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Förord 

 
Det här examensarbetet om 15 högskolepoäng på C-nivå avslutar vår utbildning till 

mätningsingenjörer på Geomatikprogrammet vid Högskolan i Gävle (HiG). Arbetet syftar 

till att undersöka om det går att ersätta höjdavvägning med statisk GNSS-mätning. Vi 

tackar vår handledare Liselotte Dahlberg samt Per-Ola Eriksson och Martin Lidberg från 

Lantmäteriet som bistått oss med värdefull hjälp under processen. Vi vill även rikta ett 

stort tack till vår mentor Stig-Göran Mårtensson som under hela utbildningstiden i Gävle 

med stort tålamod guidat oss på vägen mot examen. 
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Sammanfattning   

                      
Detta examensarbete utfördes under våren 2009 och avhandlar bestämning av fixpunkter i 

ett höjdnät med hjälp av statiska Global Navigation Satellite System (GNSS) mätningar. 

Ämnet är högaktuellt med tanke på att många kommuner står inför en övergång till Rikets 

Höjdsystem 2000 (RH 2000). Det kan vara ett problem vid en sådan övergång om det 

finns isolerade delar av det lokala höjdnätet som inte är anslutet till huvudnätet. Tidigare 

har den enda lösningen på ett sådant problem varit att genomföra ett höjdavvägningståg, 

ett både kostsamt och tidskrävande företag. Syftet med denna studie är att ge svar på hur 

noggrant det går att göra en höjdbestämning av fixpunkter med statisk GNSS-mätning.  

 

 

Fältarbetet har utförts i Sandvikens kommun där ett antal höjdfixpunkter i RH 2000 nätet 

använts som referens vid GNSS-mätningar. Ett nät bestående av sju mätpunker 

etablerades i anslutning till RH 2000 höjdfixar. Fem av dessa användes sedan som 

passpunkter för att höjdbestämma två centralt belägna mätpunkter i nätet. För kontroll av 

mätningarna användes den kända avvägda höjden på de sökta punkterna. Mätningarna 

utfördes med fyra stycken Leica GX1230+ GNSS-mottagare som etablerades på 

punkterna i tre fyratimmarssessioner. Mätningarna utfördes i två kampanjer med tre 

veckors mellanrum.  

 

Efterberäkning av GNSS- mätdata gjordes med Leica Geo Office 7 (LGO 7) och Surfer 8. 

Kontroll av resultaten gjordes genom matrisberäkningar i Microsoft Excel. Resultaten 

baseras på en sammanslagning av de båda mätkampanjerna. Avvikelserna visade sig ligga 

i ett spann på ca 3–5 mm ± punktmedelfelet (σH) lägre än de precisionsavvägda RH 2000 

höjderna. Det faktum att samtliga GNSS-mätta höjder ligger 3–5 mm lägre än officiella 

RH 2000-höjder tyder på att ett systematiskt fel upptäckts. Slutligen, visar detta arbete att 

genom att kombinera frekvenser kan medelfelet bli så bra som 3 mm vid höjdbestämning 

med hjälp av statisk GNSS-mätning.  
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Abstract 

  
This thesis was conducted in spring 2009 and covers the determination of benchmarks in 

a height network using static Global Navigation Satellite System (GNSS) measurements. 

The subject is highly topical, given that many municipalities are facing a transition to 

Swedish Height System 2000 (RH 2000). One problem in such a transition may be the 

existence of isolated parts of the local height network which is not connected to the main 

network. The only solutions to such a problem has previously been to undertake a 

levelling campaign, a both costly and time consuming operation. The purpose of this 

study is to provide answers to the question whether it is possible to replace the traditional 

levelling with static GNSS-measurement.  

 

Field work has been carried out in Sandviken municipality where a number of RH 2000 

benchmarks were used for GNSS measurements. A network of seven benchmarks in 

relation to RH 2000 height fixes was established. Five of these were then used as control 

points for height determination of two centrally located measurement points in the 

network. As a control of the measurements known orthometric height of the unknown 

points were used. The measurements were performed with four Leica GX1230 + GNSS 

receivers, which were established in three four hour sessions. Measurements were 

performed in two campaigns with three weeks apart.  

 

Post processing of GNSS data was made with the software Leica Geo Office 7 (LGO 7) 

and Surfer 8. The verification of the result was done by matrix calculations in Microsoft 

Excel. The results are based on a merger of the two measurement campaigns. The 

deviations were found to be in a span of about 3 - 5 mm ± SE (σH) lower than the 

precision- leveled RH 2000 heights. The fact that all GNSS heights are measured 3-5 mm 

below the official 2000 RH-heights suggest that a systematic error is detected. Finally, 

this work shows that by combining frequencies the standard error can be as good as 3 mm 

in height determination using static GNSS- measurement. 
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1  Inledning              

1.1 Bakgrund 

I många av Sveriges kommuner är det aktuellt med referenssystembyte i höjd till Rikets 

Höjdsystem 2000 (RH 2000). I den här studien avhandlas höjdmätning med Global 

Navigation Satellite System (GNSS). Ett problem är att det i vissa kommuner finns lokala 

isolerade höjdnät som inte hänger ihop med övriga delar av kommunens höjdnät, om det 

dessutom saknas anslutningsbara RH 2000 höjdfixar i området försvåras höjdsystembytet. 

Anslutning av ett sådant område till det lokala höjdnätet har tidigare endast varit möjligt 

med ett höjdavvägningståg, ett både kostsamt och tidskrävande företag.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur noggrant det går att göra höjdbestämning 

av fixpunkter i ett höjdnät med hjälp av statisk GNSS-mätning. Om GNSS-mätning går 

att använda för noggrann höjdbestämning skulle det underlätta bl. a. anslutning av 

isolerade delar i ett höjdnät till huvudnätet i en kommun. Något som kan vara aktuellt i 

samband med införande av RH 2000. Avsikten är att använda ungefär så mycket 

utrustning som en kommun kan mobilisera för att utföra ett höjdmätningsprojekt i egen 

regi. Vid undersökningen samlar fyra stycken GNSS-mottagare in mätdata under 12 

timmar. Efterbearbetning av GNSS-data sker sedan i mjukvaran Leica Geo Office 7 

(LGO 7).  

 

Det som motiverar undersökningen är att resultatet kan tillföra kunskap för dem som 

arbetar med höjdmätning eller står inför ett referenssystemsbyte i höjd. En annan aspekt 

är kostnaden, vid en prisjämförelse mellan traditionell avvägning och statiska GNSS-

mätningar utförd av Wei et al. (2003) konstaterades det att kostnadsförhållandet är 1:5 till 

fördel för GNSS-mätning.  

 

För att ta reda på vilka framsteg som hittills gjorts inom området GNSS-höjdmätning med 

avseende på mätmetoder och noggrannhet utfördes en litteraturstudie. De lärdomar som 

drogs ligger till grund för vår undersökning.  
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1.3 Begränsning 

Vid mätningarna användes extrema värden för såväl elevationsvinkel som 

loggningsintervall, syftet med detta var att få mycket data att utföra olika tester med vid 

efterbearbetningen. Men på grund av yttre omständigheter (mjukvarurelaterade) och den 

snäva tidsramen användes endast standardvärden vid efterbearbetningen i LGO 7, det 

som inte kontrollerades var bl. a. vilken inverkan sessionslängder och loggningsintervall 

har på slutresultatet. 
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2 Teori 

2.1 Rikets Höjdsystem 2000 

2005 introducerade Lantmäteriet ett nytt nationellt höjdsystem, RH 2000, som är baserat 

på den tredje nationella precisionsavvägningen. Precisionsavvägningen utfördes under en 

25 års period med en motoriserad avvägningsteknik. Resultatet är ett dubbelavvägt 

homogent höjdnät av hög kvalitet med en sammanlagd längd på 50 000 km. Antalet 

höjdfixar är 50 800 st och distansen mellan dem är ca 1 km. Nätet består av slutna slingor 

som är ca 120 km i omkrets och täcker hela landet förutom i den nordvästra delen. 

Höjdsystemet är den svenska delen av European Vertical Reference System (EVRS) och 

nollpunkten är Normaal Amsterdam Peil (NAP). Höjdsystemet är framtaget i nära 

samarbete med de nordiska grannländerna under överinseende av Nordiska 

Kommissionen för Geodesi (NKG). Detta samarbete utökades sedan till att även gälla de 

Baltiska länderna, Polen, Norra Tyskland och Nederländerna. Det utökade nätverket går 

under benämningen The Baltic Levelling Ring (Svensson et al. 2006).  

 

Definitionen av RH 2000 enligt Svensson et al. (2006): 

Nollnivån ges av den senaste officiella geopotentiella (medelhavsytans) höjd från United 

European Levelling Network (UELN). Normalhöjd används och nollsystemet är anpassat 

för permanent tide. Eftersom det är en postglacial landhöjning inom The Baltic Levelling 

Ring måste definitionen av RH 2000 utökas med hur denna landhöjning ska behandlas. 

Följande punkter inkluderades: 

• Referensepoken för reducering av landhöjningen är 2000.0. 

• Den Postglaciala landhöjningsmodellen är NKG2005LU. 

 

I samband med införandet av RH 2000 släpptes även en geoidmodell, SWEN05_LR som 

senare benämndes SWEN05_RH 2000. Modellen genererar normalhöjd i RH 2000 från 

GNSS höjd över ellipsoiden (GRS 1980) i det svenska tredimensionella systemet 

SWEREF99. Noggrannheten i SWEN05_LR är ca 15 mm (Svensson et al. 2006). I 

januari 2009 introducerade Lantmäteriet en ny geoidmodell, SWEN08_RH 2000. 

Noggrannheten i den är 10-15 mm enligt Ågren (2009), vilket är lite bättre än föregående 

modell.  
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2.2  Höjdmätning  

Att GNSS-mätningar ger sämre noggrannhet i höjd än i plan är ett känt faktum inom 

geodesin, enligt Meyer et al. (2006) är skillnaden nästan en faktor av 3. Den största 

orsaken till det är satelliternas spridning (geometrin). Eftersom Jorden inte släpper 

igenom satellitsignaler finns det ingen positionsbestämning från ”undersidan” vilket har 

större betydelse i höjdled än i plan (Meyer et al. 2006). En annan orsak till det här 

fenomenet är problem förenade med dåligt anpassade referenssystem (Mårtensson 2001). 

 

Traditionell avvägning sker genom att mäta höjdskillnader relativt en referensnivå. 

Vanligtvis används havets medelyta som utgångspunkt men för att få tillgång till 

referensnivån även på land har en geoidmodell skapats. Det är en ekvipotentialyta som 

motsvarar havsytans förlängning in under land. Vid GNSS-höjdmätning mäts 

ellipsoidhöjd och då krävs det en geoidmodell för att få ett samband med den avvägda 

höjden över havet. Sambandet ges av ekvationen i Figur 1. 

 

 
Figur 1. Sambandet mellan ellipsoidhöjd, ortometriskhöjd och geoidhöjd. 
 

I ekvationen är h höjd över referensellipsoiden, H är ortometrisk höjd eller normalhöjd 

(beroende på geoidtyp) och N är geoidhöjd. För att det ska vara möjligt att ersätta 

avvägningståg vid anslutning av höjdnät med snabbare och billigare GNSS-mätningar är 

det viktigt att geoidmodellerna håller en hög kvalitet (Mårtensson 2001; Marti et al. 

2001). 
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2.3 GNSS-mätning 
 

De GNSS- mätmetoder som kan komma i fråga vid höjdmätning är statisk GNSS-

mätning eller mätning med Nätverks-RTK (N-RTK). Skillnaden mellan metoderna 

framgår av en artikel skriven av Tranes et al. (2007). Studien gick ut på att konstruera ett 

referensnät och sedan jämföra höjdvärden uppmäta med N-RTK och statisk GNSS mot 

den avvägda höjden. Resultatet tyder på att statiska GNSS-mätningar är bättre än N-RTK 

mätningar vad gäller överensstämmelse med verklig höjd. Storleken på de redovisade 

felen ligger inom 10 mm från rätt värde med statiska GNSS-mätningar och inom 20 mm 

med N-RTK. Resultatet för noggrannheten vid N-RTK höjdmätning stöder en tidigare 

studie utförd av Featherstone (2001). 

 

I en doktorsavhandling av Mårtensson (2001) redovisas statiska NAVSTAR-Global 

Positioning System (GPS)-mätningar för att ta fram en lokal geoidmodell (HiG00) för ett 

större område i mitten av Sverige. Vid beräkning av resultatet användes broadcast 

ephemeris och landhöjningsmodell. Efter inpassningen av den nya geoidmodellen gav 

GPS-mätningar i området en differens på ungefär ±14 mm mot höjdavvägning. 

Mårtenssons slutsats är att det går att mäta ännu noggrannare i framtiden med hjälp av 

bättre geoidmodeller samt utvecklingen av nya GNSS-mottagare. 

 

 

2.3.1 Nätverks-RTK 

N-RTK är en metod för att i realtid bestämma geografiska positioner. Det fungerar genom 

att GNSS-mottagaren (rovern) har kontakt med ett nät av referensstationer som räknar ut 

en jonosfärsmodell för roverns position. Dessa korrektioner överförs sedan till rovern 

vanligtvis över GSM-nätet, vilket gör att den kan beräkna sin position mer exakt Lilje et 

al. (2007). Fördelen med Nätverks-RTK är att det går snabbt att mäta, ger hög 

noggrannhet och att mätningarna sker i ett rikstäckande referenssystem (Engfeldt & Jivall 

2003). 

 

2.3.2 Statisk mätning 

Statisk bärvågsmätning är en relativ mätmetod med minst två stycken GNSS-mottagare. 

Observationstiden kan variera från några minuter till flera dygn. Den positionsbestämning 

som först erhålls kan variera med flera meter från korrekt koordinat men genom 
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efterberäkning är metoden i dagsläget den mest noggranna (Lilje et al. 2007). Vid 

efterbearbetning av GNSS-data tillhandahåller European Space Agency (ESA) 

efterberäknat satellitbandata (efemerider) för både GPS och det ryska satellitsystemet 

GLObalnaja NAvigatsionnaja Sputnikovaja Sistema (GLONASS). De data som räknas 

fram finns tillgängliga på internet (Russian Space Agency 2009).  

 

2.4 Felkällor vid GNSS- mätning 

Något som beaktades redan i planeringsstadiet var tre av de felkällor som förekommer 

inom GNSS-mätning, två systemrelaterade och ett beroende på den mänskliga faktorn.  

Dessa systemrelaterade fel är starkt förknippade med antennprestanda och behandlas i 

artiklar av Featherstone et al. (2001) och Meyer et al. (2006). Antennfel som beror på 

asymmetri i antennens elektriska fascenter. Sådana fel kan i viss mån undvikas genom att 

alltid orientera antennerna i samma riktning. Flervägsfel (Multipath) som beror på att 

satellitsignalen tar olika väg till antenn, kan minimeras genom att undvika 

antennplacering vid reflekterande föremål samt genom att välja antenn av chokeringtyp. 

 

Det mänskliga bidraget i detta fall är felaktig avläsning av antennhöjden. Något som 

författarna undvek genom dubbelavläsning och noggrann protokollföring i enlighet med 

rekommendation av Mårtensson (2001). 

 

2.5 Tidigare studier 

Marti et al. (2001) beskriver vilka förutsättningar som krävs för att det ska gå att ersätta 

avvägningar med GPS-mätningar. Då måste ellipsoidhöjden verkligen vara lika med 

summan av den ortometriska höjden och geoidhöjden. För att uppnå detta krävs att 

kopplingen mellan GPS-mätningar och höjdnätet är en exakt geoidmodell. Marti et al. 

(2001) genomförde även en höjdbestämning med statiska GPS-mätningar i två olika 

områden. Det ena området låg i en region med 300 m höjdskillnad och det andra i en 

alpinmiljö med 1700 m höjdskillnad. GPS-mätningarna utfördes på samma plats där ett 

tidigare avvägningståg gått fram och sessionerna varade i 3–12 timmar. Förutom 

noggrannheten i höjdmätningarna och sessionslängdens påverkan på höjdskattningen så 

testades även olika troposfärsmodeller och programvaror. Resultatet av mätningarna i 

området med mindre höjdskillnader kan sammanfattas med att det krävs bra troposfäriska 

modeller för att uppnå ett bra resultat och att det krävdes sessioner över 3 timmar för att 



 7

ge bra troposfäriska parameterskattningar. Med den bästa modellen stämde resultatet av 

GPS-mätningarna väl med finavvägningen. I det brantare området var det svårare att få 

bra resultat, inte bara när det gäller GPS-mätningarna utan även avvägningen var svårare 

att genomföra vilket gjorde att det var svårt att göra en utvärdering av dessa. I slutsatsen 

sägs att GPS-mätningar kan ersätta avvägning under vissa omständigheter när 

noggrannhetskraven inte är för höga och det finns en bra geoidmodell. I områden med 

extrema höjdskillnader går det inte att få GPS-mätning att överrensstämma med 

avvägning och huvudskälet till det är påverkan av troposfärisk refraktion på både GPS 

och finavvägningen. För att vidareutveckla GPS-tekniken bör fokus ligga på att ta fram 

bra troposfäriska modeller menar Marti et al. (2001). 

 

I sin doktorsavhandling använder Mårtensson (2001) statiska GPS-mätningar i ett 

praktiskt experiment. Syftet med dessa mätningar var att utveckla och utvärdera en 

geometrisk geoidmodell (GPS-geoid) kallad HiG00 vars noggrannhet sedan jämfördes 

med olika gravimetriska geoidmodeller. GPS-mätningarna utfördes på höjdfixar med 

känd ortometrisk höjd i ett område som är 100 x 300 km i centrala delen av Sverige. Vid 

mätningarna använde Mårtensson erfarenheter från en ettårig testperiod där en och 

samma baslinje mättes under olika förhållanden, dag som natt, sommar och vinter.  

Med dessa erfarenheter som grund utfördes studiens mätningar under realistiska 

fältförhållanden, vilket innebar korta baslinjelängder, korta sessioner (1 timme), vanliga 

GPS-mottagare och användarvänlig programvara. Den geometriska geoidmodellen 

HiG00 skapades med hjälp av kriging interpolering av mätdata från GPS-mätningarna i 

området. För att testa och jämföra noggrannheten i de olika geoidmodellerna användes 

mätresultat från tidigare RIX95-mätningar i området. Jämförelsen visade att HiG00 hade 

den bästa noggrannheten för GPS-mätning, inom testområdet, av samtliga testade 

geoidmodeller. I slutsatsen menar Mårtensson att en geometrisk geoidmodell även kallad 

en höjdkorrigeringsyta snarare ska ses som ett komplement än konkurrent till 

gravimetriska geoidmodeller vid höjdbestämning med GPS. De erfarenheter som 

Mårtensson (2001) drog från GPS-mätningarna, utförda under perioder med låg 

solaktivitet och korta baslinjer, kan sammanfattas med: 

• Ingen skillnad i resultat mellan observationer tagna under olika tider på dygnet. 

• Vetenskaplig mjukvara förbättrade inte resultaten jämfört med kommersiella. 

• Precise ephemerides förbättrade inte resultaten jämfört med broadcast 

ephemerides. 

• GPS med tvåfrekvensmottagare förbättrade inte resultaten jämfört med 

enfrekvensmottagare. 
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I sin slutsats påpekar Mårtensson (2001) att korrekt avläsning av antennhöjden vid 

uppställningen av mottagarna spelar en allt större roll eftersom noggrannheten vid 

höjdbestämning med GPS-mätningar närmar sig millimeternivå. Sådana fel kan även vara 

svåra att upptäcka i ett höjdnät. Enligt Mårtensson kommer den framtida utvecklingen 

innebära förbättrade geoidmodeller, GNSS-mottagare och exaktare kontrollnätverk för 

satellitprediktion. Även användningen av fler GNSS-system (GLONASS, Galileo m.m.) 

och nya frekvenser för civilt bruk medför bättre noggrannhet vid höjdbestämning.  

  

Hur väl statisk GPS- mätning överensstämmer med avvägning framgår i en artikel 

skriven av Wei et al. (2003). Där kontrolleras om GPS-mätningar kan användas för att 

övervaka marksänkningen i en stad, resultatet jämfördes sedan mot traditionell 

höjdavvägning. För att samla in data konstruerades ett referensnät bestående av sju 

stationer och ett övervakningsnät med fjorton stationer. Statiska GPS-mätningar och 

jämförande avvägningar samlades in under två kampanjer med ett års mellanrum. 

Referensnätet mättes in med fyra GPS-mottagare som samlade statisk mätdata under två 

femtimmarssessioner och i övervakningsnätet samlades data in i tretimmarssessioner. 

Höjden för punkterna i referensnätet bestämdes genom att först sätta en av punkterna till 

höjdfix och sedan processa den med två referensstationer ur det nationella GPS-nätverket. 

För att få fram höjdvärden på resten av punkterna i referensnätet efterprocessades varje 

mätsession för sig med Saastamoinens troposfärsmodell samt precise ephemeris. 

Efterberäkning av de fjorton punkterna i övervakningsnätet skedde sedan och avvikelsen 

mellan epokerna jämfördes med avvägningsresultatet. Resultatet visade att GPS-

mätningarna uppnådde de Kinesiska noggrannhetskrav som ställs på 1:a klassens 

avvägning. Vid en ekonomisk jämförelse mellan de olika mätmetoderna visade det sig i 

det här specifika fallet att avvägning var fem gånger så kostnadskrävande som GPS-

mätning. Den slutsats Wei et al. (2003) drog var att GPS-mätning är både 

kostnadseffektiv och tillförlitlig då den används för att övervaka marksänkning.  

 

I Uppsala kommun har Lantmäteriet genomfört ett försök att med hjälp av statiska 

GNSS-mätningar ansluta en isolerad del av ett höjdnät till huvudnätet. I det projektet 

användes 20 stycken GPS/GNSS-mottagare, fem av dessa placerades i det isolerade 

höjdnätet och de övriga etablerades på RH 2000 höjdfixar (passpunkter) i en slinga runt 

området. Dessa mottagare loggade data i 24 timmar med en omcentrering och omstart 

efter 12 timmar. Några tidiga förstudieresultat presenterades av Eriksson (2009) och 

visade på mätvärden som ligger ca 3–6 mm lägre än sanna värden (precisionsavvägda).  
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3 Metod               

3.1 Material 
Utrustning som används till denna studie är följande hårdvara och mjukvara: 

• 4st Leica GX1230 + GNSS-mottagare med tillhörande AX 1203+ antenner 

• 2st Leica Sprinter 100 digitalavvägare med streckkodad avvägningsstång 

• 4st trefötter med optiskt lod 

• 4st stativ 

• 1st Talmeter 

• Leica Geo Office 7 

• Surfer 8 

• Microsoft Excel 

3.2 Planering av nät 
 

3.2.1 Förberedelser 

Med hjälp av punktbeskrivningar och kartor med RH 2000 punkter utmärkta gjordes en 

grovplanering för att hitta ett lämpligt mätområde. Andra steget i planeringen var att 

inventera RH 2000 punkter ute i fält. Vid inventeringen besöktes lämpliga höjdfixar 

varvid siktförhållanden och etableringsmöjligheter kunde kontrolleras på plats. Kraven 

som ställdes på mätområdet var: 

• Tillgång till RH 2000 punkter med stabil markering, helst förankrade i berg. 

• Öppen terräng i omedelbar närhet av RH 2000 punkterna. 

• Maximal baslinjelängd från de centrala punkterna i mätområdets nät på ca 15–16 

km. 

• God geometri på de fem omgivande passpunkterna i nätet. 

 

I byn Berga utanför Årsunda hittades två lämpliga punkter för höjdbestämning. Omkring 

dessa punkter, nr 1011 och nr 1008 planerades sedan det kringliggande nätet vilket bestod 

av fem ytterligare punkter (passpunkter). De två centrala punkterna har ett inbördes 

avstånd på 750 m, avståndet till övriga punkter i nätet är mellan 6–16 km.  
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3.2.2  Mätpunkter 

 
Figur 2. Delar av RH 2000 höjdnätet i Sandvikens kommun samt valda mätpunkter. 
 
 
Tabell 1. Mätpunkter, sex st. är excentriska. 

Pkt. Nr. N E 
908exc 6703057,132 593759,103 

1008exc 6708036,454 597417,211 

1011exc 6708751,688 597715,266 

1703exc 6706485,779 581000,839 

           *2107 6710488,380 604110,007 

4104exc 6722893,789 600605,835 

4916exc 6720235,284 589475,183 
*) Uppställningen centrisk. 

De sju mätpunkternas geografiska placering framgår av Figur 2 och Tabell 1 redovisar 

plankoordinater i SWEREF99 TM. De är namngivna med de fyra sista siffrorna i 

Lantmäteriets RH 2000 numrering, sex av dem har dessutom tillägget exc efter numret 
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för att visa att det är excentriska uppställningar.  Endast på punkten 2107 var sikten för 

GNSS-mottagaren tillräckligt bra för en centrisk uppställning. Det som störde siktfältet 

för mottagarna var främst vegetation.  

 

3.2.3 Sessionsindelning 

Sessionerna beräknades enligt rekommendationerna i HMK-Ge:GPS (1996, s. 43). Dock 

gjordes undantaget att två av mottagarna stod fast på de sökta punkterna. Orsaken till 

detta var att få så många mätningar som möjligt på dessa punkter. Vid mätningarna 

användes fyra mottagare på sju punkter, vilket ger beräkningarna:  

 

m = 4 

p = 7 

s = 
)1(

)(2
−
−

m
pp

=> 
)14(

)77(2
−
−

≈3   

 

k = B – p +1 => 9 – 7 + 1 = 3 

 

m = mottagare, p = antal punkter, s = antal sessioner och k = antal fyrhörningar 

I Figur 3 redovisas den slutliga utformningen av nätet med samtliga baslinjer och även 

konturkurvor från geoidmodellen SWEN08_RH 2000. 

3.3 Mätning 

Mätningarna utfördes med fyra stycken Leica GX1230+ GNSS-mottagare med 

tillhörande AX 1203+ antenner som förutom GPS-signaler även kan ta emot signaler från 

GLONASS. Mätningarna genomfördes i två mätkampanjer med ca tre veckors 

mellanrum, anledningen till detta var att satellitkonstellationen skulle ändra sig något 

mellan mättillfällena. Varje mätkampanj bestod av tre sessioner om fyra timmar. De 

inställningar som användes i GNSS-mottagarna är ganska extrema men de användes för 

att ge mycket data att utföra tester med. Inställningarna var:  

• Elevationsmask 8 grader  

• Loggningsintervall 5 sekunder  

• GPS + GLONASS 
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I den här metoden placerades två mottagare på höjdfixar i det tänkta isolerade nätet med 

okänd höjd i RH 2000, medan de andra mottagarna flyttades runt på fixar med känd RH 

2000 höjd i det omgivande nätet. För att ha en möjlighet att kontrollera mätningarnas 

resultat så är även de sökta punkterna i nätet RH 2000 höjdfixar. 

 

3.3.1  Avvägning 

För att kunna genomföra GNSS-mätningarna krävdes excentriska uppställningar vid sex 

av höjdnätets sju höjdfixar. Höjden till de excentriska uppställningarna avvägdes med 

LEICA Sprinter 100, ett digitalt avvägningsinstrument som mäter dels höjden på den 

streckkodade avvägningsstången och även avståndet till den. Metoden som användes var 

avvägning med dubbelmätta höjdskillnader och en maximal siktlängd på 40 m. Vid dessa 

avvägningar sattes den tillåtna avvikelsen mellan avläsningarna till 1,0 mm och den 

maximala avvikelsen i längd mellan bakåt- och framåtsikt till 2,0 m. Vid den excentriska 

uppställningen på punkten 1011 krävdes en flyttpunkt eftersom den punkten behövde 

flyttas ca 129 m för att få bra förhållanden för mottagaren. Vid övriga excentriska punkter 

användes endast en avvägningsuppställning, vilket var rekommendationen från vår 

handledare. De excentriska punkterna dubbelavvägdes vid varje mätkampanj och 

dessutom med två olika LEICA Sprinter 100 avvägningsinstrument.    

    

3.3.2 Mätkampanjer 

Den första mätkampanjen genomfördes den 18 april 2009. Mätningarna startade kl. 05.10 

och avslutades kl. 23.30 och bestod av tre stycken fyratimmarssessioner. Mottagarna på 

de sökta punkterna 1008 och 1011 stod fasta hela tiden under de tre sessionerna. På grund 

av ganska kraftig och byig vind kontrollerades centreringen och antennhöjden på dessa 

mottagare mellan varje session. Fyra av mätpunkterna besöktes en gång och punkten 

1703 var med i de sista två sessionerna.  

 

Kl. 04.30 den 8 maj 2009 startades den andra mätkampanjen som varade till kl. 20.30. 

Även dessa mätningar bestod av tre fyratimmarssessioner. En skillnad mot den första 

kampanjen var att punkten 2107 var med i två sessioner och de övriga endast en vardera.  

 

 

Vid höjdmätning är det viktigt att antennhöjden är stabil och går att bestämma med 

säkerhet enligt Featherstone et al. (2001) och Mårtensson (2001). Avläsning av 
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antennhöjder skedde med lutande mätning (slope) till en kant på antenntallriken. 

Avståndet från mätmärket till underkant på antennen mättes upp och matades in som ett 

offsetvärde i LGO 7. Vid användning av lutande mätning är det viktigt att värden på 

höjdoffset samt antennradie blir korrekta. För att undvika felavläsningar gjordes alltid 

dubbel avläsning samt noggranna anteckningar av antennhöjderna. Antennerna 

orienterades i samma riktning, med hjälp av uttaget för mottagarkabeln vid alla 

mätningar. Något som eliminerar eventuella antennfel, förutsatt att det är samma 

antenntyp enligt Leick (2004). 

 

3.4 Efterbearbetning 

3.4.1 Baslinjeberäkning 

Storleken på rådatafilen från en mottagare var ungefär 6 MB efter 12 timmars statisk 

mätning. För efterbearbetningen av GNSS- data valdes programmet Leica Geo Office 7 

(LGO 7), bilaga 2 visar en bild med båda mätkampanjerna inlagda i LGO 7. De 

processparametrar som användes i LGO 7 var: 

• Automatisk baslinjeberäkning. 

• Hopfield som troposfärsmodell. 

• Elevationsmask satt till 15 grader. 

• Loggningsintervall 5 sekunder. 

• Beräknad (computed) jonosfärsmodell.  

• Frekvenserna L1, L1+L2, L3 (jonosfärsfri) och Automatic (en kombination av 

L1+L2 och L3) processades.  

 

Vid processandet beräknades följande tre kombinationer:  

• GPS/broadcastdata 

• GPS/precisedata  

• GPS GLONASS/precisedata.  

 

Eftersom fyra kombinationer av L1, L2-frekvenserna användes vid beräkningarna gav det 

totalt 12 olika resultat per nypunkt. Det som skiljer broadcast- och precise-bandata är att 

den förstnämnda följer med i utsänd satellitsignal medan precise är efterberäknad och 

finns tillgänglig på internet. Precise-bandata för GPS/GLONASS beräknas av European 
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Space Agency (ESA) och finns tillgänglig på Russian Space Agency (2009). De bandata 

som hämtades på Internet var från GPS vecka 1527 och 1530. 

 

Nätutjämningen utfördes som fri utjämning med en punkt låst i både plan och höjd. 

Vid processande och utjämning i LGO 7 användes ellipsoidhöjd i WGS 84. Men för att 

bättre kunna jämföra mätdata samt testa funktionaliteten i programmet, importerades 

geoidmodellen SWEN08_RH 2000 samt transformationssamband till SWEREF99 TM. 

 

3.4.2 Geometrisk geoidmodell 

Genom beräkningar i programvaran Surfer 8 genererades en geometrisk geoidmodell i 

form av ett lutande plan. Planet är baserat på geoidhöjder (NGNSS) från GNSS-

mätningarna samt punkternas plankoordinater. Geoidhöjder erhölls från differensen 

mellan mätt ellipsoidhöjd (hGNSS) och RH 2000 höjd (HRH 2000 (avvägt sant värde)) enligt 

ekvationen NGNSS =  hGNSS-HRH 2000 .  

 

3.4.3 Kontrollberäkning av lutande plan 

För att kontrollera resultaten från programvaran Surfer 8 gjordes matrisberäkningar i 

Microsoft Excel. Differensen mellan mätt ellipsoidhöjd och RH 2000 höjd (avvägt sant 

värde) gav geoidhöjd (NGNSS) baserad enbart på GNSS- mätningarna enligt ekvationen 

hGNSS-HRH 2000 = NGNSS. Utifrån dessa värden beräknades ett lutande plan. 

Medelvärdesbildning av de kända punkternas plankoordinater gav planets tyngdpunkt 

som beräkningarna utgick ifrån. Med planets ekvation ax + by + c = h och värden från de 

kända punkterna bildades de fem observationsekvationerna som sedan beräknades i 

matrisform med minsta kvadratmetoden (MK). Detta gav geoidhöjd (NGNSS) på de okända 

punkterna, vilket i sin tur gav ortometrisk höjd(HGNSS) på nypunkterna m. h. a. den mätta 

ellipsoidhöjden (hGNSS). Vid matrisberäkningarna av det lutande planet erhölls ett 

medelfel för de sökta punkterna, vilket är ett kvalitetsmått på punkternas mätvärden. 

 

3.5  Noggrannhet 

Punkternas noggrannhet har skattats som en felbudget av punkternas medelfel 

(σh_utjämning) som erhölls vid utjämningen i LGO 7 och genom en skattning utifrån 
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medelvärdet av varje individuell observations medelfel (σN_inpassning) från inpassningen 

med MK mot det lutande planet enligt formeln:  

 

inpassningNutjämninghH _
2

_
2 σσσ +=  

 

Fel från antennhöjdavläsningar och avvägningar har utelämnats i denna felbudget 

eftersom dessa anses vara försumbara i detta fall.  

 

Vid beräkningen av punktmedelfelet i utjämningen (σh_utjämning) var apriorimedelfelet 

satt till 10 mm i programvaran. 
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4 Resultat                  
 

4.1 Avvägning till excentriska punkter 

Tabell 2 redovisar resultat från avvägningen mellan RH 2000 höjdfixar och de 

excentriska mätpunkterna samt avstånd till respektive höjdfix. I kolumnen Avvägd höjd 

redovisas höjdskillnaden mellan RH 2000 punkt och motsvarande excentrisk punkt.  

Det krav som sattes upp vid avvägningen var att den maximala avvikelsen mellan de 

dubbelavvägda avläsningarna fick vara 1 mm.  

 
Tabell 2. Punktdata från avvägningarna, alla värden i meter. 

Avvägda 
punkter 

Markering 
RH 2000  

RH 2000 
Höjd 

Avvägd 
höjd 

Excentrisk 
Höjd Distans  

908 – 908exc db 80,749 -1,405 79,344 60,5 

1008 – 1008exc ds 67,997 -0,098 67,899 74 

*1011 – 1011exc ds 69,747 -3,480 66,267 129 

1703 – 1703exc db 85,184 1,241 86,425 11 

4104 – 4104exc ds 73,723 -0,141 73,582 42,5 

4916 – 4916exc ds 69,489 -0,343 69,146 60 
  *) 1011- 1011exc, två uppställningar användes vid avvägningen. 
 

4.2 GNSS- data 

4.2.1 Baslinjeberäkningar 

Vid baslinjeberäkningarna i LGO 7 användes fyra kombinationer av L1, L2- 

frekvenserna. De satellitbandata kombinationer som processades vid efterberäkningarna 

var GPS/GLONASS med precise-bandata och GPS med både broadcast- och precise-

bandata. Tillsammans gav det totalt 12 olika resultat per nypunkt. Olika satellitbandata 

testades för att se om det innebar någon skillnad för noggrannheten men så var inte fallet, 

broadcast-bandata ger liknande resultat som precise-bandata, vilket redan konstaterats av 

Mårtensson (2001). Nätutjämningen utfördes som fri utjämning med en punkt låst i både 

plan och höjd. Vid utjämningen i LGO 7 erhölls punkternas standardavvikelse 

(σh_utjämning)  
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Figur 3 visar baslinjerna från mätningarna i höjdnätet. För att få en uppfattning hur 

geoiden ser ut i området genererades höjdkurvor från geoidmodellen SWEN08_RH 2000 

i LGO 7.  

 

 
Figur 3. Mätpunkter och baslinjer i höjdnätet med höjdkurvor från geoidmodellen SWEN08_RH 2000. 
 

 

4.2.2 Beräkning av geometrisk geoidmodell 

Vid beräkning av geometrisk geoidmodell matades plankoordinater och geiodhöjd 

(NGNSS) för de fem kända mätpunkterna in i programvaran Surfer 8. Med interpolering 

skapades ett lutande plan, där geoidhöjden på de två sökta punkterna sedan beräknades 

fram m. h. a. ekvationen för det lutande planet. I Figur 4 visas en modell av mätområdets 

lutande plan. M. h. a. plankoordinater och ekvationen för det lutande planet erhölls 

geoidhöjd (NGNSS) på nypunkterna.  
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Figur 4. Modell av det lutande planet med de kända mätpunkterna markerade, koordinater i 

SWEREF99 TM och geoidhöjd (m). 
 

 

Som kontroll av resultaten från Surfer 8 gjordes matrisberäkningar i Microsoft Excel. 

Med ekvationen: hGNSS – HRH 2000 = NGNSS beräknades ”geoidhöjder” (NGNSS) som endast är 

baserade på GNSS-mätningarna och RH 2000 höjder. Höjdberäkningarna baseras på olika 

kombinationer GNSS data vilket innebar att totalt 12 stycken matrisberäkningar utfördes 

med data från de fria utjämningarna i LGO 7. Resultaten i Tabell 3 är beräknade med 

punkten1703 låst i både höjd och plan. Tabellen visar att differensen, mellan de 

beräknade höjderna (HGNSS) och de sanna höjderna (RH 2000) för de två sökta punkterna, 

ligger 3–5 mm lägre än de sanna RH 2000 höjderna. Noggrannheten på inpassningen med 

MK mot det lutande planet baseras på en skattning utifrån medelvärdet av varje 

individuell observations medelfel (σN_inpassning). 

 
Tabell 3. Differenser mellan beräknad (uppmätt) och korrekt ortometrisk höjd, alla värden i mm 

  
Lutande Plan 

GPS/GLONASS Precise GPS Precise GPS Broadcast 

L1 L1+L2 L3 Auto L1 L1+L2 L3 Auto L1 L1+L2 L3 Auto

Pkt. Nr. diff (mm)                      

1008 -5,0 -4,8 -5,0 -5,3 -4,5 -4,4 -5,2 -5,2 -4,2 -4,2 -5,0 -4,9 

1011 -4,1 -4,1 -4,1 -4,6 -3,7 -3,8 -3,9 -4,4 -3,5 -3,7 -3,7 -4,2 
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4.2.3 Nätutjämning och inpassning av lutande plan 

Vid nätutjämningen i LGO 7 användes 10 mm som apriorimedelfel vilket är en 

standardinställning i programvaran. I Tabell 4 redovisas punkternas medelfel (σh_utjämning) 

från utjämningen.   

 
Tabell 4. Punkternas standardavvikelse från utjämningen, alla värden i mm.  

  GPS/GLONASS Precise GPS Precise GPS Broadcast 
σh utjämning L1 L1+L2 L3 Auto L1 L1+L2 L3 Auto L1 L1+L2 L3 Auto 
Pkt. Nr.                          

1008 1,8 2,0 1,7 2,6 1,9 2,1 1,8 2,8 1,9 2,1 1,7 2,8 
1011 1,8 2,0 1,7 2,6 1,9 2,1 1,8 2,8 1,9 2,1 1,7 2,8 

 

I Tabell 5 redovisas punkternas medelfel från inpassningen av det lutande planet med 

MK. Värdena är en skattning utifrån medelvärdet av varje individuell observations 

medelfel (σN_inpassning). 

 
Tabell 5. Punkternas standardavvikelse från inpassningen, alla värden i mm.  

  GPS/GLONASS Precise GPS Precise GPS Broadcast 

σN inpassning L1 L1+L2 L3 Auto L1 L1+L2 L3 Auto L1 L1+L2 L3 Auto 
Pkt. Nr.                         

1008 3,0 2,5 5,1 2,8 2,8 2,3 5,3 2,5 3,0 2,6 5,4 2,6 
1011 3,0 2,5 5,1 2,8 2,8 2,3 5,3 2,5 3,0 2,6 5,4 2,6 

 

Punktmedelfelet (σH) har skattats som en felbudget av punkternas medelfel (σh_utjämning) 
från nätutjämningen i LGO 7 och genom en skattning utifrån medelvärdet av varje 

individuell observations medelfel (σN_inpassning) från inpassningen med MK mot det 

lutande planet. I denna felbudget skall även fel från antennhöjdavläsningar och 

avvägningar ingå men eftersom dessa anses vara försumbara så utelämnas dessa. Det ger 

formeln:  

inpassningNutjämninghH _
2

_
2 σσσ +=  

 

I Tabell 6 redovisas det skattade punktmedelfelet (σH) för samtliga kombinationer. 

Tabell 6. Punktmedelfelet (σH) för samtliga kombinationer, alla värden i mm.  

  GPS/GLONASS Precise GPS Precise GPS Broadcast 
σH L1 L1+L2 L3 Auto L1 L1+L2 L3 Auto L1 L1+L2 L3 Auto 
Pkt. Nr.                        
1008 3,5 3,2 5,4 3,8 3,4 3,1 5,6 3,8 3,6 3,3 5,7 3,8 
1011 3,5 3,2 5,4 3,8 3,4 3,1 5,6 3,8 3,6 3,3 5,7 3,8 
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Variationen i det lutande planets medelhöjd (medelvärde) för de olika kombinationerna 

ligger inom ett intervall på 7 mm. I Tabell 7 redovisas det lutande planets medelhöjd för 

samtliga använda kombinationer i den här studien.   
 
Tabell 7. Det lutande planets (NGNSS) medelhöjd för samtliga kombinationer, alla värden i m.  
Medelhöjd 
Lutande Plan GPS/GLONASS GPS Precise GPS Broadcast 
Frekvens  Precise         

L1 26,132   26,133  26,137  
L1+L2 26,134   26,137  26,138  

L3 26,131   26,131  26,132  
Auto 26,132   26,132  26,133  

 

 

4.3 Slutliga koordinater 

De slutliga höjdkoordinater som visas i Tabellerna 8, 9 och 10 kommer från GNSS- 

mätningar som processats med i tur och ordning GPS/GLONASS med precise bandata, 

GPS med precise bandata och slutligen GPS med broadcast bandata. Resultaten i de tre 

tabellerna visar värden på de sökta punkterna som har återberäknats från de avvägda 

excentriska punkterna. Dessa jämförs sedan med det sanna RH 2000 värdet på respektive 

punkt. Tabellerna 8-10 kan läsas som ekvationen hGNSS– NGNSS = HGNSS +Avvägd = HNY 

(ny ortometrisk höjd). Värden för hgnss och Ngnss redovisas med fyra decimaler för att 

undvika avrundningsfel i tabellen. I de två högra kolumnerna står respektive punkts RH 

2000 värde samt punktmedelfel (σH). 
 
Tabell 8. Slutliga höjdkoordinater på de sökta punkterna med medelfelet på respektive punkt, för  
GPS/GLONASS med precise bandata, alla värden i meter. 

  Pkt. Nr. 
hGNSS 
excentr. 

NGNSS 
excentr. 

HGNSS 
excentr. Avvägd HNY RH 2000 σH 

 1008  93,8146 25,9203 67,894 0,098 67,992 67,997 
± 0,004L1  1011  92,1742 25,9115 66,263 3,48 69,743 69,747 

                 
 1008  93,8153 25,9209 67,894 0,098 67,992 67,997 

± 0,003L1+L2  1011  92,1748 25,9122 66,263 3,48 69,743 69,747 
                 
 1008  93,8119 25,9177 67,894 0,098 67,992 67,997 

± 0,005L3  1011  92,1716 25,9090 66,263 3,48 69,743 69,747 
                 
 1008  93,8129 25,9190 67,894 0,098 67,992 67,997 

± 0,004 Auto 1011  92,1723 25,9102 66,262 3,48 69,742 69,747 
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Tabell 9. Slutliga höjdkoordinater på de sökta punkterna med medelfelet på respektive punkt, för  
GPS med precise bandata, alla värden i meter. 

  Pkt. Nr. 
hGNSS 
excentr. 

NGNSS 
excentr. 

HGNSS 
excentr. Avvägd HNY RH 2000 σH 

 1008  93,8170 25,9223 67,894 0,098 67,992 67,997 
± 0,003L1  1011  92,1767 25,9137 66,263 3,48 69,743 69,747 

                 
 1008  93,8183 25,9236 67,894 0,098 67,992 67,997 

± 0,003L1+L2  1011  92,1778 25,9150 66,263 3,48 69,743 69,747 
                 
 1008  93,8118 25,9178 67,894 0,098 67,992 67,997 

± 0,006L3  1011  92,1718 25,9090 66,263 3,48 69,743 69,747 
                 
 1008  93,8129 25,9189 67,894 0,098 67,992 67,997 

± 0,004 Auto 1011  92,1724 25,9101 66,262 3,48 69,742 69,747 
 

 
Tabell 10. Slutliga höjdkoordinater på de sökta punkterna med medelfelet på respektive punkt, för  
GPS med broadcast bandata, alla värden i meter. 

  Pkt. Nr. 
hGNSS 
excentr. 

NGNSS 
excentr. 

HGNSS 
excentr. Avvägd HNY RH 2000 σH 

 1008  93,8184 25,9230 67,894 0,098 67,992 67,997 
± 0,004L1  1011  92,1781 25,9150 66,263 3,48 69,743 69,747 

                 
 1008  93,8197 25,9247 67,894 0,098 67,992 67,997 

± 0,003L1+L2  1011  92,1792 25,9162 66,263 3,48 69,743 69,747 
                 
 1008  93,8131 25,9200 67,894 0,098 67,992 67,997 

± 0,006L3  1011  92,1732 25,9112 66,263 3,48 69,743 69,747 
                 
 1008  93,8170 25,9223 67,894 0,098 67,992 67,997 

± 0,004 Auto 1011  92,1767 25,9137 66,262 3,48 69,742 69,747 
 

En sak som kan tolkas från Tabellerna 8-10 är att det blir likvärdiga resultat oavsett vilket 

satellitbandata som används. Skillnaden i resultat beror snarare på vilka frekvenser eller 

frekvenskombinationer som används. Tabellerna visar att L3, som är en kombination av 

L1 och L2, har ett högre punktmedelfel än övriga frekvenser i samtliga fall. Vid en 

närmare titt i Tabell 10 som visar GPS med broadcastbandata syns att L1 avviker -4 mm 

från utjämningen och att punktmedelfelet är ± 4 mm. Vilket ger ett intervall på 0 till -8 

mm från sann RH 2000 höjd. För L1+ L2 blir motsvarande värden -4 mm ± 3 mm (-1 till 

-7 från sann RH 2000 höjd) vilket är lite bättre medan övriga kombinationer är något 

sämre.  
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5 Diskussion                
 

5.1 Planering 

För att hitta ett lämpligt mätområde som uppfyllde de krav som sattes upp med bl.a. bra 

geometri och goda yttre förhållanden vid mätpunkterna krävdes en inventering av 

närmare etthundra fixpunkter i RH 2000 nätet i Sandvikens kommun. I ett skarpt läge 

finns ju redan mätområdet och då gäller det att hitta lämpliga mätpunkter. Det faktum att 

det krävdes excentriska uppställningar på sex av de sju mätpunkter som ingick i detta 

projekt ger en liten fingervisning om svårigheten att hitta mätpunkter som är direkt 

lämpade för GNSS-mätning. Excentriska uppställningar ökar antalet användbara punkter 

men innebär även ett merarbete i form av avvägningar. Ett faktum som bör beaktas vid 

planeringen av sådana här projekt. 

5.2 Utrustning 

Allt eftersom höjdbestämning med GNSS-mätningar blir noggrannare ställs det högre 

krav på avläsning av antennhöjd (Mårtensson 2001). Vid uppställningen av mottagarna 

användes lutande avläsning (slope) av antennhöjderna. Det finns en osäkerhetsfaktor vid 

en sådan avläsning på grund av avsaknaden av ett väl markerat ”mätmärke” på antennen. 

Ett enkelt sätt att minska risken för felaktiga antennhöjdsavläsningar skulle vara om 

tillverkarna definierade och måttsatte, höjdoffset samt antennradie på, ett tydligt 

mätmärke på antennerna. Dessa värden är viktiga vid lutande avläsning och det skulle 

underlätta mycket för användaren. 

 

5.3 Mätresultat  

Olika satellitbandata testades för att se om det innebar någon skillnad för noggrannheten 

men så var inte fallet, broadcastdata är lika bra som precisedata, vilket redan konstaterats 

av Mårtensson (2001). Användning av broadcastdata vid processande av GLONASS 

medförde satellitbandatafel (orbit error) i LGO 7. Därför processades kombinationen 

GPS/GLONASS endast med precisedata. 
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5.4 Slutsats 

Resultatet av höjdbestämningarna på de sökta punkterna visar att samtliga 12 

kombinationer ligger i ett intervall som är 3–5 mm lägre än de sanna värdena efter 

utjämning. Det faktum att resultaten entydigt visar lägre värden på samtliga punkter 

indikerar förekomsten av någon systematisk effekt som påverkar mätningarna och som 

inte kan kompenseras för i efterbearbetningen. Denna systematiska effekt är inte 

statistiskt signifikant på 95 % konfidensnivå eftersom medelfelet inte är ± 1,96 gånger 

den uppmätta avvikelsen. 

 

Även om avvikelsen mellan olika frekvenser är liten så tycks L1 och L1+ L2 vara något 

bättre än de övriga, därför rekommenderas dessa frekvenser av författarna. En annan sak 

som kan ses i Tabell 6 är att L3 har ett högre punktmedelfel (σH) i samtliga 

kombinationer. 

 

Det slutgiltiga resultatet för L1 avviker -4 ± 4 mm från RH 2000 höjder, vilket ger ett 

intervall på 0 till -8 mm från sant värde. Resultaten visar att det går att uppnå 

millimeternoggrannhet vid höjdbestämning med GNSS- mätningar. Om resultatet räcker 

till för att ansluta ett höjdnät vill författarna inte spekulera i eftersom det finns en 

osäkerhet i resultatet då endast avvikelsen i två punkter kontrollerades.  

 

 

5.5 Framtida arbete 
 

Något som inte hunnits med i den här studien, p. g. a. mjukvaruproblem, är bl. a. kontroll 

av sessionslängdens samt loggningsintervallets inverkan på resultatet. Kortare 

sessionstider med bibehållen noggrannhet skulle innebära tidsvinster vid statiska 

mätningar. Det behövs även fortsatta praktiska studier för att fastställa anledningen till att 

resultaten från GNSS- mätningarna ligger konstant lägre än sant värde. Det skulle även 

vara intressant att undersöka vilka resultat geoidmodellen SWEN08 RH 2000 gett jämfört 

med denna egengenererade lokala geoidmodell. 
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Bilaga 1 

 
Satellittillgänglighet den 18 April  2009 
 
 
 
 

 
Satellittillgänglighet den 8 Maj 2009               
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Bilaga 2 

 
Översiktsbild på de två mätkampanjerna i LGO 7, staplarna motsvarar insamlad data. 




