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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Orientering
Denna tekniska specifikation, tillsammans med SIS-TS 21144:2013 Byggmätning – Specifikationer vid
framställning och kontroll av digitala markmodeller, har utarbetats av den tekniska kommittén SIS/TK 178,
Byggmätning och toleranser med sekretariat hos SIS. Vid revideringen av dessa SIS-TS till versionerna
2013 har de tidigare tekniska specifikationerna SIS-TS 21146:2009 utgåva 1 arbetats in i SIS-TS 21143:2013.
En annan större förändring är att hänvisningar som sker till Lantmäteriets ”Gamla HMK” även ska värderas
enligt utförd aktualitetsbeskrivning. Gamla HMK-dokumenten samt respektive dokuments aktualitetsbeskrivningar finns på www.lantmateriet.se/HMK
Detta dokument initierades först av Trafikverket för de behov av specifikationer som behövdes avseende
geodetisk mätning, beräkning och redovisning av långsträckta objekt. Specifikationerna kom även att användas
för andra typer av objekt som ledningsbyggande, generella anläggningsobjekt mm. För att ge dokumenten en
större täckning i branschen tillkom senare delar avseende hus- och industribyggnad. Dokumenten används
bland annat för att specificera krav på geodetiska mätningsarbeten i AMA Anläggning och AMA Hus.
Denna tekniska specifikation utgör underlag för hänvisningar från dokument för upphandlingar vanligen som
tekniska beskrivningar till grund för planering, projektering, byggande och underhåll där mätningstekniska
insatser av olika art behövs.
Denna tekniska specifikation bygger i vissa delar på hänvisning till Lantmäteriets handböcker HMK (gamla
HMK) som utarbetats för nationell rådgivning vid mätningsarbeten och HMK – Handbok för Bygg & Anläggning
som producerats av Byggforskningsrådet (Formas).
Hänvisning till hela SIS-TS 21143:2013 får inte göras utan detaljering.
Hänvisning av krav ska utföras enligt regler i avsnitt 1.4.

Denna tekniska specifikation anger krav för genomförande av geodetisk mätning, beräkning och redovisning
för byggnadsverk och infrastruktur vilket generellt avser anläggningar, hus- och industribyggnader.
Dokumentet är i första hand avsett för geodetisk mätning vid objekt av karaktären vägar och gator, järnvägar,
ledningar, tunnlar, broar, bostadshus, kontor, industribyggnader och dylikt.
De viktigaste revideringarna i denna version avser:
—

Samordning av krav samt införande av delar för hus och industri

—

Borttagande av tabeller som inte används.

Begreppet mätosäkerhet (GUM) används inte i denna revidering. Begreppet som är under införande i den
mätningstekniska branschen behandlas i Nya HMK.
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Figurförteckning
Figur nr

Innehåll i figur

1

Anslutningsnät baserat på 6 st. riksnätspunkter och utformat med parpunkter

2

Utformning av bruksnät, så kallat fackverksnät för spåranläggning

3

Bruksnät för planerad bostadsbyggnad och tillhörande markarbete

4

Bruksnät i tågform för gatubyggnad

5

Bruksnät i plan för ett industriområde

6

Utbyggnad av nät i ett hamnområde

7

Utformning av anslutningsnät för tunnelbyggnad med 3 anslutningspunkter vid respektive
påslag

8

Stomnätsutformning vid tunnelpåslag

9

Fackverksnät i tunnel som reducerar sidorefraktion där brukspunkterna är markerade i
tunnelvägg

10

Nät i plan för en mindre bergtunnel baserat på fria stationer

11

Nät för brokonstruktion, utformat som lokalt korrektionsfritt nät, där gränsen förlagts i
anslutande anläggningar

12

Nät i plan för mätning av rörelser på sponter

13

Sekundärsystem i plan vid husbyggnad
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Tabellförteckning
Tabeller redovisas i Bilaga A.
Tabell nr

Innehåll i tabell

A.1

Totalstationer

A.2

Tillägg till klasser enligt tabell A.1 för totalstation med automatisk inriktning

A.3

Avvägningsinstrument

A.4

Laserplangivare

A.5

Optiska lod/Laserlod

A.6

Handburna laserlängdmätare

A.7

Geometriska korrektioner vid detaljmätning

A.8

Sammanställda krav på stomnät i plan

A.9

Krav vid mätning av stomnät i plan och eventuellt höjd med totalstation

A.10

Krav vid mätning av stomnät i plan med GNSS-teknik

A.11

Nätklasser för bruksnät i plan

A.12

Sammanställda krav på stomnät i höjd

A.13

Felgränser för dubbelmätta höjdskillnader

A.14

Felgränser för slutningsfel före utjämning

A.15

Anslutningsnät, felgränser för förbättringar efter utjämning

A.16

Bruksnät, felgränser för förbättringar efter utjämning

A.17

Mätklasser stomnät i höjd

A.18

Sammanställda krav vid detaljmätning

A.19

Medelfel vid kontrollmätning av hus- och anläggningskonstruktioner

A.20

Medelfel vid mätning av rörelser och sättningar

A.21

Medelfel vid utsättning av anläggningar och hus

A.22

Felgränser vid stationsetablering på känd punkt

A.23

Krav vid etablering av fri station

A.24

Krav vid kontrollmätning av stationsetablering

A.25

Krav vid inmätning och kontrollinmätning i plan och höjd av detaljer och byggnadsobjekt
med totalstation

A.26

Krav vid inmätning och kontrollinmätning i höjd av detaljer och byggnadsobjekt
med avvägningsinstrument

A.27

Krav vid utsättning av detaljer och byggnadsobjekt i plan med totalstation

A.28

Krav vid utsättning i höjd
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1

Omfattning

1.1

Allmänt

Denna TS anger allmänna krav samt krav på referenssystem, stomnät, detaljmätning och kvalitetssäkring.
Specifikationen kan användas i byggprocessens olika skeden som planering, projektering, byggande och
förvaltning.

1.2

Tillämpning

Denna TS tillämpas genom hänvisning till aktuella rubriker enligt 1.4.
Begreppet ”mätning” används i denna TS synonymt med begreppet geodetisk mätning.
Hänvisningar som sker till denna TS ska innehålla specifikation av klasser och toleranser, där alternativa
nivåer finns angivna. Om klass inte angivits ska utförande ske i klass där beskrivet användningsområde är
angivet.
Gränsvärden i denna SIS-TS anger lägsta kvalitet.
Hänvisningar ska ske så att aktuella krav är väl definierade.

1.3

Begränsningar

Denna TS behandlar enbart tekniska utföranden.
Specifikationen omfattar inte:
— administrativa regler
— relationer mellan beställare och utförare avseende samråd, möten och vissa leveranskontroller.

1.4

Regler vid hänvisning

Hänvisning till SIS-TS ”som helhet” ska inte göras. Hänvisningar utförs enligt anvisning nedan.
Hänvisning till denna TS görs vanligen genom att ange ”SIS-TS 21143:2013” samt aktuellt avsnittsnummer.
Då ingår även krav som är särskilt markerad med kod och rubrik, till exempel 6.5.2 Mätningsprogram.
Om enbart del av avsnitt avses och där denna inte kan anges på tydligt sätt, bör aktuell text föras över direkt
i det tekniska dokumentet. Alternativ kan vara att ange vad som inte ingår i den hänvisade föreskriften. Se
även nedan vad som gäller avseende text som utgår, ersätts med respektive kompletteras med.
EXEMPEL
4.2.2.

1.4.1

Provning och kontroll av instrument och kompletterande utrustning ska utföras enligt SIS-TS 21143:2013

Produkthänvisning

Direkt hänvisning för krav till vissa produkter kan utföras genom:
— tabell A.8 Sammanställning krav stomnät i plan
— tabell A.12 Sammanställning krav stomnät i höjd
— tabell A.18 Sammanställning krav detaljmätning
ANM.
Vid hänvisning till tabellerna ska produktnamn anges. Om ändring eller komplettering av krav ska utföras i
tabeller A.8, A.12 och A.18 utförs de enligt nedanstående anvisningar som även gäller hela dokumentets enskilda krav.
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1.4.2

Justering av text/krav vid hänvisning

I enskilda fall där hänvisning sker till SIS-TS 21143:2013 och enstaka kompletteringar eller undantag
erfordras anges hänvisningen med väl definierad förklaring under särskild rubrik för:
— Text i SIS-TS 21143:2013 xxx utgår:…….
— Text i SIS-TS 21143:2013 xxx ersätts med:………
— Text i SIS-TS 21143:2013 xxx kompletteras med:……..
Exempel på justering av text i hänvisning:
— Transformationer och inpassning ska utföras enligt SIS-TS 21143:2013 5.6.
— Följande text i SIS-TS 21143:2013 5.6 utgår: Vid Affin transformation minst 6 omslutande passpunkter
och ersätts med: Vid Affin transformation minst 8 omslutande passpunkter.

2

Normativa hänvisningar

Detta avsnitt hänvisar till följande dokument som är nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För
daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste
utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg).
SIS-TS 21144:2013,

Byggmätning – Specifikationer vid framställning och kontroll av digitala markmodeller

SS-ISO 1803,

Byggmätningar och toleranser – Redovisning av måttnoggrannhet – Principer och
terminologi

SS-ISO 7078,

Byggmätning – Utsättning, mätning och inmätning – Terminologi och vägledning

AMA Anläggning 10,

Byggtekniska termer

AMA Hus 11,

Byggtekniska termer och toleransdefinitioner

Bygghandling 90,

Termer och begrepp som berör mätning, mått och toleranser

HMK-BA 1-4,

Handbok i mätnings- och kartfrågor för bygg och anläggning
BA2 Planering
BA3 Projektering

HMK-Ge:D,

Handbok Detaljmätning

HMK-Ge:GPS, utg. 2

Handbok GPS

HMK-Ge:M,

Handbok Markering

HMK-Ge:S,

Handbok Stommätning

LMV-Rapport 2006:2,
utg. 3

GPS – RTK-mätning (Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTKTjänst)

LMV-Rapport 2007:11, Introduktion till GNSS
TRV Publ. 2012:199,

Vägar och gators utformning

Samtliga hänvisningar inkluderar aktualitetsbeskrivning till respektive handbok, enligt
www.lantmateriet.se/HMK.
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