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Geometriske Produkt Specifikationer  

Hvad er nyt i GPS sproget, og hvordan bruger vi det?   
 
GPS – det eneste sprog, som kan benyttes til kommunikation mellem kunden,  
konstruktøren, produktionen og måleteknikeren. 
 
 
Som du måske ved, så startede udviklingen af GPS i begyndelsen af 1990'erne i internationalt regi i 
ISO. GPS er en videreudvikling af den gode gamle tolerancesætningstradition, som vi har kendt i 
næsten et århundrede. Alle ISO GPS-standarderne er i dag også europæiske standarder (EN), og derfor 
også nationale standarder i alle de europæiske lande.  
ISO GPS-standarder er i dag også implementeret i alle større industrilande både i og udenfor Europa 
(fx. Kina, Indien, Japan, Australien, Brasilien, mv). Den eneste undtagelse er USA, der holder fast i egne 
nationale standarder for tolerancesætning! Der er store ligheder mellem USA/ANSI og ISO GPS, men 
der er også eksempler på store forskelle. Så det betyder noget, om en tegning er tolerancesat vha. ANSI 
eller ISO GPS. 

 
Dette er en speciel FVM-temadag, der følger op på de foregående FVM-temadage om GPS, og som 
retter sig mod alle de personer, der i en virksomhed er teknisk/fysisk involveret med fremstilling eller 
brug (tolkning) af tegninger - i hele processen fra idé til virkeligt emne: 
 
- både i den ordregivende virksomhed og i den virksomhed, som skal levere efter en (GPS) tegning 
 
- både konstruktøren der udarbejder den tolerancesatte tegning og de folk, der står for fremstillingen 

eller opmålingen af de emner, der skal opfylde tegningens krav. 
 
Temadagen giver dig igen en enestående mulighed for at blive opdateret om indholdet i de sidste nye 
GPS-standarder og få skabt dig et overblik over GPS, som det er i dag - og hvad GPS evt. kan gøre for 
dig og din virksomhed. Et er sikkert - du kan ikke undgå GPS! 
 
 

Deltag i denne nye FVM-temadag om brugen af GPS og få FVM’s GPS-bog med 
hjem.  

Torsdag den 11. oktober 2018 
Hotel Munkebjerg 

Munkebjergvej 125 
7100 Vejle 

 
Send venligst din tilmelding til e-mail industriel@maaleteknik.dk senest mandag den 8. oktober 2018. 
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Her finder du en beskrivelse af baggrunden for og indholdet i den næste FVM-temadag. 
 

Der er gennem de seneste år sket mange ændringer 
og tilføjelser af både symboler og regler i forbindelse 
med den stadige udvikling af GPS.   
Da der i dag kun findes eet system, GPS-systemet, 
så er det sådan, at GPS og alle reglerne også gælder 
for dine tegninger eller den tegning, du får sendt fra 
en kunde - hvis blot eet af GPS-symbolerne er 
anvendt på tegningen. Det er eet af de 13 
fundamentale principper (invokationsprincippet) 
beskrevet i GPS-systemet i den grundlæggende 
standard DS EN ISO 8015. 
 
To-punkts mål er default 
Et eksempel på en vigtig ændring i GPS blev indført i 
ISO 286-1 i2010, hvor vores hidtidige fortolkning af de 
såkaldte ISO-tolerancer ændrede sig. Symbolet med 
IT tolerancer ændrede betydning fra at omfatte 
formfejl til at blive defineret gennem brug af to-punkts 
mål. Denne ændring betyder, at hvis det drejer sig om 
pasninger, så skal der tilføjes et E i en cirkel efter 
toleranceangivelsen. Det er dog først på det seneste, 
at dette er ved at gå op for konstruktørerne. 
 
Med udgivelsen af DS EN ISO 14405 er det blevet 
muligt at angive forskellige associeringsmetoder i 
forbindelse med diametre og afstande mellem planer 
Det kaldes for modifikatorer og er et symbol, der 
definerer den ønskede associeringsmetode, som 
tilføjes tolerancen. Det kan for eksempel være GG, 
som betyder, at der skal associeres med en mindste 
kvadraters cylinder. 
 
 

  
 
 
Hvad er nyt i ISO 1101 
Den nyeste udgave af DS EN ISO 1101 udkom i 
starten af 2017, og den er blevet væsentlig større end 
de foregående udgaver. Denne nye udgave 
indeholder mange nyheder, nye symboler og 
ændringer. Samtidig er alle 14 grundlæggende 
symboler desuden illustreret med 3D eksempler.  

 
Eksempel på en 3D tegningsangivelse. 
Endvidere er mulighederne for associering også 

behandlet i standarden. Det betyder, at man nu i visse 
tilfælde kan specificere, hvilken associeringsmetode 
der skal benyttes. Det betyder, at man nu også kan 

tolerancesætte andre geometriske elementer. 
 
Johan Dovmark fra Novo Nordisk A/S, som er 
Danmarks repræsentant i ISO TC 213, gennemgår 
udvalgte nyheder i standarden. 
 
 

Hvordan implementeres ændringer i ISO 1101 i 
virksomheden 
Samarbejdet i virksomheden omkring implementering 
og brug af GPS fungerer mange gange ikke, som det 
burde. Brugen af GPS starter primært i produkt 
udviklingen for derefter at skulle anvendes overalt i 
virksomheden. 
Arbejdet med implementering af GPS startede hos 
Grundfos allerede for 15 år siden, og Per Frost vil kort 
opridse hvordan tilgangen hos Grundfos har været og 
hvad det giver os af udfordringer og fordele med de 
nye standarder. 
 

 
 

Bemærk at det er en nødvendighed i dag, at alle taler 
samme (GPS)-sprog. 
 

Geometriske Produkt Specifikationer i praksis – 
Udfordringer med forskellige typer af tegninger 
 

I udviklingsafdelingen taler de om funktionsrelaterede 
tegningsspecifikationer og i værkstedet eller 
produktionen om en arbejdstegning. Målelaboratoriet 
taler om opmålingsspecifikationer. 
Hvordan hænger de egentlig sammen? Den nye 
standard ISO 21619 giver svaret. 
Johan Dovmark fra Novo Nordisk vil guide os 
igennem standarden. 
      

Hvordan sikres og dokumenteres 
overensstemmelse mellem tegningskrav og 
opmålingsstrategi? 
DS EN ISO 1101 angiver, at geometriske tolerancer 
skal specificeres i overensstemmelse med de 
funktionelle krav. Det er imidlertid ikke altid muligt at 
verificere disse specifikationer fuldstændigt, og 
tegningskrav alene giver ikke nødvendigvis en 
mulighed for at låse alle vigtige parametre i 
opmålingen. Så derfor er det vigtigt, at tegningen er 
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entydig, og at målestrategien er aftalt mellem de 
involverede parter. 
 
Husk som kunde at medvirke til at fastlægge 
målestrategien, som blandt andet beskriver: 

• Fastlæggelse af datumsystem 

• Definition af benyttede sensorer (taster) 

• Fastlæggelse af antastningsstrategi 

• Fastlæggelse af emneorientering 

• Evalueringsmetoder 

• Rapporteringsmetoder 
 

Carsten Lundø fra Coloplast A/S har mange års 
erfaring indenfor området og giver os her nogle 
eksempler på, hvordan opgaven kan håndteres. 
 
Brug af og samspil mellem GPS og CAD modeller 
Otto Abildgård fra Lego A/S fortæller om erfaringer fra 
Lego om, hvorledes CAD-modeller og GPS fungerer 
sammen. 
 

Erfaring med brug af GPS – Hvorfor? 
Erik Jæger Thomsen, Siemens Gamesa Renewable 
Energy A/S. 
GPS er ikke en ny, moderne filosofi, men dækker over 
mere end 125 standarder, der gennem de sidste 50 
år er udviklet af ISO. En korrekt brug af metoderne og 
symbolerne giver mange fordele for virksomheden. 
På temadagen Fortæller Erik om sin mangeårige 
erfaring med at bruge GPS.  
. 
Der stilles i dag store krav til måleteknikerens viden. 
Temadagen behandler nogle af de vigtigste 
elementer i grafikken herunder. 

              
 
AUKOM GPS kursus  
Kurset giver indgående kendskab til emnet 
geometriske tolerancer i overensstemmelse med DS 
ISO og ASME standarderne. Kurset er tilrettelagt 
således, at både øvede og mindre øvede 
måleteknikere, der arbejder på grænseflader til andre 
afdelinger, og som skal kommunikere effektivt med 
dem, med fordel kan deltage i dette kursus. 
 

AUKOM systemet 
  
 
Designingeniører, udviklere og produktionsingeniører 
får gennem deltagelse i dette 3 dages kursus indsigt i 
emnet geometriske tolerancer ud fra måleteknikerens 
synspunkt, idet det er ham som med succes skal 
implementere tegningsspecifikationerne. En 
integreret forståelse af måleopgaven og 
influensfaktorer gør det muligt at kommunikere på 
tværs af de forskellige involverede afdelinger og 
dermed reducere måleusikkerhederne; 
Måleresultater bliver mere pålidelige og lettere at 
sammenligne.  
Deltagelse i kurset betyder en minimering af 
omkostningerne og kassationer. Over 25000 
personer worldwide har deltaget i og bestået et 
AUKOM kursus. 
 
Kurserne afsluttes med eksamen og udstedelse af 
certifikat, der er styret fra AUKOM Tyskland.  
Christian Meinertz fra Metrologic ApS har som en af 
de første 13 personer i Danmark bestået AUKOM 
Trin1. Han fortæller om de nye AUKOM kurser, som 
udbydes via FVM i samarbejde med Metrologic ApS 
og Carl Zeiss A/S. 
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  FVM temadag den 11. oktober 2018 
 
 
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadagen 
 Dirigent Steen Ulsøe Hansen, Formand FVM  
 
09.40    Hvad er nyt i DS ISO 1101? 
 Johan Dovmark, Novo Nordisk A/S 
 
10.40 Kaffepause 
 
11.10  Hvordan implementeres ændringer i ISO 

1101? 
 Per Frost, Grundfos A/S 
 
11.40   GPS i praksis - Udfordringer med forskellige   

typer af tegninger  
   Johan Dovmark, Novo Nordisk A/S 
 
12.15    Frokost 
 

 
 
 
 
13.15 Hvordan sikres og dokumenteres 

overensstemmelse mellem tegningskrav og 
opmålingsstrategi? 

 Carsten Lundø, Coloplast A/S 
  
14.00 Brug af og samspil mellem CAD og GPS  
 Otto Abildgaard, Lego System  
 
14.30 Kaffepause 
 
15.15   Erfaring med brug af GPS – Hvorfor? 
 Erik Jæger Thomsen, Siemens Gamesa 

Renewable Energy A/S 
  
16.00 GPS og AUKOM 
 Christian G.H. Meinertz, Metrologic ApS 
 
16.20    Afslutning på temadagen 
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM senest 8.10.2018)   
Geometriske produktspecifikationer 
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2250 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1750 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1650 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift          i alt kr.: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura, der skal være betalt inden temadagen 
 
 
1. Navn:  _________________________________             Titel:___________________________ 
 
E-mail:    ______________________________________________________________________ 
 
2. Navn:  ___________________________                         Titel:___________________________ 
 
E-mail:    ______________________________________________________________________ 
 
3. Navn:  ___________________________                         Titel:___________________________ 
 
E-mail:   _______________________________________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________       Adresse:_______________________________ 
 
 
Postnr / By: ___________________________________________ 

  
GPS Litteratur du kan anskaffe: 

Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-lommebogen – á kr. 100,- plus moms og forsendelse.  

Jeg ønsker at købe            eksemplarer af bogen, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og performance, 
á kr. 295,- plus moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, bliver bøgerne leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


