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Abstract

Layout - From blueprint to actual position

Lukas Evensen och Erik Smits

Layout is a professional term which means to determine the position of 
construction elements. Layout is done throughout the construction process, it is 
the stage linking the blueprints to the real placement of the elements such as 
walls. There are many factors that can cause a less precise measuring, such as 
bad accuracy, lack of experience, bad weather conditions, or instruments that are 
not properly maintained. This will affect the construction project both in terms of 
time and economy.

Because of a failing layout, consequences follow for work teams who depend on 
this being correctly done. Using JM AB as an example, the purpose of this thesis is 
to investigate the reasons which leads to inaccuracy in the layout process. In order 
to accomplish a result interviews and a survey has been done. In addition, two on-
site visits have been made and research in the company’s economic follow-up for 
the projects.

A possible solution for companies is to come up with a new role which combines 
two earlier titles into one. If they were to combine the work of a measuring 
engineer with a supervisor, the role would be more attractive and possible to grow 
within. Today there’s a lot of personnel who moves on to new challenges and we 
think that the new role could be a solution to this this problem.

Weather conditions is also a problem. Rain, ice formation and strong sun are 
examples of conditions that creates difficulty for the layout. More research is 
required in this area.  
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SAMMANFATTNING 
Utsättning är en fackterm som syftar till momentet när byggnadsdelars position 
märks ut. Utsättning genomförs under byggprocessens hela produktionsskede 
och är steget från ritning till verklig placering av byggnadsdelar. Bristande 
noggrannhet, brist på erfarenhet, tidsbrist, dålig väderlek eller ej kalibrerade 
instrument är några exempel på faktorer som påverkar utsättningens 
noggrannhet negativt. Detta får effekter på projektets framskridande, och således 
även projektets ekonomi.  
 
På grund av felaktig utsättning följer konsekvenser för arbetsgrupper som är 
beroende av att denna blivit rätt utförd. Syftet med denna rapport är att utreda 
orsaker som leder till fel i utsättningsarbeten och att ge ett förbättringsförslag för 
att minimera dessa. Samarbete har skett med JM AB. För att komma fram till ett 
resultat har intervjuer, enkätundersökning, granskning av ekonomiuppföljning 
och platsbesök använts som metoder. 
 
Rapporten har resulterat i ett förslag på åtgärd som innebär ett införande av en 
ny arbetsroll som kombinerar mätteknikers och arbetsledares arbetsuppgifter. 
Detta för att skapa en roll som är utmanande och möjlig att utvecklas inom. 
Problem existerar idag med att få personal att vilja stanna i sin roll på företaget 
och en brist på kompetent personal som arbetar med utsättning finns idag.  
 
Väderförhållanden som regn, snö och isbildning är idag problematiska. Idag 
finns ingen bra lösning på problemet, utsättning sker oavsett väderlek och 
problemen tas om hand i ett senare skede. Frågan behöver vidare efterforskning.  
 
Otydlighet i handlingar är en annan orsak till utsättningsfel och ska minimeras 
genom deltagande i projekteringsskedet där handlingar tas fram av 
produktionspersonal för att skapa de förutsättningar i handlingarna man behöver 
vid utförandet. 
 
Nyckelord: Utsättning, mätteknik, fel, byggbranschen, mättekniker, lean- 
produktion 
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FÖRORD 
Detta examensarbete är skrivet i samarbete med JM AB region öst och Uppsala 
Universitet, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Rapporten är på 
kandidatnivå och motsvarar 15 högskolepoäng.  
 
Vi som har skrivit arbetet heter Lukas Evensen och Erik Smits och gör detta 
arbete som avslutande kurs på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 
Uppsala Universitet. Arbetet är utfört tillsammans där vi har delat upp rapporten 
för att skapa en jämn arbetsbörda. Textstycken eller delar av rapporten där en 
person har skrivit har den andra personen som inte skrivit granskat texten och 
kommit med synpunkter. Båda har deltagit på samtliga intervjuer och platsbesök. 
Exempel på del i rapporten där Lukas skrivit större delen är kapitel 3 och Erik 
kapitel 5. Vi anser att samarbete och dialog mellan varandra har varit viktigt. 
Delar som diskussion, slutsats och sammanfattning har vi komponerat ihop 
tillsammans. Vi hoppas vårt arbete kan komma till användning för JM AB och 
Uppsala Universitet. Vi tycker även det skulle vara roligt om framtida studenter 
på högskoleingenjörsprogrammet inom byggteknik skulle vilja genomföra 
vidare studier på de förslag vi upprättat i slutet av rapporten. 
 
Foton som används i rapporten är tagna vid platsbesök på JM:s byggnadsprojekt, 
samtliga foton är tagna av Lukas Evensen. 
 
Vi vill tacka samtliga anställda på JM AB som ställt upp och svarat på enkät-
undersökningen, deltagit i intervjuer och tagit emot oss med värme och 
engagemang på platsbesöken. Ett extra tack till handledare Jonas Larsson och 
mätchef Tobias Storm på JM AB som bidragit med nödvändig feedback. Vi vill 
också tacka vår ämnesgranskare Håkan Kullvén vid Uppsala Universitet som 
varit en klippa och alltid svarat på mail, tack. Till sist vill vi tacka för våra tre år 
på byggnadsingenjörsprogrammet, som har varit en mycket givande utbildning. 
 
 
Uppsala, juni 2018 
 
Lukas Evensen och Erik Smits  
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1 INLEDNING  
Utsättningen påverkar samtliga efterkommande arbetsgrupper och det är därför 
av största vikt att den blir korrekt utförd redan från början. Denna rapport 
utreder vart de största orsakerna för fel finns och möjliga lösningar för att 
minimera dessa.  
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Byggbranschen har under de senaste fem åren haft en kraftig tillväxt. Under 
dessa fem år har bygginvesteringar i Uppsala ökat med 42 procent från 2012 till 
2017 (Sveriges byggindustrier, 2018). Detta sätter stor press på företagen och 
byggtakten ökar. Detta är inget undantag för JM AB som också har vuxit med 
den rådande konjunkturen. Med hög byggtakt och många projekt igång samtidigt 
ökar vikten av att minimera fel och se till att de inte görs om på nytt. I kommande 
avsnitt beskrivs den problematik som i dagsläget existerar kring 
utsättningsarbetet.  
 
1.1.1 Utsättning – problematik  
JM AB jobbar med monteringsanvisningar och arbetsbeskrivningar för att 
minimera fel. Således finns även en beskrivning för hur utsättningen ska utföras. 
Trots detta förekommer fel som påverkar företagets ekonomi negativt på grund 
av felaktig utsättning, detta har identifierats i ekonomiuppföljningar för 
avslutade byggnadsprojekt (JM AB, 2018). 
 
Utsättningen är ett utförande som andra arbetsmoment är beroende av, alltså en 
central del i byggandet. Det skapar stor press på personen som utför jobbet och 
utsättningen är ofta tidspressad på grund av det höga trycket i byggbranschen. 
Utsättaren är ofta oerfaren då omsättningen på personer i yrket är stort. Som 
utsättare är du först ut på byggarbetsplatsen i ur och skur. Det skapar svårigheter 
att behålla personer i yrket enligt intervju med (Eklund, 2018). Fel i utsättning 
gör att moment helt kan behöva göras om eller rättas till i efterhand för att 
exempelvis behöva göra rum för installationer där markering för ursparingar har 
missats att sättas ut och istället gjutits igen. Stora delar av JM:s bostäder 
produceras i betong och håltagningar i efterhand i det materialet är mycket dyrt 
(JM AB, 2018). En etablering för att en håltagare ska utföra sitt jobb kostar cirka 
700 kronor och en hantverkare har en medellön på cirka 26 500 kronor i månaden 
i Uppsala län. Det handlar alltså om hundratusentals kronor i kostnadsökningar 
som till viss del beror på utsättningsfel, detta enligt de tre projekt som granskats 
för JM region öst. Detta har kunnat visats genom att den kalkylerade kostnaden 
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jämförts med slutkostnad, se avsnitt 4.4 (JM AB, 2018; Lönestatistik, 2018). 
Därför bör orsaker utredas för felen som sker för att kunna se till att de 
minimeras. Vi vill hjälpa JM AB och andra aktörer i branschen med detta 
problem och bidra till en än mer effektiv och strukturerad produktion (Larsson, 
2018).  
 
1.1.2 JM AB – Företagsinformation & Historia 
JM AB är en av Sveriges ledande projektutvecklare av nya bostäder och har ett 
tydligt fokus på nyproduktion. De är framför allt verksamma i storstäder och 
universitetsorter runt om i Sverige. Företaget är också etablerat i Finland och 
Norge. Ett exempel på bostadsområde som JM AB har byggt är Tornträdgården 
beläget på Kvarngärdet, Uppsala (JM AB, 2018). Företaget har 70 års erfarenhet 
av framgångsrik projektutveckling och startades år 1945 av John Mattson (JM 
AB, 2018). 
 
JM började implementera en industrialisering av sina projekt år 2003 då före-
taget införde projekteringsanvisningar. Året därpå började JM arbeta med ”stra-
tegiska inköp” och 2008 infördes ”strategisk försäljning”. År 2010 implement-
erades den strukturerade produktionen vilken idag tillämpas på alla byggnads-
projekt JM genomför och är en metod uppbyggd med utgångpunkt från ”Lean 
Production” (Sveriges Byggindustrier, 2011). 
 
1.1.3 Strukturerad produktion på JM AB 
Den strukturerade produktionen är en av de största och viktigaste ändringarna 
som skett i JM:s historia. Grundidén är att ta bort ineffektivt arbete samt slöseri 
som inte bidrar till värde för kunden i slutprodukten. Med detta arbetssätt vill 
JM effektivisera verksamheten och minska kostnaderna under 
produktionsskedet men behålla samma goda boendekvalité. För att strukturera 
produktionen jobbar JM med monteringsanvisningar och arbetsbeskrivningar 
som kontinuerligt revideras för att undvika att samma fel uppstår flera gånger. 
Personalen på JM har som krav att följa anvisningarna och beskrivningarna i alla 
arbetsmoment och projekt. Företaget jobbar med förbättringsförslag för att hela 
tiden kunna effektivisera sin produktion. Alla i företaget ska kunna bidra med 
den kunskap och idéer som kan förbättra företagets utförande av 
arbetsmomenten och det görs genom förbättringsförslagen. Avvikelser ska 
rapporteras för att kunna hålla koll på de misstag och fel som sker under 
produktionen. Dessa avvikelser ska rapporteras av personen som upptäcker eller 
gör ett fel. 
 
 



  Kap 1. Inledning 
____________________________________________________________________________ 

  3 

JM vill med hjälp av monteringsanvisningarna efterlikna spridningen i den högra 
bilden i Figur 1.1, då det är lättare att hantera flera likadana fel i samma riktning 
mot den gröna zonen i måltavlan, jämfört med att få bukt på flera fel gällande 
samma arbetsmoment som görs på olika sätt. Ambitionen är alltså att få en 
mindre spridning på felen, för att lättare kunna korrigera dem för hela företagets 
pågående projekt (JM AB, 2018). 
 

 
Figur 1.1. Bilden till vänster visar felspridning innan monteringsanvisningar in-
fördes och bilden till höger visar önskad felspridningen efteråt (JM AB, 2018). 

 

1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att identifiera orsaker till de fel som uppstår 
i utsättningsarbetet. Stora kostnader uppstår i dagsläget på byggprojekt runt om 
i landet till följd av bristande kunskap inom detta arbetsområde. 
Utsättningsarbetet skapar förutsättningar för nästan samtliga efterföljande 
arbetsmoment, och är därför kritiskt. Vi vill hitta felkällorna i arbetet som 
orsakar merkostnader, och upprätta ett förbättringsförslag som är till nytta för 
branschen, och JM AB. 
 

1.3 Frågeställning 
Den frågeställning rapporten har utgått ifrån är följande: 
Hur undviks fel i produktionsskedet till följd av felaktig utsättning? 
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1.4 Omfattning & avgränsningar 
Rapporten baseras på JM:s byggprojekt i Uppsala eftersom rapporten handleds 
av JM i region öst. JM AB i Stockholm använder inte samma metod som i 
Uppsala när det gäller utsättning och anses därför inte relevant för denna under-
sökning. Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng och därför har vi 
begränsat oss till tre tidigare färdigställda projekt och granskning av dess 
ekonomiuppföljning. Vi har avgränsat metoderna till tre intervjuobjekt, ett 
platsbesök under två olika dagar samt en enkätundersökning för att få en rimlig 
mängd information att arbeta med. 
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2 METODIK  
Detta kapitel redovisar de metoder som legat till grund för rapporten. Kvanti-
tativa undersökningar i form av ekonomisk uppföljning av avslutade projekt och 
enkätundersökning. Platsbesök har genomförts på ett pågående projekt i Upp-
sala, en pedagogisk metod för att få kunskap om utsättningsprocessen. 
 
2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att skaffa kunskap som krävdes i ämnet som 
studerats för denna rapport. Den gav även tillfälle att undersöka den forskning 
som fanns tillgänglig vid rapportskrivandet. Det som saknas i forskningen kring 
detta ämne är vilka felkällor i utsättningen som orsakar merkostnader för företag 
i branschen. Den luckan ska detta examensarbete fylla ut. Det som studerats är 
äldre examensarbeten, till exempel Forsgren, Sara (2016) Byggplatsnät och ut-
sättning – utfört av huvudentreprenören. Detta arbete beskriver upprättande av 
byggplatsnät och utsättning. Vidare även Lantmäteriets handböcker kring mät-
teknik och kartfrågor, samt läroboken Berg, Samuel A (2015) BYT 16, Geodesi 
och mätningsteknik. All litteratur redovisas i avsnitt 8.2.  
 
2.2 Platsbesök  
Två platsbesök gjordes på ett byggprojekt i Uppsala. Platsbesöken gjordes för 
att på nära håll studera hur arbetsledare och mättekniker jobbar med utsättnings-
momentet för att kunna beskriva hur arbetet sker idag och skapa förståelse för 
undersökningen i stort. Syftet var att få följa med i processen steg för steg och 
göra observationer som kunde användas i utformningen av förbättringsförslagen. 
Projektet var vid besöket under produktion och utsättning genomfördes vid båda 
tillfällena.  
 

2.3 Ekonomisk uppföljning 
Undersökning av kostnader för tre avslutade projekt i Uppsala ägde rum för att 
hitta kostnader som beror av fel i utsättningsarbetet. Denna metod för att 
kontrollera att det verkligen finns kostnader som beror av misstag i utsättningen 
och att problemet som utreds verkligen existerar. JM för under varje projekt 
prognoser där det kontrolleras hur projektet går jämfört med den kalkyl som är 
upprättad för projektet. När projektet är klart redovisas ekonomin i dokument 
som noggrant har studerats för att hitta kostnaderna som kan kopplas till felaktig 
utsättning. 
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2.4 Enkätundersökning 
Enkätens syfte var att ta reda hur dessa personer upplever att utsättningen 
fungerar i dagsläget och vilken problematik som finns. Den har skickats ut till 
personer inom företaget som arbetar med utsättning. De yrkesroller som deltagit 
i undersökningen är mättekniker, arbetsledare och platschefer. Anledningen till 
detta urval var att få så utförliga svar som möjligt och konkreta förslag på 
förbättringar, vilket är mer sannolikt att få från personer som arbetar med 
momentet dagligen. 
 

2.4.1 Utformning av enkät  
Innan enkäten skickades ut kontaktades handledare och mätchef vid JM AB re-
gion öst. Det gjordes för att få återkoppling på enkätens utformning samt för att 
stämma av så frågorna var relevanta och lätta att förstå. Enkäten gjordes i 
”Google Forms” som är ett webbaserat enkätverktyg. Eftersom 
byggarbetsplatser ofta är stressiga arbetsplatser var det viktigt att göra en enkät 
som inte tog lång tid att svara på. Därför använde vi oss av 8 frågor med 
alternativsvar och endast tre frågor med fritext, frågorna redovisas i Bilaga 1. 
Frågorna har utformats med syfte att kunna forma svaren till förbättringsförslag 
direkt från produktionspersonalen. Detta gjordes i samråd med mätchef. 
Inbjudan till att delta i den digitala enkäten skickades ut till 50 personer via email 
med innehållande länk. 
 
2.4.2 Urvalsstorlek för enkäten 
Eftersom enkäten bara innehåller frågor inom ett specifikt arbetsområde, valdes 
personer ut på företaget som är verksamma inom detta område för att svara. Det 
är i dagsläget totalt ca 50 personer på JM region öst som arbetar med utsättning 
i någon form. En felmarginal på 5% samt konfidensnivå på 95% valdes, och då 
gav målpopulationen på 50 personer att 40 svar på enkäten erfordrades ur 
statistisk synpunkt. Vid sammanställning av resultatet hade 37 personer svarat, 
vilket för ändamålet anses tillräckligt (Surveymonkey, 2018).  
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2.5 Intervjustudie 
Två intervjuer hölls i samband med platsbesöken. En med mättekniker och en 
med arbetsledare. Möte med mätchef vid region öst ägde rum och används som 
muntlig källa i rapporten. På platsbesöket hölls en intervju med mättekniker för 
att ta del av dennes kompetens och observationer kring felkällor i utsättningen. 
Intervjun skedde på byggarbetsplatsen där mätteknikern arbetade och skedde 
under 30 minuters tid. Inför platsbesök två förbereddes underlag till intervju med 
arbetsledare där synpunkter från denna yrkesgrupp låg i fokus. Även denna inter-
vju ägde rum på byggarbetsplatsen och skedde på arbetsledarens rast under cirka 
30 minuter. Båda intervjuerna hölls under begränsad tid då personerna tog sig 
tid från sina arbetsuppgifter. För båda dessa intervjuer var frågor förberedda med 
hänsyn till tidsramen. Detta för att ge utrymme för ej förberedda frågor och dis-
kussioner som uppstod under intervjuerna. 
 
En tredje intervju gjordes med chefen för avdelningen produktionsutveckling, 
vid JM:s huvudkontor i Solna där dennes syn på problemet diskuterades. Många 
goda tankar fångades upp och intervjun hölls under en timmes tid i kontorsmiljö. 
Fem frågor var förberedda till intervjun som utvecklades under diskussion kring 
frågorna.  Dessa intervjuer är ett komplement till enkätundersökningen för för-
djupning i viktiga frågor. Intervjufrågor redovisas i Bilaga 2, 3 och 4.  
 
 

2.5.1 Utformning av intervjufrågor 
Frågorna var utformade efter den semistrukturerade intervjutekniken. Detta 
innebar att intervjufrågor förbereddes men möjlighet gavs för diskussion och 
egna reflektioner hos intervjuobjektet. 
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3 TEORETISK BAKGRUND 
Detaljmätning förekommer i flera verksamheter inom samhällsbyggnad. Till 
detaljmätning räknas såväl utsättning som inmätning. Den mätning som fram-
förallt berör vårt ämne är terrester mätning som innefattar mätningar som sker 
på marken (Lantmäteriet - Terrester detaljmätning, 2017). Den vanligaste före-
kommande metoden för utsättning av byggnader som används hos JM Uppsala 
är utsättning av baslinjer med totalstation vilket används som utgångspunkt för 
den resterande utsättningen som sker med måttband. En baslinje är en linje i ett 
måttsystem som satts upp för det aktuella byggprojektet (Storm, 2018). 
 
Det som ligger till grund för att kunna utföra utsättning är läran om geodesi, 
vilket ordagrant betyder jordmätning. Geodesin har som uppgift att bestämma 
punkters koordinatläge på jordens yta, dess höjd över havsytan och punkternas 
tyngdkraftsvärde (Berg, 2011). Geodetisk mätning handlar alltså om att sätta ut 
eller mäta in punkter på mark eller en byggnation med hög noggrannhet 
(Lantmäteriet - GPS, 2012). I kommande avsnitt beskrivs teorin kring 
utsättningen som beror av referenssystem, stomnät och byggplatsnät. 
 

3.1 Referenssystem  
All mätning, oavsett metod som utförs, är alltid relativ. Med det menas att mät-
ningar alltid sker i relation till andra redan kända punkter och därför finns 
referenssystemen (Lantmäteriet - SWEREF, 2012). De geodetiska referens-
systemen är en förutsättning för att bestämma punkters läge på jordytan. I den 
geodetiska beskrivningen av jorden finns tre ytor som är grundläggande, enligt 
Figur 3.1 nedan. 

 
 

  

Figur 3.1. Grundläggande ytor (Ritad av: L.Evensen 2018) 
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Enligt Figur 3.1 ovan kan de tre ytorna beskrivas som följande: 
 

- Jordytan innefattande havsytan. 
- Geoiden, den ostörda medelhavytan med dess teoretiska förlängning in 

under jordytan, för bestämning av plushöjder. 
- Ellipsoiden, en matematisk modell, rotationsellipsoid som ansluter till 

geoiden.  
 

För att kunna utföra mätningar behövs geodetiska referenssystem som bygger på 
de tidigare förklarade ytorna. Dess relation till varandra och ändringar som sker 
med tiden bör tas i hänsyn (Lantmäteriet - Referenssystem, 2012). I Sverige har 
vi landhöjningen som gör att vår markyta höjs varje år, som mest i norra Sverige 
med cirka tio millimeter per år (Lantmäteriet - Landhöjning, 2012). SWEREF99 
är det officiella referenssystem som används i Sverige idag och är en realisering 
på det europeiska systemet ETRS89 (Lantmäteriet - SWEREF, 2012). WGS 84 
(World Geodetic System) är ett tredimensionellt referenssystem och är framtaget 
av amerikanska myndigheter. Detta system används för GNSS-mätning (Global 
Navigation Satellite System) och har en noggrannhet på tio meter och bör därför 
kombineras med SWEPOS för att få positioner angivna i SWEREF99 och högre 
noggrannhet om så önskas (Lantmäteriet - WGS 84, 2012). SWEPOS som är 
lantmäteriets stödsystem för GNSS-mätning med 400 referensstationer 
placerade runt om i landet (Lantmäteriet SWEPOS, 2018).  
 
3.2 Stomnät 
Stompunkter är punkter med kända positioner som skapar förutsättningar för 
andra mätningar. Stompunkterna skapas genom så kallad stommätning som 
innebär att man beräknar och gör anslutande mätningar mot gällande referens-
system för platsen. Mätmetoder för att mäta in vart dessa punkter befinner sig i 
plan och höjd kan utföras på olika sätt. Terrester stommätning är en metod som 
kan tillämpas i form av mätning med totalstation och avvägningsinstrument som 
tillsammans mäter riktning, längd och höjdskillnader. Totalstationen mäter rikt-
ning och längd mellan stompunkter, riktningar i form av horisontella vinklar 
mellan stompunkter och zenitvinkar mellan mätpunkter. Dessa zenitvinklar kan 
användas för att indirekt beräkna horisontella längder och höjder. Avvägnings-
instrumentet utnyttjas för att göra direkta höjdmätningar i ett tåg av punkter 
mellan två stompunkter. Eftersom mätning sker i flera projekt med olika uppdrag 
som kräver olika noggrannheter på mätningarna så delas stomnäten upp i hierar-
kirisk ordning.  
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Dessa nät kallas: 
 

- Nationella referensnät 
- Anslutningsnät  
- Bruksnät.  

 
Det nationella referensnätet ansvarar Lantmäteriet för. Anslutningsnäten är mer 
intressanta, de är mer tätt förgrenade punkter uppbyggda från punkter i nationella 
referensnäten och finns i kommunerna i landet. Bruksnätet som vanligtvis utgår 
från anslutningsnätet och används som referens vid utsättning på en bygg-
arbetsplats. Det ska dock tillägas att med den nya tekniken som utvecklats i dags-
läget så fyller stomnätet en mindre funktion. Användningen av nätverks-RTK 
vid detaljmätning har ökat och därav minskar behovet av stomnäten, dock bör 
denna typ av mätning kontrolleras mot kända punkter vilket stomnätet kan an-
vändas till. Etablering av byggplatsnät och nätverks-RTK beskrivs i avsnitt 3.3 
(Lantmäteriet - Stom, 2017). 
 
3.3 Byggplatsnät & nätverks-RTK 
För byggplatsnät är noggrannhet i mätningarna av stor vikt. I HMK stommätning 
2017 där primärnät används istället för byggplatsnät anges följande: 
 
 ”För bruksnät i form av primärnät som etableras på byggarbetsplatser eller nät 
som används som referensnät för deformationsmätningar i plan och eller höjd är 
en liten lokal osäkerhet prioriterad.”  
 
Nätverks-RTK innebär att permanenta referensstationer från SWEPOS sam-
verkar för att ge den som mäter säkra mätresultat. Referensstationerna skickar ut 
GNSS-observationer till en central som samlar felkällor som uppkommer. En 
speciell nätverks-RTK används för att hantera steget från inkommande data från 
referensstationer till att skicka ut korrektioner till den som använder RTK-
tjänsten (Lantmäteriet - RTK, 2012). Därför är det idag enkelt att etablera bygg-
platsnät med GNSS där mätningarna anses säkra om terrängen är öppen. Tät 
skog eller höga intilliggande byggnader gör att signaler till GNSS inte når fram 
(Lantmäteriet - GNSS, 2012). 
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Således kan byggplatsnätet etableras genom anslutning mot bruksnät eller via 
GNSS med anslutning till nätverks-RTK. En etablering av ett byggplatsnät kan 
ske på följande sätt, se även Figur 3.2: 
 

- GNSS-mätningar görs mot samma punkt i ett par minuter och flertaliga 
resultat fås på varje punkt som märks ut med en mätspik. 

- Ny uppkoppling mot SWEPOS och ommätning av punkten sker, för 
säkerställande av mätresultat.  

- Tre sådana mätningar mot tre skilda punkter med bra spridning. 
- Ett medelvärde tas på punkterna och resultaten räknas fram.  
- Totalstationen etablerar sedan mot dessa nu kända punkter.  
- När stationen är etablerad sätts reflexer upp på säkra föremål som inte 

kommer röra på sig under lång tid, exempelvis på en huskropp eller en 
lyktstolpe. 

- Reflexerna mäts in och fungerar sedan som kända punkter i de nu eta-
blerade byggplatsnätet som används vi varje ny stationsetablering 
(Mättekniker, 2018).  

  

Figur 3.2. Steg-för-steg beskrivning av en etablering av byggplatsnät 
med hjälp GNSS-mätning. Ritad av: (L.Evensen, 2018) 
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3.4 Stationsetablering - fri station 
För att bestämma koordinaterna för en totalstation vid fri stationsuppställning 
behövs totalt två mätningar av längder och vinklar mot punkter med kända ko-
ordinater och höjder göras. Vanligtvis görs tre mätningar för att göra en så kallad 
överbestämning. Dessa punkter kan bestå av befintliga punkter i stomnätet eller 
nya punkter utmätta med GNSS-teknik eller mot punkter i ett byggplansnät som 
beskrivs i avsnitt 3.3. Oavsett vilka punkter som används är spridningen av dessa 
en viktig faktor, se Figur 3.3. Stor spridning minskar osäkerheten i 
stationsetableringen. Man bör även eftersträva att etablera stationen så att 
avstånden är lika långa till varje mätpunkt (Lantmäteriet - Terrester 
detaljmätning, 2017). För en effektiv etablering ställs totalstationen upp i en 
placering där spridningen mot kända punkterna är god. I placeringen av 
instrumentet bör också utsättningen som ska ske tas i hänsyn så att ometablering 
av totalstationen ej behöver göras under utförandet (Mättekniker, 2018). 

 
Figur 3.3. Den vänstra bilden beskriver en bra spridning vid etablering. Den 
högra en dålig spridning. Ritad av: (L.Evensen, 2018) 
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3.5 Polär utsättningsmetod 
Den polära metoden är idag välanvänd både för utsättning och inmätning. Me-
toden är snabb, enkel och ger exakta resultat. Metoden kan förklaras geometriskt 
sätt som skärningen mellan en rät linje och en cirkel med given radie, se Figur 
3.4. Skärning mellan cirkeln och linjen sker alltid med rät vinkel och därav 
uppstår inga ogynnsamma fall, vilket gör metoden effektiv (Lantmäteriet, 2015). 
 

 
 
Figur 3.4. Den sökta punkten bestäms genom polär metod genom skärningen av 
en rät linje och en cirkel med känd radie. Ritad av: (L.Evensen, 2018) 

 
3.5.1 Ortogonal metod 
Ortogonal metod är en vanlig metod på byggarbetsplatser där måttsättning utgår 
från baslinjesystem. Enkel utrustning i form av måttband, tumstock eller 
liknande gör metoden slagkraftig. Metod är lämplig till utsättning och inmätning 
med hög noggrannhet.  
 
Utgångspunkten för alla mätningar enligt denna metod är baslinjen. Denna löper 
från en känd baspunkt till en känd riktpunkt. Den sökta punkten kan sedan be-
stämmas genom att använda två horisontella avstånd. Det ena utgående från bas-
linje medan det andra är vinkelrätt mot baslinjen. Måttet längs baslinje kallas 
abskissa och det vinkelräta har namnet ordinata (Lantmäteriet, 2015). Se Figur 
3.5. 
  



  Kap 3. Teoretisk bakgrund 
____________________________________________________________________________ 

  15 

3.6 Utsättning med totalstation i plan 
Utsättningen är beroende av underlagsdokument och ritningar. Fel i utsättningen 
kan bidra till stora merkostnader därför är det viktigt att förbereda, kontrollera 
och planera utgångsdata inför kommande utsättning. Utsättningen börjar efter att 
totalstationen är etablerad, se Figur 3.6 (Lantmäteriet - Stom, 2017). 
När utsättning av baslinjer sker används vanligtvis totalstationens tracking-
funktion. Stationen mäter då riktning och avstånd mot prismat kontinuerligt. En 
vinkel och avstånd räknas ut i totastationen och kan sedan jämföras mot den 
givna datan, skillnaden visas i instrumentet. 
I utsättarens handdator visas på en display hur prismastången som är i lod bör 
flyttas för att komma i exakt rätt position, se Figur 3.7. När detta steg är gjort 
markeras punkten ut för att sedan kunna snörslå baslinjer mellan utsatta punkter, 
se Figur 3.8 (Lantmäteriet - Stom, 2017).   

Figur 3.5. Metoden kan beskrivas som två av varandra följande ortogonala 
mätningar. Ritad av: (L.Evensen, 2018) 
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För att kunna genomföra utsättningen krävs det att koordinaterna för total-
stationen är kända, det vill säga att stationen är etablerad. Då sker mätningen av 
den sökta punkten genom mätning av riktning och längd från totalstationen. För 
att få reda på den horisontella längden krävs också att vertikalvinkel mäts 
(Lantmäteriet - Terrester detaljmätning, 2017). 
  

Figur 3.7. Handdator.  

Figur 3.8. Utsatt punkt för baslinje.  

Figur 3.6. Totalstation.  
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3.7 Utsättning med måttband 
Arbetet med utsättningen skiljer sig i sitt upplägg ganska kraftigt mellan olika 
projekt. Det är upp till varje projektorganisation att bestämma hur momentet ska 
utföras. Efter att baslinjer är satta med totalstation mäts resterande nödvändiga 
mått ut med hjälp av måttband, tumstock eller avståndsmätare se Figur 3.9 och 
3.10. För att underlätta denna process är mått till väggar, elementskarvar, 
väggelement och plattbärlag utmarkerade på ritning med pilmåttsättning, som 
utgår från baslinjerna. All utsättning i stomskedet görs med en baslinje som 
utgångspunkt. Denna metod kalas ortogonal mätning och beskrevs i avsnitt 3.5.1 
(Platsbesök, 2018-03-27). 

  

Figur 3.10. (T.H.) Utsättning av vägghörn med utgångspunkt från baslinje, samt 
underlag i form av ritning med pilmått.  

Figur 3.9. (T.V.) Snörslagning av baslinjer från utsatta punkter med totalstation.  
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4 EMPIRI 
4.1 Platsbesök 
Platsbesök genomfördes på ett av JM:s byggprojekt av bostäder i centrala Upp-
sala där utsättning skedde. Besöket ägde rum under två dagar, första dagen 
studerades arbetsledarnas arbete och andra dagen mätningsteknikern. Syftet med 
dessa platsbesök var att få en ökad förståelse för utsättningsprocessen. 
 

4.1.1 Referensprojekt  
I Uppsala uppför JM AB 96 bostadsrätter, fyra trapphus med nio våningar där 
översta våningen blir en takvåning. Byggnadens fasader kommer bli ljusa med 
guldfärgade plåtar och brungråa tegelpartier (JM AB, 2018). Under besöket så 
skulle utsättning ske på gjutet betongbjälklag. Detta kallas på JM för valvutsätt-
ning. Valvutsättning är ett samlingsbegrepp för de utsättningsmoment som ska 
ske snarast efter gjutning av bjälklaget, förberedande för vertikala och horison-
tella bärverk som ska monteras på plats. 
 
4.1.2 Utsättning av baslinjer 
Den utrustning mätteknikern använde under studiebesöket för att etablera total-
stationen och märka ut baslinjer var totalstation, handdator, stativ, prismastång, 
prisma, miniprisma, sprayfärg, märkpenna och reflexer. 
 
Steg 1 - Förhållanden 
Väderförhållandena var i stort sett optimala under dagen, vilket innebar att steg 
ett ej behövde genomföras. Om bjälklaget vore vått från nederbörd skulle regn 
behöva avlägsnas från bjälklaget med hjälp av gummiraka innan utsättningen 
börjar. Är det kallt och isigt måste bjälklaget skrapas och värmas med gasol för 
att få bort isbildning. Detta för att kunna göra markeringar som kommer kvarstå. 
 
Steg 2 – Val av uppställningsplats 
Mätteknikern valde en lämplig plats att etablera sin totalstation, centralt på bjälk-
laget där han skulle kunna sätta ut alla punkter i ett svep, utan att behöva etablera 
om stationen på nytt.  
 
Steg 3 – Etablering av station 
När platsen var vald placerade mätteknikern stativet på platsen i en stativstjärna 
och la sin kroppstyngd på benen för att se till att stativet stod stadigt. Det är av 
stor vikt då det är millimeterprecision på utsättningen och minsta lilla rörelse 
kommer att kräva en ny etablering av totalstationen.   
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När stativet stod stadigt skruvades totalstationen fast i stativet och lodades in 
från menyn i handdatorn, se Figur 4.1. När totalstation var i lod användes metod-
en fri station för stationsetablering, se Figur 4.2. Sedan ställdes korrektioner för 
mätningen in, dagens temperatur, tryck och PPM, se Figur 4.3. Mätteknikern 
riktade sedan in sig mot första reflexen i det etablerade byggnätet och kunde med 
hjälp av kameran i sin handdator säkerställa att rätt mål var i sikte. Koordinater 
för reflexerna fanns sparade i handdatorn och mätvärdet jämfördes direkt på 
plats. Detta steg upprepades mot ytterligare två reflexer placerade på huskroppar 
i närområdet med god spridning. Totalstationen var nu färdigetablerad och klar 
för utsättning.  

 

  Figur 4.3. Korrektioner för mätningen ställs in.  

Figur 4.2. Val av etableringsmetod, fri 
station.  

Figur 4.1. Totalstation lodas in.  



  Kap 4. Empiri 
____________________________________________________________________________ 

  21 

Steg 4 – Utsättning av punkter till baslinjer 
När mätteknikern utförde detta moment användes funktionen utsättning i hand-
datorn med underlagsfil i form av koordinater för baslinjerna. Linjerna visades i 
handdatorn och med hjälp av ett miniprisma som totalstationen följde hittades 
positionen för linjen och sedan sattes punkter ut strategiskt så att arbetsledarna i 
senare skede kunde snörslå linjerna mellan två punkter, se Figur 4.4. För ena 
baslinjen låg armering och genomföringar i vägen för att kunna göra detta, därför 
försköts linjen 4 meter i sidled för att få en kontinuerlig linje. Den ursprungliga 
linjen sattes också ut men istället för två punkter behövdes sex punkter sättas ut. 
Exempel på baslinjesystem visas i Figur 4.5. 
 
Steg 5 – Kontroll av höjd 
När utsättningen av baslinjerna var färdig kontrollerades höjden på bjälklaget. 
Mätteknikern bytte prisma eftersom tidigare kontroller av höjd på bjälklag hade 
gjorts med lång stång och tillhörande prisma. Prismat med den längre stången 
används oftare och slitaget på spetsen är därför större. Hade det lilla prismat 
använts hade en differens uppstått, därav bytet. Höjden stämde och mätteknik-
erns jobb var nu klart. 
 

 
 

  

Figur 4.4. Utsättning med miniprisma mot totalstation. På den 
högra bilden orienterar mätteknikern mot ett vägghörn. Vänster bild 
visar markeringen av vägghörnet.   
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4.1.3 Utsättning av byggelement 
När mätteknikern hade satt ut baslinjerna tog arbetsledarna över processen. Ut-
rustning som användes vid utsättningen var snörslå, tumstock, märkpenna, 
rotationslaser, stativ och lasermottagare. Beroende på projekt så utförs ut-
sättningen med olika metoder men på detta projekt hjälptes samtliga arbetsledare 
åt med utsättningen och jobbade i lag om två personer.  
 
Steg 1 – Snörslagning av baslinjer 
Baslinjer märktes ut med hjälp av punkterna som mätteknikern tillhandahållit. 
Detta gjordes med hjälp av ett snörslå.  
 
Steg 2 – Markering av skal och utfackningsväggar  
Utifrån gällande bygghandling kan byggelementens placering markeras ut med 
hjälp av pilmått angivet på ritning med utgångspunkt från baslinjerna. Samtliga 
skalväggar sattes ut av ena laget medans det andra laget satte ut utfackning-
sväggar.  
 
Vid utsättning av prefabricerade byggelement som t.ex. utfacknings- och skal-
väggar markeras dels elementens läge från baslinjen, men även skarvar mellan 
elementen, så att dess läge i sidled blir korrekt. I Figur 4.6 nedan visas en ut-
markerad skalvägg som ska placeras enligt de blå markeringarna. 
 

Figur 4.5. Exempel på baslinjesystem. Det blå linjerna symboliserar 
baslinjerna. Röda linjer, extra hjälplinjer på hel meter från respektive baslinje 
(JM AB, 2018). 
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4.2 Intervjuer 
I följande avsnitt presenteras resultat för 3 intervjuer gjorda med en 
arbetsledare, en mätningstekniker och chef vid avdelning produktionsutveckling. 
4.2.1 Intervju med arbetsledare 
Intervju genomfördes med en arbetsledare och intervjufrågor finns i Bilaga 2. 
Det framgick att stora problem existerar i dagens läge gällande samordning av 
handlingar mellan discipliner. Det krävs att arbetsledningen under byggskedet 
samordnar och kontrollerar flertalet handlingar på plats för att lyckas med ut-
sättningen på ett bra sätt. Mycket tid skulle sparas på att detta löstes i tidigare 
skede, förslagsvis i slutet på projekteringen. Problem uppstår även vid revidering 
av bygghandlingar, där underlag för håltagning i väggar inte alltid revideras när 
installationsritningarna revideras t ex.  
 
Enligt arbetsledaren finns också stor potential för förbättring vad det gäller 
tydlighet i handlingar. Höjdskillnader i källare är ett exempel som ofta är svårt 
att tyda på konstruktörens planritningar. I dagsläget tar arbetsledningen fram 
egna skisser och sektionsritningar för att lättare förstå och för att lättare kunna 
visa yrkesarbetare hur höjdskillnaderna ser ut. 
 
Mycket om inte samtliga av dessa problem skulle kunna lösas med hjälp utav 
implementering av BIM i produktionen, för att kunna se komplexa lösningar i 
3D och själv ta fram de sektioner som behövs på plats. Vidare kan samordningen 
göras mer utförligt i tidigt skede.  
 

Figur 4.6. Utsatt markering för skalvägg. 
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4.2.2 Intervju med mättekniker  
En intervju genomfördes med mättekniker vid referensprojektet i samband med 
platsbesök, intervjufrågor finns i Bilaga 3. Personen som intervjuades har arbetat 
som mättekniker i sex år. Intervjun är baserad på hans upplevelser kring felkällor 
i utsättningen med totalstation och arbetsmetoder som används i dagsläget.  
 

Det finns många faktorer som kan orsaka att det uppkommer fel i en utsättning 
med totalstation. Dels pågår det allt som oftast andra arbeten samtidigt på en 
byggarbetsplats, personen nämnde dessa felkällor: 
 

- Pålning av betongpålar i marken som skapar vibrationer, vilket kan göra 
att totalstationen flyttar på sig som i sin tur leder till att mätningar för-
skjuts och hamnar på fel plats.  
 

- Ett annat moment är slipning av betongbjälklag under pågående ut-
sättning som på samma sätt kan göra att totalstationen rör på sig på grund 
av vibrationer. 

 
-  Dåligt kalibrerade instrument, kalibrering ska ske minst en gång var-

annan månad, om så inte görs är risken för felinställda mätinstrument 
hög.  
 

- Fel inställt prisma och prismahöjd i handdator jämfört mot det som an-
vänds vid utsättningen, dessa måste matcha varandra för korrekta mät-
ningar. 
 

-  Klimatförutsättningar som regn, isbildning vid kall temperatur, dimma 
och starkt solsken är väderförhållanden som påverkar mätningar nega-
tivt. 
 

- En grundlig service ska göras en gång per år där samtliga instrument och 
verktyg ses över, görs inte detta riskerar fel att uppstå på grund av stänger 
som är sneda, lod som inte stämmer och felkalibrerade instrument. 
 

- Den mänskliga faktorn orsakar fel. Skakig hand och låg noggrannhet vid 
utmärkning är två exempel. 

 
För att undvika dessa felkällor krävs det noggrannhet och ett stort engagemang 
hos den som utför arbetet. Även att vara medveten om vad som brukar kunna gå 
fel och göra kontrollmätningar i slutet av utsättningen för att se att totalstation 
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står i samma position som i vid start. Vidare se till att instrument lämnas in konti-
nuerligt på service och om vädret inte tillåter bör utsättningen skjutas upp om 
den inte är möjlig att genomföra på ett erforderligt sätt. 
 
Den intervjuade beskrev sedan utförandet av etableringen av byggnätet som hade 
skett på byggarbetsplatsen. Detta skedde på samma vis som beskrivs i avsnitt 3.3 
i den teoretiska delen av rapporten, etablering med GNSS.  
 
På frågan om det i ett tidigt skede kunde göras någonting för att underlätta utsätt-
arens arbete så svarade personen följande: Det krävs att de som projekterar är 
medvetna om hur utsättarna jobbar. Därför bör en dialog med projekteringssidan 
föras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för båda parter. Placeringen av 
baslinjerna skulle kunna korrigeras så att de ligger fritt löpandes längs bjälklaget. 
Det skulle spara tid och ansträngning för personen som ska sätta ut dessa. 
 
4.2.3 Intervju med chef för avdelningen produktionsutveckling  
Intervjun ägde rum på JM:s huvudkontor i Solna, Stockholm. Intervjun var för-
beredd med frågor som redovisas i Bilaga 4. Den information från intervjun som 
anses relevant för rapporten redovisas nedan. 
  
De fel som uppstår i produktionen ska, inom JM AB, rapporteras genom s.k. 
avvikelser. Detta för att identifiera problem. Problematiken med detta är att det 
i dagsläget allt för sällan görs, vilket leder till att utsättningsfelen blir svåra att 
identifiera. Därför måste kulturen kring detta i företaget bli förbättrad. Det inne-
bär att alla i ledet från yrkesarbetare till högsta chef är medveten om varför av-
vikelser ska rapporteras in. Personen som gör eller upptäcker ett fel ska skicka 
in avvikelsen, men rädslan för att stå som ansvarig för ett felaktigt utförande, 
eller tidsbrist, blir ofta en anledning för att låta bli. 
 
Beroende på vart i landet projekten befinner sig skiljer sig statistiken över antal 
inskickade avvikelser. Det antas bero på att cheferna måste ställa rätt frågor och 
leda ut rätt information till de som arbetar i projekten. Det är viktigt att få alla 
att jobba mot samma mål och således förstå varför avvikelserapportering är av 
vikt för kvaliteten på slutprodukten. Det är ett av problemen som måste jobbas 
vidare med. 
 
Det största problemet med utsättningen är oerfaren personal och en hög omsätt-
ning i yrkesrollen. Yrket innebär att man är först ut på arbetsplatsen i ur och skur. 
Lönen är relativt låg och yrket är för många en väg in i branschen. I ett yrke som 
har en avgörande roll för byggandet och där arbetet måste göras helt korrekt för 
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att det inte ska kosta pengar, är erfaren personal något att eftersträva. Oerfaren 
utsättningspersonal är ett återkommande problem i byggbranschen under lång 
tid, som inte tagits om hand.  
 

En teori är att den yrkesgrupp som är mest lämpad att utföra utsättningen är 
yrkesarbetarna. De har erfarenhet av att läsa ritningar och vet exakt vad som 
behöver sättas ut för att utföra momentet, på så sätt skulle många fel kunna mini-
meras. En utsättare kan sätta baslinjerna på byggen runt om i regionen och snick-
arna kan med utgångspunkt från dessa sätta ut det som behövs. Det skulle göra 
att man istället för ett 20-tal utsättare skulle ha tillgång till 100-tals personer som 
kan utföra momentet. Arbetsledarna, som i dagsläget gör utsättningen, har ofta 
mindre kunskap om själva hantverket, som yrkesarbetarna har. Denna kunskap 
är värdefull för att kunna göra ett bra arbete. 

 
Den strukturerade produktionen tillämpas idag på utsättningen och en beskriv-
ning finns för den som ska utföra momentet. Följer utsättaren beskrivningen så 
uppfylls alltså idén med den strukturerade produktionen, tyvärr är inte fallet all-
tid så idag. Beskrivningen är mycket utförlig och består av cirka 80 sidor. Det 
kan tyckas vara långt men den innehåller allt en utsättare bör ta hänsyn till.  
 
BIM-modeller är något som jobbas hårt med att ta fram för att kunna använda 
på arbetsplatserna för att underlätta för personalen som ska sätta ut. Det som 
framför allt måste göras är att prova nya metoder för att kunna uppnå nya resul-
tat. Använder man en metod som är beprövad och har stora brister kommer de 
upprepas om utförandet är av samma metod. Att utföra arbetet på ett annorlunda 
sätt kommer att ge nya resultat. Konjunkturen är också något som är en bi-
dragande faktor då efterfrågan på personal idag är en konkurrensfråga mellan 
företag. Det kan innebära att anställda idag är mindre rädda om sin anställning 
och på så sätt är mindre aktsamma i sitt agerande. 
 
4.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genomfördes för tre olika yrkesroller som direkt, eller in-
direkt jobbar med utsättning. Dessa är platschefer, arbetsledare och mätnings-
tekniker. Enkäten utformades med elva frågor, där tre av frågorna bestod av 
frågor med fria textsvar och resterande med endast ja/nej som svar, eller svar på 
en skala från ett till fem. Resultatet av de fria textsvaren presenteras i löpande 
text och för de övriga frågorna presenteras resultaten med figurer. De 
fullständiga svaren finns i Bilaga 5. 
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4.3.1 Vilket är det vanligast förekommande felet i ut-
sättningen? 
På frågan om det vanligast förekommande felet i utsättningen kunde det bland 
svaren utläsas två fel som var återkommande hos målgruppen. Sju personer i 
målgruppen hade svarat att ett vanligt problem var baslinjer som på olika sätt 
varit problematiska. Det kunde bero på skillnader i baslinjens placering mellan 
våningsplanen, eller fel som uppstått på grund av väderlek som stört precisionen 
när dessa sätts ut. Fler anledningar som att baslinjen ”var felplacerad” var också 
förekommande bland svaren. Bland dessa sju svarande hade två stycken befatt-
ningen platschef, och fem stycken var arbetsledare. 
 
Det andra svaret som var vanligt förekommande var att det ofta uppstår fel på 
grund av otydlighet och fel i handlingarna, samt dålig samordning av dessa 
mellan discipliner. Elva personer i målgruppen nämnde detta i sitt svar. Bland 
svaren gick att utläsa att det kunde röra sig om felaktig eller bristfällig mått-
sättning, för stort antal ritningar för ett och samma arbetsmoment, reviderade 
handlingar som ej ankommer i tid till arbetsplatsen, eller handlingar som saknas. 
Bland dessa elva svarande hade två stycken befattningen platschef och åtta 
stycken var arbetsledare. 
 
4.3.2 Väderförhållanden 
En klar majoritet av den tillfrågade gruppen ansåg att nederbörd och följderna 
av detta försvårade arbetet med utsättning markant. Hela 33 av de 37 tillfrågade 
nämnde nederbörd (i form av snö, regn och hagel) som de svåraste väder-
förhållandena att jobba i. Detta eftersom märkpennor och snörslagningen för-
lorar sin funktion helt eller delvis när underlaget är blött. Det bidrar även till en 
osäkerhet i mätningen eftersom utmärkta streck och punkter tenderar att flyta ut 
på blött underlag. 
 

4.3.3 Förslag på åtgärd som underlättar arbetet 
Bland förslagen på åtgärder från de tillfrågade i enkätundersökningen nämndes 
bland annat mer utrymme i produktionstidplan för utsättningen. Även bättre 
samordnade handlingar, nämndes. En önskan om att vara fler än en tjänsteman 
på arbetsmomentet, dedikerad tid då utsättning sker för att undvika att för många 
arbetsgrupper kolliderar, samt en ökad tillgång på hjälp från mättekniker fanns 
också bland svaren. 
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4.3.4 Svar på betygsfrågor 
I följande figurer nedan visas svaren på frågor i enkäten utformade med ett svars-
alternativ från 1 som i detta fall, Figur 4.7 indikerar på att mer tid behövs och 5 
som motsvarar att tillräckligt med tid finns för utsättningen. Se bildtext för 
kommentar till figurernas resultat. 
 

. 
Figur 4.7. Resultat av fråga 2. 5 motsvarar tillräckligt med tid och 1 indikerar 
att mer tid behövs. Endast fem procent är helt nöjda med den tiden som finns för 
utförandet enligt figur 4.7 vilket pekar åt att mer tid skulle vara uppskattat av 
personalen 
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Figur 4.8. Resultat av fråga 4. 5 motsvarar bra samordning och 1 indikerar att 
det bör samordnas bättre. Figuren visar att samordningen inte är ultimat i dags-
läget, endast fem procent är helt nöjda. 

 

 
Figur 4.9. Resultat av fråga 5. 5 motsvarar att rätt utrustning finns och 1 indi-
kerar att rätt utrustning inte finns. Cirka 60 % utgörs av alternativ 4 och 5. 
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Figur 4.10. Resultat av fråga 7. Klart övervägande del av svaren indikerar på 
att tiden inte finns i dagsläget för att skjuta på utsättningen.  

 

 
Figur 4.11. Resultat av fråga 9. 5 motsvarar att kommunikationen fungerar bra 
och 1 indikerar att den inte fungerar. Stor del av deltagarna pekar på att 
kommunikationen går att förbättra. 
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Figur 4.12. Resultat av fråga 10. Övervägande del menar på att det skulle vara 
enklare att endast en person sköter utsättningen. I dagsläget jobbar JM region 
inte på detta sätt. 

 

 
Figur 4.13. Resultat av fråga 11. Kalibreringen sköts av det flesta personerna 
inom JM som arbetar med utsättning. 
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4.4 Ekonomisk uppföljning 
Tre av varandra oberoende färdigställda byggprojekt på JM valdes slumpmässigt 
ut för att studera ekonomiska aspekter. Resultatet av studien visar att slut-
kostnaderna jämfört mot de kalkylerade produktionskostnaderna ökat markant. 
Det poster som granskats är utsättningskostnader samt håltagningskostnader i 
betong. Det som gjorts är att den kostnad som var beräknad för utsättning innan 
projektets start jämfördes mot den slutliga kostnaden efter projektets slut. 
Procentsatsen räknades ut på följande sätt: 
 	

"#$%&'(%)*+ − -*#&.#/0*+	&'(%*)+ = -'(%)*+(ö&)3)4 

→	 -'(%)*+(ö&)3)4
-*#&.#/0*+	&'(%)*+	

= Ö&)3)4	3	70'8/)%	90å)	+/)	&*#&.#/0*+/	$0(70$)4(&'(%*)+/) 
 
Ekvation 4.1 

Samma uträknings gjordes för håltagningskostnaderna. Jämförelsen presenteras 
i Figur 4.14 samt 4.15 nedan.  
 
I Projekt 1 har kostnader för utsättning ökat med 78,77% mot kalkyl, i Projekt 2 
har samma kostnader ökat med 44,51% och i Projekt 3 har de ökat med 72,15%. 
Vidare ser vi att kostnader för håltagning i samma projekt har ökat med 64,74% 
för Projekt 1, 75,19% för Projekt 2 samt 198,52% för Projekt 3. Intressant här 
är att Projekt 1 har skenande kostnader för utsättning, samtidigt som det har den 
lägsta kostnadsökningen för håltagningar. Samtidigt har Projekt 3 skenande 
kostnader för håltagning, samtidigt som kostnadsökningen för utsättning är 
ungefär densamma som för Projekt 1. Detta visar att fler projekt bör undersökas 

Figur 4.14. Ökningen i procent av utsättningskostnader jämfört med 
produktionskalkyl. Procentsatsen visar ökningen av slutkostnadens 
pris räknat mot det pris som sats i produktionskalkyl för projektet. 
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för att kunna se ett samband och en vetskap från dem som konterat kontona är 
av vikt för att kunna göra en bedömning av vad kostnaderna beror av. 

 
Figur 4.15. Ökning av kostnader för håltagningar i betong jämfört mot 
produktionskalkyl. Procentsatsen visar ökningen av slutkostnadens pris räknat 
mot det pris som sats i produktionskalkyl för projektet. 
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5 RESULTAT 
Det finns ett flertal skeden i processen som kan effektiviseras och förenklas för 
att göra arbetet med utsättning smidigare. Från projekteringsskedet till produk-
tionen finns mycket att vinna på att korta kommunikationsvägar samt jobba 
bättre med samordning mellan discipliner. 
 

5.1 Otydlighet i handlingar 
Genom intervjuerna samt enkätundersökningen har det framkommit att otydlig-
het samt felaktigheter i handlingar står för en stor andel av felen i produktionen. 
När det gäller utsättning på väggform för håltagning, används ofta i produk-
tionen ett håltagningsunderlag som grund för utsättningen. Detta håltagnings-
underlag kommer i de flesta fall från rör- och/eller ventilationsprojektören, som 
skickar med denna handling som komplement till sina övriga handlingar för att 
överskådligt beskriva vart håltagning skall ske för genomföringar i t ex väggar. 
Arbetsledaren påtalar vidare i intervjun att problematiken existerar även mellan 
andra discipliner, såsom arkitekt och konstruktör, där ett typiskt problem kan 
vara rökgasluckor och ventilationsgaller i fasad som endast syns på arkitekt-
ritningarna och inte på konstruktionsritningarna, som är de ritningar man i 
huvudsak använder under stomresningen. 
 
Arbetsledaren som intervjuats menar att håltagning ofta görs felaktigt på grund 
av att håltagningsunderlaget bara beskriver håltagning som skall ske för en enda 
disciplin. För att kunna se all håltagning som skall sättas ut behöver personen 
som gör detta moment hantera flera olika ritningar på plats vilket ökar risken för 
felavläsning.  
 
En ytterligare faktor i detta problem, enligt majoriteten av de tillfrågade i enkäter 
och intervjuer, är att det är många nyanställda som jobbar med utsättning, då det 
anses vara ett bra moment att lära sig. Detta gör det svårare att tyda komplicerade 
ritningar där all information inte finns på samma ställe. Idag läggs resurser i 
produktionen på att samordna alla discipliners ritningar och på plats samman-
ställa "förbättrade" handlingar att jobba efter. En möjlig lösning på detta problem 
skulle vara att projekteringsledaren under projekteringen uppför samordnade 
handlingar där samtliga håltagningar är redovisade från alla discipliner. 
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5.2 BIM i produktion 
Användandet av BIM-modeller i produktionsskedet skulle på många sätt kunna 
underlätta arbetsledningens arbete och utsättningen är inget undantag. Tillgång 
till en 3D-modell där alla tekniska system finns med, där personalen enkelt kan 
se hur resultatet ska se ut skulle kunna hjälpa till att undvika många fel. I källare 
med platsgjutna källarväggar finns mycket höjdskillnader som kan vara svåra att 
se på planritningar. I ett sådant scenario skulle en 3D-modell vara mycket be-
hjälplig. Detta är ett faktum som styrks ytterligare av svaren i enkätunder-
sökningen. JM jobbar i dagsläget med att implementera BIM i hela projekt-
kedjan, men ännu är det inte implementerat på arbetsplatserna som undersökts i 
denna rapport (Eklund, 2018). 
 
5.3 Effektivisering av arbetssätt i produktion 
I dagsläget i byggbranschen ses både rollen som arbetsledare och mättekniker 
som något utav en instegsroll som ofta ges till nyutexaminerade. Detta då rollen 
som något utav ovanstående relativt snabbt ger en bra inblick i produktions-
skedet och lärdom om detta. Problem uppstår dock eftersom många snabbt vill 
vidare i sina karriärer och går vidare till andra tjänster för att söka nya 
utmaningar. Det blir då svårt att ha erfaren och kompetent personal i dessa 
arbetsroller över tid, och det gör att risken för fel blir stor. En ny arbetsroll där 
dessa yrken kombineras och genererar en arbetsledare med specialistkunskap 
inom mätteknik skulle vara ett förslag på en lösning. Arbete behöver läggas ner 
på att göra rollen som mättekniker mer attraktiv och lättare att utvecklas inom, 
för att få fler personer intresserade av att stanna i rollen över tid. I dagsläget 
lämnar många rollen efter ett antal år pga. en stagnerande utveckling inom rollen 
(Eklund, 2018). 
 
På många av JM:s projekt sker utsättning av stommen i stomskedet och inner-
väggar i nästkommande skeden efter att stommen är rest. Mycket tid skulle 
kunna sparas om all utsättning skedde i stomskedet, så att material kan lyftas in 
och all utsättning för stomkompletteringen är färdig. Detta kräver mer resurser, 
samt mer tid i produktionstidplanen under stomskedet, och därför är det i dags-
läget inte aktuellt i många projekt. Vidare studier på jämförelse mellan ett pro-
jekt på JM Stockholm där denna metod förekommer, och ett projekt hos JM 
region öst hade kunnat komplettera denna rapport med ytterligare resultat. 
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5.4 Baslinjernas placering 
Under platsbesöket med mätteknikern kom ett förslag fram som skulle kunna 
underlätta för den som sätter ut baslinjer. Det som skulle göras är att under 
projekteringen av byggnaden i samråd med projekteringsledare se till att bas-
linjerna hamnar i en bra position för att smidigt kunna sätta ut dem. Det skulle 
innebära att utsättningen skulle ta kortare tid vilken är önskvärt då arbetet ofta 
sker under stress. Figur 5.1 illustrerar en ideal placering av baslinjerna. 
 

 
 
  

Figur 5.1. Den röda linjen illustrerar baslinjer som här är placerade 
korrekt. Ofta placeras linjerna genom installationer och schakt, vilket 
försvårar för utsättaren. Ritad av: (Smits, 2018)  
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5.5 Förbättrad arbetsgång 
Resultatet av enkätundersökningen, intervjuerna och platsbesöken har till-
sammans format ett förbättringsförslag. Detta innehåller ett arbetssätt som tar 
hänsyn till de aspekter som kommit på tal i undersökningarna. I Figur 5.2 visas 
ett grafiskt schema som redovisar de olika delarna i arbetsgången. Stegen för-
klaras nedan. 
 

- I projekteringsskedet ska platschefen och den nya bildade rollen som 
mättekniker kombinerat med arbetsledande uppgifter som ska finnas vid 
varje projekt delta i tidigt skede. Detta ska göras för att kunna till-
sammans med projekteringsledare se till att de synpunkter som mät-
teknikern har framkommer. Mätteknikern är den person som är mest läm-
pad att framföra önskemål som underlättar utsättningen.  

 
- Det som behövs tas upp i detta skede och kontrolleras är kollisioner, 

håltagningar, höjdskillnader och baslinjers placering. Detta för att till-
sammans se till att handlingar är samordnade och tydliga för personen 
som ska utföra utsättningen.  
 

- Under produktionen ska denna person som tar den nya rollen som mät-
tekniker kombinerat med arbetsledning sköta all utsättning. Detta är taget 
från enkätundersökningen där övervägande delar av svaren föredrar att 
en person sköter utsättningen.  
 

- Med detta arbetssätt blir det också enklare att få in avvikelserapporter då 
en person jobbar med utsättningen. Platschefen och mätteknikern på pro-
jektet ansvar för att avvikelserapporteringen kommer in med förståelse 
av dess betydelse för att minimera fel i framtiden. 
 

- Rollen ska också innebära att positionen som mättekniker med arbets-
ledande uppgifter blir mer varierad och eftertraktad. Detta för att undvika 
den stora ruljangsen på personer som sköter utsättning och saknar 
erfarenhet som nya på arbetsområdet. 
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Figur 5.2 Schematisk skiss över förbättrad arbetsgång. Ritad av: (Smits, 2018). 
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6 Diskussion 
6.1 Intervjuer 
I intervjuerna fanns det möjlighet att med arbetsledare, mättekniker samt en chef  
diskutera och få djupare tankar kring frågor i rapporten. Detta har gjort att vi fått 
många nya tankar kring problemen med frågeställningen. I efterhand hade det 
varit lämpligt att först hålla intervjuerna för att få ett bra underlag till enkätens 
frågor. På det viset hade vi kunnat utforma ett förslag till ett arbetssätt och gjort 
en enkät till de som jobbar i regionen och fått deras syn på saken. Tidsbegräns-
ningen och en redan utskickad enkät har gjort att denna idé måste slopas.  
 
Det positiva med intervjuerna är att många goda idéer hos de tillfrågade har för-
medlats. Det har varit enklare att få mer detaljerade och utläggande svar 
angående frågorna då vi haft chansen att förklara vad de är vi vill få ut av 
rapporten, jämfört med enkätundersökningen där det endast har förmedlats i text. 
Intresset under intervjuerna har vart stort kring vårt ämne och problemet är känt 
för samtliga. Det som går att utläsa är att det är ett känt problem som existerar 
och att man har jobbat på samma sätt under lång tid med utsättningen. Som sagt 
i en av intervjuerna: ”för att uppnå nya resultat måste nya arbetssätt prövas” är 
något vi håller med om och därför har vi utformat ett förslag till ett förbättrat 
arbetssätt.  
 
Det är framförallt från intervjuerna vi har fått våra idéer om hur utsättningen kan 
förbättras och skapa mindre kostnader på grund av fel i utförandet. Det som 
skulle behövas är en större målgrupp för intervjuer för att få fler personers tankar 
kring samma frågor. Det hade gett säkrare resultat då vi endast fått en persons 
åsikt i vardera yrkesrollen. Det är en reflektion i efterhand då vi anser att inter-
vjuerna har vart mest givande.  
 

6.2 Enkätundersökning  
Enkätundersökningens svar sammanställdes i ett Microsoft Excel-dokument. 
För betygsfrågorna, dvs de frågor där svaren gavs på en skala från 1 till 5 
(alternativt ja eller nej) redovisades i cirkeldiagram. Frågorna med textsvar var 
svårare att redovisa på ett lika överskådligt sätt då svaren ofta skiljde sig för 
mycket mellan de svarande för att de skulle gå att få fram en rättvis statistik. För 
dessa frågor fick svaren analyseras separat, och därigenom söka efter liknande 
svar och på så sätt få fram resultatet.  
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Den tänkta urvalsgruppen för undersökningen anser vi vara tillräckligt stor för 
en rättvis undersökning, då samtliga ca 50 personer som jobbar med utsättning 
på JM region öst har fått chans att delta. Av dessa 50 svarade 37 personer, vilket 
inte riktigt uppnår det teoretiskt erforderliga värdet på 40 svarande. Dock be-
räknades detta teoretiska värde med typvärden på felmarginal samt konfidens-
nivå, skulle dessa indata ändras t ex till en felmarginal på 10% istället för 5%, 
skulle erforderligt antal svarande bli färre. Detta skulle kunna anses realistiskt 
eftersom alla de svarande inte ger fullständiga svar, eller att de svarandes åsikter 
inte återspeglas i svaren fullt ut. 
 

6.3 Ekonomisk uppföljning 
Ekonomisk uppföljning undersöktes för tre av varandra oberoende projekt på JM 
region öst. Det fanns stor svårighet att koppla enskilda misstag i utsättningen till 
ökade kostnader med denna metod. Dock gick det att övergripande se stora ök-
ningar i kalkylerade kostnader för utsättning samt håltagning för samtliga av 
projekten. För att kunna koppla aktiviteter på detaljnivå till stora kostnader krävs 
en kompletterande omfattande analys av fakturor och att avvikelser rapporterats 
för dessa fall under pågående projekt. Det som går att tolka av resultatet är att i 
samtliga projekt som undersökts har kostnaderna ökat och ger svar på det vi sökt 
i metoden.  
 
6.4 Förbättrad arbetsgång 
Ett förbättrat förslag till arbetsgång har arbetats fram utifrån resultatet i rapport-
en. Detta grundas på en sammanställning av de önskemål som kommit fram från 
undersökningarna. Detta innebär en introduktion av en ny arbetsroll på JM AB 
som är en kombinerad mättekniker och arbetsledartjänst. Fördelen med detta 
anser vi vara att jobbet som mättekniker blir mer varierat och innehållsrikt. Detta 
för att få ett ökat intresse för rollen ur ett längre tidsperspektiv, för att behålla 
kunskap i företaget. Detta kommer även att innebära en avlastning för 
arbetsledarna, eftersom en stor del av utsättningsarbetet idag ligger på deras 
axlar.  
 
Nackdelen är att det naturligtvis kommer uppstå en inkörningsperiod, där kost-
nader för rekrytering, utbildning och omställningar i arbetsgången över lag 
kommer att öka inledningsvis. I det långa loppet tror vi att dessa kostnader be-
talas tillbaka i takt med att merkostnader för fel minskar när arbetet sker på ett 
mer genomtänkt vis med en ökad kompetens.  
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7 AVSLUTNING 
 
7.1 Slutsatser 
I följande avsnitt presenteras de faktorer och orsaker till felkällor som påverkar 
utsättningen negativt. Förslag till ett ändrat arbetssätt för att minimera fel 
presenteras som ett förbättringsförslag. 
 
7.1.1 Arbetssätt 
Utsättningsarbetet har utförts med samma metodik på JM AB region öst under 
lång tid. Anledningen till att arbetet är fördelat som i dagsläget mellan arbets-
ledare och mättekniker är främst därför att det enligt JM själva är en bra roll att 
börja i för oerfarna, då den snabbt ger förståelse för produktionen. Däremot ökar 
antalet fel i utförandet med oerfaren personal i dessa roller, och eftersom rollerna 
har blivit att ses som en ”språngbräda” i karriärstegen på väg mot högre mål, 
hinner personalen inte bli tillräckligt erfaren innan ny oerfaren personal tar över. 
På detta sätt är det svårt att bygga kompetens som stannar kvar i företaget. 
 
Förslaget är att JM AB ser över arbetsrollerna och inför en ny roll som fungerar 
som en arbetsledare med specialkompetens inom mätteknik, som hanterar utsätt-
ningen på respektive projekt. Eftersom utsättning inte utförs 8 timmar om dagen 
5 dagar i veckan på ett projekt, fungerar personen även som arbetsledare reste-
rande tid. Denna person hanterar alltså all utsättning i projektet, och sköter all 
avvikelserapportering för detta arbetsmoment. Vi tror att denna roll där fler ar-
betsuppgifter kombineras, kommer skapa en mer utmanande roll i vilken det är 
möjligt att stanna längre och utvecklas.  
 
Den nya rollen skulle också innebära en delaktighet i projekteringsskedet som 
skapar förutsättningarna för utsättningen. Här kommer fel som beror av 
underlagsbrister i form av kollisioner, otaktiskt placerade baslinjer, genomför-
ingar, samordnade handlingar samt höjdskillnader kunna diskuteras. Personen 
som ska arbeta med utsättningen kommer kunna påverka handlingarna denne 
använder under produktion för att underlätta för sig själv vid utförandet. 
 
En vidare slutsats från enkätundersökningarna, intervjuerna och platsbesöken är 
att personer är medvetna om att fel sker i stor utsträckning. Problemen har 
funnits länge i branschen och har blivit ”en del i vardagen”. Det nya arbetssättet 
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ska bidra till att personen som har tjänsten har ett stort engagemang för problem-
atiken och jobbar med långsiktigt med avvikelsehantering och felminimering i 
projekten.  
 
7.1.2 Klimatförhållanden 
Majoriteten av de tillfrågade i enkäten samt intervjuer har svarat att klimat-
förhållanden är en avgörande faktor för en precis utsättning, både avseende in-
strumentens precision och den mänskliga faktorn. Instrumenten fungerar sämre 
vid dåliga väderförhållanden, och människan får svårt att koncentrera sig och 
arbeta metodiskt. Våta och isiga underlag påverkar också utsättningen negativt. 
Det är omöjligt att råda över vädret och således förblir klimatet och dess påver-
kan ett problem för dessa arbeten. Idag finns ingen bra lösning för problemet 
utan utsättning sker oavsett väder och problemen tas om hand i senare skede.  
 
7.1.3 Otydlighet i handlingar 
Vad det gäller otydlighet i bygghandlingar under produktionsskedet kommer ett 
ökat deltagande från produktionspersonal i tidigt stadie av projekt att minska 
dessa problem. Detta då det finns chans att tidigt upptäcka och förebygga dessa 
missar och ibland avsaknad av korrekta handlingar. Den andel tid som idag läggs 
ute på platskontoren på att upprätta skisser och förtydliga handlingar för att 
kunna utföra arbetsmoment måste minskas. Detta kommer att kunna ske med en 
ökad samordning mellan disciplinerna, men även mellan produktion och projekt-
eringspersonalen. De som utför byggnationen måste delta i utformningen av 
denna för att produktionen ska kunna fortlöpa smidigt. 
 
7.2 Förslag till fortsatta studier 
Ett förslag till fortsatta studier är att jämföra sättet man jobbar med utsättning i 
Stockholm kontra arbetssättet man använder i Region öst. I Stockholm jobbar 
JM med en utsättare vid varje projekt. Arbetssätten skulle vi rekommendera att 
studera med hjälp av intervjuer med platschefer och mättekniker vid avslutade 
projekt. Eftersom ekonomiuppföljningen har vart svår att koppla till utsättning 
bör personer som jobbat i projektet vara med vid granskningen. Om detta görs 
tror vi att en rättvis bild av vad utsättningen kostar skulle kunna redovisas och 
svart på vitt få fram den metod som är mest effektiv. På så sätt skulle man också 
veta om det arbetssätt vi föreslagit rent ekonomisk skulle kunna vara ett alterna-
tiv.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 - Enkätfrågor 



 

 B1.49 
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 B1.51 

 
 
 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor arbetsledare 
 
 

1. Finns det delmoment i arbetet med utsättning som i dagsläget kan göras 
bättre? Hur? 
 

2. Finns det delmoment som kräver större noggrannhet och där fel ofta 
uppstår? 

 
3. Hur jobbar arbetsledningen på plats med att undvika fel? 

 

Bilaga 3 – Intervjufrågor mättekniker 
 

1. Vilka felkällor finns det i utsättningen med totalstation? 
 

2. Hur kan de förebyggas? 
 

3. Byggnät, hur gick ni tillväga för att utföra det momentet? 
 

4. Är det något du tänkt på som man kan göra i projekteringen för att un-
derlätta ditt arbete? 

 
5. Hur länge har du arbetet som mättekniker?  

 
 
Bilaga 4 – Intervjufrågor chef produktionsutveckling 
 
 



Examensarbete: UTSÄTTNING – FRÅN RITNING TILL VERKLIG PLACERING 
____________________________________________________________________________ 

 B1.2 

1. Jobbar ni aktivt idag med att identifiera byggfel som uppkommer pga 
av fel i utsättningen? 

 
2. Vilka är det största problemen ni i upplever med utsättningen? 

 
3.   Tillämpas sättet ni jobbar med strukturerad produktion även på utsätt-

ningsarbetet?  
 

4. Anser ni att utsättningen skapar problem i projekt? 
 

5. Arbetas det idag med att ta fram handlingar som underlättar för pro-
duktionspersonalen? Bim-modeller förslagsvis. 

 
 
 
 
Bilaga 5 – Enkätsvar 
 
Är det någon väderlek som du anser det omöjligt att utföra ett korrekt ar-
bete i? 
 

1. Aldrig omöjligt men kan vara svåra väderlag vid is, snö, regn 
2. Inte omöjligt men väldigt svårt med is och mycket snö. 
3. Regn är det svåraste isigt 
4. Snö, spöregn, slask, hagel (nederbörd över lag) 
5. REGN, SNÖ, IS. 
6. Spöregn 
7. Att sätta ut när det snöar eller regnar är ju inte att föredra. Men vi sätter 

ändå ut. Nederbörd försvårar utsättning avsevärt 
8. Snö, slask & regn 
9. Regn / snöslask 
10. regn,snö 
11. Regn,blötsnö. 
12. Kraftigt regn eller snöoväder gör det nästintill omöjligt. 
13. Om det är blött 
14. Vid nederbörd försvåras utsättningen markant, men det är inte omöjligt 

men kan ta otroligt lång tid med ett sämre resultat. Och tiden finns oft-
ast inte.. 

15. Ja, vid kraftigt regn 
16. Vid regn och vid isiga valv är det svårt att sätta ut korrekt. Kraftigt snö-

fall. 
17. Spöregn och snö försvårar en hel del men helt omöjligt är det inte. 
18. Regn och is. Blöta bottenplattor och valv. 
19. Kanske inte omöjligt, men kraftig nederbörd försvårar arbetet något 

enormt. Tar mer än dubbla tiden och resultatet blir inte lika bra. 



 

 B5.53 

20. Ja Kraftigt regn och blåst. Det går att markera ut men absolut inte snör-
slå. 

21. Dimma, kraftigt snöfall och hörd vind. 
22. mörker och vinter 
23. Spöregn 
24. Ja: Mycket nederbörd (snö/regn). Störtregn dag efter gjutning är svårt, 

men för varje dag som går därefter så svalnar plattan och torkar då inte 
upp. 

25. utsättning under stomme, på gjutet plan när det är dåligt väder, och man 
har endast 1 dag efter gjutning innan utfackning och skalväggar ska pla-
ceras inte omöjligt men väldigt svårt i mycket regn 

26. ösregn 
27. Vid kraftigt regn är det väldigt svårt att få till en bra utsättning. 
28. Vid snöfall och regn är det svårt att utföra en korrekt utsättning på val-

ven. 
29. Ja, om det regnar eller snöar mycket så det blir mycket svårt o få mot-

tagning mellan totalstation och prisma särskild på långa avstånd i så fall 
man blir tvången att skjuta på utsättningen. 
 
 

Har du tänkt på något speciellt som skulle underlätta ditt arbete vid ut-
sättning? 

 
1. Väder skydd. 
2. Väderskydd 
3. Om det fanns utrymme i tidsplanen för dagar då det t.ex. spöregnar och 

linjerna bara blir smet på plattan. 
4. Ponera i framtiden att man kan sätta upp en "laser" som man har matat i 

en dwg fil och han får ut alla linjer / väggar. 
5. ? 
6. Alltid torrt underlag 
7. Massor 
8. Att vra två. 
9. Bättre måttritning. 
10. Mer digital utrustning 
11. Utsättningen sker idag av arbetsledare. Det själ mycket tid. Ibland har 

vi hjälp av Coopare eller praktikanter, det frigör tid för våra AL men 
det ökar risken för fel markant. I de bästa av världar ska man ha en ut-
bildad person för att slå ut innerväggar. Vad gäller utsättningen i stom-
men klarar våra AL av uppgiften. Det borde finnas specifika dagar så 
utsättning skall ske då det inte är aktivitet på arbetsplatsen, i direkt an-
slutning till utsättningen. Idag får vi brottas med hantverkarna om ut-
rymmet. 
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12. Nej 
13. God komunikation med UE och egna hantverkare. Ta hjälp av annan ar-

betsledare och mättekniker. Vara ute i god tid. Passa på att sätta ut så 
mycket man kan vid torr väderlek. 

14. Ett samordnat håltagningsunderlag för källarväggar där man lätt kan 
bryta ut den delen av väggen vi ska gjuta för dagen. Så vi har endast en 
ritning att arbeta ut efter. 

15. Gran laser underlättar mycket när det är solsken 
16. Att ha startmöte mellan platsledning och mättekniker/mätchef. Att få en 

tidplan/leveransplan från platsledningen och att man får uppdateringar 
vid förändring. 

17. att ha dom mått som är relevant på ritning så att man slipper på plats 
räkna ut måtten,saknar tex mått till utlägg och inte till färdig vägg 

18. Mer tid av mätningstekniker vid behov 
19. Tak över nygjutet valv? Laser som visar var alla väggar skall vara? att 

arbeta mer i grupp när det kommer till den invändiga utsättningen 
20. väder skydd 
21. Utsättning på en arbetsplats är väldigt omfattande & tidskrävanda. Jag 

har personligen haft turen att haft duktiga praktikanter som avlastat mig 
med detta. Vilket jag har sett som en förutsättning för att klara mitt öv-
riga arbete. Jag tycker inte att den arbetsbelastningen ska ligga på ar-
betsledare.  

22.  
23. Jag har funderat på ett "minikontor" på arbetsplatsen, där det ska finnas 

en dator + skrivare för att kunna ta ut ritningar. Dessa kontor skulle 
kunna vara bra på de arbetsplatser som har långt till bodetableringen. 

24. Mer hjälp med viktig utsättning av en utsättare. Lägre väggar i källaren 
så vi slipper använda rullställning/stege vid utsättning. Bättre måttsätt-
ning på A-ritningarna och K-ritningarna. 

25. Ja, man måste ha en instrument som är lätt att jobba med, man måste ha 
rätt verktyg, ha kontakt med dem som jobbar och bygglederna och mm 
 

Vad är det vanligaste förekommande felet som uppstår i utsättningen un-
der produktionen? 

 
1. Fel +höjd ,fel på baslinjer 
2. Höjder 
3. Punkter som saknas (t.ex. om ena änden av en baslinje inte satts ut). 

Annars baslinjer som hamnat fel, varit dåligt uppmärkta mm. 
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4. Missar vid ritningsläsning, svårigheter att se om ett mått går till insida 
eller utsida vägg. 

5. Sett fel mått på ritning, långa mått är svåra att få exakta. 
6. Baslinjer varierar om den sätts ut vid flera tillfällen, med dagens teknik. 
7. för många väggtyper - missar tjockleken på vägg 
8. Fördelarskåp i badrumsvägg, badrumsramar + VS egen utsättning av 

ledningar. 
9. Undermålig måttsättning på ritning. 
10. Slarvfel - blandat ihop två nummer i måttet från ritningen eller lik-

nande. 
11. Mått saknas på handling. Bas-linjen är felaktig. 
12. Fel mått. antingen fel på ritning/mått saknas. Baslinjer som inte stäm-

mer med varandra, höjdsättningsmetoder som inte fungerar samt felakt-
igt utslagna innerväggar. 

13. Fel underlag, reviderade ritningar som inte kommer i tid. 
14. Slarv p.g.a att det ska gå fort och att man inte dubbelkollar. 
15. Bristfälliga handlingar. Ex håltagningsunderlag som saknas innan bygg-

start. 
16. Tid finns att utföra utsättning på den aktuella dagen. Felen uppstår till 

stor grad för att vi inte har en uttalad utsättare som förbereder sina mo-
ment. Utan en AL som ska balansera arbetsledning och utsättning sam-
tidigt. Tiden till förberedelser tummas ofta på . Arbetade på ett projekt i 
Stockholm där jag fick tillgång till mätinstrument och ansvarade för all 
utsättning i stommen. Underlättade att få ett helhetsintryck. 

17. I stommen, Att baslinjerna inte stämmer helt antingen pga fel på rit-
ningar eller att man kommer upp för högt så trianguleringen sker i näs-
tan samma nivå. Det kan göra att baslinjen flyttar på sig enligt totalstat-
ionen. Invändigt är det oftas räknefel som är problemet, man glömmer 
att räkna bort skivor när man bara ska sätta ut för utlägget tex. 

18. Höjder som flyttar med olika metoder. 
19. inmätning av viktiga mått i stom skede. som rör och el 
20. Ursparningar för installationer Stomskede: regn och snö försvårar och 

kan få utsättningen att hamna snett och det blir breda streck om man 
snörslår. Oklara ritningar är en av orsakerna, eller ritningar som motsä-
ger sig varandra. 

21. Utsättning för innerväggar/schakt etc: oklara ritningar och ritningar som 
motsäger sig varandra - tex A och Vent. Även att ritningarna är ritade 
med mått till färdig vägg, medans utsättningen oftast sker till vart snick-
are ska sätta regeln. Olika väggtyper försvårar detta: tex en sida enkel-
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gips, mitt emot en sida med dubbelgips och plyfa (vid tex schakt) med-
för A-ritningens mått på 2435 måste dra bort 13mm på ena väggen, och 
sedan 26+15mm på andra sidan. Som gjort för att bli fel. Eller när det 
är 3 olika väggtyper som löper över 1,5 meter... Oklara ritningar. 

22. Tänk på att på Region Öst får Arbetsledaren endast hjälp med 4 bas-lin-
jepunkter, utslagning av baslinjer och all utsättning sker sedan av Ar-
betsledaren. 

23. Innerväggar inte hamnar där de ska, att väggar inte får 90gradershörn 
pågrund av tidsbrist 

24. På just denna arbetsplats baslinje fel. 
25. Det uppstår fel där man måste räkna om mått. Exempelvis; lättväggar 

där man ska ta hänsyn till gips, takstolsben, fasadskivor som måttas på 
plats. Dessa fel blir mer frekventa ju stressigare man har det.  

26.  
27. Utsättning på väggform har tendens att bli fel, det är ett moment som 

ska gå väldigt snabbt, där man jobbar i obekväma positioner & man 
ofta måste använda flera olika ritningar.  

28.  
29. Utsättning på plattbärlag har också tendens att bli fel då man ofta sak-

nar baslinjer där. Utsättningen blir därför inte så exakt som man ibland 
önskar. Väggar blir inte utsatt i vinkel. Väggar lutar. 

30. Kända punkter rör sig, instrumentet är inte kalibrerad eller inte lämnat 
på service, ibland utsättarens fel läsning eller fel bedömning, väderlek 
till exempel snö eller regn. man får inte bra mottagning på GPS, mycket 
folk på en liten arbetsplatsen, instrumentet rör sig under arbetsgång 
men utsättaren märker inte, ibland får inte man ritningar med rätt koor-
dinat system och man blir tvången att transformera de, då kanske för-
kommer fel på transformerad ritningen, ibland finns det mycket linjer 
och punkter på samma utsättnings fil och det blir svårt att välja rätt 
punkt eller linje för utsättning och mm. 

 


