån samma höjd. 

När alla punkter är inmätta kan arbetet starta, det gäller att planera placeringen 
av totalstationen för att slippa göra en ny etablering om man inte skulle nå en 
viss plats på arbetsområdet.  

Figur 12. Leica 
Smartstation 
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Om det inte finns några kända punkter att etablera mot så finns det nu totalstationer som har 
fäste för GNSS-mottagare på toppen, bland annat en model från Leica som visas i figur 12. 
Stationen får sedan stå en längre stund och fastställa sin position genom att ta ut en 
medelpunkt mätningarna som utförts. Efter att detta är klart monteras GNSS-mottagaren av 
och stationen flyttas till en ny punkt. Den gamla etableringspunkten mäts in som referens 
och mätningen kan påbörjas.  

Om man inte har en GNSS funktion på sin totalstation måste man först etablera två punkter 
med en vanlig GNSS-mottagare. Detta görs oftast med ett stativ som GNSS-mottagaren kan 
skruvas fast på, sedan får den göra mätningar under en längre tid för att få en så exakt punkt 
som möjligt, precis som totalstationen med en monterad GNSS-mottagare. GNSS-
mottagaren kan sedan skruvas bort från stativet och prismat skruvas dit i stället. Nu kan man 
etablera stationen med fri station mot dessa prisman och sedan i sin tur sätta ut 
reflexlapparna på passande ställen inför framtida etableringar på platsen. [13] 

 

3.2 Handhållen GNSS 
 

GNSS-mottagaren eller Rover som den också kallas, monteras enkelt på samma stång som 
används vid totalstationskörning. En handator måste användas till och det finns en rad olika 
tillverkare av både GNSS-mottagare och datorer. Några stora aktörer är Trimble, Topcon, och 
Leica.  

Arbetet med en GNSS-mottagare går fortare än med totalstation då man inte behöver lägga 
tid på att etablera någon station. Det enda som krävs är att vänta några sekunder tills 
fixlösning är nådd. GNSS-mätning används ofta vid anläggningsarbete t.ex. för att mäta in 
mängder, nedgrävda ledningar så som VA, elkablar och fiber. Nackdelen med GNSS är om 
mätningen sker nära t ex en hög byggnad eller nära inpå ett skogsbryn, då kan det ofta bli 
svårt att få en fixlösning och totalstationen måste monteras upp. Detta är något att tänka på 
inför valet av utrustning för att slippa göra jobbet två gånger. 

 

3.3 Maskinstyrning 
 

Tekniken introducerades på 1990 och är idag vanlig och förekommer ofta vid större 
anläggningsentreprenader som täcker stora ytor, som exempelvis vägarbeten. 
Maskinstyrning kan användas på nästan alla maskiner, grävmaskin, schaktmaskin, och 
väghyvel är några vanliga exempel. 

Fördelarna med maskinstyrning är många: 

 Minimerar väntetid för maskinisten. Ingen utsättning behövs. 

 Maskinisten blir mer involverad i arbetet. 

 Näst intill inga stakkäppar behöver användas. Några kan behövas för att icke 

maskinpersonal skall kunna orientera sig på arbetsplatsen. 

 Bättre noggrannhet på utfört arbete. [12] 
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Det finns också nackdelar med maskinstyrning och en av dem är att maskinisten ibland blint 
litar på vad datorn säger, vilket kan leda till fel om något är fel i datormodellen eller om 
utrustningen skulle vara defekt. Kritiskt tänkande är viktigt för den som använder 
maskinstyrning.[22] 

 

3.3.1 Hur fungerar maskinstyrning 
 

I fordonet monterars en dator, till den kopplas i sin tur sensorer som man fäster på rörliga 
delar i maskinen som skall utföra själva uppgiften. På en grävmaskin sätter man fast sensorer 
på skopan och grävarmen, vilket visas i figur 13. Maskinen måste sedan kalibreras och mätas 
in så datorn vet exakt var skopan befinner sig. På t.ex. en väghyvel kopplas ett styrsystem in 
till maskinens hydrauliksystem så att bladet kan styras automatiskt när maskinen körs 
framåt av föraren.  

 

Figur 13. Grävmaskin med maskinstyrning 

 

3.3.2 Maskinstyrning med GPS 
 

Vid körning med GPS monteras en eller två GPS-mottagaren på varsin stång längst bak på 
grävmaskinen. 

 
Enkel GPS 
 
Om bara en GPS-mottagare används måste grävmaskinen snurra ett varv varje gång den 
förflyttat sig, så att riktningen på maskinen kan räknas ut. Detta är en ganska stor nackdel 
om arbetet kräver att maskinen ofta måste flyttas små sträckor åt gången. Maskiner som rör 
sig i en och samma riktning under en längre stund drabbas inte lika mycket av detta, t.ex. en 
väghyvel. [12] 
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Dubbel GPS 

Här monterar man i stället två stycken GPS mottagare på grävaren, en i varje hörn bak på 
maskinen. Nu vet alltid datorn åt vilket håll maskinen pekar och föraren behöver därför inte 
rotera maskinkroppen vid förflyttningar. Det kostar givetvis mer att ha två GPS-mottagare, 
men det underlättar arbetet markant för maskinisten. [12] 

 

Noggrannheten 

Det är den teknik som används på maskinen som styr hur exakt noggrannheten blir. Med 
GPS blir det som bäst ca 1-2 cm i höjd och plan. Detta spelar inte så stor roll om man 
använder grävmaskin och utför dikesgrävning eller dyl. En väghyvel eller en asfaltfräs har 
däremot högre krav på noggrannheten och här kan det bli problem med enbart GPS. [12] 

 

Maskinstyrning med totalstation 

För att få millimeter precision vid maskinstyrning kan man använda sig av en totalstation 
och en prisma som monteras på maskinen samtidigt som enkel-GPS används. Den etablerade 
totalstationen tar höjden från en känd punkt för att få så exakt höjd som möjligt. 
Totalstationen kommunicerar med maskinstyrningsutrustningen via radio och ger höjden till 
maskinen. Noggrannheten kommer då ner på millimeternivå.  

Nackdelen med att använda totalstation är att stationen är dyr och kan bara hantera en 
maskin åt gången. Det krävs också att en mättekniker för att montera upp och konfigurera 
stationen. Övriga problem som finns med totalstationen återfinns även här, så som krav på 
fri sikt, eller kraftiga vibrationer som kan störa mätningen. 

 

3.3.3 Millimeter GPS 
 

Millimeter GPS är ett system från Topcon som använder en 
laser som placeras på ett stativ, detta skickar sedan ut en 
10 m hög ”vägg” av laser runt om stationen. Höjden på 
laserstationen mäts upp och lasersändaren fungerar nu 
som höjdreferens till mottagaren. Noggrannheten blir nu 
densamma som en totalstation och lasersändaren kan serva 
ett obegränsat antal maskiner inom dess radie som är 
300 m. Flera sändare kan seriekopplas för att täcka upp ett 
större område. Detta illustreras i figur 14. 

 

 

 

Figur 14. Millimeter GPS 
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Det finns också en lasermottagare som kan monteras på mätstången så att den handhållna 
GPS: en också uppnår millimeternoggrannhet. Liknande tekniker finns också hos flera andra 
tillverkare.[16]  

 

3.3.4 Maskinstyrningsdator 
 

Med maskinstyrning arbetar föraren utifrån en terrängmodell som skapats och förts över till 
datorn som sitter i förarutrymme. På skärmen ser föraren t.ex. skopans höjd om det är en 
grävmaskin som används. Föraren ser om det ska fyllas eller grävas ur utan att några pinnar 
eller markeringar behöver sättas ut.  

Det finns en rad olika tillverkare inom maskinstyrningsdatorer. På PEAB i Umeå används 
bland annat datorn GeoROG från företaget SGB. Datorn är liten och kompakt och styrs helt 
med pekskärm. GeoROG kör Linux som operativsystem men användaren behöver inte ha 
några kunskaper om Linux för att använda den. Programmet som körs i datorn är UMC 3D 
(Universal Machine Control 3D) och GeoROG är kompatibel med de flesta GPS- och 
totalstationsmärken som finns på marknaden. UMC-3D visar en enkel 3d-modell av marken 
och kan ses i figur 15. 

 
GeoROG kan köra följande format: 

 DXF 

 DWG 

 ASCII 

 Land-XML 

 AnPakke 

 Excel 

Några exempel på anläggningsmodeller som förekommer 
och som kan köras med GeoROG: 

 Väglinjer med tillhörande höjder och tvärfall 

 Komplexa normalsektioner 

 Terrängmodeller (triangelmodeller) 

 Punkter 

 Baslinjer 

 Höjder 

 

Se figur 15 för ett exempel på hur en terrängmodell kan se ut. Föraren kan bland annat se vid 
vilken sektion i vägen hen befinner sig, vägmitt mm.  

För att mata in data till GeoROG kan man använda ett vanligt USB-minne, eller koppla in ett 
GSM-modem och sedan koppla upp sig mot datorn på kontoret för att föra över filerna 
direkt. Mätteknikern behöver då inte ens åka ut till maskinen i fråga, vilket är en mycket 
tidsbesparande funktion. [17] 

Figur 15. UMC-3d 
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3.4 Program 
 
En mättekniker jobbar med olika program för att ta fram det underlag som behövs för att 
göra en utsättning, inmätning osv. Två vanligt förekommande program är GEO och AutoCAD 
som täcker upp de flesta behoven som en mättekniker kan ha. 
 

 

3.4.1 Geo 
 

Programmet är utvecklat av SGB och används vid bland annat projektering, utsättning, 
inmätning och design. Geo kan byggas på med moduler för väglinjer, volymberäkningar, 
terrängmodeller, tunnelhantering och nätutjämning. De vanligaste filtyperna är kompatibla 
med Geo, exempelvis dwg, dxf, land-XML m.m. [18]  

 

3.4.2 AutoCAD Civil 3D 
 

Programmet är utvecklat av Autodesk och är ett ritverktyg som har en BIM-lösning (Building 
Information Modeling) för konstruktion och dokumentation av mark-, väg- och VA-projekt. I 
programmet kan det mesta visualiseras i 3d och används ofta för att skapa terrängmodeller 
till maskinstyrning. Programmet är framtaget för projektörer, konstruktörer och tekniker 
som arbetar med transport-, mark-, och vattenprojektering. [19] 
 

3.4.3 Filformat 
 

Det finns en rad olika filformat som användas idag och beroende på projektet så varierar ofta 
filformatet. Några vanligt förekommande filformat beskrivs nedan.  

 

DWG 

DWG är en förkortning av engelskans DraWinG och är standardformatet i AutoCAD. 
dwg-formatet är kompatibelt med de flesta CAD-programmen på marknaden. [20] 

 
DXF 

Förkortningen står för Drawing eXchange Format. Det är inte ett renodlat AutoCAD format 
utan mer en industristandard och kan användas av många olika CAD- och grafiska program. 
Detta tillåter användare att dela med sig av ritningar till varandra trots att de inte använder 
samma programvara. Beroende på vilket program som skapat dxf-filen så kan vissa objekt se 
annorlunda ut om filen öppnas i ett annat program.  [20] 
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Land-XML 

Filformatet skapades genom ett samarbete mellan olika företag, bland annat företaget 
Autodesk som står bakom AutoCAD. Det är likt dxf-formatet på det sättet att det kan öppnas 
av många olika program, xml gör att även en vanlig webläsare kan öppna filen. En LandXML 
fil innehåller information om punkter, ytor, terrängmodeller, linjer, profiler och koordinater.  
Filformatet används ofta vid maskinstyrning. [21] 

 

4 Mätmetod 

En mättekniker jobbar mycket med utsättning och inmätning. Utsättning går ut på att 
markera var något skall byggas, grävas, borras, placeras osv. Inmätningen används för att 
dokumentera vart objekt har blivit placerade, t.ex. nedgrävd fiber eller VA. Det används 
också för att utföra kontroller av höjder och placeringar av byggnadsdetaljer eller större 
objekt som t.ex. brofundament, trottoarkanter, avloppsbrunnar mm.   

 

4.1 Inför mätningsarbetet 
 

Arbetet med att anpassa handlingarna inför mätarbetet varierar givetvis beroende på vad det 
är för arbete som skall utföras. För regelrätt utsättning med GPS eller totalstation krävs en 
del omarbete för att kunna använda underlaget i en handdator.  

Beroende på vilket märke och modell av handdatorn som används krävs olika filer. Vissa 
klarar dwg från start men en del kräver att dwg-filen konverteras till dxf eller något annat 
format.  

En ritning som skickas ut till entreprenören kommer ofta i pappersform eller PDF för 
utskrift. För att kunna arbeta effektivt med materialet krävs det att projektören skickar med 
ritningen i originalformatet, vanligtvis dwg (AutoCAD format). Om projektören bara skickar 
med ritningen i PDF blir extra arbete för att konvertera den till dwg eller dxf. En PDF måste 
oftast ritas om för att den skall gå att arbeta med i handdatorn. 

Problemet som uppstår då mätteknikern skall använda dwg-filen är att den egentligen endast 
är gjord för att producera en pappersritning. Filen är sällan byggd på det sätt som krävs för 
att den skall gå att använda i handdatorn. Detta gör att det finns en rad saker som 
mätteknikern måste åtgärda för att ritningen ska bli användbar. 

 

4.2 Transformation av koordinatsystem och mått 
 

Vanligt förekommande är att underlaget är ritat utan anpassning till koordinatsystemet som 
mätteknikern kommer att använda sig av vid utsättning. Projektören har alltså ritat med 
zenit nere i vänstra hörnet i CAD-programmet. Mätteknikern måste då leta upp de 
koordinatsatta punkterna som projektören utgått ifrån, och sedan ”vrida” in ritningen till rätt 
plats.   
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4.3 Optimera dwg-filer 
 

Mätteknikern vill endast använda de linjer som är relevanta för utsättningen, onödig 
information på ritningen tar upp plats och gör ritningen svårnavigerad i handdatorn. Om 
handdatorn inte heller är av senaste modell, går det oftast segt att hantera stora dwg-filer 
med mycket information på, vilket givetvis är frustrerande för användaren. Allt som är finns 
med på ritningen men inte skall sättas ut är oftast onödig. T.ex. om en grundplatta skall 
sättas ut inför gjutning behövs inte lagret som beskriver ytteväggen, eller vilka träd som finns 
utplacerade framför huset. 

En sammanhängande linje är ofta användbart vid utsättning av ett långt sammanhängande 
objekt, t.ex. vägkant, eller liknande. Om en sådan naturlig kant ritats med många små linjer 
med verktyget Line blir det problem när linjen skall markeras i handdatorn, i stället för att 
jobba kontinuerligt måste varje liten bit av kanten markeras vid utsättning.  

Motsatt problem uppstår om t.ex. en husgrund ritats med polyline, det blir då omöjligt att 
sätta ut hörnen. Grunden måste då brytas upp med explode i AutoCAD/Geo eller i 
handdatorn, om en sådan funktion finns för den enheten.     

 

4.4 Höjder 
 

En 2d-dwg från projektören innehåller sällan höjddata som går att använda i handdatorn. En 
höjdfil måste då skapas manuellt genom att skriva in plushöjderna som ibland finns som text 
i 2d-ritningen. Höjderna finns vanligtvis inskrivna i tvärsnittsritningen och här måste 
mätteknikerna hämta rätt höjd för rätt sektion.    

Mätteknikern måste också vara uppmärksam på om det är rätt höjdsystem som används i 
ritningen. Projektören hämtar fixhöjder från kommunen eller lantmäteriet och det händer att 
de höjder som hämtas inte är samma höjdsystem som projektet byggs i. Lokalt i Umeå skiljer 
sig RH 70 ca 28cm från RH 2000 och RH 00 skiljer sig ca 1 m från RH 2000. Sådana höjdfel 
blir således ett stort problem om de inte uppmärksammas. 

I vissa fall har inte projektören skickat med någon dwg-fil utan endast skickat med ritningen 
i PDF format.  
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5 Genomförande med Intervju och enkät 

För att få in så mycket information på ett relativt enkelt sätt valdes enkätformen för lätt nå ut 
till flera personer vitt spridda över Sverige. Samma frågor som i enkäten ställdes också till de 
personer som intervjuades, men även ytterligare frågor som spontant dök upp under 
intervju. Intervjun med Thomas Hermansson har i stort sett egna frågor som inte stod med i 
enkäten. Intervjuerna gjorde för att få utförligare svar, då en enkät lätt läggs åt sidan eller får 
allt för korta svar.  

 

5.1 Enkäten 
 
Enkäten skapades med Googles enkätverktyg och skickades ut till Peabs mättekniker runt om 
i Sverige och kan ses i figur 16. Enkäten fanns tillgänglig under ca 2 veckor och alla som 
svarade var anonyma. Orsaken till att svaren är anonyma är att de som svarade inte skulle 
känna att deras åsikt registrerades och därav låta bli att svara. 

Fyra enkätfrågor togs fram med hjälp av Andreas Barkar som har examen i statistik och 
jobbar som arbetsledare på PEAB mark i Umeå. Robert Vikström som arbetar som 
mättekniker på Peab Umeå hjälpte också till att konstruera frågorna.  

Två av frågorna är femvalsalternativ för att kunna illustreras i form av ett diagram. De två 
frågorna som är mer öppna ställdes för att få veta hur mätteknikerna arbetar med sitt 
material och hur de vanligtvis får modifiera inkomna handlingar. 

 

Den första frågan: ”Hur ofta måste du modifiera underlaget från projektören vid ett nytt 
projekt, för att kunna arbeta med det i en GPS/Totalstation?”   
Utformades för att försöka ringa in hur vanligt förekommande själva omarbetet är, och 
knyter an till frågeställningen. Svaret är i fem vals allternativ för att få en statistisk spridning 
som går att presentera i diagramform. 

Fråga två ”Hur modifierar du underlaget från projektören för att kunna använda det i din 
GPS/Totalstation?” 
Den här frågan utformades för att få in fakta på hur mätteknikerna inom PEAB egentligen 
arbetar med ofullständigt underlag. Frågan är också en del av frågeställningen i början av 
rapporten. Detta kan även komma PEAB och dess konsulter till nytta om de vill förändra sitt 
arbetssätt med ritningsunderlag. 

Den tredje frågan ”Hur lång tid brukar modifieringen av materialet ta för dig?” 
Frågan utformades för att försöka få en tidsaspekt på mängden arbete som vanligtvis läggs 
ner på ett projekt. För att få det till ett diagram tipsades Andreas Barkar om att svaren 
fördelades genom 1-5 spridning, där 1 är närmast aldrig och 5 närmast alltid. 
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  Figur 16. Enkätundersökningens 

utformning.  
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5.2 Intervjuer 
 

Intervjuerna utfördes som en selektiv kvalitativ intervju, där frågorna i enkäten låg som 
grund, men i det ställdes också uppföljnings frågor och helt spontana frågor under 
intervjuerna. De kan läsas i de transkriberade intervjuerna. Intervjun med projektör ställdes 
med allmänna öppna frågor och ställdes för att försöka få svar på de problem som 
uppmärksammats i enkäten och övriga intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes på plats hos de aktuella personera och spelades in på en 
mobiltelefon. Frågorna från enkäten skickades till personera via mail i förväg, för att ge 
personerna lite tid att fundera ut bra svar. Intervjuerna utfördes av informell karaktär då 
frågorna inte var strikt styrda på förhand, bara frågorna från enkäten var förbestämda. 

 

 
6 Resultat 

6.1 Enkätresultat 
 

Av 132 listade mätningstekniker hos Peab i Sverige svarade 35 på en via mail utskickad enkät.  

Nedan redovisas svaren från enkäten. Fråga 1 och 3 redovisas med stapeldiagram och 
frågorna 2 och 4 har sammanfattats i punktform. 

Frågan: 

”Hur ofta måste du modifiera underlaget från projektören vid ett nytt projekt, för att kunna 
arbeta med det i en GPS/Totalstation?”  

Här svarade 69 % (24 st.) att de alltid måste modifiera materialet. Värt att tänka på är att alla 
som svarat på enkäten troligtvis inte uteslutit underlag för maskinstyrning som i sig inte skall 
behövas omarbetas. Det var inte någon som svarade aldrig på den här frågan. Svaren visas i 
figur 17.  

 

  
Figur 17. Antalet personer som 
måste åtgärda handlingen 
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På frågan ”Hur modifierar du underlaget från projektören för att kunna använda det i din 
GPS/Totalstation?” blev svaren bland annat: 

 ”Det är vanligt att arkitekten bara skickar PDF-ritningar, så oftast måste man börja 

med att ringa och fråga efter dwg-ritningar.  

 

 Vrida in underlaget i rätt koordinatsystem 

 

 Transformera ritningen från millimeter till meter - När det inte går att transformera 

dwg-filen måste man extrahera filen till .geo, för att sedan spara om den som .dwg 

och sedan transformera den till meter.” 

 

 ”Omvandla till rätt format t.ex. dxf. dwg. pxy. mm. 

 

 Transformera till rätt koordinatsystem Lokalt till rikets system T.ex. sweref99 1800 

eller st. 74 Rh00. 

 

 Sätta samman info från flera olika ritningar till en komplett 3d ritning som går att 

använda i instrument och data program. 

 

 Rätta fel i ritningen. 

 

 Projektera om ritningar som är fel. 

 

 Samordna ritningar för att se att inget kolliderar.” 

 

 ”Lägga det i rätt koordinatsystem 

 

 Ta bort "onödig" information 

 

 Göra hela linjer istället för korta segment 

 

 Göra mbs-filer eller linjemodellfiler eller terrängmodeller 

 

 Lägga in höjder ” 
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Frågan: ”Hur lång tid brukar modifieringen av materialet ta för dig?” 

Här svarade 43 % mer än 8 timmar. Enligt svaren i enkäten på hur omarbetet gick till så 
svarade många att modifiering av underlag inte bara skedde vid en tidpunkt utan var ett 
återkommande moment under hela projektet. Diagramet i figur 18 visar tidsåtgången. 

 

 

Figur 18. Tidsåtgång för modifiering av material. 

 
På frågan ”Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att underlaget från projektörerna 
skulle se för att underlätta ditt arbete?” blev några av svaren: 

 Jobba i rätt koordinatsystem 

 

 Höjden skulle hänga med d.v.s. inte bara text 

 

 Färdiga linjer, städade och "förenklade" så långt det går 

 

 Färdiga linjemodeller 

 

 Granskade och klara för utsättning 

 

 ”Först och främst se till att vi får tillgång till ritningar i god tid innan ett bygge drar 

igång och ofta är det massor av revideringar som görs under byggnationen. Det gör att 

vi i vissa fall får göra egna nödprojekteringar då inte underlaget är genomtänkt från 

början. Detta tar mycket extra tid och kostar pengar. Bättre att starta bygget en vecka 

senare och ha färdiga handlingar än att behöva göra samma moment flera gånger.  

 

 ”För det andra ritat på rätt ställe så man slipper skala och transformera om 

ritningarna.” 
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 ”Se till att man får tillgång till dwg-ritningar i tidigt stadium.  Oftast får man bara 

tillgång till PDF-filer som man får göra om till dwg: er och sitta och skala om. Ibland 

kanske en avvägning behöver göras i förfrågningsunderlaget och då vill man ju veta 

var bygget är. Då har vissa projektörer svårt att fatta varför vi behöver en dwg till. Ni 

har ju PDF säger de.” 

 

 ”Börja rita i 3D och det bästa vore om man kunde använda sig av ritningen och lägga 

in den rakt av i maskinen. Detta skulle spara mycket tid. Dock kräver det att vi får rätt 

underlag från början och det kommer revideringar skickat direkt. Det känns som det 

lär dröja 10-15år till. ” 

 

 

6.2 Resultat av Intervju 
 

Här pressenteras citat ur intervjuerna med Kent Abrahamson och Thomas Hermansson som 
finns transkriberade i bilaga 1. 
 

6.2.1 Kent Abrahamsson uppdragsledare på Envix AB 
 
Kent har arbetat med mätning/mängdning på stora anläggningsprojekt så som Botniabanan 
och Ådalsbanan.  
 

[Hur ofta måste du modifiera underlaget från projektören vid ett nytt projekt, för att kunna 
arbeta med det i en GPS/Totalstation?] 

”Ja alltså det är alltid kan man säga. Det finns inte en projektering som du inte behöver 
förändra eller måste vara och peta i. Så det går aldrig att sätta ut bara utifrån bara direkt från 
det de projekterat (2d-ritningen)”. 
 

[Lägger projektören aldrig in höjddata direkt i ritningsfilen, ex dwg, pdf?] 

”-Nej de visar aldrig några schakter eller något sånt, utan de visar i normalsektionen hur dom 
vill att det ska se ut med en principskiss, och då är det våran sak att se till så att det är så runt 
hela objektet. Man kan säga att det är alltid som vi måste modifiera för att få det att funka ute 
i verkligheten.” 
 

[Hur modifierar du underlaget från projektören för att kunna använda det i din 
GPS/Totalstation?] 

”-Det vanligaste är att det är fel koordinatsystem och fel höjdsystem när det kommer från 
projektör.”  

”-Det andra som är vanligt är att de har blandat höjdsystem.” 
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[Hur lång tid brukar modifieringen av materialet ta för dig?] 

”-Så hur lång tid man lägger ner vet jag inte riktigt, det är hela tiden man måste vara 
uppmärksam och läsa och titta på handlingen så att det blir rätt. ” 

 

6.2.2 Thomas Hermansson markprojektör på WSP Umeå. 
 

[Hur mycket tid skulle det ta att göra materialet färdigt för utsättning direkt från början?] 

”-Det vi gör nu är till 90% det är att projektera allt i en anläggningsmodell, alltså då är allt 
tillrättalagt för en mättekniker, så kan dom lyfta in hela den modellen i sina instrument så 
har dom x, y, z.” 

[Hur gör ni för att få fler att beställa i 3d?] 

”-WSP gjorde skickade ut en enkätundersökning till de stora entreprenörerna där vi frågade 
hur de ville att materialet skulle utformas.” 

”-Detta har gjort att vi får beställningar där vi ska ta fram 3d-modeller rakt av. Så vi har visat 
vilket jobb entreprenörerna lägger ner.” 

[Mättekniker svarade i min enkät att det var ofta fel koordinatsystem, eller att ritningen 
inte var invriden på rätt sätt. Vad kan det bero på?] 

-Grunden till det att vi och andra konsulter får in beställningar där det inte står ett ord om 
3d, och då jobbar vi fram 2d-ritningar som beställningen syftar på och levererar dessa. 

-Entreprenören kan då ringa och säga ”skicka allt underlag ni har” och då skickar vi 
underlaget som det är, då vi inte får betalt för att göra nått mer med det. Entreprenören får 
då ett riktigt rörigt underlag som det tar tid innan det kan användas effektivt i t.ex en 
handdator. 

[Blir det mycket dyrare att projektera i 3D?] 

-Det beror på hur komplicerat jobbet är, så det är lite svårt att säga. Men kanske 15-20% 
dyrare på totalsumman. 
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6.3 Resultat sammafattning 
 

I rapporten ställdes tre frågeställningar.  

 Vilka tekniker finns det inom mätning? 

 Vad måste en mättekniker vanligast åtgärda i en 2D-handling? 

 Hur skulle samarbetet mellan projektörer och entreprenörer kunna göra detta arbete 

bättre och eliminera dubbelarbete? 

Den första frågan är bred och rapporten beskriver de vanligaste teknikerna inom mätning, 
som är GPS-, och lasermätning. Läsaren bör ha fått en grund att stå på och känna till en del 
om mätteknik. 

Fråga nummer två är ett resultat av en enkätundersökning och intervjuer av folk inom 
byggbranschen. Intervjuerna och svaren på enkätundersökningen ger en god bild av vilket 
sorts arbete en mättekniker ofta måste lägga ner på omarbete av 2D-handlingar.  

Kommunikation mellan projektör och entreprenör är en lösning på det extra arbete som 
utförs idag. Om mätteknikerna hos entreprenören fick vara mer delaktiga i projektörernas 
arbete så kan båda parter dela erfarenheter och fel kan undvikas. 
 

6.4 Kostnader för omarbetet 
 

Att ta reda på hur många timmar databehandling mätteknikern lägger ner i genomsnitt på ett 
projekt är svårt att uppskatta. Speciellt då tiden kan skjuta i höjden om det kommer ut 
mycket revideringar på underlaget som då måste bearbetas ytterligare en gång.   

Det är svårt att exakt se vad entreprenören lägger ner på databehandling (mätteknikers 
datortid) då mätteknikerns tid inte skrivs in som en egen post i kostnadskallkylen utan ingår 
i tjänstermansdelens procentpåslag. 

Mätningsteknikerns tid är kalkylerad på hur mycket mätning som skall göras och med vilka 
instrument. Den som gör kalkylen måste uppskatta hur mycket databehandling som kan 
tänkas behövas för ett projekt.   

Den som lägger kalkylen måste då försöka uppskatta hur många timmar mätteknikern måste 
lägga ner på dataarbete om handlingen inte är projekterad i 3d. Det blir också svårt att 
beräkna hur mycket extra tid som måste läggas ner på att t.ex. bygga om en 3D-modell för 
maskinstyrning om det kommer ut en revidering på underlaget.  

 

6.5 Kostnaden för projektören 
 

En 2D-projektering står idag för ungefär ca 10 % av totalkostnaden. Att projektera i 3D är för 
tillfället dyrare än en traditionell 2D-projektering och kostar ungefär ca 15-20 % av 
totalkostnaden.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och analyseras rapportens metod och resultat. 
 

7.1 Metod  
 

Valet att göra en enkätundersökning och intervjuer var egentligen inget som var planerat från 
början, men allt eftersom jag börjat skriva på litteraturstudien insåg jag att det skulle bli 
svårt att få fram fakta runt mina frågeställningar. Jag frågade givetvis min handledare men 
kände att jag behövde nå ut till fler personer för att få en bredare bild av hur det egentligen 
ligger till. Att göra en enkätundersökning och intervju är verkligen inte något man gör i en 
handvändning och att utforma frågorna till enkäten och intervjun var betydligt svårare än jag 
tott. Andreas Barkar som arbetar som arbetsledare på PEAB har examen i statistik och kom 
med bra tips på hur man egentligen skall utforma frågor om man vill skapa någon sorts 
statistik.   
 

7.1.1 Urval till intervju 
 

De personer jag valde att intervjua hade jag sen tidigare fått viss kontakt med genom skolan 
eller arbete och det föll sig naturligt att söka kontakt med dessa igen. Jag ville inte bara få 
mätteknikernas bild av situationen och försökte därför söka mig mot projektörssidan för att 
få deras synvinkel på problemet.  

Intervjuerna blev an informell karaktär då det dök upp naturliga följdfrågor under inte 
intervjuernas gång. Att helt kunna förutse och strikt följa ett frågeformulär blev för svårt. 

Jag valde att skicka ut enkätfrågorna till mätteknikerna på PEAB, då jag hade tillgång till 
deras mailsystem, det var ett självklart val helt enkelt. 
 

7.1.2 Varför utformat frågorna som jag gjort 
 

Mitt ursprungliga mål var att försöka få fram hur mycket tid mättekniker lade ner på 
omarbete och sedan jämföra det mot vad det skulle kosta om projektören i stället utförde det 
arbetet. Det visade sig omöjligt att få några direkta siffror på hur mycket av en mätteknikers 
tid som var datorbehandling. Hade denna data varit tillgänglig hade en jämförelse mot 
projektören kunnat görats, men jämförelsen hade nog varit ett helt examensarbete i sig.   

Detta för att svaren inte uteslutande skulle komma från entreprenörssidan.    
 

7.2 Analys 
 
De problem som mätteknikerna upplever med ofullständigt underlag beror i många fall på 
beställarens val. När beställaren ser svart på vitt att kostnaden för 2D- och 3D-projektering 
så väljer många tyvärr den billigare 2D-lösningen. Att 2D-ritningen sedan måste åtgärdas 



  

 

32 

 

hos entreprenören vilket kommer att kosta pengar, är inte något som är helt lätt att se eller 
förstå hos många beställare. 

Det är många entreprenören som inte ser nyttan med att köpa en dyrare projektering när 
entreprenören alltid tidigare åtgärdat materialet och utfört uppdraget. Det blir ännu svårare 
för beställaren då det inte heller är säkert att entreprenören ger ett lägre pris på sitt anbud 
även fast det är projekterat i 3D.  

Frustrationen hos mättekniker som får ritningarna skickade till sig som PDF och måste ringa 
projektören för att få ut materialet i dwg är stor. Stora projektörsfirmor som t.ex. WSP är helt 
införstådda med detta problem, men är så illa tvungna att leverera 2D-ritningar om kunden 
beställt det. Att jobba fram ett 3D-material gratis är självklart inte hållbart för dem. 

Ett exempel på en tidsbesparing med 3D-projektering är vid revideringar. Om en 
mättekniker anpassat en 2D-ritning antingen för utsättning eller maskinstyrning och det 
släpps en revidering av ritningen från projektören, så måste mätteknikern i värsta fall göra 
om sitt arbete en gång till för att det skall vara samma som revideringen. Detta tar tid och i 
värsta fall kan produktionen stå stilla eftersom det saknas maskinstyrningsmodeller. Om 
underlaget är projekterat i 3D från början så kan det reviderade underlaget direkt föras över 
till handdator eller maskinstyrningsdatorn utan större avbrott. Givetvis kan också 
projektörerna rita fel, med ett effektivt kvalitéts system tror jag fördelarna överväger 
nackdelarna. 

Jag tror att det kommer vara en övergångsperiod då beställaren inte tjänar något på att 
beställa i 3D och det beror på att entreprenörerna måste vänja sig vid att få handlingarna 
direkt i 3D. Entreprenörerna måste kommunicera med projektörerna så att materialet passar 
deras arbetssätt, så att de helt enkelt får vad det behöver och inte måste ändra något varje 
gång. Förhoppningsvis kommer bättre underlag ge smidigare arbetsgång och mindre 
förseningar, som i sin tur innebär mindre ÄTOR (ändring och tilläggsarbeten) för 
beställaren. 

Samtidigt som projektörernas priser för 3D-projektering kommer att minska allt eftersom 
folk blir inkörda med att rita i 3D direkt från start. Det gäller bara att fler och fler beställare 
börjar beställa 3D-projektering och försöka se den långsiktigta besparingen. 

Jag tror det finns pengar att spara genom att flytta arbete till projektörerna och att projektör 
och entreprenör inleder ett tidigt samarbete för att får fram det bästa underlaget. Ett förslag 
till ytterligare studier är att följa ett anläggningsprojekt som projekteras i BIM (byggnads 
informations modellering), där arbete i 3D är den största skillnaden från traditionellt 
CAD-arbete. BIM är relativt oanvänt på anläggningssidan och en rapport som undersöker ett 
sådant projekts effekter och konsekvenser hade varit intressant. 
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9 Bilaga 1 
 

9.1 Intervju med Kent Abrahamsson på Envix AB 
 

Kent Abrahamsson jobbar idag som projektledare vid Envix AB i Umeå, som är ett 
miljökonsult bolag. Han har bakgrund som mätningstekniker och har jobbat med projekt 
som Botniabanan och Ådalsbanan. Kent fick svara på webenkäten och även muntligt på 
frågorna. Utöver frågorna blev det sedan en öppen diskussion kring mätbranschen i stort och 
hans egna erfarenheter. 

 

[Hur ofta måste du modifiera underlaget från projektören vid ett nytt projekt, för att kunna 
arbeta med det i en GPS/Totalstation? ] 

-Ja alltså det är alltid kan man säga. Det finns inte en projektering som du inte behöver 
förändra eller måste vara och peta i. Oftast det projektörerna projekterar är ju det färdiga, 
dom visar som det kommer bli när det är färdigt så att säga. Men när vi kommer dit från 
början så kommer vi göra urgrävnings schakter, isolering kanske en bit utanför 
grundläggningen och en massa annat som de då visar i normalsektioner. Så det går aldrig att 
sätta ut bara utifrån bara direkt från det de projekterat (2d-ritningen). 

[Lägger projektören aldrig in höjddata direkt i ritningsfilen, ex dwg, pdf?] 

-Nej de visar aldrig några schakter eller något sånt, utan de visar i normalsektionen hur dom 
vill att det ska se ut med en principskiss, och då är det våran sak att se till så att det är så runt 
hela objektet. Man kan säga att det är alltid som vi måste modifiera för att få det att funka ute 
i verkligheten. 

”Hur modifierar du underlaget från projektören för att kunna använda det i din 
GPS/Totalstation?” 

-Det vanligaste är att det är fel koordinatsystem och fel höjdsystem när det kommer från 
projektör. Ibland är det inget höjdsystem eller koordinatsystem, zenit alltså är nere i vänstra 
hörnet på ritningen, det är rätt så vanligt. 

-Det andra som är vanligt är att de har blandat höjdsystem, alltså de har tagit en fix från 
RH2000 som är det höjdsystem som gäller här i Umeå tex. 

-Men då har de hittat en gammal fix och inte uppmärksammat att den höjden är från RH70. 
Så när man då går från en fix till en annan då upptäcker man att man har ett fel på 28cm. Det 
är för att RH70 skiljer i snitt 28 cm här i Umeå från RH2000.  

-När man börjar hitta fel på ganska precis 1 m, då har de tagit fel fix från RH00. Det system 
är från 1900, så mellan RH70 och RH00 skiljer det ungefär 72 och mellan RH70 och RH00 
skiljer det ca 28 cm, så det blir ungefär 1 m fel i höjd på grund av att dom inte 
uppmärksammat vilket höjdsystem de tagit fixen från.  
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-De kan ha hittat en kommunal eller lantmäterifix och sen inte kollat om den fixen är i det 
höjdsystem de projekterar i. Det är ett jätte vanligt fel. Så det måste man vara uppmärksam 
på. 
 

[Hur lång tid brukar modifieringen av materialet ta för dig?] 

-Man måste hela tiden under byggets gång vara uppmärksam på vad det är man har fått från 
projektören och vad det är man har ändrat. Ibland händer det att man ändrar fel, och 
projektören har rätt i sin ursprungliga ritning men man har uppfattar det fel.  

-Så hur lång tid man lägger ner vet jag inte riktigt, det är hela tiden man måste vara 
uppmärksam och läsa och titta på handlingen så att det blir rätt.  
 

[Jag och min handledare Robert kikade på en ritning där plushöjden för en ledning var 
utskriven på ritningen men bara som text och inte som ett värde som handdatorn kunde 
läsa. Hur vanligt är det?] 

-Så är det alltid. Men då är det inte bara det bekymret. Om det då tex är tre ledningar i den 
här ledningsgraven, att då veta vilken av dessa ledningar projektören avser i 2d-ritningen är 
inte alltid lätt. Man måste hålla reda på normalsektion, profil och längdriktningen hela tiden, 
för att veta att du är rätt ute och även läsa den tekniska beskrivningen för att veta att man är 
rätt ute. Så att bara titta på en ritning går inte.  
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9.2 Thomas Hermansson, markprojektör på WSP 
 

[Hur mycket tid skulle det ta att göra materialet färdigt för utsättning direkt från början?] 

-Det vi gör nu är till 90% det är att projektera allt i en anläggningsmodell, alltså då är allt 
tillrättalagt för en mättekniker, så kan dom lyfta in hela den modellen i sina instrument så 
har dom x, y, z. Det är linjer som beskriver hela anläggningen så att säga, vissa entreprenörer 
köper de här modellerna av oss nu så de inte ska behöva lägga någon tid på omstrukturering 
av underlag.  

-Vi har t.ex. en markentreprenör där entreprenörens mättekniker är med i våra projekt, de 
beställer precis vad de vill ha och så tar vi fram de linjerna om det tex är ett magasin, 
parkeringshus, väg eller liknande så kan de säga att de vill ha terrass för den här 
konstruktionen, både för vägen och den här nya rampen så det sitter ihop i en modell. Vi 
projekterar fram överytan och sen flyttar vi ner så vi får fram terrasen alltså schaktbotten för 
hela modellen. I de fallen är det ingen handpåläggning, då tar de direkt modellen in i sina 
instrument. 

-Men det beror på hur man börjar, då har vi fått en beställning från entreprenören att gör det 
här i 3d på en gång. Idag tror jag inte det är någon entreprenör som inte jobbar 
utsättningsmässigt i 3d.  

-De går med GPS och totalstation, men det är klart om de bara får en pappersritning, då är 
det mycket jobb för dem, då måste de i princip rita upp allt igen. Men det tror jag inte 
inträffar nån gång. Ofta är det så i ett traditionellt jobb där man inte har frågat om någon 3D-
modell, så då har vi ändå projekterat ganska långt i 3d. Ungefär 70% i 3d och resten har vi 
jobbat i 2d bara och dragit linjer som inte har nått Z. 

-Jag tror det är i de fallen när vi skickar över de dwg filerna, då blir det mycket jobb för 
mätteknikerna att sitta och ändra om de här linjerna till 3d. Det är ofta mycket mindre 
projekt som inte projekteras så ofta i 3d, t.ex. skol- och dagisgårdar, och fastighetsmark för 
bostadsbyggande. 
 

[Hur gör ni för att få fler att beställa i 3d?] 

-WSP gjorde skickade ut en enkätundersökning till de stora entreprenörerna där vi frågade 
hur de ville att materialet skulle utformas. Så vi har i vår tur haft träff med våra största 
beställare och berättat att entreprenörerna nu lägger ner en massa tid just på att ta hand om 
data och att man ska flytta den tiden till projektören i stället. Detta har gjort att vi får 
beställningar där vi ska ta fram 3d-modeller rakt av. Så vi har visat vilket jobb 
entreprenörerna lägger ner.  

-Så det är lite en tradition, de äldre beställarna är vana att jobba med 2d ritningar och är 
vana vid pappersformat har lite skeppsis mot det nya. Många beställare säger att ”3d får vi 
ändå av entreprenörerna, de har alltid fixat det själva” och ”att det ingår i 
entreprenadssumman”. Men det är kanske en veckas jobb som dom får betala, för ingen 
jobbar gratis.  
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[Mättekniker svarade i min enkät att det var ofta fel koordinatsystem, eller att ritningen 
inte var invriden på rätt sätt. Vad kan det bero på?] 

-Grunden till det att vi och andra konsulter får in beställningar där det inte står ett ord om 
3d, och då jobbar vi fram 2d-ritningar som beställningen syftar på och levererar dessa. 
Entreprenören kan då ringa och säga ”skicka allt underlag ni har” och då skickar vi 
underlaget som det är, då vi inte får betalt för att göra nått mer med det. Entreprenören får 
då ett riktigt rörigt underlag som det tar tid innan det kan användas effektivt i t.ex en 
handdator. Mätteknikerna kan då ringa tillbaka och säga att det inte går att använda, så vi 
skulle kunna fixa ett jättefint underlag om vi bara fått beställning på det. 
 

[Blir det mycket dyrare att projektera i 3D?] 

-Det beror på hur komplicerat jobbet är, så det är lite svårt att säga. Men kanske 15-20% 
dyrare på totalsumman. Vet vi att det bara är ritningar lägger vi inte ner så hemskt mycket 
tid på 3d, men vet vi att det ska levereras i 3D, då börjar man ju rätt och då går allt mycket 
bättre. Vår informationskampanj om 3d projektering har get resultat och vissa entreprenörer 
beställer nu nästan uteslutande materialet i 3d, och det är väldigt positivt.  
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11  Figurer 

Figur 1. Omloppsbana 

Tillgänglig: http://www.geo.info.hu/portal2007/images/stories/bgy-
kepek/19528a4_large0.jpg 
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 2.Kodmätning   

Tillgänglig: http://www.lantmateriet.se/Global/Kartor%20och%20geografisk%20informatio
n/GPS%20och%20m%c3%a4tning/GPS_satellitpositionering/Bilder/kodmatning_redigerad
.jpg 
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 3. Bärvågsmätning   

Tillgänglig: http://www.lantmateriet.se/Global/Kartor%20och%20geografisk%20informatio
n/GPS%20och%20m%c3%a4tning/GPS_satellitpositionering/Bilder/bestamning_periodob
ekanta.png 
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 4. Lilje C, Engfeldt A, Jivall L (2007). Introduktion till GNSS 
Tillgänglig: http://www.lantmateriet.se/Global/Kartor%20och%20geografisk%20informatio
n/GPS%20och%20m%C3%A4tning/Geodesi/Rapporter_publikationer/Rapporter/LMV-
rapport_2007_11.pdf 
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 5. Relativ positionering 
Tillgänglig: http://www.lantmateriet.se/Global/Kartor%20och%20geografisk%20informatio
n/GPS%20och%20m%c3%a4tning/GPS_satellitpositionering/Bilder/relativ_positionering.p
ng  
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 6. Swepos 
Tillgänglig: http://swepos.lmv.lm.se/pix/swepos2009.jpg 
Hämtad: 2012-12-15 
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Figur 7. Elipsioden 
Tillgänglig: http://www.lantmateriet.se/Global/Kartor%20och%20geografisk%20informatio
n/GPS%20och%20m%C3%A4tning/Referenssystem/3D-system/Ellipsoid.pdf  
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 8. Höjdsystem 
Tillgänglig: http://www.lantmateriet.se/Global/Kartor%20och%20geografisk%20informatio
n/GPS%20och%20m%c3%a4tning/Referenssystem/Hojdsystem/Bilder/geoidprofil1.gif  
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 9. Mätnicklas.se ”Totalstation” 
Tillgänglig: http://www.matniklas.se/images/Min_totalstation.JPG 
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 10. Foto: Jonas Stridfeldt 

Figur 11. Foto: Jonas Stridfeldt 

Figur 12. Leica ”Totalstation” 
Tillgänglig: http://education.leica-geosystems.eu/images/new/product_solution/TPS_Viva-
Smartstation_Package_PIC_180x180.jpg 
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 13. Maskinstyrning på småskaliga entreprenader 
Tillgänglig: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/147999.pdf 
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 14. The kellog repport, “Laser augmentation of GNSS position” 
Tillgänglig: http://www.kelloggreport.com/photos/11200_grader.jpg 

Figur 15. UMC-3D 
Tillgänglig: http://www.sbg.se/images/stories/GeoROG/georog02.png 
Hämtad: 2012-12-15 

Figur 16. Enkätundersökning 

Figur 17. Enkätundersökning 
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