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Anvisningar för inmätning och leverans av relationsinmätning
VA-ledningar
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:
• Samtliga mätningstekniker som arbetar med uppdraget skall ha
kontaktat ansvarig för VA-databasen och därigenom erhållit information
om dessa anvisningar och kommunens kodlista.
• Mätningar skall utföras och levereras så att mätdata kan hanteras i
kommunens befintliga system. Stadsbyggnadsförvaltningens egna
mätningsingenjörer 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 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 i plan 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
koordinaterna för varje punkt inte avviker mer än 30 mm från varandra i
plan.
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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
http://kartor.lulea.se/stomnat/
Relationsinmätning
Inmätning skall ske under arbetets gång innan schakten återfylls vid såväl
nyanläggning som omläggning.
Inmätning i öppen ledningsgrav
Ledningar
• brytpunkter i plan och profil på ledningar
• förgreningar på ledningar
• avsättningar till serviser, brandposter, ventiler
• avsättningar till framtida ledningar
• skyddsrör, skyddskulvert, kammare etc.
Anordningar
• Brunnar, ventiler, brandposter m.m.
Avvägning
Höjdbestämning av vattengångar (VG) skall ske:
• i brunnar av inkommande och utgående ledningar
• bottennivå i brunnar med sandfång
• av brytpunkter i plan och profil på ledningar
• av rörändar på vatten-, spill- och dagvattenledningar vid avsättning
för serviser och framtida ledningar
Befintliga ledningar och brunnar
Befintliga ledningar, vartill nya ledningar ansluts, skall mätas in. Även
andra befintliga VA-ledningar som påträffas i ledningsgraven skall mätas
in och redovisas med uppgift om dimension, material och om möjligt
vattengångshöjd. Inmätta punkter på befintliga ledningar kommenteras
med BEF i PXY-filens anteckningskolumn. Befintliga brunnar inom
arbetsområdet skall mätas in med uppgift om dimension och material
samt kommenteras med BEF i PXY-filens anteckningskolumn.
Diken
Eventuella diken och trummor som anläggs i projektet skall mätas in i
plan och höjd.
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Relationsinmätningar skall skickas in veckovis under projektets gång

Redovisning och leverans av relationsinmätningar
Relationsinmätningar levereras i PXY-format. PXY-filen skall innehålla
följande kolumner:
• punktnummer
• x- och y-koordinater
• z-höjd
• kod, enligt bifogad kodlista
• anteckning, som skall innehålla en beskrivning av vad den inmätta
punkten avser. För ledningar anges dimension, material,
vattengångshöjd (VG) och eventuell funktion. Exempel på
funktion är:
dränering (DRA)
tryckledning (TRY)
bräddledning (BRÄ)
För brunnar anges dimension, material och eventuell speciell
utformning:
sandfång (SAND)
bräddbrunn (BB)
bakvattenstopp (BVS)
klafflucka (KLAFF)
polly-pig (POLYP)
Exempel på PXY-fil med anteckning bifogas.
Ritningar upprättas och levereras digitalt i DWG-format version 2013 eller
tidigare. Ritningarna skall kompletteras med en kopia av bygghandling
innehållande noteringar om eventuella ändringar.
Foto skall bifogas där mätpunkten avser specialbrunn, koppling eller dyl.
ovanlig installation.
Samtliga filer levereras in via E-tjänsten ”Leverans av relationshandling,
inmätning och utstakning” som finns på Luleå kommuns hemsida under
Kommun & politik > Självservice > Näringsliv > Anvisningar för
projektering och mätning (https://www.lulea.se/kommun-politik/sjalvservice/naringsliv/anvisningar-for-projektering-ochmatning.html)
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Exempel på PXY-fil
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Exempel på DWG-ritning
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