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Förord 

Det här examensarbetet hade aldrig varit möjligt för oss att genomföra utan den tekniska 
utrustning som vi använt oss av. För detta vill vi tacka PICAB som tillhandahållit oss all 
nödvändig utrustning samt ett stort stöd och expertis. Även Camilla Remes på Metria 
förtjänar en tanke och ett stort tack för de framtagna höjdfixarna. 

 

Johan Olofsson & Filip Andersson, Luleå 2012-12-18  
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Sammanfattning 

Vi har utfört ett examensarbete där vi undersökt hur GNSS-tekniken fungerar vid ett 
vägarbete. Examensarbetet utfördes i samarbete med PICAB i Luleå. Fokus låg på hur ett 
antal olika faktorer påverkar noggrannheten vid höjdmätning med GNSS-utrustning. 
Slutsatsen är att mätning med en nyare GNSS-mottagare klarar kraven från Trafikverket på 
slitlager och bärlager, så länge mätningen utförs inom fyra kilometer från referensstationen. 
Äldre GNSS-mottagare visar sämre noggrannhet och bör inte användas vid mätning av 
slitlager och bärlager, däremot klarar den kraven för förstärkningslager upp till ett avstånd på 
fem kilometer från referensstationen. 
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1. Bakgrund 
Vi går bygg och anläggning, inriktning mätningsteknik, på Luleå tekniska universitet. I denna 
utbildning ingår ett examensarbete om 7,5 högskolepoäng. I det arbetet har vi använt de 
kunskaper vi skaffat oss under studierna och tillämpat dessa i ett utredningsprojekt. Projektet 
redovisas i denna projektrapport. 

Vi har valt att samarbeta med företaget PICAB i Luleå och vår handledare där har varit 
Henrik Vintén. PICAB är ett konsultföretag inom mätningsteknik. De hjälper företag inom 
bygg- och anläggningsbranschen med utsättning, inmätning och maskinstyrning.   

2. Syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur noggrannheten vid relativ GNSS-mätning 
påverkas av ett antal faktorer. Mätningarna vi utfört påminner om de mätningar som görs vid 
anläggningsarbeten av typen vägarbete, där mätningarna sprids över en länge sträcka.  

3. Mål 
Målen var att ta reda på hur man kan använda GNSS-utrustning på ett vägarbete. Vi ville 
undersöka vad en äldre respektive en nyare GNSS-mottagare klarar av att mäta, vid olika 
förutsättningar. Förhoppningsvis kan denna uppsats vara till hjälp vid framtida vägbyggen. 

4. Avgränsning 
Vi har endast fokuserat på höjdmätning och inte tagit hänsyn till avvikelser i plan, eftersom 
höjdmätningen är den viktigaste delen vid utsättning av en väg. En undersökning av denna typ 
kan göras nästan hur komplex som helst och involvera olika tekniker såsom repeaters, mm-
GNSS och liknande. Men det vi har begränsat oss till är redan tidskrävande nog för ett arbete 
av denna omfattning. Initialt fanns en tanke att även mäta med nätverks-RTK. Men efter att ha 
observerat resultaten från mätningarna med traditionell RTK tyckte vi att resultatet var så pass 
tillfredsställande att vi valde att utesluta nätverks-RTK från undersökningen. 

5. Frågeställningar 
Vad har Trafikverket för krav på höjdtoleranser vid ett vägarbete? 

Hur stora fel i höjd får man, och bör man, räkna med när avståndet till referensstationen ökar? 

Är detta någonting man bör ta hänsyn till i produktionen av, exempelvis, en väg? 

Hur mycket sämre blir höjdmätningen när de yttre förutsättningarna inte är optimala, det vill 
säga vid jonosfäriska störningar och när radiosignalen inte är perfekt? 

Hur mycket bättre är en modern GNSS-mottagare i jämförelse med en äldre? 
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6. Metod 

6.1 Utförande 
Vi har mätt med både en äldre och en nyare GNSS-mottagare, för att se hur/om tekniken har 
utvecklats och minskat felmarginalen. Vi mätte med en elevationsmask på 12 och försökte 
hålla oss under DOP-värdet 3,5 (se bilaga 1). DOP-värdet beskriver hur bra konstellation av 
satelliter som GNSS-utrustningen har tillgång till, ju lägre DOP-värde desto bättre. 

Mätningarna utfördes på så sätt att vi gjorde ett antal mätningar på varje mätpunkt. Först 
mätte vi två gånger där vi medlade 200 sekunder per mätning. Medling innebär att GNSS-
mottagaren fick mäta 200 gånger och ge oss ett medelvärde av dessa mätningar. Eftersom att 
vi även ville ha med så kallade snabba mätningar där endast en mätning görs, utförde vi fem 
sådana mätningar med 45 sekunders mellanrum. Denna procedur upprepades vid fem olika 
tillfällen på varje mätpunkt, vi fick då möjligheten att mäta både vid bra och dåliga 
förhållanden. 

 6.2 Förutsättningar 
Våra mätpunkter byggde på Lantmäteriets höjdfixar i höjdsystemet RH 2000 (se bilaga 2). Vi 
har benämnt punkterna 100, 200, 300, 400, 500 och 600. Punkt 100 ligger en kilometer från 
referensstationen, sedan ökar avståndet med ungefär en kilometer per punkt. Alla punkter 
utom punkt 500 var belägna under träd, hustak och liknande. Dessa var vi tvungna att flytta ut 
på öppnare ytor med en avvägare, för att kunna få in tillräckligt med satelliter och 
regelbunden kontakt med referensstationen. Bilden nedan visar hur punkterna är placerade i 
förhållande till referensstationen. Blå punkter är mätpunkter, röd punkt är referensstation.

 

Bild 1. Mätpunkter och referensstation 

Mätningarna är spridda över sex dagar. 21/11 mätte vi på tre punkter, punkterna 100, 200 och 
500. 22/11 mätte vi också på tre punkter, punkterna 300, 400 respektive 600. 23/11, 27/11, 
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3/12 och 5/12 mätte vi på alla sex punkter varje dag. Sammantaget har vi alltså utfört fem 
mätningar på varje mätpunkt, se tabell 2.  

Tabell 2. Mätdagar och punkter 

Punkt 
Dag 

Punkt 100 Punkt 200 Punkt 300 Punkt 400 Punkt 500 Punkt 600 

1121 x x   x  
1122   x x  x 
1123 x x x x x x 
1127 x x x x x x 
1203 x x x x x x 
1205 x x x x x x 
 

6.3 Utrustning 
GNSS-utrustningarna vi använde var av märket Topcon. Dels en HiPer II, som är en rover 
med inbyggd GNSS-mottagare och modem. Det är en ny modell som är en utveckling av 
Topcons äldre HiPer Pro. Den andra utrustningen var en ryggsäck utrustad med en Legacy-
E+-mottagare med uppdaterad programvara, ett radiomodem och en extern antenn kallad 
PGA-1. Legacy-E+ är en äldre mottagare som blivit ersatt av en nyare modell. I våra 
mätresultat benämns HiPer II ”H2” och ryggsäcken ”RS”. Bilderna 2 och 3 visar pågående 
mätning. På bild 3 syns det så kallade stakkäppsstödet som håller mätstaven lodrät. 

 

Bild 2. Mätning med HiPer II                    Bild 3. Mätning med ryggsäck 

Vid mätningarna behövs även en handdator med programvara, där man manövrerar 
mätningarna, ändrar inställningar med mera. Programmet vi använde heter Pocket3D och hör 
till Topcons programvaror. 



  

GNSS-användning på ett vägarbete  
 2012-12-18  4 

 

7. Trafikverkets krav 
Enligt Trafikverkets dokument TRVKB 10 obundna lager är kraven på höjdkontroller olika 
för de olika lagren i vägkroppen. Kraven kan också variera beroende på om arbetet gäller 
nybyggnad eller bärighetsförbättring och underhåll. Tabell 1 förklarar hur kraven ser ut vid 
mätning på en kontrollpunkt, dels för medelvärdet i en mätserie och även för enskilda 
mätvärden i en mätserie. Felen får inte överstiga eller understiga dessa värden. 

Tabell 1. Krav på mätningar 

Överyta av nivå Medelvärde Enskilt mätvärde 
Obundet bärlager och 
grusslitlager, nybyggnad 

± 14 mm ± 30 mm 

Obundet bärlager och 
grusslitlager, 
bärighetsförbättring och 
underhåll 

± 16 mm < - 40 mm 

Obundet förstärkningslager ± 18 mm ± 40 mm 
Förstärkningslager, 
skyddslager 

± 25 mm ± 50 mm 

Terrass ± 25 mm ± 70 mm 
Sorterad sprängsten och 
bergsskärning 

± 38 mm ± 100 mm 

 

8. Resultat 
Som vi nämnde tidigare bestod varje mättillfälle av fem snabba mätningar och två medlingar. 
Vi vill till att börja med ta fram ett medelvärde för varje punkt. Då kan vi, för varje punkt, 
jämföra medelvärdet med alla mätta värden. Vi ska sedan visa hur de mätta höjderna avviker 
från den egentliga fixhöjden från Lantmäteriet. 

För att ta fram medelvärdet för varje punkt använder vi medlingarna som vi gjort med 
utrustningen HiPer II, eftersom vi betraktar dessa mätningar som säkrast. Vi tar dock bort det 
högsta och lägsta värdet på varje punkt, för att få ett statistiskt säkrare medelvärde. Efter att vi 
rensat bort dessa värden återstår höjderna som ses i tabell 3. Sista raden visar medelvärdet för 
varje punkt. I bilaga 3 finns diagram som visar höjderna från tabell 3, punkt för punkt. 
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Tabell 3. Medlingar med HiPer II 

Punkt 
Dag-Mätning 

100 200 300 400 500 600 

1121-M1 6,482 6,427   11,115  
1121-M2 6,481 6,425   11,131  
1122-M1   3,844 12,853  15,598 
1122-M2   3,842 12,844  15,629 
1123-M1 6,475 6,417 3,827 12,86 11,113 15,576 
1123-M2 6,474 6,429 3,822  11,113  
1127-M1 6,476   12,87  15,598 
1127-M2 6,474 6,416  12,874 11,118 15,602 
1203-M1  6,419 3,822  11,127 15,62 
1203-M2 6,48 6,422 3,826 12,885 11,128  
1205-M1  6,43 3,83 12,853 11,106 15,591 
1205-M2 6,482  3,827 12,859  15,599 
Medelvärde 6,478 6,423 3,83 12,862 11,119 15,602 
 

Efter att ha tagit fram medelvärdena ska vi visa hur våra mätta höjder avviker från 
medelvärdena, i ett antal diagram. Vi gör detta genom att sätta medelvärdena till noll och ge 
alla mätningar värden i förhållande till noll. Vid goda jonosfäriska förutsättningar redovisar vi 
ryggsäcken som röd prick, HiPer II som blå prick. Vid dåliga jonosfäriska förutsättningar är 
HiPer II grön prick och ryggsäcken gul prick. På y-axeln syns avvikelser från medelvärdet i 
meter och på x-axeln syns varje mätpunkt. Första diagrammet visar 21/11, då de jonosfäriska 
förutsättningarna var bra, och 22/11, då de jonosfäriska förutsättningarna var dåliga.   

 

Bild 4. Mätningar 21/11 och 22/11 (dag 1 och 2)  
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23/11 var de jonosfäriska förutsättningarna bra. 

 

Bild 5. Mätningar 23/11 (dag 3)  

Nästa mätning är 27/11, jonosfäriska förutsättningarna var bra.  

 

Bild 6. Mätningar 27/11 (dag 4)  
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Näst sista dagen, 3/12, var de jonosfäriska förutsättningarna bra.  

 

Bild 7. Mätningar 3/12 (dag 5)  

Sista dagen, 5/12, var det också bra jonosfäriska förutsättningar.  

 

Bild 8. Mätningar 5/12 (dag 6)  
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Vi vill också presentera hur våra mätningar stämmer mot Lantmäteriets höjdfixar. Här 
redovisar vi varje punkt i ett eget diagram. På y-axeln syns höjden i meter och på x-axeln 
visas vilken dag som avses. Det svarta strecket symboliserar höjden på fixen.  

 

Bild 9. Punkt 100 

 

Bild 10. Punkt 200 
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Bild 11. Punkt 300 

 

Bild 12. Punkt 400 
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Bild 13. Punkt 500 

 

Bild 14. Punkt 600 
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9. Analys 
När vi jämför höjderna med medelvärdet på respektive punkt (bild 4 till 8), så påminner det 
om hur mätningar utförs på kontrollpunkter vid ett vägarbete. Kontrollpunkter är punkter som 
används dagligen för att stämma av att GNSS-utrustningen inte avviker för mycket. Vi kan 
utgå från medelvärdena och analysera huruvida mätningarna uppnår Trafikverkets krav eller 
inte.  

Vi kan utläsa att spridningen i höjdmätningen generellt sett blev större ju längre från 
referensstationen vi kom. Alltså avvek höjderna mer från medelvärdet när avståndet ökade. 
Detta gäller särskilt ryggsäcken, som spred ut mätningarna mer än vad vår HiPer II gjorde. 
För att mäta de översta lagren i vägen, bärlager och slitlager, bör mätningarna utföras med 
nyare GNSS-mottagare, av typen HiPer II eller liknande. För att hålla toleransen så bör 
avståndet till referensstationen inte överstiga fyra kilometer. Överstiger man det avståndet kan 
kvalitén inte garanteras eftersom de mätta höjderna blir väldigt spridda. Observera att detta 
inte är lika säkert vid dåliga jonosfäriska förutsättningar (bild 4), då mätningen med HiPer II 
blir osäker redan vid tre kilometer. 

Den äldre GNSS-mottagaren vi har använt oss av ligger på gränsen att klara kraven för att 
mäta slitlager och bärlager redan vid punkt 100. Den kan dock användas vid mätningar med 
mindre krav på tolerans, som mätningar av förstärkningslager. Dock blir avvikelserna för 
stora vid mätning på ett avstånd av över fem kilometer från referensstationen (exempelvis bild 
6). På det avståndet duger den endast till mätning av terrass och bergskärning. 

Att jämföra fixhöjderna med de mätta höjderna kan vara en intressant kontroll av kvalitén på 
mätningarna, eftersom att fixarna ska representera den sanna höjden. Som vi ser i bild 9-14 
stämmer medelvärdena och fixhöjderna relativt bra mot varandra på punkterna 100, 200 och 
600. Däremot stämmer det inte på punkterna 300, 400 och 500. På punkt 400 ligger höjden på 
fixen 3,1 centimeter under medelvärdet för mätningarna. På punkterna 300 och 500 ligger 
höjden på fixen 1,3 centimeter under medelvärdet. Anledningen till dessa avvikelser kan ligga 
i att de angivna höjderna på fixarna inte stämmer exakt. Egentligen borde fixpunkterna ha 
kontrollerats genom ett så kallat avvägningståg som skulle ha inkluderat alla fixar. På så sätt 
hade eventuella avvikelser jämnats ut och ett kontrollerat höjdnät utan inbördes differenser 
hade varit resultatet. 

     10. Diskussion 
Vi hade gärna mätt fler dagar med dåliga jonosfäriska förutsättningar, men tyvärr slumpade 
det sig så att det bara blev en dag. Eftersom detta arbete ska föreställa hur arbetet på en väg 
bedrivs i verkligheten, där mätning utförs vid slumpmässiga tidpunkter, får vi helt enkelt 
acceptera att det bara blev en dag med jonosfäriska störningar.    
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     11. Referenser 
http://swepos.lmv.lm.se/index.htm 
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Bilagor 

Bilaga 1 Satellitprediktion 

Satellitprediktering, ver 5.4.1 

 

Antal satelliter samt PDOP vid en elevationsvinkel större än 12° 

1121 

Tid  GPS GLONASS  PDOP 
13:00 18 (10/8) 1,3 
13:30 19 (11/8) 1,3 
14:00 18 (11/7) 1,3 
14:30 17 (9/8) 1,5 
15:00 19 (11/8) 1,2 
15:30 14 (7/7) 1,7 
16:00 14 (7/7) 1,7 
16:30 17 (9/8) 1,3 
17:00 16 (9/7) 1,5 
 

1122 

Tid  GPS GLONASS  PDOP 
09:00 13 (7/6) 1,9 
09:30 16 (8/8) 1,6 
10:00 19 (10/9) 1,2 
10:30 17 (10/7) 1,4 
11:00 20 (12/8) 1,1 
11:30 19 (11/8) 1,5 
12:00 17 (10/7) 1,4 
 

1123 

11:00 21 (12/9) 1,1 
11:30 19 (11/8) 1,4 
12:00 17 (9/8) 1,3 
12:30 17 (10/7) 1,3 
13:00 18 (10/8) 1,3 
13:30 20 (12/8) 1,2 
14:00 17 (10/7) 1,4 
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1127 

Tid  GPS GLONASS  PDOP 
09:00 13 (6/7) 1,9 
09:30 18 (9/9) 1,3 
10:00 16 (8/8) 1,6 
10:30 19 (12/7) 1,2 
11:00 19 (11/8) 1,4 
11:30 18 (10/8) 1,4 
12:00 16 (9/7) 1,4 
 

1203 

Tid  GPS GLONASS  PDOP 
10:00 19 (12/7) 1,2 
10:30 19 (11/8) 1,4 
11:00 18 (10/8) 1,5 
11:30 16 (9/7) 1,4 
12:00 16 (8/8) 1,6 
12:30 19 (11/8) 1,3 
13:00 18 (11/7) 1,3 
13:30 17 (9/8) 1,4 
14:00 19 (11/8) 1,3 
 

1205 

Tid  GPS GLONASS  PDOP 
11:00 18 (10/8) 1,4 
11:30 17 (9/8) 1,2 
12:00 18 (10/8) 1,3 
12:30 19 (11/8) 1,3 
13:00 18 (11/7) 1,3 
13:30 17 (9/8) 1,4 
14:00 19 (11/8) 1,2 
14:30 15 (7/8) 1,4 
15:00 14 (7/7) 1,6 
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Bilaga 2 Höjdfixar 

Punkt Kod X Y Z Z efter flytt 
100 LK*FIX*99 7279224.025 167276.788 6.835 6,482 
200 LK*FIX*418807 7279712.801 166522.981 7.420 6,418 
300 LK*FIX*418702 7280103.614 165994.412 4.585 3,817 
400 LK*FIX*419 7281032.673 164196.689 13.203 12,831 
500 LK*FIX*419710 7282835.421 163235.187 11.106 

 600 LK*FIX*68344 7283379.381 162843.099 16.475 15,603 
 

 
  
Bilaga 3 Diagram med medlingar 
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12,84

12,845

12,85

12,855

12,86

12,865

12,87

12,875

12,88

12,885

12,89

Punkt 400 

Punkt 400

Medelvärde 



  

GNSS-användning på ett vägarbete  
 2012-12-18   

 

 

11,1

11,105

11,11

11,115

11,12

11,125

11,13

11,135

Punkt 500 

Punkt 500

Medelvärde 

15,57

15,58

15,59

15,6

15,61

15,62

15,63

15,64

Punkt 600 

Punkt 600

Medelvärde 


