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Sammanfattning 
 

Detta är den avslutande rapporten som knyter ihop examinationsarbetet i kursen 
Y0009B vid Luleå tekniska universitet. 
 
Rapporten behandlar bakgrund, utförande och framförallt för och nackdelar mellan 
instrumenten mmGPS och totalstation. 
 
Mätningar utförda med mmGPS och totalstation har jämförts och behandlats för att 
ge mig en uppfattning av hur träffsäker mmGPS är. Det har visat sig vara nyttigt för 
att kunna skapa en uppfattning om till vilken kundgrupp man ska rekommendera 
detta mätsystem. 
 
Jag har kommit till slutsatsen att det är ett smart sätt att kombinera GNSS med en 
laser och jag ser stora fördelar med det, främst inom maskinstyrning.
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Förord 
 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Picab samt Institutionen för 
samhällsbyggnad och naturresurser och har haft syftet att ge ökad kunskap till 
arbetet som mättekniker. Arbetet är en avslutning på min utbildning till mättekniker 
vid Luleå tekniska universitet. 

Eftersom examensarbetet är 7,5hp har det inneburit vissa begränsningar med 
beaktning till vilket brett område som behandlats. Jag hoppas att i framtiden ha 
möjlighet till att utöka min kompetens inom mätteknik och maskinstyrning. 

Jag vill tacka Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser som har varit 
grunden för min utbildning och Martin Lindmark som har varit en bra lärare under 
dessa två år. Även kontakten med mätteknikföretaget Picab där Henrik Vintén har 
gjort sitt bästa för att ge mig en bra start i arbetslivet som mättekniker. 

 

Luleå, 8:e januari 2013 

David Olsson 
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1. Introduktion 
 

Mätning med GPS (Global Position System) är på väg att fasas ut i och med att det 
kommit fler aktörer på marknaden. I dag finns det två aktörer utöver GPS, det ryska 
GLONASS och det EU drivna Galileo som tillsammans bildar GNSS (Global 
Navigation Satellite System) vilket är det system vi idag använder oss av. 

 

1.1  Bakgrund 

 
Det många inte vet är att GPS är USA:s satellitnavigeringssystem. I och med att det 
är USA som äger hela systemet så finns det en risk att systemet stängs ner för 
allmänheten. Detta har skapat viss rädsla för att det ska hända och en effekt av det är 
att det har tillkommit fler aktörer på marknaden som Ryssland och EU. Det i sin tur 
innebär flera fördelar för oss mättekniker som får tillgång till fler satelliter vid våra 
GNSS mätningar och det ökar tillgängligheten för den typen av mätningar och även 
säkerheten på det mätdata som vi tar fram. 

 

1.2  mmGPS mätning 

 
Utvecklingen inom mätteknik har varit väldigt snabb de senaste åren och kommer 
med all sannolikhet att fortsätta utvecklas starkt. Det har tillkommit ett komplement 
till vanlig GNSS mätning där man använder en laser som mäter höjden istället för att 
använda den informationen som kommer från satelliter. För att göra det möjligt 
krävs det en mottagare på mätinstrumentet som måste ha fri sikt mot lasern. Enligt 
Topcon går det att koppla ihop upptill 4 lasrar som varje har en mätkapacitet på 
600m i plan och 10m i höjd per enhet. 
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Det innebär att en farlig felmarginal försvinner från GNSS mätning och utökar 
användningsområdet markant. Det är tillexempel möjligt att mäta mycket långa 
sträckor utan avbrott genom att använda sig av flera stationer med monterade lasrar 
vilket är användbart när man lägger asfalt helst i långa etapper såsom på flygfält där 
en mätnings etapp kan vara längre än 1 000 meter. En totalstation har en räckvidd på 
ca 400m och måste därefter flyttas och etableras om mot nya koordinater, vilket är 
tidskrävande och onödiga risker för fel uppstår. 

2. Metod och genomförande 
 

Mitt arbete har haft sin start med att läsa litteratur och att hämta information från 
internet. Det är en ny typ av utrustning som inte så många kan hantera så det finns 
än så länge relativt lite information.. Det har inneburit att jag har fått lära mig själv 
genom att använda millimeterGPS och prövat göra en kalibrering och sedan 
mätningar. Vid kalibreringen får inte vinkeln i höjd mellan lasern och mottagaren 
vara för stor, därefter måste man kalibrera den fyra gånger eftersom varje fönster på 
lasern representerar 90grader. Sändaren som MillimeterGPS använder sig av det vill 
säga lasern måste etableras över en känd punkt och utifrån den kan man sedan 
utföra mätningen. Efter kalibreringen kan man påbörja mätningen, detta arbete har 
förflutit förvånansvärt smidigt med tanke på att jag inte tidigare har använt mig av 
det nya handdatorsystemet pocket-3D.  

3. Resultat 
 

Efter många mätningar och funderingar så har jag kommit fram till att det finns helt 
klart situationer där mmGPS kan förenkla och effektivisera arbetet för en 
mättekniker. Den största vinsten kan man nog göra genom att montera detta system 
på maskiner som förbereder mark/vägar. Istället för en vanlig GPS som kan fela flera 
centimeter i höjd kan man använda lasern som höjdgivare. Detta innebär stor 
skillnad på vilka jobb man kan utföra med hjälp av denna teknik. Något som kan 
skynda på detta skulle vara att hålla en utbildning under lågsäsong inom mät 
branschen. 
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3.1 Utrustning mmGPS 

• 3D mmGPS 
Monteras på stången tillsammans med en vanlig GNSS mottagare som tar emot en 
lasersignal som sänds i form av en ”vägg” som är upp till 10m hög och omvandlar 
därefter signalen till koordinater i höjd. Koordinater i plan tas från vanliga satelliter. 

• Laser 
Skickar en lasersignal till mmGPS mottagaren, signalen är 10m bred och kan nå ett 
område på 600m. Kan även kopplas ihop med fler laserstationer för att nå ett ännu 
större område i höjd och plan. Lasern måste också etableras mot en känd punkt som 
man antingen sätter ut med en totalstation eller GNSS mätredskap. 

• Handdator 
Handatorn samlar ihop all information som tas emot och skapar en bild över var 
man befinner sig mot en karta eller ritning för att kunna navigera. 

 

3.2  Utrustning Totalstation 

• Totalstation 
Totalstationen används på många byggen och kräver minst 2-3 kända punkter som 
man använder för att etablera stationen. Därefter kan man låsa totalstationen mot en 
prisma som den sedan följer automatiskt. Prismat är i sin tur kopplat till en 
handdator. 

• Handdator 
Handatorn samlar ihop all information som tas emot via prismat och med hjälp av 
det skapas en bild över var man befinner sig mot en karta eller ritning för att kunna 
navigera. 

• Stativ med prisma 
Prismat sitter monterat på en stång som har en bestämd längd en så kallad 
stånghöjd, som programmeras in i handdatorn för att den ska veta hur långt det är 
mellan prismats centrum till spetsen av stången. 

• Kontrollpunkter 
Totalstationen behöver 2-3 fasta kontrollpunkter för att kunna göra en 
stationsetablering. Punkterna ska helst inte sitta på objekt som kan röra sig, till 
exempel träd eller objekt nära vägar med tungtrafik. 
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4. Diskussion 
 

Jag anser att den gamla totalstationen fortfarande står sig stark på de flesta områden 
när det gäller precisionsmätning och det finns ingen riktigt utmanare på den låga 
toleransnivån om 0-2mm. Däremot om man ser till mätningar som görs på den andra 
sidan av toleransnivån där det är tillåtet med vissa marginaler, då kommer mmGPS 
verkligen till sin rätt, till exempel vid inmätningar av berg är det viktigt att man får 
med rätt höjder över berget men om det felar 2-10mm i plan har mindre betydelse så 
länge som volymen blir rätt. Även vid rörläggningar i djupa schakter där en vanlig 
GPS inte har tillräcklig täckning för att få ett bra värde i höjd, klarar sig mmGPS. En 
nackdel med mmGPS är att den är kostsam och kräver mycket utrustning, därför 
anser jag att den lämpar sig dåligt till det dagliga arbetet som tillexempel går att 
utföra med en vanlig GPS.  

Istället kommer mmGPS till sin fulla rätt vid mätningar som måste göras i ett svep 
som när man lägger asfalt på längre sträckor. Då är det viktigt att kunna förbereda 
hela projektet innan man börjar lägga asfalten och placera ut flera lasrar som man kör 
mot vilket bildar en lång sträcka med täckning för höjdsättningen. Jag tror att det 
kommer ske stora förändringar inom området de kommande åren, vilket känns 
väldigt motiverande och roligt att få vara med om. 

För att komma igång med en totalstation krävs ett ganska stort förberedande arbete, 
där man tillexempel måste flytta fram en höjdfix och från den sedan etablera ett 
byggplatsnät. Först när det är gjort så kan man börja använda totalstationen till att 
mäta. I det här fallet så är mmGPS betydligt smidigare där man egentligen kan börja 
mäta på en gång. Allt som behövs är att ställa upp lasern och sedan starta GPS-
mottagaren. 
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5. Slutsatser 
 

Vid mätningar där toleransen för fel i plan inte överstiger 10mm eller där det är brist 
på fasta punkter för totalstationen att jobba mot, anser jag att mmGPS har stora 
fördelar och det kan säkerligen utvecklas ännu mer i och med att det fortfarande är 
ett nytt system. Efter att jag har arbetat med mmGPS så kan jag säga att jag är nöjd. 
Det som ibland är ett problem som man inte har med en vanlig GPS är att mmGPS 
kräver fri sikt mellan sändare och mottagare. Det krävs också att stativet med 
mottagaren har rätt vinkel mot lasern för att de överhuvudtaget ska få kontakt. Men i 
övrigt när man har kontroll på alla små detaljer fungerar det mycket väl och 
mätningar som är gjorda med en mmGPS hamnar inom samma millimetrar som 
mätningar gjorda med en totalstation i höjd. Det som är bra med lasern är att istället 
för de äldre versionerna som skickar en smalsignal som man sedan måste försöka 
pricka in med mottagaren så sänder den nya lasern en bred signal som automatiskt 
plockas upp av mottagaren. 
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