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Förord 

För att ha kunnat göra detta examensarbete skulle jag vilja tacka Rios AB som gav 
mig en praktikplats och gav mig möjligheten att göra mitt examensarbete hos de på ett 
av deras projekt. Jag skulle även vilja tacka Ali Bodaghi som är mätchef och Johan 
Blomqvist som är mätningsingenjör för all hjälp under projektets gång.  

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete är en del av utbildningen. Rapporten handlar om Stockholm 
stadions byte av gummimatta och inmätning av idrottsplatsen. Efter att befintliga 
gummimattan tagits bort avvägdes asfaltsytan som ligger under mattan. Detta görs för 
att ta fram höjder över asfaltsytan. Detta underlättar för att få rätt höjder på den nya 
mattan. Efter att den nya mattan blev lagd så gjordes en ny avvägning och inmätning 
för relationshandlingar. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Under min utbildning ingår ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng. Under projektets 
gång ska vi använda oss av kunskaperna som vi har lärt oss under vår utbildning och 
praktik för att kunna utföra ett projekt. Jag kom i kontakt med detta projekt efter min 
praktik som jag gjorde på Rios AB där jag även blev erbjuden hjälp med 
examensarbetet. Rios AB är mätkonsultföretag som får in flera olika sorters 
mätuppdrag. 

1.2 Syfte 
Reflektera över arbetsgången, ta ansvar och utföra ett projekt. Få en inblick över olika 
mät- och arbetsmetoder och hantering av data med hjälpa av GEO1. 

1.3 Metod 
Under projektets gång har jag använt en GPS från Topcom med nätverks-RTK och en 
totalstation från Leica. Eftersom beställaren vill ha höjder på avvägning med tre 
decimaler går det endast att göra med totalstation och en fixhöjd. 
 

1.4 Nätverks-RTK 
Är en noggrann form av positionsmätning med GPS som behöver ha minst två 
samverkande GPS-mottagare, en fast basstation som skickar ut 
korrektionsinformation och en rörlig rover2. Med hjälp av korrektionsinformationen 
kan man beräkna sin position på öppen mark och kan leverera en noggrannhet upp till 
2 cm i plan och 4 cm i höjd. 
  

                                                 
1 GEO är ett program som Rios AB använder sig för att hantera all inmätning - och 
utsättningdata. 
2 En rover består i regel av en stång med en spetsig ände nedåt, en GPS-antenn i 
överänden och en handdator ofta fastsatt på stången. 
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2 Inmätning  
All inmätning och avvägning utfördes under 3,5 dagar och sammanställning på 1,5 
dagar. För att kunna påbörja avvägning och inmätning av Stockholm stadion behövde 
jag med hjälp av GPS och nätverks-RTK mäta in minst tre punkter. Genom att mäta in 
dessa tre punkter fick jag fram koordinater på punkterna som jag behövde för att 
kunna ställa upp totalstation. Eftersom beställaren ville ha höjderna med 
millimeternoggrannhet gjorde det att jag inte kunde använda mig av GPS-höjder.  
Höjden fick jag hämta från en höjdfix som går att beställa från kommunen eller 
lantmäteriet. I normala fall hade jag gjort en avvägningsslinga från höjdfixen till 
arbetsplatsen för att kunna flytta höjden. I detta fall så fanns det en höjdfix inne på 
Stockholm stadion vilken underlättade för mig. 
 
Första dagen träffade jag beställaren på platsen där vi kom överens om hur han ville 
ha avvägning och alla inmätningar. Först skulle det göras en avvägning på asfaltsytan 
där befintliga gummimattan hade legat och en till efter att den nya gummimattan hade 
lagts ner samt även en inmätning av hela idrottsplatsen inkluderat fotbollsplanen och 
annat runt omkring. Därefter började jag med att mäta in tre punkter med GPS för att 
sedan kunna ställa upp totalstationen och kunna påbörja avvägningen. Under dagen 
hann jag avväga halva idrottsplatsen. Andra dagen mätte jag in resterande av 
idrottsplatsen och sammanställde avvägningen och skickade till beställaren. 
 
Tredje dagen gjorde jag en ny avvägning av hela löpbanan, då hade den nya 
gummimattan lagts ner. Jag kunde inte använda mina GPS-punkter jag gjort innan pga 
den nya mattan så först fick jag göra nya punkter. Samma dag som jag avvägde 
löpbanan kom det runt 80 barn in på stadion för att ha friluftsdag. Jag fick anpassa 
mitt arbete efter hur de rörde så vilket gjorde att det blev svårare och tog längre tid än 
vad jag hade förväntat mig. 
 
Fjärde dagen fick jag mäta in hela idrottsplatsen, men denna gång var bara läget 
viktigt och inte höjderna. Eftersom det är ett väldigt enformigt arbete är det lätt att 
man missar punkter som sen kan göra det svårare att sammanställa inmätningen. 
Under praktiken lärde jag mig att man ska dubbelkolla sina inmätningar innan man 
lämnar arbetsplatsen för att vara säker på att man inte har missat någon eller några 
punkter. I detta fall undersökte jag just detta och såg att jag behövde komplettera med 
några punkter. 
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2.1 Hantering av data 
 

För att hantera inmätningsdata använde jag programmet GEO som Rios AB använder 
sig av. Programmet var inte helt nytt för mig eftersom jag kommit i kontakt med det 
under min utbildning vilket underlättade för mig. Sammanställning av avvägning är 
väldigt enkelt, det viktiga är att man kollar så att det inte finns dubbla punkter på 
exakt samma ställe. Det händer lätt att man råkar trycka två gånger på samma ställe 
och då mäter totalstation in två punkter. Sammanställning av inmätning är dock lite 
mer komplicerat eftersom man ska forma olika saker med sina punkter som t ex 
fotbollsplanen osv. Missar man någon eller några punkter så blir sammanställningen 
sämre och svårare för att få en bra slutprodukt. 

3 Resultat  
Detta har då resulterat i tre filer, två avvägningar och en inmätning av idrottsplatsen. 
Efter att sammanställningen var klar sparade jag om min GEO-fil till en CAD-fil och 
gjorde PDF-ritningar av den. CAD-filen och PDF-ritningarna skickade jag till 
beställaren. Dessa skickades i sin tur vidare till Sweco som skulle göra 
relationshandlingarna. Jag är nöjd med resultatet och känner att det inte finns något 
som skulle kunna göras annorlunda. 
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4 Diskussion   
Resultatet blev bättre än vad jag hade förväntat mig vilket kan bero på min 
noggrannhet och att jag var väl införstådd i hur jag skulle göra arbetet. Min 
handledare fick möjlighet att se mitt resultat och gav positiv kritik över hur det var 
utfört. Han tyckte att det var professionellt gjort. Jag märkte att det underlättade 
väldigt mycket att jag fick träffa och prata med beställaren på plats innan arbetet 
skulle utföras och jag fick möjligheten att höra och se av honom exakt hur han ville ha 
arbetet gjort. Fick även tillfälle att ställa frågor om sådant som var oklart för mig. 
 
Det underlättade att vi kunde träffas på plats istället för att ta upp frågorna på telefon 
eller mejl eftersom det då lätt kan uppstå missförstånd. Det är dessutom svårt att peka 
på en viss plats på en större yta på något annat sätt än vara där fysiskt. Detta samtal på 
plats gjorde mig mer självsäker under arbetets gång och gav mig möjligheten att vara 
fokuserad på arbetet. 
 
Under projektets gång har jag förbättrat mina GEO-kunskaper och erfarit t ex att 
programmet GEO är väldigt ostabilt och kan när som helst krascha. Detta gjorde att 
jag fick rita om vissa saker flera gånger och jag fick lära mig att spara oftare för att 
undvika att göra om. 
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5 Bilagor 
 

5.1 Första avvägning  

5.2 Andra avvägning  

5.3 Rådata från inmätning av idrottsplatsen   

5.4 Sammanställning av idrottsplatsen 
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