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Utgåva 2021:1 

Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för 
projektering 

Allmänt 
Alla handlingar som tas fram inom ramen för avtalade konsultuppdrag och 
entreprenaduppdrag skall inlämnas till kommunen. Äganderätten till alla 
inom uppdraget upprättade handlingar tillhör kommunen. Uppdrag kan inte 
anses vara slutfört innan kompletta handlingar levererats till och godkänts 
av beställaren. 

Alla handlingar skall levereras i gällande koordinatsystem i plan och höjd, 
SWEREF 99 21 45 respektive RH2000, och i för kommunen anpassade format. 

Mätningsuppdrag åt Luleå kommun 
Leverantören skall säkerställa att följande krav kan uppfyllas innan 
mätningsuppdrag utförs: 
 Innan mätningsuppdrag får utföras, ska personal som arbetar med 

uppdraget ha fått information om dessa anvisningar och kommunens 
kodlista. 

 Mätningar skall utföras och levereras så att mätdata kan hanteras i 
kommunens befintliga system. Stadsbyggnadsförvaltningens egen 
mätpersonal arbetar för närvarande med TopoCad, AutoCad och 
Novapoint samt mätutrustning från Trimble. Inmätningar av VA läses 
in och lagras i VA-banken. För projektering används DWF-filer i 
AutoCad Civil 3D och AutoCad Map 3D. 

 Kodning av mätningar skall göras enligt Luleå kommuns kodlista. 
 Mätningar skall utföras med den kvalitet som beställaren önskar, t ex 

skall totalstation användas om beställaren så önskar. Beställaren kan 
också kräva användning av Nätverks-RTK. Instrument som används vid 
mätningarna skall vara av nyare modell, för att möjliggöra effektiv 
fältmätning. 

 Mätningar skall även i övrigt utföras enligt beställarens specifikation 
och i för kommunen anpassade format. 

Stomnät 
Inmätning med totalstation skall normalt ske polärt från piképunkter inmätta 
med nätverks-RTK. 

Vid inmätning av piképunkter förordas att två mätningar á 20 epoker (där en 
epok är lika med en sekund) utförs på varje punkt och att de erhållna 
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koordinaterna för varje punkt inte avviker mer än 30 mm från varandra i 
plan. 

Anslutning mot höjdfixar skall göras antingen genom avvägning med 
avvägningsinstrument eller genom trigonometrisk höjdmätning med 
totalstation. Det är rekommenderat att ansluta mot minst två höjdfixar för att 
få ett bättre underlag för höjdbestämning av piképunkter. 

Uppgifter om fixar finns på Luleå kommuns hemsida 
Stomnätskarta 

Projekteringsinmätning 
Beställare av projekteringsinmätning kan föreskriva krav som avviker från 
dessa anvisningar. Vid inmätning av objekt som redovisas utan höjd kan 
exempelvis ofta GPS användas. I flertalet fall kan GPS även användas för 
mätning av objekt med höjd eller för anslutning av stomnät till höjdsystem. 

Vid behov kan beställare eller leverantör ta kontakt med mätpersonal vid 
Sektion Geodata vid Stadsbyggnadsförvaltningen för att diskutera vilken 
metod som kan passa för ett specifikt uppdrag (till exempel genom 
kommunens växel 0920-45 30 00 eller genom e-post direkt till 
andreas.johansson1@lulea.se). 

Redovisning och leverans av projekteringsinmätning 
Projekteringsinmätning redovisas i normalfallet som digital ritning i DWG- 
format. 

 Kopia av inmätning som levereras till beställare eller projektör skickas även 
till Sektion Geodata (e-post till: gis.kartor@lulea.se). 

 Ritningar upprättas och levereras digitalt i DWG-format version 2013 
eller tidigare. 

 Innehållet skall vara differentierat på olika lager så att objekt och 
koder eller objektgrupper och kodgrupper kan hanteras effektivt. 

 För lagerbenämning används Luleå kommuns kodlista. 
 Om höjder enbart redovisas som text bifogas ritning med 

terrängmodell eller mätpunkter med Z-koordinat. Mätpunkter med 
Z-koordinat kan även levereras som PXY-fil. 

 Leverans skall åtföljas av en ifylld Leveransbeskrivning, se bifogat 
dokument. 

http://kartor.lulea.se/stomnat/
mailto:gis.kartor@lulea.se
mailto:andreas.johansson1@lulea.se
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Leveransbeskrivning 

Datum för leverans: 

Leverans från 
Företag: 
Ansvarig kontaktperson för leveransen: 
Namn: 
Telefon: 

Leverans till 2 mottagare vid Luleå kommun 
Projektledare: 
Sektion Geodata (e-post): gis.kartor@lulea.se 
Projekt: 
Ev referensnummer: 

Leveransen avser 
□ Relationsinmätning gata och/eller park: 

□ Relationsinmätning VA-ledningar: 

□ Övrigt mätdata: 

□ Geotekniska undersökningar: 

Geografiskt område: 

Datum för inmätning/undersökning: 
Mätning/undersökning utförd av: 

Allmän beskrivning av leveransen: 

Kommentarer: 

Allmänt 
Alla handlingar som tas fram inom ramen för avtalade konsultuppdrag och 
entreprenaduppdrag åt Luleå kommun ska inlämnas till kommunen. Äganderätten 
till alla inom uppdraget upprättade handlingar tillhör kommunen. Alla handlingar 
ska levereras i gällande koordinatsystem i plan och höjd, Sweref 99 21 45 respektive 
RH2000, och i för kommunen anpassade format. Uppdrag kan inte anses vara 
slutfört innan kompletta handlingar levererats till och godkänts av beställaren. 
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