
Erfaringer med innmåling utført 

av andre enn stikkere. 
Jon Erling  Aasen og Øyvind Knutsen

Stangeland Maskin AS





Vi er 23 ansatte.  

Stikningsingeniører, prosjektingeniører og 
trykktesting 

Stikningsavdelingen 



Hvem måler og hva bruker vi av 
utstyr.
Typer prosjekt og oppgaver 
Hva er suksessfaktorer og 
utfordringer… 

Innhold  



Hvem måler

• Maskinførere 

• Driftsledere 

• Formenn 

• Baser  



12 eldre GPS- rovere

2 Icon rovere 

Maskinstyring 
ca. 80 enheter

Utstyr til innmåling  



• Vi gjennomfører 
opplæring

• Minstekrav definert og 
kjent

• Faste koder for innmåling

• Kommunikasjon med 
Stikningsingeniør 

• Tilbakemelding på 
innmålte data.

Maskinførere får opplæring  



Måleregler

Maskininnmåling



Måleregler

Måling av gren



Måleregler

Måling av VL- Bend



Måleregler

Måling av inn og utløp av kum evt. reparasjoner



• Scann tegning her 

Skisse innmålingspunkter VA  



Måleregler, profilering

• Korrekt 
profilering:

Dårlig/feil 
profilering:



Innmåling fra borerigg 

• 10 borerigger med GPS 
Leica, Trimble og 
Carlson 

• Ansett fra borerigg kan 
brukes som innmåling 
for fjell.   



• Til alle typer anlegg.

• Innmåling og utsetting av 
ulike oppgaver som ikke 
trenger totalstasjon. 

Anlegg / Oppgaver 



• Dataflyt via FTP, Leica (ViMo
og ConX), Team viewer

• Viktig med kommunikasjon 
mellom 
stikningsingeniør/prosjektin
geniør og den som gjør 
innmålinger. 

• Ellers ulike måter å gjøre 
dette på. 

• Henter måledata fra kortet / 
minnebrikken, sender på 
mail eller leveres på 
kontoret for gjennomgang.

Dataflyt 



• 10km veg uten 
stikker, driftsleder 
med GPS

• Prosjektingeniør 
sitter med data og 
overfører

Guleslettene 



• Lyse (kabelinnmåling).  
Instruks 

• Erfaring / utfordringer 

• Andre Erfaringer 

Bilde fra Årsvollveien   



Kabelpåvisning. 



Maskinstyring med kabeldata



Dårlig eksempel  



Bra eksempel  



• Registrering av målinger

• Eksempel fra Maskinfører som 
måler inn, og lager gode notater  

Hjelpetekst til registrering av innmåling   



VA – krav til innmåling

• Kravene til innmåling av det som ligger i 

bakken blir stadig bedre. 

• Alle retningsforandringer måles. 

• Nøyaktighet på +/- 0,15 meter i planet. 

• Alle høyder skal angis i datumet NN2000 

med nøyaktighet på +/- 0,03 meter.  

• Bilder til hjelp

• Mange større bygg krever VA –dok. lik 

den kommunen får.



Plott som viser resultat av 
maskininnmålinger



Plott som viser resultat av 
maskininnmålinger



Oppsummering

Tidseffektivt   

God utnyttelse av utstyret 

Opplæring 

Kommunikasjon og kontroll


