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Sammanfattning 
Utsättningsarbetet är en viktig del av byggprocessen. Förutom att få byggnadens 
placering på fastigheten att överensstämma med situationsplanen så gäller det även att 
byggnadens olika beståndsdelar hamnar på rätt plats. Att upprätta en byggnad efter 
ritningar och beskrivningar tar tid och kräver noga planering. 
 
Tack vare den avancerade mätutrustningen som finns tillfälligt i dagsläget så har 
utsättningsarbetet kunnat genomföras mer noggrant. Däremot garanterar detta inte att 
arbetet som utförs blir rätt direkt! Det krävs en blandning av kompetens och 
erfarenheter för att kunna säkerställa en god kvalitet på det utförda arbetet. 
 
Projektet handlade om att skapa en gemensam arbetsgång för alla utsättare på 
företaget OF Bygg KB i Umeå, baserat på hur de går tillväga i dagsläget. Efter 
intervjuer, fältstudier samt litteraturstudier skapades två dokument med syfte att 
vägleda den ansvarige utsättaren under upprättandet av byggplatsnät, även kallad 
primärnät. Målet är att dessa två dokument ska göra utsättningsarbetet tidseffektivt, 
kvalitetssäkert och därmed kostnadseffektivt. För att kunna uppnå detta så lades 
målen för mallen Understreck och Checklistan upp på följande sätt: 
 

Understreck: Steg för steg mall med hänvisningar och rekommendationer angående 
upprättning av byggplatsnät. 

 
Checklista: Att göra det enkelt för utsättaren samt andra på byggarbetsplatsen att se 

vad som genomförts än så länge samt innehålla värdefull information kring 
utrustning, kontakter med mera. 
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Abstract 
Thanks to the advanced measuring instrument available today, the layout1 work can 
be carried out more precisely. This however does not guarantee that the work is done 
correctly. It requires a mix of skills and experience to ensure a good quality of the 
work performed. 
 
The purpose of this project was to create a common work process for the measuring 
technicians at OF Bygg KB in Umeå. After some interviews, field studies and 
literature studies, two documents were created. The purpose of these two documents 
were to guide the person responsible for establishing the primary system and the goal 
was to make the layout work more time-effective, quality-assured and therefore cost-
effective.    
 
Understreck: Step by step template with instructions and recommendations regarding 

the establishing of the primary system. 
 

Checklista: Giving the measuring technician and others on the construction site an 
overview of the work that’s completed and it should contain valuable information 

regarding measuring equipment, contacts and more. 
 
 
  

                                                
1 Setting out (US: Layout): Establishment of marks and lines (SS-ISO 7078) 
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Förord 
Projektet Byggplatsnät och utsättning – utfört av huvudentreprenören, genomfördes 
mot OF Bygg KB i Umeå. Rapporten ingår i ett examensarbete på 15 högskolepoäng 
vid Umeå Universitet, högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik. 
 
Jag vill tacka OF Bygg KB för den tillit de givit mig, genom att anförtro detta 
uppdrag till mig. Speciellt tack till mina tre handledare, Pär Vallström och Fredrik 
Åkerlund från OF Bygg KB och Sara Bäckström från Umeå Universitet. Deras 
engagemang under projektet har varit ovärderligt för både mig och resultatet. 
 
Ett sista tack går ut till de intervjuade konsulterna som bidragit med värdefull 
information angående utsättning och byggplatsnät. Deras kompetens och erfarenheter 
lade grunden för projektet. 
 
Umeå kommun 
Lantmäteri – Mikael Uppenberg  
 
Konsulter 
Charta – Janne Eriksson 
Geoteam – Ove Höglund, Magnus Stenberg 
Exact – Roger Jonsson 
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1 Inledning 
I Sverige är Lantmäteriet den myndighet som ansvarar för insamlingen och 
utdelningen av geografisk information samt fastighetsinformation. Denna information 
går under samlingsnamnet geodata och innehåller allt från bilder, kartor och övrig 
geografisk information [17]. 
 
Med ökade krav på dagens utsättning så har ett flertal metoder och mätinstrument 
tagits fram för att underlätta arbetet. De avancerade mätinstrumenten tillåter ett mer 
noggrant resultat vilken kan hjälpa den ansvarige utsättaren. Detta garanterar däremot 
inte att allt blir rätt. Rätt kompetens för den praktiska tillämpningen behövs för att 
kunna säkerställa kvalitén på utsättningen. Det finns inga direkta regler gällande 
tillvägagångssätt inför och under ett utsättningsarbete så upplägget av arbetet bestäms 
helt och hållet av den ansvarige utsättaren. Däremot så finns det standarder och 
hänvisningar angående toleranser, felavhjälpning med mera [5]. 
 
Byggplatsnätet är bland det första som skapas under produktionen och kommer ligga 
som grund för hela projektet. Det är utifrån byggplatsnätet som husets placering på 
fastigheten kan bestämmas och vid större projekt kan byggplatsnätet även användas 
på flera våningar upp. 
 
1.1 Projektbeskrivning 
OF bygg KB är av Umeås äldsta byggföretag. Företaget startade redan 1937 och har 
idag cirka 125 anställda. De som anställs som tjänstemän påbörjar sin karriär inom 
företaget som utsättare och blir då inskolade av arbetsledare samt platschefer som 
tidigare arbetat med utsättning inom företaget. Då och då skickas de involverade inom 
utsättningen på kurser beroende på vad som erbjuds. 
 
De återkommande problemen som OF bygg KB stöter på i utsättningsfasen beror på 
bristande tidsplanering. Vallström2, berättar att de brukar starta med att konstruera 
byggplatsnätet endast några veckor inpå byggstart då utsättningsarbetet inte finns med 
i någon tidsplan. Det säger han ger dem en tidspress och med alla fel som kan uppstå 
så bildas en kedjereaktion av förseningar. I dagsläget inte finns någon rutin angående 
upprättandet av byggplatsnät hos byggföretaget. Det förekommer irregulariteter vilket 
gör att det blir internt svårt att hjälpa varandra och följa med i processen. 
 
För att förenkla arbetet kring utsättningen så bestämdes det att en byggplatsnätsmall 
med en tillhörande checklista skulle skapas. Mallen kommer hädanefter att kallas för 
Understreck. 
 

                                                
2 Pär Vallström Platschef, OF Bygg KB, 2016-03-18 
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Företaget försöker i dagsläget strukturera sitt arbete mot en ISO 9001 certifiering och 
projektidén går hand i hand med några av de punkter som de måste förbättra, det vill 
säga noggranna loggningar av arbetet under arbetets gång. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att dels lägga upp en enkel och tydlig mall med steg för steg 
rutiner vid upprättning av byggplatsnät gällande nya projekt samt att konstruera en 
checklista som ska användas parallellt med Understreck. Detta för att hjälpa den 
ansvarige för utsättningen och för att skapa en likartad arbetsprocess för alla berörda 
utsättare inom företaget. Checklistan kommer agera som en loggbok för att kunna 
checka av avklarade mål samt enklare kunna gå tillbaka. Förutom detta så kommer 
rapporten innehålla information om vem ansvaret ligger på och en kostnadsjämförelse 
vid köp av diverse tjänster, gällande byggplatsnätet och utsättningen.  
 
1.3 Mål 
Målet med Understreck och Checklistan är att göra utsättningsarbetet mer 
tidseffektivt och kvalitetssäkert och därmed mer kostnadseffektivt. Företaget ska 
kunna använda informationen som ges i rapporten för att lätt kunna se vem, alternativt 
vilka de ska vända sig till vid problem samt felsökningar. Förutom detta så är 
förhoppningen att det ska bli lättare för nya utsättare på företaget att skola in sig efter 
utsättningsmallen Understreck. 
 
Ett krav för att dessa mål ska kunna uppnås är att Understreck måste vara 
lättförståelig och användarvänlig. 
 
1.4 Avgränsningar 
Avgränsningarna skapades utifrån de funderingar som Vallström3 presenterade under 
ett inledande mötet. 
 

o Arbetet kommer endast röra ansvarsfrågor kring upprättning av byggplatsnät. 
o Arbetet kommer endast inkludera kostnadsjämförelser angående inköp av 

tjänster kring upprättning av byggplatsnät. 
o Arbetet kommer endast röra kvalitetsfrågorna angående upprättning av 

byggplatsnät. 
  

                                                
3 Pär Vallström Platschef, OF Bygg KB, 2016-03-18 
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2 Teori 
Allmän och kortfattad teori gällande förutsättningar och underlag som 
utsättningsarbetet påverkas av.  
 
2.1 Byggprocessen 
Byggprocessens uppbyggnad visas förkortat i figur 1. De olika aktiviteterna innehåller 
en mängd olika skeden. Hur skedena genomförs beror på entreprenadform som 
projektet ska utföras efter, storlek samt budget för projektet. Aktiviteterna kan utföras 
parallellt med varandra, det är upp till de involverade parterna att bestämma 
tillvägagångssätt [1]. De två aktiviteter som kommer förklaras är projektering och 
produktion, då dessa är de som direkt påverkar utsättningsarbetet. 

 
Figur 1. Byggprocessens aktiviteter. 
 
2.1.1 Projektering 
Det är under denna aktivitet som alla ritningar och beskrivningar som utsättaren har 
att utgå från skapas. Projekteringen kan delas upp i tre olika skeden, se figur 2. 
 

 
Figur 2. Projekteringsprocessens tre skeden. 
 
Gestaltning: 
Gestaltningen även kallad förslagshandlingsskedet går ut på att bollar idéer på 
lämpliga lösningar och fastställa den bästa lösningen. Projektörerna är ansvariga för 
ritningarna som är konstruerade håller, samt att de diverse tekniska installationerna är 
placerade på rätt ställe på dessa ritningar [1]. De färdiga handlingarna kallas för 
förslagshandlingar och används som underlag för systemutformningen samt 
detaljutformningen. 
 
Systemutformning: 
I detta skede är det konstruktionssystemet och installationerna i byggnaden som ligger 
fokus. Till exempel, utrymmesbehov gällande installationer som ska finnas 
tillgängliga, ventilationskanaler och elledningar. De färdiga resultaten redovisas i 
form av systemhandlingar [1]. 
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Exempel på dokument som färdigställs under systemutformningen [1]: 

o Situationsplan i skala 1:500, hus underbyggnad, våningsplaner och fasader i 
skala 1:100 samt viktiga sektioner 

o Mark-, grundläggnings-, och byggnadsbeskrivning inklusive materialval 
o Geoteknisk rapport 
o Aktuell projekttidsplan 

 
Detaljutformning: 
Inför detta skede förväntas alla frågor vara lösta. Dimensioneringen av konstruktionen 
och installationerna ska.  Här krävs det att alla inblandade projektörer samarbetar för 
att få ut det bästa resultatet. De färdiga ritningarna, beskrivningarna samt 
förteckningarna redovisas i en så kallad bygghandling. Bygghandlingen ska även 
innehålla kvalitetskrav och utförandekrav så att entreprenören ska kunna utföra så 
exakta kostnadsberäkningar som möjligt [1].  
 
2.1.2 Produktion 
Det finns en modell som kan användas vid traditionella nybyggnationer av hus och 
den återspeglas i figur 3 [1]. 

                          Figur 3. Produktionsmodell för traditionella nybyggnationer. 
 
Modellen beskriver sambandet mellan resurser, kostnader och det färdiga resultatet. 
Exempel på avläsning; Ju högre kvalitet som önskas på det färdiga resultatet, ju 
dyrare material används. Dyrare material som skulle kunna kräva försiktigare 
hanteringar och erfarna monterare/installerare som kanske inte finns överallt att få tag 
på [1]. 
 
Förutom det praktiska genomförandet så måste en mängd planeringar av utförandet 
göras. En del av planeringen går ut på att strukturera etableringen för 
byggarbetsplatsen. Det handlar om allt från personalbodar till skyltar och avfall 
etcetera. Själva produktionsprocessen finns planerat i olika typer av tidplaner. 
Huvudtidplanen visar upplägget för hela projektet från start till slut. Veckotidplanen 
visar upplägget av aktiviteter som ska utföras under den kommande veckan/de 
kommande veckorna och är mer detaljerad än huvudtidplanen [1]. 
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2.2 Utsättning 
Under följande rubriker behandlas teori kring utsättning. 
 
2.2.1 Referenssystem och nät 
I dagsläget så samlas alla lägesangivelser i ett och samma system [6]. Detta system 
kallas för referenssystem SWEREF 99 [12]. Uppdelning görs mellan system i planet 
(x- och y-led) och ett höjdsystem (z-led), däremot finns det även tre-dimensionella 
system. Referenssystemet består av punkter som kallas stompunkter och dessa 
stompunkter utgör ett så kallat stomnät [6]. Då stomnätet används till olika typer av 
projekt så finns det i Sverige en funktionsanpassad hierarkisk indelning av de olika 
stomnäten [7]. 
 
Mårtensson skriver i sitt kompendium Geodetisk mätning och beräkning att [12]: 
 
”Av praktiska skäl som vi delat upp 3D-koordinater i 2D + 1D, men ursprunget är ett 

äkta tredimensionellt koordinatsystem”. 
 
De nät som är rikstäckande och anslutna till omvärlden kallas för Riksnäten och det är 
Lantmäteriet som ansvarar över dem [6]. För mer detaljerad information om regionala 
delar som kommuner, så är det Anslutningsnäten som är intressanta. Anslutningsnäten 
är uppbyggda från punkter i ett riksnät men förgrenar sig mer detaljerat över mindre 
ytor [6]. 
 
Sista gruppen hierarkin kallas för Bruksnät och detta nät är vanligtvis kopplade till 
anslutningsnäten. Bruksnätets punkter används som referenser vid detaljerade 
utsättningar av anläggningar, vägar etcetera [7]. 
 
Anslutningsnäten och bruksnäten kan byggas upp på flera olika sätt. Till exempel 
finns triangelnätet och polygonnätet som visas i figur 4. Där trianglarna på bilderna 
representerar kända punkter (från tidigare nät) och cirklarna representerar de nya 
punkterna. Pilarna anger riktning och de heldragna strecken utgör längden mellan 
punkterna. De nya punkterna i ett polygonnät kallas för polygonpunkter [6]. 
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Figur 4. Exempel på Triangelnät (vänster) och Polygonnät (höger). 
 

2.2.2 Från RT 90 till SWEREF 99 
De allra första referenssystemen som skapades i Sverige genomfördes med en metod 
som kallas för triangulering. Genom triangulering fick man fram ett resultat liknande 
triangelnäten, se figur 4. Dessa referenssystem kunde däremot inte utföras över allt 
för stora ytor då utrustningen som fanns tillgänglig under 1700-talet var 
måttbandsliknande utrustning. Den första trianguleringen som täckte hela Sveriges yta 
genomfördes mellan 1815-1890 och benämndes RT 1817, Rikets Triangelnät 1817. 
Under 1967-1982 utfördes den tredje rikstäckande trianguleringen med hjälp av en 
elektromagnetisk längdmätare, EDM. RT 90, som koordinatsystemet kallas används 
än idag [12]. 
 
SWEREF 99 heter det Svenska tredimensionella koordinatsystemet och det ingår i ett 
globalt koordinatsystem. Figur 5 och 6 är urklipp från lantmäteriets 
översiktsdokument av de olika nationella geodetiska system som finns i 
dagsläget [18]. 
 

 
SWEREF 99 har möjliggjorts tack vare att den mätningsteknik som stöds av GNSS 
(Global Navigation Satellite Systems) kan leverera äkta 3D koordinatsystem. För 
vidare studier läs Geodetisk mätning av Stig-Göran Mårtensson. 
  

Figur 5. Nationella plana koordinatsystem. Figur 6. Nationella tredimensionella system. 
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2.2.3 Byggplatsnät 
I HMK – Geodesi, detaljmätning så kallas byggplatsnätet för ett primärnät. 
Primärnätet kommer fortsättningsvis att benämnas som byggplatsnät. 
 
”I vissa fall är inte noggrannheten eller punkttätheten i bruksnätet tillräckligt för den 
tilltänka användningen. Då etableras särskilda stomnät för tillämpningen i fråga, 
t.ex. primärnät på byggplatser. Dessa ansluts till bruksnätet på ett sådant sätt att de 
inte deformeras.” HMK – Geodesi, detaljmätning (2015) 
 
Ur figur 7 kan man avläsa de olika komponenterna som utgör grunden för ett 
byggplatsnät.  

 
 
De streckade linjerna utgör fastighetsgränsen, trianglarna representerar stompunkterna 
från bruksnätet och rektangeln placerad snett på tomten visar husets planerade 
placering. Halvcirkeln med ett kors på är en höjdfixpunkt. Cirklarna i figuren 
representerar primärpunkterna.  
 
Primärpunkterna kan markeras ut genom olika typer av tillbehör anpassade för 
utsättning med totalstation. Två av dessa är reflexer och prismor som visas i figur 8, 9 
och 10 nedan. Figurerna är hämtade från Trimtecs produktsida [19]. 

 
 
  

Figur 7. Exempel på byggplatsnät. 

Figur 8. Reflextejp i olika färger. Figur 9. Miniprisma från Trimble, 
storlek 25 mm. 

Figur 10.  Utsättningsprisma 
från Trimble. 
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2.2.4 Totalstation 
En totalstation är ett av många mätinstrument som används inom bland annat bygg- 
och anläggningsbranschen. Kort sammanfattat så består en totalstation av två 
komponenter. Den första komponenten är en elektronisk transit teodolit som med 
hjälp av ett rörligt teleskop kan mäta vinklar i både de vertikala och horisontella 
planen. Den andra komponenten är en laseravståndsmätare och tillsammans så kan ett 
avstånd från instrumentet läsas av mot en bestämd punkt eller plats, oavsett höjd på 
målet [8]. Figur 11 nedan mottogs direkt från distributören Trimtec AB [19]. 

 
 
2.2.5 Stationsetablering 
Det finns tre metoder för att etablera en totalstation och dessa är följande; 
Stationsetablering på känd punkt, Fri station och Piképunkt. Etableringsmetoden som 
kommer beskrivas här är fri station, vilket innebär att totalstationens position bestäms 
utifrån byggplatsnätets primärpunkter [14]. 
 
Metoden kallas även för fri uppställning alternativt fri stationsetablering. Figur 12 
visar ett exempel på hur detta skulle kunna se ut i praktiken. 
 

Figur 11. Trimble S6 Totalstation. 

Figur 12. Metoden Skärbindning i fri stationsetablering. 
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Cirklarna representerar byggplatsnätets primärpunkter, antalet primärpunkter beror på 
projektets storlek. Symbolen i mitten, benämnt som frågetecken, representerar 
totalstationen som ska tilldelas en koordinat genom skärbindning mellan 
primärpunkterna [14]. 
 
För mer information om skärbindning läs HMK – Geodesi, Detaljmätning. 
 
2.2.6 Underlagsmaterial 
Inför planeringen av byggplatsnätet samt utsättningen så kan man använda sig av 
dokument som tagits fram eller tillhandahållits från tidigare skeden i byggprocessen. 
Här beskrivs några av dokumenten. 
 
Situationsplan: Ritning över den aktuella fastigheten och kringliggande omgivning. I 
ritningen ska följande framgå: tomtgränser, vägar, befintliga och nya byggnader 
etcetera [10]. 
 
APD-plan: Förkortning för arbetsplatsdispositionsplan. Visar placering av till 
exempel bodar, sopstationer, containrar och brandsläckare ute på 
byggarbetsplatsen [11]. 
 
K-ritningar: Förkortning för konstruktionsritningar. 
 
A-ritningar: Förkortning för arkitektritningar. 
 
Ganttschema: En tidsplan över hela projektet. Visar tidsuppskattningar av de olika 
delmoment som ska utföras.  
 
Inför vissa projekt så måste en ansökan göras till den ansvarige kommunen för att få 
utföra Utstakning i egen regi. Ansökningen måste göras av alla som inte arbetar för 
Lantmäteriet. Utstakning innebär att hörnen på byggnaden markeras ut på fastigheten, 
så att det överensstämmer med bygglovet [12].  
 
På Umeå Kommuns hemsida finns de krav som måste uppfyllas av alla oavsett 
kompetens och tidigare erfarenheter. Detta för att personen i fråga ska få behörighet 
till att utföra arbetet av Utstakning i egen regi [9]: 
 

1. Utbildning/erfarenhet  
o Examen från en mätningsteknisk utbildning på minst två år, vilken är 

kompletterad med praktisk erfarenhet i minst två år, så att summan blir 
minst fem år, eller annan utbildning/erfarenhet som kan prövas likvärdig 

 
2. Uppdragstagaren ska ha ett kvalitetsledningssystem motsvarande ISO9001 

eller likvärdigt 
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3. Uppdragstagaren ska ha ansvarsförsäkring för de skadeståndsanspråk som kan 

bli aktuella i anledning av felaktig utstakning 
 
En ansökan av Utstakning i egen regi brukar göras i samband med ansökning om 
bygglov, och skulle entreprenören bli godkänd så reduceras priset för bygglovet. Det 
vill säga, kostnaden för bygglovet inkluderar att Umeå Kommun Lantmäteri kommer 
ut och genomför arbetet, Uppenberg4. 
 
2.3 HMK – handbok i mät- och kartfrågor 
HMK är ett projekt som Lantmäteriet är delaktiga i och deras mål är att bidra till en 
effektiv hantering av mät- och kartfrågor i landet. Det finns flera olika upplagor 
riktade mot diverse ändamål som till exempel, Geodetisk infrastruktur, GNSS-baserad 
detaljmätning och så vidare. Handböckerna riktar sig främst till statliga och 
kommunala myndigheter men finns tillgängligt för allmänheten [15]. Två av dem 
citeras kort här nedan. 
 
HMK - Geodesi och detaljmätning [14] 

- ”Behandlar geodetisk detaljmätning i plan och höjd. Däri innefattas såväl 
inmätning som utsättning. Anslutning till stomnät och noggrannhetsfrågor tas 
upp.” 

 
HMK – Geodesi: Stommätning [6] 

- ”Beskriver processer och krav som bör beakta vid etablering av stompunkter 
med terrester- och/eller GNSS-teknik.” 

 
2.4 Allmänna bestämmelser 
Allmänna bestämmelser kallas de standardavtal som en beställare kan hänvisa till 
under en upphandling. Innehåller bland annat rättigheter och skyldigheter angående 
ekonomi, tider och utförande. Det finns en mängd olika avtal avsedda för tillämpning 
utifrån entreprenadform i fråga. Två exempel är följande [3]:  
 
AB 04 – Allmänna Bestämmelser Utförandeentreprenad  
 
ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 
ingenjörsverksamhet  
  

                                                
4 Mikael Uppenberg Mätare, Umeå Kommun Lantmäteri, 2016-04-29 
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2.5 ISO certifiering 
Det finns en mängd olika ISO standarder att certifiera sig mot beroende på vilka mål 
ett företag har. Tillexempel så finns ISO 14001 – Miljö och ISO 27001 – säkerhet.  
 
Ledningssystemstandarden ISO 9001, riktar sig mot företag och organisationer som 
vill utveckla sitt kvalitetsledningssystem [16].  
 
Det finns sju principer som denna standard grundar sig på och dessa är [16]: 
 

o Kundfokus 
o Ledarskap 
o Medarbetarnas engagemang 
o Processinriktning 
o Förbättring 
o Faktabaserade beslut 
o Relationshantering 
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3 Genomförande 
Projektet delades in i fem faser som lades upp enligt figur 12.  
 

 
Under intervjufasen så kunde litteraturstudien påbörjas och rapportstrukturen läggas 
upp. Fältstudiefasen placerades underst och utsträckt över hela projektets gång för att 
visa att vid behov så prioriterades den delen.  
 
3.1 Fältstudier 
Fältstudierna genomfördes på ett pågående projekt som OF Bygg KB är ansvariga för. 
Den ansvarige platschefen, Pär Vallström agerar även som arbetsledare samt utsättare 
ute på byggarbetsplatsen. Just detta projekt hade däremot redan hunnit pågå ett tag så 
det utsättningsarbete som skulle utföras med hjälp av en totalstation var begränsad. 
 
Syftet med fältstudierna var att få se hur utsättningsarbetet planerats och utförts i 
praktiken.  
 
I figur 13 syns OF Bygg KBs egna Trimble S6 Totalstation med tillhörande stativ och 
förvaringsväska. 

 
 
3.2 Intervjuer 
Intervjuerna utgjorde en viktig grund för de efterföljande litteraturstudierna. Den 
information som mottogs innehöll både fakta och erfarenheter. De som intervjuades 

Figur 13. Utsättning av ytterväggar på vindsvåning med totalstation, Laboratorn 2, 
Umeå. 

Figur 12. Sammanfattad tidsplan över projektet. 
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valdes ut genom de tjänster som erbjöds och kompetenser som de hade om just 
byggplatsnät och utsättning. 
 
Till konsulterna ställdes samma frågor och till den kommunalt anställda inom 
Lantmäteriet så var frågorna lite mer specifika då de erbjuder tjänster som endast de 
får utföra. Till exempel tomtgränskoordinater. Anledningen till att konsulterna fick 
samma frågor var för att ta reda på hur mycket utsättningsprocessen och upprättandet 
av byggplatsnät skilde sig.  
 
 De som intervjuades var följande: 
 
Umeå kommun 
Lantmäteri – Mikael Uppenberg  
 
Konsulter 
Charta – Janne Eriksson 
Geoteam – Ove Höglund, Magnus Stenberg 
Exact – Roger Jonsson 
 
Entreprenör 
OF Bygg KB – Pär Vallström 
OF Bygg KB – Fredrik Åkerlund 
 
3.3 Litteraturstudie 
En utgångspunkt för teorin i detta arbete har varit Lantmäteriets hemsida och två av 
deras versioner av HMK – handbok i mät- och kartfrågor. Några av de intervjuade 
hänvisade till HMK:n som svar på frågan angående deras toleransomfång. 
 
Allmänna bestämmelser låg som grund för Understrecks uppbyggnad och var därför 
en viktig del i detta arbete. 
  



Sara Forsgren   Examensarbete, 15 hp VT 2016 
  Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp 
 

 

3.4 Understreck 
Utifrån de svar som mottogs under intervjuerna så skapades mallen Understreck. 
Detta med fokus på de punkter som handledarna från OF Bygg KB tagit upp under 
projektets gång. Då mängden teori kring byggplatsnät var begränsad så blev det till att 
konstruera Understreck efter egna tidigare erfarenheter, intervjuer och HMK – 
Geodesi, detaljutsättning. Ansvars- och kvalitetsfrågorna fanns att hitta svar på i 
HMK och Allmänna bestämmelser. 
 
Allmänna bestämmelser låg även som grund för Understrecks uppbyggnad då 
upplägget är användarvänligt och den utfördes i Microsoft Word. 
 
Från intervjuerna så mottogs även värdefulla tips med punkter att tänka på, och dessa 
har inkluderats i det slutgiltiga resultatet. 
 
3.5 Checklista 
Under intervjun med Charta, så mottogs kopior på deras egengjorda checklista och 
den lade grunden för resultatet (på förfrågan kommer Chartas checklista inte 
publiceras).  
 
Checklistan konstruerades med hjälp av Microsoft Word och tabellfunktionen och 
information om innehållet beskrivs i denna rapport.  
 

 
  



Sara Forsgren   Examensarbete, 15 hp VT 2016 
  Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp 
 

 

4 Resultat 
I följande kommer resultaten presenteras och förklaras. 
 
4.1 Intervjusammanställning 
Tabell 1 nedan innehåller frågorna och svaren från de genomförda intervjuerna. 
 
Tabell 1.  Sammanställning av intervjuer. 

Frågor/Intervjuade 
Umeå Kommun 
Lantmäteri – 
M. Uppenberg 

Charta –  
J. Eriksson 

Geoteam – 
O. Höglund,  
M. Stenberg 

Exact – 
R. Jonsson 

Tomtgräns- 
koordinater 

JA NEJ NEJ NEJ 

Utsättning av 
stompunkts-
koordinater 

JA JA JA JA 

Utrustning för 
utsättning av 
stompunkts-
koordinater 

GPS GPS GPS GPS 

Höjder JA JA JA JA 
Byggplatsnät JA JA JA JA 
Invridning av 
ritningar 

JA JA JA JA 

Mätnoggrannhet 
(koordinater, 
utsättningsarbete) 

3cm 
Så noggrant 
som möjligt 

2/3 bättre än 
föreskrivits i 
underlag 

Så noggrant 
som möjligt 

Kostnader i SEK 
(utsättning enstaka 
punkter) 

1000 startavgift + 
680 per påbörjad 
timme 

Inget svar 
Ca 750 per 
påbörjad 
arbetstimme 

Inget svar 

Kostnader i SEK 
(byggplatsnät) 

5000 + 1000 per 
utsatt 
primärpunkt 

Inget svar 
Ca 750 per 
påbörjad 
arbetstimme 

Inget svar 

Arbetar efter HMK5 HMK ByggAMA HMK 

Har en checklista 
de fyller i 

NEJ JA NEJ JA 

Vid eventuella 
mindre fel 

Löses så fort som 
möjligt.  

Löses så fort 
som möjligt.  

Löses så fort 
som möjligt.  

Löses så fort 
som möjligt.  

Vid fel som 
påverkar projektet 
ekonomiskt 

Konsultförsäkring 
Konsult-
försäkring 

Konsult-
försäkring 

Konsult-
försäkring 

                                                
5 HMK – Handbok för mät- och kartfrågor 
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Övrigt  

Egna 
portabla och 
fasta master 
för GNSS-
signaler 

 

Säger att de 
flesta fel 
beror på 
dåliga nät 

 
Det framgår bland annat vilka tjänster som erbjuds från respektive företag. Som 
tidigare nämn så är det endast Umeå Kommun Lantmäteri som får sköta uppdrag 
gällande tomtgränser då de har monopol på det arbetet.  
 
4.2 Byggplatsnät utfört av OF Bygg KB 
Det har framgått från fältstudier och samtal med handledare på OF Bygg KB att 
kvalitén på de egenupprättade byggplatsnäten inte påverkats av den bristande 
framförhållningen vid byggnationsstart. Med bristande framförhållning menas då att 
förberedelserna av byggplatsnät inte prioriteras så högt som de borde. Det som 
påverkar kvaliteten på byggplatsnätet och som följd hela projektet är bristen på 
kompetens kring utsättning och mätutrustning. 
 
4.2.1 För- och nackdelar 
Från intervjuerna och litteraturstudierna så har för- och nackdelar vuxit fram med 
avseende på att OF Bygg KB själva upprättar sina byggplatsnät. Dessa sammanställs i 
tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2. För- och nackdelar med egenupprättade byggplatsnät. 

Fördelar Nackdelar 

Billigare Begränsad kunskap om mätutrustning 

Full kontroll på projektet 
Begränsad kunskap om utsättning rent 
allmänt 

Mindre parter involverade i projektet,  
Ingen gemensam arbetsgång inom 
företaget 

 
Begränsat antal personer inom företaget 
med erfarenheter 

 OF Bygg KB har fullt ansvar över allt 
som sätts ut med hjälp av byggplatsnätet 

 Prioritering av utsättning görs ej. 

 Rutiner saknas inom OF Bygg KB bland 
utsättarna. 
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4.3 Understreck 
Följande underrubriker består av urklipp och kortare förklaring till hur det kommer 
sig att resultatet blev som det blev. Understreck i sin helhet går att hitta under Bilaga 
1.  
 
Mallens aktiviteter inför och under byggplatsnätsupprättningen delas upp som 
följande: 
 

1. Granskning av diverse ritningar/handlingar 
2. Inhämtning av tomtgränskoordinater 
3. Inköp av utsättning av stompunktskoordinater alternativt utsättning nya 

koordinater 
4. Tilldela primärpunkterna koordinater 
5. Inköp av byggplatsnät 

 
Aktivitet 1-3 består av samtliga underrubriker: 
 

- Allmän information om aktivitet 
 
 xA. Leverantör 

xB. Kostnader 
xC. Ansvar 
xD. Kvalitet/krav 
xE. Övrigt 

 
4.3.1 Rubrik 1 Understreck 

1. Granskning av diverse ritningar/handlingar 
- Bör vara det första som görs för att få en överblick på fastigheten. Se till att 

det är de är de nyaste versionerna av ritningarna används vid planering av 
byggnät. Kan även vara bra att kolla på APD-plan. 

 
1A. Leverantör: Konstruktörer, arkitekter osv. 
 
1C. Ansvar: Ansvaret mellan entreprenör och konsult beror på vilken form av 
entreprenadform det är. Däremot har ingen konkret information hittats kring att 
konsulter har ett ansvar gentemot entreprenören i en utförande- och 
generalentreprenad (dvs. som tredje part). 
 
 
Det är viktigt att kontrollera allt som finns tillgängligt som underlag för byggnätet. 
Eftersom ritningar och planer kan revideras när som helst under byggprocessen så 
gäller det att alltid utgå från den senaste versionen. 
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Med hjälp av till exempel APD-plan och K-ritningar så kan valet av antal 
primärpunkter och placering av dem bestämmas enklare. Då APD-planen visar vart 
bodar och eventuella kranar ska stå, så inses det att placering av primärpunkter inte 
bör göras bakom dem.  
 
K-ritningen alternativt situationsritningen kan användas för att se storleken av 
byggnaden. Storleken på byggnaden avgör hur många primärpunkter som behövs för 
att komma åt att mäta överallt med totalstationen. Är det en riktigt hög byggnad 
kanske det skulle vara bra att ha några satta extra högt upp. 
 
Inför aktivitet 2 så kan allt ovan vara bra att veta, för att se ifall det räcker att upprätta 
byggplatsnätet efter tomtgränspunkterna eller ifall ytterligare stompunkter måste 
inhämtas. 
 
4.3.2 Rubrik 2 Understreck 

2. Inhämtning av tomtgränskoordinater 
- Bör vara steg 2 i upprättandet av byggplatsnät. Detta för att tidigt kunna se hur 

många tomtgränspunkter man har att utgå från, alternativt ifall man måste 
inhämta koordinater från närliggande stompunkter. 

 
2A. Leverantör: Umeå Kommun Lantmäteri 

- Endast de som har rätt till att ge ut samt sätta ut tomtgränskoordinater 
 
2B. Kostnader: Koordinaterna ges ut kostnadsfritt 
 
2C. Ansvar: Fullt ansvar på Umeå Kommun Lantmäteri 
 
2E. Övrigt: Skulle det vara så att: 

- En tomtgränsmarkering grävts/stötts bort under projektets gång: 
Den ansvarige parten står för kostnaderna för en återetablering av punkten. 
Dock kan bara fastighetsägaren ansöka om att få den utplacerad igen. 
Kostnaden blir ca 15 000 kr då det blir ett myndighetsuppdrag med diverse 
förfrågningar. 

 
Tomtgränskoordinater ges ut kostnadsfritt från Umeå Kommun Lantmäteri, förutsatt 
att de redan finns markerade runt om fastigheten. Rexisterande tomtgränskoordinater 
finns loggade på kartor som ligger ute för allmänheten och därför kan de inte ta betalt 
för att dela ut dem, Uppenberg6. 
 
4.3.3 Rubrik 3 Understreck 

3. Inköp av utsättning av stompunktskoordinater alternativt övriga koordinater 
 
3A. Leverantör: Diverse utsättningskonsulter 
 

                                                
6 Mikael Uppenberg Mätare, Umeå Kommun Lantmäteri, 2016-04-29 
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3B. Kostnader: Beror på ansvarig konsultfirma 
- Umeå Kommun Lantmäteri – 1000 kr startavgift + 680 kr per påbörjad 

arbetstimme 
- Geoteam – ca 750 kr per påbörjad arbetstimme 

 
3C. Ansvar: Ansvar enligt ABK 09 
 
3D. Beror på ansvarig konsultfirma. HMK alternativt/och ByggAMA 
 
Skulle det så önskas, att få en punkt på byggarbetsplatsen koordinatsatt, så går det att 
beställa från både utsättningskonsulter och Umeå Kommun Lantmäteri. Det kan ses 
som ett alternativ ifall tomgränspunkter inte räcker eller saknas helt och tillgången till 
närliggande stompunkter är begränsad. 
 
4.3.4  Rubrik 4 Understreck 

4. Montering av primärpunkter runtom byggarbetsplatsen 
- Primärpunkterna är de som utgör byggplatsnätet och placeringen av dessa 

som avgör att projektet blir rätt. 
Efter att placering av primärpunkter fastställts så måste de tilldelas koordinater: 
 
4A. Etablering av totalstation från tomtgränspunkter/stompunkter 

- Skall göras för att avgöra totalstationens position, för detaljerad 
information, läs HMK – Geodesi, Detaljmätning 
 

4B. Inmätning av primärpunkter 
- Detta bör göras 2-3 gånger per primärpunkt. Medelvärdet kan tas vid 

mindre avvikelser, till exempel mätresultat 1: 100,625, mätresultat 2: 
100,627 ger medelvärde på 100,626. Vid för stor differens, gör om hela 
inmätningen.  – Mikael Uppenberg, Umeå Kommun Lantmäteri. 

s 
4D. Etablering av totalstation mot primärpunkter 

- Efter inmätning av primärpunkter ska ge resultatet 0,000-0,003 gon. 
Godkänt spann. Flytta totalstation och prova igen för större säkerhet – 
Mikael Uppenberg, Umeå Kommun Lantmäteri. 

 
4E. Färdig för utsättning 
 
Efter sammanställningen av intervjuer så beslutades det att utgå från Umeå Kommun 
Lantmäteri då den mest utförliga beskrivningen gavs av Mikael Uppenberg. 
 
4.3.5 Rubrik 5 Understreck 

5. Inköp av byggplatsnät 
- Finns flera konsulter i Umeå som erbjuder upprättning av byggplatsnät. 

En rekommendation här är att vända sig till Umeå Kommun Lantmäteri 
detta främst för att de har ett fast pris vid upprättning av byggplatsnät. Så 
all information som skrivs upp nedan rör Umeå Kommun Lantmäteri. 
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5A. Kostnad 

- 5000 kr i grundavgift + 1000 kr per utsatt primärpunkt 
 

5B. Ansvar  
- Ansvar enligt ABK 09 

 
5C. Kvalitet 

- Arbetar efter HMK 
 
Umeå Kommun Lantmäteri var de enda av 4 intervjuade parter som med stor säkerhet 
kunde ge ett exakt pris.  
 
4.4 Checklista 
Följande underrubriker består av urklipp och kortare förklaringar. Checklistan följer 
med som Bilaga 2.  
 
Tabell 3, är placerad överst på alla sidor för att visa hur man ska fylla i fälten i 
tabellerna. Det ska vara enkelt att se vilket projekt som Checklistan tillhör och 
startdatum för utsättningen. När momentet är utfört, vem som utförde och om kontroll 
genomförts, vem genomförde kontrollen. 
 
Tabell 3.  Huvudtabellen som beskriver uppdelningen av kolumner, utdrag ur Checklistan. 

CHECKLISTA 
 
HJÄLPMEDEL 
Byggplatsnät och utsättning för nyproduktion 

 

PROJEKTNAMN: 
DATUM: 

Anm./Bilaga Utfört Signatur Kontroll 
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4.4.1 Kontakter 
Checklistans första rubrik handlar om de delaktiga parterna i projektet som kan vara 
bra att ha kontakt med gällande utsättningen. I tabell 4 kan hänvisningar till dokument 
med kontaktuppgifter alternativt direkt uppskrivna kontaktuppgifter till de inblandade 
parterna göras. 
 
Tabell 4. Kontakter, utdrag ur Checklistan. 

Beställare     
Fastighetsägare     
Kommun     
Myndigheter     
Konsulter     
Övriga     

 
4.4.2 Underlagsmaterial 
Tabell 5 går hand i hand med rubrik 4.2.3 Rubrik 3 Understreck. Hänvisningar till 
underlagsmaterial ska här kunna göras för att enklare kunna kolla upp vart 
information är taget från och eventuellt se vilken version av dokumenten man använt 
sig av. 
 
Tabell 5. Underlagsmaterial, utdrag ur Checklistan. 

Situationsplan     
APD-plan     
K-ritningar     
A-ritningar     
Ev. tillstånd7     
Övrigt     

 
4.4.3 Planering av utsättning 
Då en enskild tidsplan för just utsättningsarbetet under produktionen inte skapas så 
ska man ändå kunna hänvisa till eventuella inplanerade moment rörande utsättningen. 
Är man fler än en person på utsättning under produktionsfasen så ska även detta 
kunna dokumenteras. Det är syftet med tabell 6. 
 
Tabell 6. Planering av utsättning, utdrag ur Checklistan. 

Enskild tidsplan     
Bemanning     
Övrigt     
     
     

                                                
7 Exempel: Utsakning i egen regi 
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4.4.4 Inköp: Utsättning av hushörns-, fixhöjdspunkter och övriga 
punkter. 

Tabell 7 rör allt arbete som utförs och hämtas in utifrån och som tidigare nämnt så får 
Utstakning i egen regi endast göras med speciellt tillstånd från Lantmäteriet. Skulle 
det vara så att utsättaren hos entreprenören inte blivit godkänd för att sätta ut 
hushörnspunkterna så måste det utföras av någon som blivit godkänd alternativt 
någon från Umeå Kommun Lantmäteri. Det finns redan fixhöjdspunkter placerade i 
bruksnäten, men ifall det inte skulle vara tillräckligt nära byggarbetsplatsen så finns 
möjligheten till att få en ny utsatt. 
 
Tabell 7. Inköp: Utsättning av, utdrag ur Checklistan. 

Hushörnspunkter     
Fixhöjdspunkter8     
Övriga punkter     

 
4.4.5 Inhämtning: Stompunkter/Koordinater 
Finns det sedan tidigare tillräckligt med tomtgränsmarkeringar alternativt 
stompunktsmarkeringar kring byggarbetsplatsen så räcker det med att bara ta reda på 
dess koordinater. Tabell 8 ska se till att den informationen lättare återfinns vid behov 
under senare skeden av utsättningen. 
 
Tabell 8. Inhämtning: Stompunkter/Koordinater, utdrag ur Checklistan. 

Tomtgränspunkter     
Stompunkter     
Fixhöjdspunkter     
Övriga punkter     

 
4.4.6 Kontroll av mätutrustning 
Då mängden utsättning med hjälp av totalstation varierar beroende på projekt så kan 
det gå månader mellan användning av utrustningen. En kontroll av att totalstationen är 
färdigbesiktad och redo bör göras inför varje nytt projekt. Det är även viktigt att se till 
att tillbehören finns på byggarbetsplatsen innan utsättningen påbörjas. De olika 
tillbehören finns med i tabell 9.  
 
Table 9.  Kontroll av mätutrustning, utdrag ur Checklistan. 

Totalstation     
Stativ     
Batteri     
Prismor     
Reflexer     

                                                
8 Ifall närliggande höjdfix saknas 
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4.4.7 Noggrannhetskrav och primärpunkter 
Det finns ytterligare två viktiga tabeller i Checklistan. Har beställaren bestämt ett 
noggrannhetskrav för utsättningen på ett specifikt projekt så bör detta antingen skrivas 
ned eller hänvisas till. Den andra viktiga tabellen rör primärpunkterna i byggplatsnätet 
som placerats ut. Hur många som finns runt byggarbetsplatsen och tillhörande 
hänvisningar till ytterligare dokument eller kortare beskrivning kan göras på vart de är 
placerade. 
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5 Diskussion 
Understreck och Checklistan är resultaten från de genomförda intervjuerna och 
litteraturstudier. Brist på litteratur både på biblioteket och på internet försvårade även 
den teoretiska delen. 
 
Byggprojektet som fältstudierna utfördes på hade kommit så långt att totalstation inte 
längre behövdes för utsättning. Det hade varit intressant att få vara med under 
processen av att upprätta ett byggplatsnät från grunden, se hur det funkar i praktiken 
och vad utsättaren tänker angående placering av primärpunkter. 
 
Byggplatsnätsmallen Understreck skapades utifrån de frågor och funderingar som 
handledarna Pär Vallström och Fredrik Åkerlund från OF Bygg KB ville ha svar på i 
början av projektet. 
 
Avgränsningarna för detta projekt: 
 

o Kostnadsjämförelser angående inköp av tjänster kring upprättning av 
byggplatsnät 

o Ansvarsfrågor kring upprättning av byggplatsnät 
o Kvalitetsfrågorna angående upprättning av byggplatsnät 

 
Innehållet under rubrik 4.3 Understreck visar strukturen på Understreck och hur dessa 
frågor besvaras. Kostnadsfrågorna kunde inte riktigt besvaras då de intervjuade 
antingen inte ville eller kunde ge något exaktpris på deras tjänster. Detta är helt 
förståeligt, då det inte bara handlar om att markera ut en punkt på marken. Men jag 
hade hoppats på att de haft några schablonvärden angående priser på de tjänster som 
de erbjuder. De enda som hade ett exakt pris som kunde ges ut var Umeå Kommun 
Lantmäteri. Umeå kommun Lantmäteri är ett kommunalt företag, får de inte 
konkurrera i pris mot andra företag som erbjuder samma tjänster, Uppenberg9. 
 
Ansvarsfrågorna gällande utsättning och upprättning av byggplatsnät hänvisades till 
ABK 09 då arbetet faller under konsultuppdrag. Inga specifika hänvisningar kunde 
göras då allt beror på hur avtalet mellan parterna ser ut. Alla de intervjuade har något 
som kallas för Konsultförsäkring som hjälper dem vid eventuella misstag som 
påverkar någon av de inblandade parterna i ett projekt ekonomiskt. Handlar det om 
mindre utsättningsfel som gjorts, så svarade alla att det åtgärdas så fort som möjligt. 
 
Trots att tre av fyra arbetade efter HMK så varierade svaren då HMK inte är en 
specifik regelbok utan innehåller beskrivningar och hänvisningar till hur man skulle 
kunna göra. Både Charta och Exact berättade att de inte hade någon mätnoggrannhet 
som de arbetade efter. De försöker bara vara så noggrann som möjligt, vilket då 

                                                
9 Mikael Uppenberg Mätare, Umeå Kommun Lantmäteri, 2016-04-29 
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betyder att de inte använder sig av det som står föreskrivet i HMK. Umeå Kommun 
Lantmäteri använde sig av den allmänna osäkerheten som uppstått vid 
tomtgränsupprättandet, det vill säga 3 cm i osäkerhet. Det viktigaste är inte att huset 
står exakt på millimetern rätt på fastigheten då tomtgränsen i sig kan differentiera 
mellan 0-5 cm. Det viktigaste är att det lokala byggplatsnätet i sig stämmer så att det 
inte uppstår några problem med uppförandet av byggnaden, Uppenberg10.  
 
De på Geoteam arbetar efter ByggAMA:n. ByggAMA:n utgår från de beskrivningar 
och hänvisningar som finns i HMK:n och går in djupare i detalj, Höglund och 
Stenberg11. Dock så nöjde jag mig med att läsa igenom diverse HMK dokument. 
 
Efter ett möte med handledaren, Pär Vallström på OF Bygg KB så mottogs 
kommentarer och frågor angående både Checklistan och Understreck. En ordlista 
tillkom då de termer som tillämpats inte var något som de tidigare använt sig av eller 
tidigare hört. Som tur var så var det positiv feedback han hade att komma med.  
 
Men hur skulle Understreck och Checklistan nu kunna hjälpa OF Bygg KB i 
byggprocessen? I tabell 10 nedan så har vi nackdelarna med att entreprenörens egna 
utsättare utför utsättningen under ett projekt. Självklart så är dessa nackdelar inte 
riktade mot något specifikt pågående projekt utan detta gäller generellt för alla 
byggprojekt, tidigare slutförda och kommande inom företaget. 
  

                                                
10 Mikael Uppenberg Mätare, Umeå Kommun Lantmäteri, 2016-04-07 
11 Ove Höglund och Magnus Stenberg, Geoteam 
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            Tabell 10. Nackdelarna med egenutförd utsättningen inom OF Bygg KB. 

Nackdelar 

Begränsad kunskap om mätutrustning 

Begränsad kunskap om utsättning rent 
allmänt 
Ingen gemensam arbetsgång inom 
företaget 
Begränsat antal personer inom företaget 
med erfarenheter 
OF Bygg KB har fullt ansvar över allt 
som sätts ut med hjälp av byggplatsnätet 

Prioritering av utsättning görs ej 
Rutiner saknas inom OF Bygg KB bland 
utsättarna 

 
Understreck och Checklistan kommer inte ge någon ökad kunskap om 
mätutrustningen. De kommer inte heller ge någon teoretisk kunskap om utsättning 
eller öka antalet utsättare på företaget. Det Understreck och Checklistan inte påverkar 
ligger på företaget själva att förbättra. Men, skulle de tillämpas inom företaget så 
skulle de kunna bidra till att alla utsättare inom företaget använder sig av samma 
arbetsgång, med möjlighet till anpassning för respektive projekt. Förutom att ge en 
enhetlig arbetsgång så skulle den kunna hjälpa företaget med inskolning av nya 
utsättare, rutiner och tillvägagångssätt. Rutiner inom ett företag är A till O, speciellt 
när det gäller erfarenhetsåterföring.  
 
Med ansvaret som faller på OF Bygg KB:s egna utsättare vid utförandet av hela 
utsättningen, så gäller det att de åtminstone kan kontrollera sig själva eller veta vart de 
ska vända sig till vid fel. Hänvisningen som gjordes i Understreck till HMK – 
Geodesi, Detaljmätning ska kunna agera som en vägledning. Checklistans Kontakt-
tabell finns för övriga frågor och fel som entreprenören inte klarar av att lösa själv. 
Sedan så är förhoppningen att de fel som tidigare uppstått under utsättningen har gått 
att undvika med hjälp av Understreck och Checklistan. 
 
Den ansvarige utsättaren ska kunna gå igenom Understreck och Checklistan och 
utifrån dem lägga upp en preliminär tidsplan. Detta för att kunna skapa sig en 
uppfattning om hur lång tid det kommer ta och för att enkelt kunna anpassa 
utsättningsarbetet med en befintlig tidsplan över projektet.  
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- De byggentreprenörer som utför utsättningen verkar alltid prioritera 
fortskridningen av projektet vilket bidrar till att kvaliteten på utsättningen 
reduceras - Jonsson12. 

 
Konsulter som arbetar med utsättning har endast utsättningen som prioritering medan 
entreprenörer måste kompromissa för att inte hamna efter i tidsplanen. Ställs ett 
utsättningsarbete utfört av en självlärd utsättare hos en entreprenör mot ett 
utsättningsarbete utfört av utsättningskonsulter så skulle mest troligen ett snabbare 
arbete kunna utföras av konsulterna, utan att kvaliteten på arbetet påverkas. En 
försening i tidsplanen kan leda till negativa ekonomiska påföljder och samma gäller 
för ett bristande byggnät samt utsättning. Det gäller att balansera tidsaspekten med en 
rättfärdig utsättning utan att äventyra det slutgiltiga resultatet. 
 
Hur skulle Checklistan och Understreck då kunna framhäva de fördelar som finns i 
tabell 11 nedan? 
 

Tabell 11. Fördelar med egenutförd utsättningen inom OF Bygg KB. 

Fördelar 

Billigare 

Full kontroll på projektet 

Mindre parter involverade i projektet 

 
Det blir billigare att inte ta in konsulter för att utföra ett arbete som entreprenören 
själv kan utföra. Denna fördel avser endast kostnaden av det utförda arbetet och inte 
eventuella kostnader som kan tillkomma vid fel och avhjälpande. Eventuella fel som 
uppstår ska snabbt kunna åtgärdas och genom att föra loggningar av arbetet så skulle 
grunden för felen snabbare kunna hittas. Hur snabbt dessa eventuella fel kan åtgärdas 
beror på personen i fråga som utför loggningarna, ifall det ens görs, och hur noggrann 
personen är. Men, förhoppningen är att antal fel reduceras då man efter Understreck 
och Checklistan strukturerar upp arbetet och utför kontroller kontinuerligt. Det skulle 
inte bara gynna entreprenören utan även beställaren om felkällan snabbt upptäcks och 
åtgärdas. Tid är pengar och skulle projektet stanna av på grund av ett fel så bidrar det 
till en försening i byggprocessen och en missnöjd beställare. 
 
Platschefen på byggarbetsplatsen ska ha full kontroll över allt som sker på 
byggarbetsplatsen. Denna kontroll skulle öka ifall det inte bara är utsättaren som vet 

                                                
12 Roger Jonsson Konsultchef, Exact, 2016-04-14 
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vad som ska genomföras en viss dag under projektet. Den ansvarige utsättaren kan 
använda sig av till exempel en veckotidsplanering för att se vad platschefen planerat 
in och strukturera sitt arbete efter det. Skulle en strukturering göras så skulle det bli 
lättare för andra på byggarbetsplatsen att se vad som ska sättas ut under veckan. Med 
tanke på de oförutsedda förseningar som kan ske i allmänhet under byggprocessen så 
skulle det inte löna sig att försöka göra någon längre planering. Men vecka för vecka 
skulle räcka för att minska den stress som kan uppstå mellan arbetarna på bygget. 
 
På en byggarbetsplats blir det oftast alltid rörigt med nya människor på plats varje 
dag. Speciellt en byggarbetsplats där antalet personer beror på vad som ska utföras. 
Under byggprocessen så utförs utsättning kontinuerligt, med eller utan totalstation. På 
OF Bygg KB börjar alla de nya tjänstemännen ute i produktion som utsättare innan de 
kan avancera till arbetsledare och platschefer. Detta betyder att de flesta har 
någorlunda erfarenheter och kunskap om hur utsättningen går till. Det innebär att de 
mindre utsättningsarbetena skulle kunna genomföras av ytterligare en person på 
företaget. Så förutom att det blir billigare att inte behöva ta in utsättningskonsulter, så 
finns det åtminstone två personer på byggarbetsplatsen som vet hur man utför 
utsättningen. Men, det är här som Understreck och Checklistan kommer in. Ska 
utsättaren ta hjälp av till exempel arbetsledaren alternativt platschefen på 
arbetsplatsen så gäller det att personen i fråga vet vad som har gjorts, hur det har 
utförts och följer samma metodik. Detta för att minska förvirring mellan personerna. 
 
Konstruktörerna saknar förståelse för hur dagens mätutrustning fungerar med hänsyn 
till noggrannhet. Allt ritas med millimeterprecision medan det är näst intill omöjligt 
att uppnå så pass perfekt resultat i praktiken, Jonsson13. Men för de projekt där 
mätnoggrannheten är en kritisk faktor så skulle det vara bättre för både OF Bygg KB 
och resultatet utifall konsulter tas in. Det är något som de själva är väl medvetna om. 
 
Som tidigare nämn så går OF Bygg KB igenom en process för att få ta del av en ISO 
9001 certifiering. Åtminstone arbeta mot att strukturera arbetet inom företaget så att 
det skulle kunna godkännas. En faktor som låg till grund för detta examensarbete kom 
från just ISO 9001 och det var en större noggrannhet gällande loggningar av utfört 
arbete. Något som företaget idag inte arbetar efter är en Checklista samt enhälliga 
rutiner gällande utsättningsarbetet, Tina Björkman, Personalansvarig på OF Bygg KB. 
  

                                                
13 Roger Jonsson Konsultchef, Exact, 2016-04-14 
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6 Slutsatser 
Kommer Understreck och Checklistan bidra till ett mer tidseffektivt, kvalitetssäkert 
och kostnadseffektivt arbete? Förutsatt att dessa tillämpas under byggprocessen så 
känns det som det ja. Eftersom att de inte har beprövats än så går det inte att säga 
säkert, men utifrån det som handledarna på OF Bygg KB berättat så finns det en stor 
chans till att detta kommer bidra till att utsättningen flyter på bättre.  
 
Mer tidseffektivt då den ansvarige vet i förväg vad som ska genomföras och har 
tydliga förslag på hur man kan gå till väga beroende på förutsättningar. Mer 
kvalitetssäkert då kontroller och loggningar som genomförts under arbetets gång ska 
säkerställa att det blivit rätt från början. Mer kostnadseffektivt genom att i första hand 
vända sig till Umeå Kommun Lantmäteri så mycket som möjligt då de lämnar ut 
underlag kostnadsfritt. Dessutom, de fel som skulle kunna undvikas bidrar till att 
onödiga extra kostnader undviks.  
 
Understreck och Checklistan utformades med hänsyn till att de skulle vara lätta att 
använda vid inskolning av nyanställda utan någon som helst förkunskap. Däremot så 
skulle det vara bra ifall de personer som ska hålla på med utsättning i fortsättningen 
läser igenom HMK – Geodesi, detaljmätning bara för att få en någorlunda förståelse 
av hur viktig utsättningsarbetet faktiskt är.  
 
6.1 Framtida rekommendationer 
Som fortsatta studier till detta projekt så skulle det vara intressant att se ifall 
Understreck och Checklistan faktiskt bidrar till någon typ av förbättring inom OF 
Bygg KB. Detta skulle kunna genomföras genom att till exempel: 
 
Påbörja ett projekt där den ansvarige utsättaren använder sig av Understreck och 
Checklistan, och därefter följa upp med frågor som: 
 

o Fyllde checklistan sitt syfte? 
o Vid fel, kunde du enklare se vem du skulle höra av dig till? 
o Flöt arbetet på bättre? 
o Skulle Understreck och Checklistan kunna förbättras? Hur skulle de kunna 

utvecklas inom företaget? 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Understreck 
 

UNDERSTRECK 
 
HJÄLPMEDEL 
Byggnät för nyproduktion 

 

PROJEKTNAMN: 
 
En allmän mall med rekommendationer och hänvisningar för upprättande av byggnät 
för byggnader. Skulle en aktivitet inte röra det aktuella projektet är det bara att bortse 
från den punkten och fortsätta till nästa punkt. Den information som finns med här är 
samlad från intervjuer av diverse konsulter, kommunalt anställda, ABK 09 och HMK.  
 
Hänvisningar till de skriftliga källorna medföljer. 
 
 
Innehållsvägledning aktivitet 1-3: 
 
x. Aktivitet 
 

- Allmän information om aktivitet 
 
 xA. Leverantör 

xB. Kostnader 
xC. Ansvar 
xD. Kvalitet/krav 
xE. Övrigt 
 

Aktivitet 4: 
Montering av primärpunkter runtom byggarbetsplatsen 
 
 
Aktivitet 5: 
Inköp av byggplatsnät 
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5. Granskning av diverse ritningar/handlingar 
- Bör vara det första som görs för att få en överblick på fastigheten. Se till att 

det är de är de nyaste versionerna av ritningarna används vid planering av 
byggnät. Kan även vara bra att kolla på APD-plan. 

 
1A. Leverantör: Konstruktörer, arkitekter osv. 
 
1C. Ansvar: Ansvaret mellan entreprenör och konsult beror på vilken form av 
entreprenadform det är. Däremot har ingen konkret information hittats kring att 
konsulter har ett ansvar gentemot entreprenören i en utförande- och 
generalentreprenad (dvs. som tredje part). 
 
 

6. Inhämtning av tomtgränskoordinater 
- Bör vara steg 2 i upprättandet av byggplatsnät. Detta för att tidigt kunna se hur 

många tomtgränspunkter man har att utgå från, alternativt ifall man måste 
inhämta koordinater från närliggande stompunkter. 

 
2A. Leverantör: Umeå Kommun Lantmäteri 

- Endast de som har rätt till att ge ut samt sätta ut tomtgränskoordinater 
 
2B. Kostnader: Koordinaterna ges ut kostnadsfritt 
 
2C. Ansvar: Fullt ansvar på Umeå Kommun Lantmäteri 
 
2E. Övrigt: Skulle det vara så att: 

- En tomtgränsmarkering grävts/stötts bort under projektets gång: 
Den ansvarige parten står för kostnaderna för en återetablering av punkten. 
Dock kan bara fastighetsägaren ansöka om att få den utplacerad igen. 
Kostnaden blir ca 15 000 kr då det blir ett myndighetsuppdrag med diverse 
förfrågningar. 
 
 

7. Inköp av utsättning av stompunktskoordinater alternativt övriga koordinater 
 
3A. Leverantör: Diverse utsättningskonsulter 
 
3B. Kostnader: Beror på ansvarig konsultfirma 

- Umeå Kommun Lantmäteri – 1000 kr startavgift + 680 kr per påbörjad 
arbetstimme 

- Geoteam – ca 750 kr per påbörjad arbetstimme 
 
3C. Ansvar: Ansvar enligt ABK 09 
 
3D. Beror på ansvarig konsultfirma. HMK alternativt/och ByggAMA 
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8. Montering av primärpunkter runtom byggarbetsplatsen 
- Primärpunkterna är de som utgör byggplatsnätet och placeringen av dessa 

som avgör att projektet blir rätt. 
Efter att placering av primärpunkter fastställts så måste de tilldelas koordinater: 
 
4A. Etablering av totalstation från tomtgränspunkter/stompunkter 

- Skall göras för att avgöra totalstationens position, för detaljerad 
information, läs HMK – Geodesi, Detaljmätning 
 

4B. Inmätning av primärpunkter 
- Detta bör göras 2-3 gånger per primärpunkt. Medelvärdet kan tas vid 

mindre avvikelser, till exempel mätresultat 1: 100,625, mätresultat 2: 
100,627 ger medelvärde på 100,626. Vid för stor differens, gör om hela 
inmätningen.  – Mikael Uppenberg, Umeå Kommun Lantmäteri. 

 
4D. Etablering av totalstation mot primärpunkter 

- Efter inmätning av primärpunkter ska ge resultatet 0,000-0,003 gon. 
Godkänt spann. Flytta totalstation och prova igen för större säkerhet – 
Mikael Uppenberg, Umeå Kommun Lantmäteri. 

 
4E. Färdig för utsättning 
 
Att tänka på: 
 

- Primärpunkterna ska kunna användas så länge som möjligt under hela 
projektets gång. Försök sätta dem högt och på fasta föremål, som 
byggnader, grova träd etcetera. 

 
- För störst noggrannhet, sätt upp minst tre primärpunkter. Tänk att du ska 

stå inuti en triangel när du etablerar stationen.  
 

- Kan vara bra att utföra minst två etableringar av totalstationen varje 
morgon innan utsättning, för att vara säker på att ingen primärpunkt 
förflyttat sig under natten.  

 
5. Inköp av byggplatsnät 
- Finns flera konsulter i Umeå som erbjuder upprättning av byggplatsnät. 

En rekommendation här är att vända sig till Umeå Kommun Lantmäteri 
detta främst för att de har ett fast pris vid upprättning av byggplatsnät. Så 
all information som skrivs upp nedan rör Umeå Kommun Lantmäteri. 

 
5A. Kostnad 

- 5000 kr i grundavgift + 1000 kr per utsatt primärpunkt 
 
5B. Ansvar  

- Ansvar enligt ABK 09 
 
5C. Kvalitet 

- Arbetar efter HMK 



Sara Forsgren   Examensarbete, 15 hp VT 2016 
  Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp 
 

 

 
Ordlista: 
 
Primärpunkt – reflexer alternativt prismor utsatta på byggarbetsplatsen 
 
Tomtgränspunkter – fastighetsavgränsning i form av markering på mark 
 
Stompunkter – punkter i ett befintligt bruksnät 
 
Bruksnät – innehåller koordinatsatta punkter och används som referenser vid 
detaljerade utsättningar av anläggningar, vägar etcetera 
 
HMK – Handbok för mät- och kartfrågor. Riktar sig främst till statliga och 
kommunala myndigheter men finns tillgängligt för allmänheten. 
 
ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 
ingenjörsverksamhet. 
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Bilaga 2 – Understreck 
CHECKLISTA 
 
HJÄLPMEDEL 
Byggnät och utsättning för nyproduktion 

 

PROJEKTNAMN: 
DATUM: 

Anm./Bilaga Utfört Signatur Kontroll 
 
KONTAKTER 
 

Beställare     
Fastighetsägare     
Kommun     
Myndigheter     
Konsulter     
Övriga     

 
Anteckningar: 
 
 
 
 
 

 
UNDERLAGSMATERIAL 
 

Situationsplan     
APD-plan     
K-ritningar     
A-ritningar     
Ev. tillstånd14     
Övrigt     

 
Anteckningar: 
 
 
 
 
 

                                                
14 Exempel: Utsakning i egen regi 
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PLANERING AV UTSÄTTNING 
 

Enskild tidsplan     
Bemanning     
Övrigt     

 
Anteckningar: 
 
 
 
 
 

 
INKÖP: UTSÄTTNING AV 
 

Hushörnspunkter     
Fixhöjdspunkter15     
Övriga punkter     

 
Anteckningar: 
 
 
 
 

 
INHÄMTNING: STOMPUNKTER/KOORDINATER 
 

Tomtgränspunkter     
Stompunkter     

                                                
15 Ifall närliggande höjdfix saknas 

CHECKLISTA 
 
HJÄLPMEDEL 
Byggnät och utsättning för nyproduktion 

 

PROJEKTNAMN: 
DATUM: 

Anm./Bilaga Utfört Signatur Kontroll 
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Fixhöjdspunkter     
Övriga punkter     

 
 
KONTROLL AV STOMPUNKTER/KOORDINATER 
 

Tomtgränspunkter     
Hushörnspunkter     
Fixhöjdspunkter     
Stompunkter     
Övriga punkter     

 
Anteckningar: 
 
 
 
 
 
 

 
KONTROLL AV MÄTUTRUSTNING16 
 

Totalstation     
Stativ     
Batteri     
Prismor     
Reflexer     

 
Anteckningar: 
 
 
 
 

                                                
16 Funkar allt som det ska/Besiktning av utrustning utfört/Finns tillräckliga mänger hemma? 

CHECKLISTA 
 
HJÄLPMEDEL 
Byggnät och utsättning för nyproduktion 

 

PROJEKTNAMN: 
DATUM: 

Anm./Bilaga Utfört Signatur Kontroll 
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NOGGRANNHETSKRAV17 
 

Övrigt     
 
 

Anteckningar: 
 
 
 
 
 

 
SIGNALPUNKTER18 
 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     

                                                
17 Utifrån beställarens krav 
18 Prismor alt. reflexer 

CHECKLISTA 
 
HJÄLPMEDEL 
Byggnät och utsättning för nyproduktion 

 

PROJEKTNAMN: 
DATUM: 

Anm./Bilaga Utfört Signatur Kontroll 
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15     
Höjdfix     

 
 
Redovisning 
 

Filformat     
Beskrivning     
Koordinatlista     
Punktbeskrivning     

 
Anteckningar: 
 
 
 
 
 

 
 
  
Ordlista: 
 
Primärpunkt – reflexer alternativt prismor utsatta på byggarbetsplatsen 
 
Tomtgränspunkter – fastighetsavgränsning i form av markering på mark 
 
Stompunkter – punkter i ett befintligt bruksnät 
 
Bruksnät – innehåller koordinatsatta punkter och används som referenser vid 
detaljerade utsättningar av anläggningar, vägar etcetera 
 
HMK – Handbok för mät- och kartfrågor. Riktar sig främst till statliga och 
kommunala myndigheter men finns tillgängligt för allmänheten. 
 
ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 
ingenjörsverksamhet. 
 

CHECKLISTA 
 
HJÄLPMEDEL 
Byggnät och utsättning för nyproduktion 

 

PROJEKTNAMN: 
DATUM: 

Anm./Bilaga Utfört Signatur Kontroll 


