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Sammanfattning 

 

Höjdbestämning av detaljer är ett arbete som kräver låg mätosäkerhet. 

Avvägning och trigonometrisk höjdmätning är idag de metoder som används 

mest då standardosäkerheten med dessa metoder ligger på millimeternivå när 

siktlängden är under 50 m. Vid mätning med nätverks-RTK kan 

mätosäkerheten i höjd hamna under 3 cm när förhållandena är de rätta. 

Vid upprättande av en nybyggnadskarta skiljer sig mätosäkerheten åt beroende 

på vilken kommun det gäller. Vissa kommuner kräver en mätosäkerhet i höjd 

bättre än 10 mm och andra kommuner bättre än 10 cm. Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka om nätverks-RTK kan användas som alternativ 

för att bestämma höjd på detaljer för nybyggnadskartor då en mätosäkerhet 

under 10 cm efterfrågas. 

Fem punkter i lägen med olika förutsättningar för mätosäkerhet höjdmättes 

med de tre ovan nämnda metoderna. Resultatet från avvägningen användes 

som referenshöjd vid beräkningarna av lägesosäkerhet i höjd. För jämförelse 

mot kraven har utvidgad standardosäkerhet använts, 2 med täckningsfaktorn 2 

och täckningsgrad 95 %. Trigonometriska höjdmätningen hamnade på 4 mm i 

mätosäkerhet vilket uppfyllde alla krav. Med nätverks-RTK fick de punkter som 

låg öppet utan störningar en lägesosäkerhet i höjd från 3,3 cm till 5,5 cm medan 

de punkter som påverkades av sin omgivning, flervägsstörningar och sikthinder, 

en lägesosäkerhet i höjd på 123,3 cm och 234,4 cm. Lägesosäkerheten i höjd för 

denna metod blev då 127,4 cm.  

Resultatet från höjdbestämning med nätverks-RTK visar på stor skillnad i 

mätosäkerhet mellan de olika punkterna. Detta på grund av att två punkter 

påverkas mycket av sin omgivning. Mätning med nätverks-RTK skulle därmed 

inte vara en tillräckligt noggrann höjdbestämningsmetod för en nybyggnads-

karta i ett område som liknar det som använts i detta arbete. Skulle däremot en 

nybyggnadskarta upprättas på ett område som ligger öppet och är fritt från 

hindrande objekt visar resultatet på att nätverks-RTK är en godkänd metod för 

höjdbestämning och klarar ett krav på 10 cm.   
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Abstract 

 

Levelling and trigonometric height measurements are the methods that are 

mostly used today for height determination, as the standard error with these 

methods is in the magnitude of millimeters, as long as the view length is less 

than 50 m. 

When creating a new construction map the requirement on standard error 

differ from 1 (Fredriksson, 2011) to 10 cm (www.arvidsjaur.se) depending on 

which municipality it concerns. 

When using network RTK for measuring, the accuracy in height can fall below 

3 cm when the conditions are optimal. The purpose of this paper is to 

investigate if network RTK can be used as an alternative to determinate height 

when accuracy under 10 cm is requested. 

Five points at locations with different conditions for accuracy got their height 

determined with the three methods mentioned above. Positional accuracy was 

formed for each point and method. The result from levelling was used as 

reference for the calculations. To compare the result with the requirements 

extended standard uncertainty, 2covering 95 %, was used. The result from 

trigonometric height measurement shows a position accuracy of 4 mm. From 

the network RTK, the points that were positioned without interference got a 

positional accuracy of 3.3 to 5.5 cm, while the points that were influenced by 

their environment, multipath interference and obstructions, got a positional 

accuracy of 123.3 cm and 234.4 cm. Positional accuracy of this method became 

127.4 cm. 

The result from the height determination with network RTK shows big 

difference in accuracy for the different points. The conclusion is that network 

RTK measurement would not be a sufficiently accurate height determination 

method for preparation of a new construction map in an area similar to the one 

used for this test. Conversely, a construction map drawn up in an open area 

free from interference obstacles the results show that the network RTK is an 

approved method for determining height, depending on the requirements of 

the municipality. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

För bestämning av höjd används traditionellt avvägning eller, där 
mätosäkerheten inte är lika hög, trigonometrisk höjdbestämning. Allt eftersom 
satellittekniken GNSS (Global Navigation Satellite System) utvecklas börjar nu 
även den bli möjlig att använda för höjdbestämning där förutsättningarna så 
tillåter.  

Vid upprättande av nybyggnadskartor höjdsätts vissa typer av detaljer och 
inmätning av deras höjd måste därmed göras. Ansvaret för nybyggnadskartor 
ligger på kommunerna och de sätter även kraven på kartorna när det kommer 
till mätosäkerhet. Det innebär att kraven ser olika ut i olika kommuner. Vilket 
krav som sätts på lägesosäkerheten i höjd påverkar vilken höjdbestämnings-
metod som kan användas. Lantmäteriet (2015a) har definierat HMK-
standardnivåer (Handbok i mät- och kartfrågor) som ett stöd vid insamling av 
data för olika detaljer beroende på vad användningsområdet är. Lantmäteriet 
(2015a) använder Stockholms kommun som exempel på hur kraven kan 
definieras för olika ändamål och dessa följer HMK-standardnivå 3. Kravet på 
lägesosäkerhet i höjd är där 0,05 m. Efter eftersökningar på webben 
framkommer att flera kommuner efterfrågar en mätosäkerhet bättre än 10 cm 
på nybyggnadskartorna. Ett exempel är Arvidsjaur kommun 
(www.arvidsjaur.se) där det står: ”Noggrannheten på byggnader och 
markhöjder ska vara bättre än 1dm”. Det motsvarar HMK-standardnivå 2.  

Idag används oftast trigonometrisk höjdmätning med hjälp av en totalstation 
för bestämning av höjd för olika detaljer vid upprättande av nybyggnadskartor. 
Finns ingen känd höjdfix i närheten som kan användas som utgångshöjd 
används GNSS, då oftast i form av nätverks-RTK, för att identifiera 
piképunkter som används som bakåtobjekt för etablering av fristation. Det 
innebär att nätverks-RTK i många fall redan används för bestämning 
utgångshöjd men att den fortsatta inmätningen görs med totalstation.  

Mätosäkerheten i höjd för nätverks-RTK är dock inte lika hög som den som är 
möjlig att uppnå med avvägning eller trigonometrisk höjdmätning 
(Lantmäteriet, 2015b, 2015c). Den stora fördelen med nätverks-RTK jämfört 
med de två andra höjdbestämningsmetoderna är att den är enkel och snabb att 
använda. Förutom att mätningarna kan genomföras snabbare kan även 
eventuell kompletteringsmätning göras snabbare och smidigare. 

Frågeställningen är därmed om nätverks-RTK kan vara möjligt att använda för 
hela inmätningen utan att avkall ges på den mätosäkerhet som efterfrågas. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att genom metodtest undersöka om 
höjdbestämning med nätverks-RTK ger tillräcklig lägesosäkerhet i höjd för att 
kunna ersätta trigonometrisk höjdmätning vid inmätning av höjder vid 
framtagning av nybyggnadskartor. 

 

1.3 Avgränsning 
 

Metodtestet kommer endast att omfatta förutsättningarna för höjdbestämning 
vid förhållanden som finns vid inmätning av detaljer för upprättande av 
nybyggnadskartor. Fem punkter kommer att definieras och upprepade 
mätningar sker mot dessa. En punkt med känd höjd, höjdfix, ska finnas inom 
mätområdet. 

 

1.4 Tidigare studier 
 

Av tidigare studier framgår att bestämning av höjd med totalstation där en 
höjdfix används för stationsetablering ger bra mätosäkerhet. Vidare visar studier 
att nätverks-RTK upplevs som flexibelt. Detta är faktorer som är viktiga för 
detta examensarbete. 

Enligt Allenby (2014) uppfyller nätverks-RTK kravet på flexibilitet. I sin 
rapport testar han om arbetsflödet blir annorlunda vid enkelstations-RTK 
kontra nätverks-RTK. Hans mätning med nätverks-RTK görs med samma 
metod som är planerat för detta arbete. Han undersöker dock endast 
initialiseringstid medan syftet med denna rapport är att undersöka 
mätosäkerhet. Arbetsområdet Allenby (2014) använder är väldigt öppet och har 
inte några byggnader som skymmer. Vid en punkt hade han väldigt svårt att få 
fixlösning och den punkten låg väldigt nära träd och skog. Allenby tycker att ett 
framtida test borde genomföras i svårare terräng med dålig GPRS/GSM-
mottagning.  

Fredriksson (2011) beskriver hur en nybyggnadskarta tas fram. En osäkerhet på 
±10 mm i höjd har efterfrågats och därför valdes att använda en totalstation för 
inmätning av höjd. Fredriksson har använt en given höjdfix som utgångspunkt. 
I resultatet ligger alla inmätta höjder på ±5 mm i osäkerhet efter kontroll från 
höjdfix. Metoden uppfyller därmed kraven på mätosäkerhet. 

Nybyggnadskartor är en del i kommunernas hantering av bygglov. En 
jämförelse av processerna i tre olika kommuner redovisas i en uppsats av 
Sjöberg (2011). Av denna framgår att de parter som bidragit med information 
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till uppsatsen anser att höjdmätning är en viktig del i arbetet med underlag för 
bygglov. 

Svahn (2014) har undersökt olika metoder för volymberäkning. För att 
genomföra undersökningarna har upprättandet av ett lokalt stomnät i både plan 
och höjd genomförts. För höjdbestämning har Svahn (2014) använt 
trigonometrisk höjdmätning med en känd höjd på en given punkt som referens. 
Vid kontroll gav metoden noggrann överensstämmelse på erhållna värden.  

 

2. Metod 
 

2.1 Beskrivning 
 

För att efterlikna situationen för inmätning av höjder för en nybyggnadskarta 
väljs detaljpunkter ut för att representera olika förutsättningar. Exempel på 
förutsättningar är inmätning av sockelhöjd och höjd på brunn samt störning 
från höga objekt i direkt närhet av mätområdet. För varje punkt bestäms en 
referenshöjd och varje punkt mäts in flera gånger. Inmätningarna sker vid olika 
tidpunkter och med olika uppställningar. Detta för att erhålla ett tillräckligt 
underlag för att kunna undersöka mätosäkerheten för de olika metoderna för 
höjdbestämning 

För bestämning av referenshöjd genomförs höjdmätning med 
avvägningsinstrument med en känd höjdfix som utgångspunkt. Detta påverkar 
valet av mätområde då en höjdfix måste nås från instrumentuppställningarna. 
De valda detaljpunkterna mäts in upprepade gånger för att säkerställa resultatet. 

Trigonometrisk höjdmätning genomförs med totalstation där stationsetablering 
görs mot punkt med känd höjd, höjdfix. Mätningen upprepas mot varje punkt 
där uppställningen görs om inför varje mätomgång.  

Vid höjdbestämning, både med avvägningsinstrument och med totalstation, är 
det viktigt att ta hänsyn till risken för kollimationsfel. Felets påverkan 
minimeras med rätt instrumenthantering enligt användarhandledning (Trimble, 
2007, 2013) och utformning av mätområde så att mätavstånden är så lika som 
möjligt. 

Vid höjdmätning med GNSS används nätverks-RTK med mätning under 5 
respektive 30 sekunder. Mätning mot varje punkt upprepas på olika dagar och 
vid olika tidpunkter för mätningarna på 30 sekunder. Detta för att täcka in olika 
satellitförhållanden vilket kräver att tillräcklig tidsseparation används. Vid ett av 
tillfällena genomförs mätning under 5 sekunder mot några utvalda punkter för 
att se hur längden på mättiden påverkar resultatet. Även denna mätning 
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upprepas för att öka kvaliteten på mätdata. Lantmäteriet (2015b) ger i tabell 
3.3a förslag på lämplig mätmetodik för inmätning av höjddetaljer i baskartor. 
Förslagen är tre sessioner á 10 sekunder eller två sessioner á 60 sekunder. 
Rekommendationen för sessionslängd ligger på 3-30 sekunder. Valet för detta 
arbete blir fyra sessioner á 30 sekunder mot fem punkter samt tre mätningar á 5 
sekunder mot tre punkter.  

Nätverks-RTK väljs som metod för GNSS då den är enkel i hantering och 
kräver begränsat med utrustning. Den använder sig av SWEPOS nät och ingen 
extra rover eller nätetablering behövs. Toleranserna för nätverks-RTK ligger 
inom de specificerade enligt HMK-standardnivå 3 i Lantmäteriet (2015a). 

För jämförelse av de olika metoderna räknas lägesosäkerheten i höjd ut, dels per 
punkt, dels per metod. Per punkt räknas ut för att även se hur olika 
förhållanden påverkar lägesosäkerheten i höjd. Innan beräkning genomförs en 
felsökning för identifiering av eventuella avvikelser och fel för att dessa ska 
kunna elimineras. 

 

2.2 Toleranser och gränsvärden 
 

Lantmäteriet (2015a) definierar olika standardnivåer beroende på syftet med 
den mätning som ska genomföras. För detta arbete är det HMK-standardnivå 3 
som motsvarar det tänkta användningsområdet. Dessa HMK-standardnivåer är 
enbart rekommenderade och utvärdering görs inte enbart mot detta värde. 
Tidigare examensarbete av Fredriksson (2011) samt information på olika 
kommuners hemsidor ger andra toleranser för höjddata för en nybyggnadskarta. 
Toleranserna varierar från 1 till 10 cm. Toleranserna anses i detta arbete utgöra 
de avvikelser som är maximalt tillåtna. Förenklad kvalitetskontroll genomförs 

tillsammans med utvidgad standardosäkerhet, 2, med en täckningsgrad på 95 
% och täckningsfaktorn 2 för att se hur de olika mätmetoderna uppfyller olika 
toleranser. 

I Lantmäteriet (2015b) finns rekommenderade gränsvärden för satellitgeometri 
angivna enligt: 

 Minsta antal satelliter vid kombination av GPS och GLONASS ≥ 8.  

 PDOP: 5-6 anges 

 Elevationsvinkel: 10-15° 

I Lantmäteriet (2015c) anges osäkerhet vid detaljmätning i höjd till följande: 

 Nätverks-RTK: 25-30 mm inklusive geoidmodell (1) 

 Totalstation: 7 mm (1) 
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2.3 Utrustning och programvaror 
 

Under fältarbetet har tre olika modeller av mätinstrument med tillhörande 
utrustning använts:  

 Trimble DiNi 07 – Digital avvägare (avvägningsinstrument) 

 Trimble M3 – Totalstation 

 Leica Viva GS15/CS15 - GNSS 

Följande programvaror har använts under arbetet: 

 SBG Geo 2014 

 Microsoft Office 

 SWEPOS Satellitprediktion 

 

3. Teori 
 

3.1 Höjdsystem 
 

I Sverige används höjdsystemet RH2000, rikets höjdsystem 2000, som består av 
ca 50 000 referenspunkter. Dessa referenspunkter kallas för höjdfixar och 
representerar höjden över geoiden för just den punkten. Höjderna på dessa 
punkter har tagits fram med hjälp av motoriserad avvägning under perioden 
1979-2003. RH2000 anses väldigt noggrann och har en standardosäkerhet på 
1mm/√km (Harrie, 2013). Höjdnätet har nollpunkt i NAP (Normaal 
Amsterdam Peil) och är anslutet till höjdsystemen i länderna runt östersjön 
samt Norge och Nederländerna.  

 

3.2 Avvägning 
 

Avvägning är en metod för att bestämma höjd på en punkt och räknas som den 
noggrannaste metoden. Standardosäkerheten hamnar på millimeternivå om inte 
längderna mellan instrument och mätpunkter är mer än 50 meter (Lantmäteriet, 
2015c). Vid avvägning används ett avvägningsinstrument, en kikare med 
hårkors som är fixerad i horisontalplanet, ett stativ och en avvägningsstång med 
libell. 
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Figur 1. Princip för avvägning. (Lantmäteriet m.fl., 2013) 

 

I figur 1 visas principen för uppställning vid avvägning. Avvägnings-
instrumentet placeras mellan punkten med känd höjd och den punkt vars höjd 
ska mätas in. Avvägningsstången placeras på den kända punkten, bakåtpunkten, 
och med avvägningsinstrumentet läses höjden av på stången, B. Avläsningen 
ger hur högt horisontalplanet genom instrumentet är över punkten med känd 
höjd. Avvägningsstången placeras sedan på punkten med okänd höjd, 
framåtpunkten, varpå i instrumentet avläses höjden på stången igen, F. Det ger 
horisontalplanets höjd över punkten med okänd höjd. Höjdskillnaden är 
bakåtavläsningen minus framåtavläsningen. Formel för uträkningen ges i formel 
1 (Lantmäteriet m.fl., 2013) och med den uträknade höjdskillnaden är det 
möjligt att bestämma den okända höjden. 

 

  (1) 

 

 

3.3 Trigonometrisk höjdmätning 
 

Bestämning av höjd med trigonometrisk höjdmätning görs genom att utnyttja 
lutande längd l och vertikalvinkel z, även kallad zenitdistans. Se figur 2 för 
principen för mätning. Totalstationen placeras i punkt A och mätstång med 
prisma placeras i punkt B. Punkt B i figuren representerar platsen för både 
höjdfix och okänd punkt. 
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Figur 2. Princip för trigonometrisk höjdmätning. (Lantmäteriet m.fl., 2013) 

 

Genom inmätning mot en höjdfix beräknas höjden för instrumentet varpå höjd 
för inmätta punkter med okänd höjd kan bestämmas. Alla höjder räknas fram 
genom trigonometrisk beräkning. I formel 2 (Lantmäteriet m.fl., 2013) visas hur 
höjdskillnaden beräknas. I formeln tas även hänsyn till jordkrökning och 
refraktion. 

 

    (2) 

 

 

3.4 Nätverks-RTK 
 

RTK, Real-Time Kinematic, eller på svenska, relativ bärvågsmätning i realtid, 
innebär att flera GNSS-mottagare mäter mot samma satelliter samtidigt som 
dataöverföring sker i realtid mellan mottagarna. Nätverks-RTK innebär att flera 
permanent etablerade GNSS-mottagare, s.k. referensstationer, fortlöpande 
skickar information om de felkällor som uppkommer på grund av 
signalstörningar i atmosfären samt klock- och banfel till en driftledningscentral. 
Användaren kan sedan ansluta sin mottagare (rover) till nätverks-RTK-tjänsten 
och påbörja sin mätning under förutsättning att periodobekanta, antal hela 
våglängder när mätning påbörjas, fixeras till rätt heltal (fixlösning). Detta tar 
några sekunder upp till en minut beroende på förhållanden. (Lantmäteriet, 
2015b) 
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Figur 3. Princip för nätverks-RTK, relativ positionering. (www.lanmateriet.se) 

 

Den vanligaste nätverks-RTK-tekniken kallas VRS, virtuell referensstation, och 
innebär att driftledningscentralen simulerar en referensstation i närheten av 
rovern. Driftledningscentralen överför data till rovern i ett standardiserat 
format för relativ positionering, RTCM. VRS kräver tvåvägskommunikation för 
att rovern ska kunna rapportera sin position till driftledningscentralen och 
referensdata skräddarsys för den simulerade referensstationen. 

SWEPOS, Sveriges nät av fasta referensstationer, använder sig av VRS-
tekniken. Med hjälp av SWEPOS finns alltid tillgång till nätverks-RTK-
tekniken. Tjänsten har en förväntad mätosäkerhet på 20-30 mm i plan och 30-
50 mm i höjd vid en utvidgad standardosäkerhet med en täckningsgrad på 95 % 
och täckningsfaktorn 2 (swepos.se). 

Vid mätning med nätverks-RTK finns det en rad felkällor som kan påverka 
slutresultatet av mätningen. Det är därmed viktigt att rekognosera området där 
mätning ska ske innan uppdraget påbörjas för att utforska möjliga störningar av 
utrustning och satelliter. Lantmäteriet (2015b) tar upp några möjliga 
störningsrisker vid rekognosering:  
 

 Flervägsstörningar – Satellitsignalen tar inte raka vägen till mottagaren 
utan kan studsa på träd, fasader m.m. innan den når fram.  

 Sikthinder – Byggnader, träd eller annat kan helt skymma sikten mellan 
satellit och rover vilket hindrar signalerna att nå fram till mottagaren. 

 Störning av GNSS-utrustning – T.ex. närliggande elektronisk utrustning 
som utnyttjar frekvensbandet.  

 Datakommunikation – Bortfall av korrektionsdata och fördröjningar 
vilket ökar mätosäkerheten och försvårar fixlösning.  
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3.5 Lägesosäkerhet i höjd och avvikelser (fel) 
 

För att ange mätosäkerheten i en position används lägesosäkerheten som 
kvalitetsmått. Utvärdering av mätt data sker mot referensdata och anges som 
standardavvikelsen mot den absoluta mätosäkerheten (Harrie (Red.), 2013). 
Innan beräkning av lägesosäkerhet genomförs är det rekommenderat att 
undersöka data för att identifiera eventuella avvikelser och fel. Det finns tre 
olika typer: 

 Stokastiska (slumpmässiga avvikelser) – Skillnad mellan mätt värde och 
det förväntade värdet 

 Systematiska – Skillnad mellan väntevärde och sanna värdet 

 Grova fel – T.ex. misstag vid hantering av instrument 

Elimineras grova fel och systematiska avvikelser återstår endast stokastiska 
avvikelser. Dessa är varierande för varje mätning och är i regel normalfördelade 
med ett väntevärde som sammanfaller med det sanna värdet.  

RMS (root mean square) används vid analys av mätningar och får med både 
stokastiska och systematiska skillnader medan beräkning av standardavvikelse 
enbart täcker stokastiska avvikelser. Kan de systematiska avvikelserna 
elimineras kan formel för RMS i höjd användas för skattning av 
standardavvikelsen i höjd (Lantmäteriet, 2015a). 

I formel 3 (Harrie (Red.), 2013) ges formeln för skattning av standardavvikelsen 
i höjd. 

  

      (3) 

 

 

 

 

Med 1ligger ca 68 % av mätningarnas absolutvärden inom 

standardavvikelsen. Vid 2, utvidgad standardosäkerhet med täckningsfaktorn 
2, ligger ca 95 % av dem inom standardavvikelsen. De mätningar som faller 

utanför 3 kasseras normalt. 

 

 

n=antal punkter 

zj=mätt höjd för punkt j 

zjref=referenshöjd för punkt j 

ơ =
    𝒛𝒋 −𝒛𝒋

𝒓𝒆𝒇
 
𝟐
 𝒏

𝒋=𝟏

𝒏
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4. Genomförande 
 

4.1 Val av mätområde och punkter 
 

Mätområde valdes utifrån var det fanns tillgång till en höjdfix. Olika alternativ 
var möjliga men valet föll på det aktuella området på grund av att det var 
lättåtkomligt och att punkter med stor variation kunde väljas. Det valda 
mätområdet visas i figur 4 och är beläget på Kronoparken i Karlstad. Punkter 
och område som användes för uppställning av avvägningsinstrument och 
totalstation är markerade. 

 

Figur 4. Mätområde. (Bildunderlag hämtat från kartor.eniro.se) 

 

Till höjdfix valdes punkten 1037490. Denna fix är en klass 2 punkt i rix95-nätet. 
Den är belägen på en bergknalle i korsningen Sommargatan – Gitarrgatan och 
markerad med mässingsdubb med kors. Höjden i RH2000 är 97,68 meter. Se 
bilaga 1 för beskrivning av punkten. Punkt 1037490 är samma som Karlstad 
kommuns fix 2146. 

 

 

 

FIX 

1 

2 

3 

5 

4 

Område för 

stationsuppställningar 
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Placering av stationsuppställningar anpassades för att inte mätavstånden ska 
överstiga 50 meter med tanke på att lägesosäkerheten i höjd försämras ju större 
avstånden är. Hänsyn togs även till att avstånden skulle bli så lika som möjligt 
utan att förlora fri sikt mot de olika punkterna. 

Väl identifierbara punkter valdes för att mätning vid återbesök på punkterna 
skulle ge tillförlitliga mätdata. Punkterna valdes också för att representera olika 
terrängförhållanden som kan finnas vid inmätning av höjd för en 
nybyggnadskarta. Beskrivning av punkterna listas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Punktbeskrivning. 

Punkt ID Anmärkning 

FIX Rix95-punkt 1037490, Klass 2 (öppet) 

1 Berg i dag, högsta punkten (öppet) 

2 Mot hög fasad, plåtlock kortsida mot söder, 10 cm från sockel (höga objekt) 

3 Dagvattenbrunn, mitt, på fastkilad sten (träd i nordväst) 

4 Mot låg fasad, intill stuprör mittpunkt av blå färg på asfalt (delvis under träd) 

5 Mot låg fasad, ovansida kantsten, 20 cm från vägg (låg fasad, övrigt öppet) 

 

Lantmäteriet (2015b) kategoriserar i sin tabell 2.6.2 mätmiljön i samband med 
RTK-mätning från lätt via normal och svår till mycket svår miljö. I mätområdet 
valdes punkter från alla fyra kategorier. 

 Punkt 1 kategoriseras under lätt miljö, fri sikt i alla riktningar och inga 
reflekterande ytor som kan riskera flervägsstörningar. 

 Punkt 3 kategoriseras till normal miljö, god sikt med träd eller andra 
sikthinder i någon riktning.  

 Punkt 2 och 5 hamnar i kategorin svår miljö, begränsad sikt i en eller två 
riktningar och hårdgjorda ytor och reflekterande objekt förekommer i en 
eller flera riktningar.  

 Punkt 4 som har begränsad sikt i 3 eller flera riktningar hamnar i 
kategorin mycket svår miljö. 

 

 

4.2 Kalibrering 
 

Innan mätning påbörjades kalibrerades avvägningsinstrumentet och 
totalstationen enligt deras respektive användarhandledningar, Trimble (2007) 
och Trimble (2013). För avvägningsinstrumentet användes ”Japanese method” 
som är beskrivet i dess instruktion. Resultat från kalibreringarna redovisas i 
bilaga 11. 
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4.3 Avvägning 
 

Vid avvägning av de nya punkterna ställdes avvägningsinstrumentet upp på en 
plats med fri sikt mot de nya punkterna. Som bakåtpunkt användes höjdfix 
1037490 och mätning gjordes sedan med avvägningsinstrumentet mot en ny 
punkt. Detta gjordes för alla punkter och upprepades sedan ytterligare två 
gånger med en ny uppstart av avvägningsinstrumentet inför varje gång. I 
mätningen användes avvägningsinstrumentets funktion ”Intermediate sights” 
som finns beskriven i instrumentets användarhandledning, Trimble (2007). 

Protokoll med mätdata visas i bilaga 8. I bilaga 8 visas även resultat efter att 
höjder beräknats i Geo med funktionen ”Avvägningståg”. Bestämd höjd är 
medelvärdet av mätningarna mot respektive punkt. Den bestämda höjden 
används som referenshöjd i de kommande beräkningarna. 

 

4.4 Höjdmätning med totalstation 
 

Under två dagar utfördes trigonometrisk höjdmätning. Totalstationen 
etablerades på en plats där alla fem punkter kunde nås för inmätning. Höjden 
på totalstationen bestämdes med hjälp av trigonometrisk höjdmätning mot 
höjdfix 1037490. Eftersom endast höjden är intressant i detta arbete behövde 
inte fler punkter användas för stationsetablering. Efter stationsetablering mättes 
de olika punkterna in.  Detta upprepades totalt fem gånger med ny 
stationsetablering varje gång. Vid inmätning med totalstationen användes en 
standard-miniprisma monterad på en mätstång. Prismat fixerades vid en meter 
på alla punkter förutom punkt 2 där höjden sattes till 1,65 meter. Inverkan av 
jordkrökning och refraktion beräknades direkt i instrumentet. 
Koordinatberäkning genomfördes i Geo för att erhålla höjderna för de olika 
punkterna. Protokoll med beräknade höjder visas i bilaga 10. 

 

4.5 Höjdmätning med nätverks-RTK 
 

Inmätning genomfördes vid fyra olika tillfällen under två dagar. Tiden mellan 
mätningarna på samma dag uppgick till minst 45 minuter för att få mätdata vid 
olika satellitkonstellationer. Rekommendation enligt Lantmäteriet (2015b) vid 
höjdbestämning är 20-30 minuter. Geoidmodellen SWEN08_RH2000 
användes genom hela inmätningen för att få höjd redovisad över geoiden. Den 
standardosäkerhet som finns i geoidmodellen, 10-15 mm, kompenseras för 
direkt av instrumentets programvara. 

Inmätning av varje punkt gjordes i 30 sekunder och minst fyra gånger per 
punkt. På tre punkter gjordes även mätningar som varade i endast 5 sekunder. 
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Detta för att se på hur höjdresultatet skiljer sig åt vid olika mättider. 
Mätningarna på 5 sekunder genomfördes med bara några minuters 
tidsseparation. Fixlösning erhölls vid samtliga mätningar och använd 
elevationsvinkel var 13 grader. Figur 5 visar mätning av punkt 2 med nätverks-
RTK. Protokoll med mätdata visas i bilaga 9.  

 

 

Figur 5. Inmätning av punkt 2 med nätverks-RTK. 

 

4.6 Hantering av mätdata 
 

Vid inmätning av punkterna sparades mätdata på de olika instrumenten och 
exporterades sedan till Geo för vidare bearbetning. När mätdata från 
mätningarna med nätverks-RTK skulle bearbetas upptäcktes att endast plana 
koordinater och höjd syntes. Med hjälp av Leicas support erhölls även DOP-
värde och antal satelliter från mätningarna. 

När all mätdata samlats ihop kontrollerades om det fanns något fel i dessa, 
systematiskt eller grovt. För att upptäckta avvikelser genomfördes felsökning 
för att identifiera eventuella orsaker och om möjligt kunna kompensera för 
dessa. 
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Systematisk avvikelse 

 Vid beräkning med data från nätverks-RTK-mätningarna upptäcktes att 
differensen mot referenshöjden genomgående var negativ. Undantaget 
var endast några få mätningar som hade stora avvikelser. Efter 
kontrollmätning av höjden på mätstången till GNSS-mottagaren hittades 
att reducering av höjd för mätstång gjorts med 2,00 m istället för 1,95 m 
som var det korrekta värdet. Det från början inmätta värdet på Z 
justerades därför med 0,05 m och det korrigerade Z sattes som ”mätt 
höjd”. I bilaga 12 visas det ursprungliga Z-värdet och det värde som i de 
fortsatta beräkningarna används som mätt höjd. 

 Då den fjärde etableringen med totalstation beräknades i Geo 
upptäcktes att inmätning av höjdfix skilde -0,012 m från teoretisk höjd. 
Detta medförde att alla inmätningar med den stationsuppställningen 
visade 1,2 cm för mycket i höjd. Genom efterberäkning reducerades alla 
inmätningar i den uppställningen med 1,2 cm. 

Grovt fel 

 En av de mätningar som genomförts med nätverks-RTK under 30 s 
avvek markant från övriga mätningar. Den har följande identitet: 

o NRTK 30 s – mätning 27 
Den har rödmarkerats i tabell som visas i bilaga 6. Mätningen har heller 
inte tagits med i några beräkningar. Anledningen till att denna inte tas 
med i fortsatta beräkningar är att differensen mot bestämd referenshöjd 
är stor och att den tydligt skiljer sig mot mätmetodens övriga mätningar 
mot samma punkt. Orsaken till felet gick inte att identifiera.  
Samma typ av avvikelse kan även ses för en av mätningarna utförda 
under 5 s, NRTK 5 s – mätning 200-5 s. 

 Ett grovt fel identifierades för mätning med totalstation, mätning 23. 
Den beräknade höjden avvek markant mot de andra höjderna som 
beräknats för samma punkt. Avvikelsen motsvarade skillnaden mellan de 
två olika prismahöjder som använts vid mätningarna. Vid kontroll av 
mätdata i Geo sågs att prismahöjden hade ställts in på felaktig höjd. 
Mätdata kompenserades för felaktigt inställd prismahöjd för denna 
mätning. 

 Ett antal mätningar har en mätosäkerhet som överskrider 3, 
täckningsfaktor 3, vilket normalt innebär att de enligt rekommendation 
ska kasseras. Detta har inte gjorts i detta arbete då syftet är att upptäcka 
om för stora avvikelser förekommer vid användning av nätverks-RTK. 

 
Vid fristationsuppställning nr 2 och nr 3 valdes inte automatisk beräkning av 
stationshöjd. Korrigering av inmätta höjder har skett med efterberäkning med 
de differenser mellan teoretisk höjd och mätt höjd som erhölls vid 
bearbetningen av mätdata i Geo. Genom att göra dessa korrigeringar reduceras 
eventuellt fel vid stationsetableringen från de inmätta punkternas höjder.  
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Sammanställning av samtliga mätningar presenteras i bilaga 5. Dessa värden är 
de som använts i de fortsatta beräkningarna. Mätningarna är i denna tabell 
korrigerade för de systematiska fel som redovisas i detta kapitel samt det grova 
fel som hittades för mätning 23 med totalstation. 

 

4.7 Beräkning av lägesosäkerhet i höjd 
 

Lägesosäkerhet i höjd beräknades för de två metoderna trigonometrisk 
höjdmätning och nätverks-RTK (NRTK 30 s). Höjder bestämda med 
avvägning användes som referens. För jämförelse av metoder användes punkt 
1-5. Beräkningarna genomfördes i programvaran Excel (Microsoft Office) 
enligt formel 3 i kapitel 3.5. Resultaten från beräkningarna per metod redovisas 
i bilaga 6. Även lägesosäkerhet i höjd per punkt och metod finns redovisad. I 
bilaga 7 visas data för punkt 2-4 från mätningar med nätverks-RTK gjorda vid 
samma satellitkonfiguration under 30 s respektive 5 s (NRTK 30 s och NRTK 
5 s).  

 

4.8 Inhämtning av data från internet 
 

För att få reda på hur tillgängligheten för satelliter, både GPS och Glonass, varit 
under tiden då mätning med nätverks-RTK genomfördes hämtades information 
hem från internet. För detta användes SWEPOS internettjänster - 
(http://swepos.lantmateriet.se/tjanster/tjanster.aspx). Även information om 
driftstatusen för SWEPOS-nätet hämtades via samma tjänst. 

Bilaga 2 och 3 visar satellitprediktionen för de dagar då mätning med nätverks-
RTK genomfördes. Bilaga 4 visar SWEPOS driftstatus. 

 

5. Resultat 
 

Lägesosäkerhet i höjd 

Sammanställning från beräkningarna av lägesosäkerheten i höjd redovisas i 
tabell 2-5. Vid jämförelse mellan nätverks-RTK (NRTK) och totalstation har 
för nätverks-RTK mätningarna under 30 s använts. Vid jämförelse mellan olika 
mättider har mätningar gjorda med samma satellitkonstellation använts, det vill 
säga kort tidsseparation mellan mätningarna. 

 

http://swepos.lantmateriet.se/tjanster/tjanster.aspx
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Tabell 2. Beräkning per punkt och metod. 

 

 

Tabell 3. Beräkning per metod. 

 

 

Tabell 4. Beräkning per punkt och mättid. 

 

 

Tabell 5. Beräkning per mättid. 

 

 

Toleranser  

Toleranserna som specificerats från olika kravställare anses i detta arbete vara 
detsamma som maximalt tillåten avvikelse, se tabell 6. För att erhålla 95 % 

signifikansnivå för mätningarna används 2utvidgad standardosäkerhet med 
täckningsfaktorn 2, vid jämförelse av lägesosäkerheten i höjd. Denna nivå är 
den som normalt används (Lantmäteriet, 2015a). De beräknade värdena 
redovisas i tabell 7 och 8.  
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Tabell 6. Sammanställning av toleranser (cm). 

 

 

Tabell 7. Beräknade värden för för de olika punkterna per punkt och metod (m). 

 

 

Tabell 8. Beräknade värden för för de olika metoderna (m). 

 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Analys 
 

Det blir allt vanligare med användning av GNSS för detaljmätning. Nya 
satellitsystem kommer även att innebära en ökning av tillgängliga satelliter vilket 
i sin tur ökar möjligheten till noggrannare lägesbestämning. Den tekniska 
utvecklingen gör att hårdare mätosäkerhetskrav kommer att kunna mötas i 
framtiden. Syftet med detta arbete var att undersöka om olika krav för 
nybyggnadskartor kan mötas med nätverks-RTK i jämförelse med 
trigonometrisk höjdmätning i olika miljöer. Resultaten visar på att vissa av dessa 
krav kan uppfyllas. I framtiden torde det dock bli möjligt att nå kraven för fler 
av de testade miljöerna. 
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Toleranser 

Vid jämförelse av toleranserna och beräknade 2täckningsgrad 95 % och 
täckningsgrad 2, framkommer att för totalstationen hamnar samtliga punkter 
såväl som metod inom maximalt tillåtet värde för alla toleranser. För nätverks-
RTK (30 s) som metod uppfylls inte någon tolerans. Vid jämförelse mot de 
enskilda punkterna hamnar dock flera punkter inom någon av toleranserna, 
dock inte den snävaste. För toleransen på 10 cm är det punkt 2 och 4 som faller 
bort och för toleransen på 5 cm är det även punkt 5 som inte klarar gränsen. 

 

Olika mättider för nätverks-RTK 

Resultaten för nätverks-RTK 30 s respektive 5 s är svåra att göra en analys av 
och ingen jämförelse görs mot toleranser. Underlaget är inte tillräckligt stort för 
att kunna dra några slutsatser. Indikationen på mätosäkerheten följer dock den 
som syns vid jämförelse mellan metoder. Mätosäkerheten för punkt 2 är tydligt 
sämre. 

 

Omgivningens påverkan vid mätning med nätverks-RTK 

Punk 2 och punkt 4 har påverkats av omgivningen vid mätning med nätverks-
RTK. För punkt 2 beror det på att den ligger tätt intill en hög husvägg i västlig 
riktning och för punkt 4 på grund av att ett stort träd i sydlig riktning breder ut 
sina grenar över punkten. Dessa störningar från omgivningen är typiska vid 
användning av GNSS-utrustning och kallas för flervägsfel. Mätningarna vid 
dessa punkter visar stor osäkerhet och skiljer från 0,6 m till 1,2 m i höjd. Vid 
punkt 1 och 3 uppstår inte dessa störningar, då dessa punkter ligger öppet och 
fritt från sikthinder. Lägesosäkerheten i höjd här rör sig mellan 1,7 till 2 cm. 
Inte heller punkt 5, som har en 2 m hög vägg i sydostlig riktning, påverkas av 
dessa störningar i någon större utsträckning. Lägesosäkerheten i höjd på denna 
punkt är 2,8 cm efter mätning med nätverks-RTK. 

De två mätningarna som är gjorda med nätverks-RTK och klassades som grova 
fel är mätta mot punkt 2 där förhållandena är dåliga. Här finns en osäkerhet i 
om det trots allt är korrekta värden som erhållits och de stora differenserna 
istället beror på mätmetodens dåliga mätosäkerhet vid dessa förhållanden. 

Lantmäteriet (2015c) anger osäkerheten vid detaljmätning i höjd med Nätverks-
RTK till 25-30 mm inklusive geoidmodell. 

SWEPOS satellitprediktion och driftstatus visar på att satellitkonstellationerna 
har varit tillräckliga under samtliga mätningar. 
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Metod för genomförandet 

Den metod som definierades för detta arbete har visat sig fungera bra med 
tanke på syftet och genomförandet har kunnat ske utan några problem. 
Punktbeskrivningarna har varit tillräckligt detaljerade för att möjliggöra 
återbesök och en skiss över testområdet underlättade planeringen av plats för 
stationsuppställningarna. 

Klassificeringen av punkterna utifrån vilken miljö de tillhör är en 
osäkerhetsfaktor då det är baserat på en personlig bedömning. Detta syns i 
resultatet då en punkt klassad som ”mycket svår miljö” fick ett bättre resultat än 
punkt klassad som ”svår miljö”. 

 

6.2 Fortsatta studier 
 

Här i Sverige är förutsättningarna för GNSS-mätning inte optimala eftersom de 
allra flesta satelliter, både GPS och GLONASS, rör sig i söder. Därmed blir 
signalvägen genom atmosfären lång och kvaliteten sämre (Lantmäteriet, 2015b). 
När Galileo, EU:s egna satellitsystem, blir operativt kommer förhållandena i 
Sverige bli mycket bättre och användningsområdena för GNSS-baserade 
mätningar kommer att öka. Detta ger idéer till ytterligare studier inom GNSS. 

 

1. Studie för att jämföra stationsetablering av totalstation mot kända 
punkter jämfört med stationsetablering med piképunkter bestämda med 
nätverks-RTK. Hur väl stämmer höjderna vid relativ respektive absolut 
lägesosäkerhet i höjd? 
 

2. Nya mätningar med nätverks-RTK när Galileo är i drift. När EUs 
satellitsystem Galileo är i drift runt år 2020 kommer förutsättningarna 
för satellitbaserade mätningar att ändras här i Sverige. En studie som 
vore intressant skulle kunna innehålla ett test där mätosäkerheten på 
punkter med skymmande omgivningar undersöks eftersom vi hade stora 
problem med dessa sorters punkter i detta arbete. 
 

3. Jämförelse mellan olika mättider med nätverks-RTK. Skillnaden mellan 
enskilda mätningar som gjorts under 5 s respektive 30 s ger en indikation 
på att kortare tid inte nödvändigtvis ger ett sämre resultat. Var går 
gränsen på mättid innan mätosäkerheten blir för dålig? 
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7. Slutsats 
 

I detta arbete har undersökts om mätning med nätverks-RTK är tillräckligt 
noggrant för inmätning av detaljer vid uppförande av nybyggnadskartor utifrån 
de krav som ställs. Resultatet från nätverks-RTK-mätningen (30 s) visar på stor 
variation i lägesosäkerhet i höjd och om en mätosäkerhet på 10 mm i höjd 
efterfrågas har tekniken ett tag kvar innan den är tillräckligt tillförlitlig. Ligger 
däremot kravet på HMK-standardnivå 3, ≤ 5 cm, och mätmiljön är lätt eller 
normal, enligt Lantmäteriets (2015b) tabell för kategorier för lokal mätmiljö, 
kan nätverks-RTK redan idag användas för höjdbestämning i nybyggnadskartor 
och därmed ersätta trigonometrisk höjdmätning.  
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Bilaga 4 SWEPOS Driftstatus 
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Bilaga 5 Sammanställning över alla mätningar 
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Bilaga 6 Lägesosäkerhet i höjd vid olika metoder 
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Bilaga 7 Lägesosäkerhet i höjd vid olika mättider 
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Bilaga 8 Protokoll och resultat från avvägning 

 

Protokoll: 

 

 

Resultat: 
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Bilaga 9 Protokoll över mätningar med nätverks-RTK 

 

 

  



32 
 

Bilaga 10 Protokoll över mätningar med totalstation 
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Bilaga 11 Resultat från kalibrering 

 

Avvägningsinstrument: 

Trimble DiNi 07 

Grupp Datum Resultat från kalibrering 

old new c () 

Examensjobb 2016-05-13 6,0 -6,9 -12,9 

 

Totalstation: 

Trimble Totalstation 

Datum: 2016 05 13 Resultat från kalibrering 

Befintliga värden Resultat 

Korrektion VV -0,0122 -0,0110 

Korrektion Kippaxellutning 0,0005 0,0005 

Korrektion HV -0,0030 -0,0000 

 

 

 

  



34 
 

Bilaga 12 Eliminering av systematiskt fel för mätningar med 

nätverk-RTK 

 

 


