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Abstract 

The report aims to determine whether contractors' high use of GNSS technology 
in road construction is entitled in respect of subordinated tolerance requirements. 
GNSS means ”Global Navigation Satellite Systems” and is a collective name for 
the satellite systems that today are used to perform precision measurements. 
 
 A literature study has been done to get answers to questions about the tolerances 
that apply to road stake out and the accuracy of the different measurement 
methods. 
 
Contact has been made with a number of road contractors from various 
companies who are familiar with road stake out. They've got to answer a number 
of questions that sorts out which method / equipment they use today and how 
much knowledge is on GNSS among contractors. They also answered questions 
about what they believe is for, and disadvantages with the use of GNSS in road 
stake out. 
 
The literature review of construction tolerances results in the values that must be 
achieved during the construction. These results are then compared with the 
accuracies of different measurement methods, according to the literature review of 
these. 
 
A questionnaire was sent out and responses are compiled in the report, they give 
us a good reflection of contractors' opinions and knowledge of GNSS and what 
they use today. A bulleted list has been made of pros and cons identified by 
persons responsible of measuring among the various contractors. 
A conclusion to be drawn is that the client that uses the AMA Anläggning 07 in 
the preparation of construction document also specifies tolerances of all layers of 
the road, both horizontally and vertically. 
 
Shall one compare accuracy of GNSS technology with the help tolerances in 
height described in the report; the method is inadequate for the accuracy 
requirements. These tolerances are not fully comparable to the performance 
requirements; it is only a tool to figure out a reasonable stake out tolerances. 
Contractors testify that GNSS technology can be used in the construction of all 
unbound layers except for base course adjustments to meet the functional 
demands on the road. 
 
The contractors who are accustomed to major road projects have also great 
knowledge of GNSS technology and use it diligently. There are great benefits with 
the use of GNSS technology. Agility, a good overview for the machine operator 
and time saving are some of them. But there are also some disadvantages such as 
poor compatibility between different brands, inaccuracy that does not allow to 
completely stopping using other types of measuring equipment and location 
managers that loses the overview.
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Sammanfattning 

Rapporten syftar till att avgöra om entreprenörernas stora användning av GNSS-
teknik inom vägbyggnation är berättigad med avseende på ställda toleranskrav.  

GNSS betyder ”Global Navigation Satellite Systems” och är ett samlingsnamn för 
de satellitsystem som idag används för att utföra precisionsmätningar. 

 En litteraturstudie har gjorts för att få svar på frågorna om vilka toleranser som 
gäller för vägutsättning samt vilken noggrannhet de olika mätmetoderna har.  

Kontakt har tagits med ett antal vägentreprenörer från olika företag som är insatta 
i vägutsättning. De har fått besvara ett antal frågor som reder ut vilken 
metod/utrustning de använder idag samt hur stor kunskapen är om GNSS ibland 
entreprenörerna. De har dessutom fått svara på vad de anser är för-, respektive 
nackdelar med användning av GNSS vid vägutsättning.  

En litteraturstudie av byggtoleranser resulterar i de värden som måste uppnås vid 
bygget. Dessa jämförs sedan med de noggrannheter som de olika mätmetoderna 
har enligt en litteraturstudie av dessa.  

Frågeformulär har skickats ut och sammanställs i rapporten vilket ger en god 
återspegling av entreprenörernas åsikter och kunskaper om GNSS samt vad de 
använder sig av idag. Dessutom finns en sammanfattad punktlista med för och 
nackdelar som angetts av mätansvariga hos de olika entreprenörerna. 

En slutsats som kan dras är att den beställare som använder sig av AMA 
Anläggning 07 vid upprättande av bygghandling också anger toleranskrav i både 
plan och höjd för alla vägens lager.  

Ska man jämföra mätnoggrannhet med de hjälptoleranser i höjd som beskrivits så 
är GNSS-tekniken otillräcklig för den noggrannheten som ställs. Dessa 
hjälptoleranser speglar dock inte funktionskraven till fullo utan är bara ett slags 
hjälpmedel för att räkna ut rimliga utsättningstoleranser.  

Entreprenörer vittnar om att GNSS-teknik kan användas vid anläggning av 
samtliga obundna lager undantaget bärlagerjustering för att uppfylla de 
funktionskrav som ställs på vägen. Detta verifieras med de efterkontroller som 
görs på vägens färdiga lager. 

De entreprenörer som är vana vid större vägprojekt har även stor kunskap om 
GNSS-teknik och använder den flitigt. 

Det finns stora fördelar med användandet av GNSS-tekniken. Smidighet, en god 
överblick för maskinföraren och tidsbesparing är några av dem 

Men det finns även vissa nackdelar som dålig kompabilitet mellan olika märken på 
utrustning, onoggrannheten som inte tillåter att man helt slutar använda annan typ 
av mätutrustning samt att platsansvariga tappar överblicken över bygget. 
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1 Inledning 
Positionering med hjälp av satelliter har gått från att användas för navigering av 
fartyg och flygplan till att till att användas av gemene man inom en uppsjö av olika 
områden. Med en ständig teknikutveckling har instrumenten blivit skarpare och 
mer lättillgängliga, de fyller en allt större funktion i samhället. 

 
Fig.1: Maskiner med GNSS-mottagare monterade 

Inom anläggningstekniken har vi framförallt de senaste tio åren sett en ökad 
användning av GNSS-mätning för att positionera sig inom valt koordinatsystem. 
Utsättningar kan nu göras med centimeternoggrannhet utan användning av 
totalstation, som ofta innebär en mer omständig process. 

Målet med rapporten är att utreda vilka fördelar och nackdelar som följer med 
användning av satellitbaserad mätning, samt att undersöka om de byggtoleranser 
som gäller vid nyanläggning av väg i teorin kan uppfyllas med den 
”onoggrannhet” som GNSS-mätning medför. Med hjälp av duktiga mättekniker 
och deras erfarenheter skall vi försöka sammanställa ovan nämnda frågeställningar 
och klargöra användningsområdet för GNSS-mätning vid vägbyggnation. 

Rapporten avslutar vår utbildning inom väg- och vattenbyggnadsteknik på 
Jönköpings Tekniska Högskola.  

Vi vill passa på att framföra tack till vår handledare i detta arbete, Jan Martinsson, 
för goda tips och idéer. Cristopher Taavo från Vectura har hjälpt till med expertis 
och material och förtjänar ett stort tack för detta. Vi riktar även ett stort tack till 
Thomas Holmqvist på NCC, Mats Sevefeldt på stadsbyggnadskontoret i 
Jönköping, Dan Norin på Lantmäteriverket i Gävle samt de hjälpsamma 
mätingenjörer som tagit sig tid att svara på våra frågor. 
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1.1 Bakgrund 
I kursen mätteknik fick vi lära oss att genom trigonometriska beräkningar hitta 
t.ex. koordinaterna till hushörn eller bäringen till en tomtgräns. Vi gjorde en 
utsättning av en väg med stakkäppar och flukter och någonstans i bakhuvudet 
frågade man sig: Är det så här man gör nuförtiden?  

GNSS-mätning är intressant då det de senaste 10-15 åren har revolutionerat 
entreprenörernas arbete vid anläggningsarbeten. Satellitsystemen som finns idag 
utvecklas fortfarande, än har vi inte sett dess fulla potential. Instrumenten som 
används av mättekniker har genomgått en stor förändring bara de sista tio åren, 
nya möjligheter har öppnat sig. Men hur långt har vi då nått fram till nu?  

Mätteknikyrket har i och med förändringarna blivit mer och mer specialiserat och 
mätkonsulterna behöver numera besitta större kunskaper inom datahantering för 
att kunna genomföra sitt arbete. 

Vi har valt att göra en undersökning av vilka toleranser som används vid 
vägbyggnation samt vilken grad av noggrannhet man kan uppnå med olika typer 
av instrument. Detta för att avgöra de teoretiska gränserna för vad man kan utföra 
med GNSS-mätning och jämföra dem med hur tekniken används av 
entreprenörerna i praktiken. Vi skall försöka klargöra vad användarna anser är de 
största fördelarna och nackdelarna med tekniken och vilka metoder de använder. 

Studien är intressant då tekniken är på stark frammarsch samtidigt som kunskapen 
om den inte är så utbredd som man kanske kan tro.  

 

1.2 Syfte 
Rapporten syftar till att avgöra om entreprenörernas stora användning av GNSS-
teknik inom vägbyggnation är berättigad med avseende på ställda toleranskrav.  

Dessutom ska detta projekt ge författarna till detsamma en god insikt i ämnet 
mätningsteknik inför framtida arbete. 

 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att utreda vilka fördelar och nackdelar som följer med användning av 
satellitbaserad mätning, samt att undersöka om de byggtoleranser som gäller vid 
nyanläggning av väg i teorin kan uppfyllas med den ”onoggrannhet” som GNSS-
mätning medför. 

 

1. Vilken noggrannhet har GNSS-tekniken med olika typer av mätutrustning 
och referenssystem? 

2. Vilka toleranser gäller vid vägutsättning? 
3. Vilka praktiska fördelar och ev. nackdelar följer med användning av 

GNSS? 
4. Vilken metod/utrustning används av entreprenörer idag? 
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1.4 Metod 
 

Vilken noggrannhet som GNSS-tekniken har med olika typer av mätutrustning 
och referenssystem besvaras genom en litteraturstudie.  

Vilka toleranser som gäller vid vägutsättning besvaras genom litteraturstudie av de 
olika dokument som är normbildande inom området. 

Vilka praktiska för och ev. nackdelar som följer med användning av GNSS 
besvaras genom intervjuer med erfarna mätingenjörer i branschen. 

Vilken metod/utrustning som används av entreprenörerna idag besvaras genom 
intervjuer med erfarna mätingenjörer i branschen. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till nybyggnad av väg där AMA Anläggning används i 
ritningsbeskrivningarna. AMA förmodas användas i de flesta fall och det skiljer på 
krav och mätmetoder vid nybyggnad kontra ombyggnad av väg.  

 

1.6 Disposition 
Rapporten börjar med en beskrivning av de grunder som behöver klargöras för 
mätutrustning och toleranser inför resultatdelen. Därefter behandlas dessa fakta 
och analyseras i resultatdelen tillsammans med de uppgifter som hämtats från 
entreprenörer. Metod och resultat diskuteras i slutet av rapporten och det hela 
leder till ett antal slutsatser som går att finna längst bak i rapporten eller i 
sammanfattningen. 
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 GNSS 

 
Fig.2: Satelliter i omloppsbanor 

 

GNSS, Global Navigation Satellite System, är ett samlingsnamn för de olika 
globala satellitsystem som finns idag. De skapades ursprungligen med militära 
ändamål men har sedermera också blivit ett verktyg i det civila för att bestämma 
positioner i ett koordinatsystem på jordytan. För att från början användas för 
navigering av fartyg och flygplan har möjligheterna blivit större och man kan 
numera bestämma sin position med stor noggrannhet med hjälp av olika sorters 
tekniska instrument. Detta till stor glädje för bland annat lantmätare och 
mättekniker på byggarbetsplatser. De olika satellitsystemen som finns idag är GPS 
och GLONASS. Ytterligare ett system kommer att finnas i framtiden som kallas 
GALILEO. 
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2.1.1 GPS 

 
Fig.3: Bild på satellit 

Det mest kända av systemen är GPS(NAVSTAR Global Positioning System) som 
är ett amerikanskt system och drivs av det amerikanska försvarsdepartementet. 
Systemet har kunnat användas sedan 1993, man säger att det blev operationellt, 
vilket innebär att man har 24 satelliter i omloppsbana runt jorden. Det antalet 
krävs för att man ska ha tillgång till det minsta möjliga antalet satelliter för att 
bestämma sin position var som helst på jorden, när som helst. Satelliterna ligger på 
ungefär 20 000 km höjd över jordens yta. Tekniken är under ständig utveckling 
och positionsnoggrannheten och tillförlitligheten blir bättre i takt med att nya 
uppgraderade satelliter skjuts upp[2]. GPS är inte bara det mest kända systemet 
utan även det bästa sett till noggrannhet och satellittillgänglighet. 

Koordinaterna från satelliterna ges i det globala referenssystemet WGS84(World 
Geodetic System 1984) [10]. Dessa koordinater kan transformeras för att passa 
t.ex. SWEREF 99, som är vårat svenska referenssystem, alternativt ett kommunalt 
eller lokalt system. 
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2.1.2 GLONASS 

Det andra systemet som används är GLONASS, vilket är ett ryskt satellitsystem 
som inte är lika komplett som GPS men de är kompatibla med varandra, vilket 
innebär att man med rätt utrustning kan få kontakt med båda sorters satelliter och 
därmed finna sin position. De ryska satelliterna når inte riktigt upp till samma 
noggrannhet som de amerikanska men används ändå flitigt då man får en bättre 
positionsangivelse med ett större antal satelliter. Systemet har under ett antal år 
lidit av dåligt underhåll, satelliter som gått sönder har inte ersatts med nya vilket 
gjort att det inte varit möjligt att enbart använda sig av GLONASS. Det har också 
visat sig att de ryska satelliterna har en väldigt begränsad livslängd jämfört med 
den amerikanska motsvarigheten, den specificerade hållbarheten på 5 år har inte 
klarats medan de amerikanska GPS-satelliterna ofta håller längre än sin beräknade 
livslängd på 7,5–10 år[11]. På senare tid har dock de ryska myndigheterna bättrat 
sig och i slutet av året(2010) planeras GLONASS-systemet vara fullt operationellt 
återigen. De nya satelliterna som beräknas skjutas upp i slutet av året kallas 
GLONASS-K och ska ha en avsevärt förbättrad livslängd på 10-12 år. För tillfället 
(4: e Nov 2010) finns 20 fungerande GLONASS-satelliter i omloppsbana runt 
jorden[9]. 

2.1.3 GALILEO 

Långtgångna planer på ett nytt satellitsystem som kallas GALILEO finns, det är 
ett europeiskt samarbete som syftar till att förbättra noggrannheten ytterligare. 
Projektet har haft motgångar och varit mer eller mindre avbrutet under längre 
perioder. För tillfället finns två testsatelliter uppskjutna (2005 och 2008), fyra till 
ska skickas upp under 2011. Allt som allt skall det bli 30 st. satelliter som skall 
ligga på drygt 23 000 km höjd.[12] 

2.1.4 Svårigheter och felkällor 

Det största dilemmat med satellitpositionering är att det krävs fri sikt till ett visst 
antal satelliter för att kunna ge en position, något som i Sverige och andra länder 
nära jordens poler är svårare då många satelliter rör sig i områden kring ekvatorn. 
Detta är inget bekymmer då man har fri sikt åt alla håll, men har man en husvägg 
eller skog nära inpå i sydlig riktning blir det svårt att etablera kontakt med 
tillräckligt många satelliter för att erhålla en noggrann position. Man säger att 
GPS-satelliternas inklination är 55°, vilket i själva verket betyder att de vänder 
söderut igen i höjd med Skåne. GLONASS-satelliterna har där en fördel då de rör 
sig ändå upp mot Skellefteå.  
Att få en höjdangivelse som överensstämmer med verkligheten är svårare än att få 
sin position i plan av den anledningen att spridningen i höjd på satelliterna är inte 
lika stor som spridningen i sidled. Det ultimata hade varit att ha satelliter under sig 
vilket givetvis inte är möjligt. En bra geometri på satelliterna resulterar i låga 
DOP-tal (dilution of precision), vilket alltså är ett slags mått på hur fördelaktigt 
satelliterna är positionerade i förhållande till mottagaren. 
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Det som sedan påverkar informationen som ges i mottagaren negativt kan delas 
upp i felkällor som beror på satelliten, atmosfären och mottagaren.  
 
Vad gäller satelliten så är det fel i bandata som kan generera det största felet, det 
betyder att satellitens position inte är exakt där den meddelar att den är. Bandata 
kan efterberäknas ifall en mer exakt position behövs, men vanligtvis är 
noggrannheten tillräcklig. I satelliterna sitter ett atomur som anger tiden väldigt 
exakt, men väldigt lite fel i tidsangivelsen bidrar till ett stort fel i 
positionsangivelsen då satelliten färdas i väldigt hög hastighet. 
 
Atmosfärspåverkan på mätningen är en stor felkälla när det gäller absolut mätning. 
Signalen påverkas mer ju längre den har färdats genom lager av olika gaser och 
elektroniskt laddade partiklar. Man brukar dela upp problemen i de felkällor som 
beror på jonosfären och de som beror på troposfären. Dessa felkällor minimeras 
genom användning av referensstationer då effekten av dessa tas med i 
beräkningen av en korrigering som skickas till mottagaren vid mätpunkten. Ju 
närmre din referensstation du mäter, desto riktigare blir korrektionerna. 
 
Mottagarens klocka måste vara väldigt exakt då man beräknar avståndet till en 
satellit genom att jämföra tiden när satellitsignalen skickades och när den kom 
fram. Att mottagarens klocka är mindre exakt än klockan i satelliten kompenseras 
av att mottagarens klocka frekvent uppdateras mot satelliternas klockor.  
 
Signalerna från satelliterna reflekteras på blanka ytor och registreras därefter i 
mottagaren, detta kallas flervägsfel och innebär att de signaler som mottagaren 
ibland hanterar har färdats en längre sträcka och därmed ger felaktig information. 
De flesta mottagare har någon form av filter för att försöka urskilja dessa felaktiga 
signaler från de riktiga.[5] 
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2.2 Mätmetoder 

2.2.1 Absolut mätning 

 

Fig.4: Illustration absolut mätning 

 

Absolut mätning är den mätmetod som kräver minst utrustning, är billigast och 
därmed heller inte särskilt noggrann. Allt som behövs är en mottagare som kan ta 
emot signaler från satelliter. Satelliterna sänder ut en kod i form av en radiosignal 
som avslöjar när satelliten skickade iväg informationen, vilket kan jämföras med 
den aktuella tiden. Då satellitens position är känd kan mottagaren räkna ut 
avståndet mellan sändare och mottagare. Ett avstånd till en satellit är dock inte 
tillräckligt för att fastställa sin position. Det krävs ett minimum av fyra satelliter 
för att fastställa den tredimensionella positionen av mottagaren. I figuren nedan 
illustreras varför.  

            

Figur 5: Förklaring till behovet av flera satelliter. 

 

Kloten symboliserar ett avstånd till mottagaren från varje satellit som då är i 
centrum av varje klot. Då endast två satelliter är tillgängliga kan mottagaren 
befinna sig någonstans på en cirkel (rödmarkerad) där kloten skär varandra. Med 
en tredje satellit begränsar man mottagarens position till två punkter, där en kan 
uteslutas då den punkten ligger långt bort från jordytan. Den fjärde satelliten krävs 
för att synkronisera mottagarklockan. 
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Ju fler satelliter mottagaren har kontakt med desto noggrannare position kan 
mottagaren beräkna. Noggrannheten vid absolut mätning som den beskrivits här 
är ungefär 5-20m i plan och 15-25m i höjd vid normala mätförhållanden [2]. 
Denna form av mätning går fort att göra och är inte så känslig för avbrott i 
signalen då kontakten med satelliterna bara behöver vara i någon eller några 
sekunder [1]. Denna form av mätning är användbar för mindre noggrann 
navigation i olika typer av fordon, det har även blivit väldigt vanligt med GPS i 
mobiltelefoner och löparklockor. 

2.2.2 Relativ mätning 

 
Fig.6: Illustration relativ mätning 
 
Relativ mätning kräver minst två stycken mottagare som båda måste ha kontakt 
med minst fem gemensamma satelliter. Det finns flera varianter av relativ mätning 
men gemensamt är att den inmätta positionen bestäms relativt en eller flera 
mottagare i närheten som är placerade på kända punkter. Samtliga mottagare 
samlar in information från gemensamma satelliter samtidigt för att bestämma 
skillnader i koordinatangivelser jämfört med kända koordinater. Med hjälp av 
detta kan mottagarna beräkna och minimera felkällor som härstammar från 
satelliten och atmosfären, kvarstående felkällor är mottagarens exakthet samt 
flervägsfel [3], [5]. DGPS, RTK och statisk mätning är alla varianter på relativ 
mätning med olika egenskaper och noggrannhet.  

2.2.2.1 DGPS 

Precis som vid absolut mätning använder man sig vid mätning med DGPS 
(Differentiell GPS) av kodmätning, med den skillnaden att man tar emot 
korrektioner ifrån referensstationer via FM-nätet med hjälp av RDS eller annan 
underbärvåg som är till för dataöverföring. Det finns flera olika operatörer av 
denna tjänst och är vanligtvis något man betalar en årlig avgift för att få tillgång 
till. Medelfelet vid DGPS-mätning är runt 0,5-2m i plan och som vanligt vid 
GNSS-mätning något sämre i höjd [1], [5], [6]. 
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2.2.2.2 RTK 

Betyder Real Time Kinematic, vilket alltså är en metod där man får sina 
koordinater i realtid med en rörlig mottagare. Funktionen är liknande den för 
DGPS, man får korrektioner till sin mätning från en referensstation. Skillnader 
dem emellan är att man använder bärvågorna för att beräkna avståndet till 
satelliterna istället för kod och man får därmed ett mycket noggrannare resultat. 
Med denna metod har användaren två GPS-mottagare som kan hantera bärvågor 
(en som referensstation och en som man gör själva mätningen med), samt någon 
form av kommunikation mellan referensstationen och den andra mottagaren, 
vanligtvis via ett GSM-modem eller GPRS. Detta kostar inte något i bruksskedet 
utöver samtalstaxa för överförd information, dock behövs två mottagare och 
dessa är dyra. Egna referensstationer kan etableras tillfälligt vid mindre projekt 
alternativt använder man sig av fasta stationer som är monterade vid någon 
höjdpunkt och som sedan behåller sin plats under hela projekttiden, detta är 
vanligt vid stora vägprojekt. Avståndet till referensstationen har betydelse för 
mätresultatet. Räckvidden för en sådan referensstation, även kallad basstation, är 
ungefär 30-40 km, vilket är mycket jämfört med för några år sedan då man inte på 
samma sätt kunde korrigera för större jonosfärsfel (se kap. 2.1.4) på lite längre 
avstånd[5]. 
 
Ett alternativ till detta är SWEPOS nätverks-RTK. SWEPOS är utvecklat och 
drivs av Lantmäteriet och är ett rikstäckande nät av referensstationer vars 
korrektioner man kan ta del av genom att köpa tjänsten. Användaren behöver då 
bara en mottagare med GSM/GPRS-modem men betalar då istället för 
uppkopplingen mot SWEPOS referensstationer. Då man använder korrektioner 
från flera referensstationer kan man få en bättre bild av hur felkällorna påverkar 
mätningen just vid mottagaren, man kallar det att man får informationen från en 
”virtuell referensstation” som skapats genom geometriska beräkningar, 
mottagaren upplever det som att den får korrektioner från endast en 
referensstation som finns alldeles i närheten. När dessa fasta referensstationer 
samarbetar med att räkna ut korrigeringar kan man öka avståndet mellan 
stationerna till ungefär 70 km. Medelfelet uppges av Lantmäteriet vara i 
storleksordningen 10-20 mm i plan och 20-30 mm i höjd, något som bekräftas av 
flera studier som gjorts för lantmäteriets räkning[7], [8].  
 

2.2.2.3 Statisk mätning 
 

Denna mätning sker inte i realtid utan de slutgiltiga koordinaterna får man i 
efterhand då man beräknar positionen med hjälp av en jämförelse av bärvågsdata 
med en mottagare på en känd punkt. Man mäter under en längre tid och kan 
därmed logga mer bärvågsdata och få ut en mer exakt position. Tiden man mäter 
kan vara från några minuter upp till flera timmar beroende på tillgängligheten av 
satelliter samt hur noggrann position man eftersträvar. Ju längre tid desto 
noggrannare position kan man beräkna. Vid så lång observationstid kommer 
låsningen till satelliterna kanske vid flera tillfällen att brytas, det kallas 
periodbortfall, vilket innebär att bärvågor från signalerna under en tid försvinner. 
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Beräkningar i efterhand kan korrigera för dessa bortfall av information och till slut 
ge ett medelfel i positionsangivelsen på ner mot 3-5 mm i plan och 5-10mm i 
höjd[4], [5]. Jönköpings kommun använder statisk mätning för bestämning av nya 
stompunkter, vid dessa tillfällen ställer de upp fyra stycken mottagare över kända 
punkter och ytterligare max fyra(de har totalt åtta fungerande mottagare för statisk 
mätning) mottagare över nya stompunkter som skall koordinatbestämmas. Den 
data som mottagarna sedan har samlat in under en knapp timmes period matas in i 
ett beräkningsprogram och ut får man efterberäknade koordinater för de nya 
stompunkterna. Det faktum att koordinaterna beror på hela fyra kända punkter 
uppges göra metoden fullt jämförbar med noggrannheten man får genom att 
genomföra polygontåg med totalstation. 

2.2.3 Totalstation 

Totalstationen är vårat mest använda mätinstrument för precisionsmätning. 
Grundfunktionerna är att mycket noggrant mäta vinklar i horisontal- och 
vertikalplan samt längdmätning. Mätningarna görs med laser mot ett prisma som 
placeras på vald punkt. Dessa vinklar och avstånd används sedan för att beräkna 
koordinater för inmätta punkter, något som givetvis idag sker automatiskt i 
instrumentet. En hel del programvara finns i moderna totalstationer för att 
förenkla för användaren. Det kan handla om hjälpmedel för volymberäkning, 
vägutsättning, utsättning längs en virtuell referenslinje eller –båge och mycket 
mera. En grafisk display kan bl.a. ge dig en god överblick av området och dina 
mätpunkter på en karta.  Fjärrstyrda så kallade enmans-totalstationer finns på 
marknaden som låser mot prismat medans man förflyttar sig från en punkt till 
nästa. Totalstationen kräver givetvis fri sikt mot prismat på punkten som skall 
mätas in och den är beroende av flera kända punkter för stationsetablering. I 
gengäld fås ett mycket precist mätresultat med en vinkelnoggrannhet på ner mot 1 
mgon[27]. 
 

 
 
 
Detta betyder i teorin en horisontell och vertikal avvikelse på under 2mm mot en 
mätpunkt 100m ifrån instrumentet. Avvikelsen i längmätningen är specificerad till 
(beroende på fabrikat och modell) 2-3mm + 2ppm. Ppm betyder ”parts per 
million”, det innebär att felet blir 2-3mm plus en miljondel av den totala längd 
man mäter. På 500m blir tillskottet alltså: 

 

 
 
Den teoretiska noggrannheten är väldigt hög och samtidigt väldigt svår att uppnå i 
verkligheten då det finns felkällor även vid mätning med totalstationer. Vilka dessa 
är går vi inte närmare in på i denna rapport. 
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2.3 Noggrannhetsbegrepp 
 

Olika termer används för att beskriva hur bra en mätning blivit med ett speciellt 
instrument eller en viss mätmetod. I HMK Geodesi Detalj, som är utgiven av 
Lantmäteriverket 1996, talar man om riktighet, precision och noggrannhet. I 
SIS/TS 21143:2007, vilket är en teknisk standard utgiven av Swedish Standards 
Institute,  talar man om medelvärde, standardavvikelse och medelfel. Dessa 
benämningar betyder samma sak, men de senare får anses förklara innebörden på 
ett bättre sätt. 

 
Fig.7: Sambandet mellan noggrannhet, precision och riktighet. 

 

2.3.1 Medelfel  

I HMK kallat noggrannhet. Medelfelet i plan beräknas radiellt från känd punkt. 
Om vi antar att vi vid en inmätning fått en avvikelse från den kända punkten med 
X: +14mm, Y: -10mm, så är den radiella avvikelsen: 

 
Den radiella avvikelsen från känd punkt beräknas för alla mätningar, från dessa 
beräknas sedan ett medelfel enligt nedanstående formel: 

 

 
Där x är radiell avvikelse för enskild mätning, och n är antal mätningar. Medelfel i 
höjd beräknas på samma sätt med utgångspunkt från avvikelserna i z-led.[19] 
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2.3.2 Medelvärde 

I HMK kallat riktighet. Det sammanvägda resultatet i mätningen är medelvärdet. 
Detta värde i sig avslöjar hur mätningarna är samlade kring den kända punkten 
och representerar samtidigt slutvärdet av mätningen. 

2.3.3 Standardavvikelse 

I HMK kallat precision. Med standardavvikelse menar man hur mycket 
mätningarna avviker från medelvärdet. En stor standardavvikelse innebär att 
spridningen på mätningarna är stor och en låg standardavvikelse betyder att 
mätningarna är koncentrerade inom ett mindre område. En låg standardavvikelse i 
en mätserie innebär dock inte att medelvärdet för mätserien är bra, utan bara att 
de olika mätvärdena ligger nära varandra. Standardavvikelsen beräknas enligt 
formeln i kap 4.2.2. 

 

2.4 Toleranser vid vägbyggnad 

2.4.1 Vad som menas med toleranser 

 
Ingen väg blir exakt som den teoretiska modellen då den byggs. Utsättningen blir 
aldrig precis som beräknat och det uppstår även fel vid själva byggandet. Men för 
att kunna reglera hur stor avvikelsen kan vara finns toleranser angivna i 
ritningsunderlaget eller sekundärt angivna om man i ritningsunderlaget hänvisar till 
AMA Anläggning 07. Beställaren förlorar såklart pengar om vägen blir större än 
projekterat och vill därför ange vissa toleranser, vilka varierar för olika beställare 
[13]. Beställaren brukar även ange toleranser för de olika lagertjocklekarna i 
överbyggnaden för att hålla massorna på rätt nivåer [15]. Dessutom måste 
lutningar och ojämnheter hållas på en godtagbar nivå vad det gäller avvikelse från 
ritningen [15]. De toleranser som avser den färdiga vägen kallas byggtoleranser 
och förkortas Tb, medan de toleranser som avser själva utsättningen av vägen 
kallas utsättningstoleranser och förkortas Tu. 

 
Fig.8: Vägkroppens uppbyggnad 
 
 
 



Teoretisk bakgrund 

19 

2.4.2 Generella toleranser för vägbyggnad 

 
Generella toleranser finns angivna som riktvärden[13]. De är dock spridda i olika 
dokument och här ska ges en översikt för detta. Till att börja med finns som 
bilaga-1 i rapporten ett utdrag ur AMA Anläggning 07. I den hänvisas till HMK-
BA4 för byggtoleranser[14]. Det hänvisas även till standarden SIS/TS 21143:2007 
i flera fall[14]. Denna standard anger bl.a. utsättningstoleranser relaterade till 
byggtoleranser [17]. Även SIS/TS 21143:2007 hänvisar till HMK-BA4 för 
rekommenderade byggtoleranser vid väggbyggnad[17]. Därmed kan antas att det 
är HMK-BA4 som är vägledande för de toleranser som används idag.  
HMK-BA4 redovisar med följande illustration hur byggtoleranserna bör anges. 
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Figur 9: Föreslagna byggplatstoleranser i plan och höjd enl. HMK-BA4 

 

I dessa figurer framgår tydligt rekommendationer i plan men dock framgår inte 
byggtoleranser i höjd för terrassyta och överbyggnad.  
Då HMK-BA4 inte är dagsfärsk, en ny internet-buren version är under utveckling, 
hänvisar den till Väg 94 för höjdtoleranser gällande terrassering och 
överbyggnad[13]. Denna publikation är föråldrad och idag återfinns höjdkraven i 
publikationen VVTBT Obundna lager 09 som ges ut av Trafikverket. Även AMA 
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Anläggning 07 hänvisar till VVTBT Obundna lager 09 när det gäller toleranser i 
höjd för terrassering och överbyggnad[14],[16].  
 

2.4.3 Höjdtoleranser enligt VVTBT Obundna lager 09 

 
VVTBT Obundna lager 09, rev.1 anger olika byggtoleranskrav för olika lagertyper 
och kraven ställs på standardavvikelse, förhållandet mellan 
medelavvikelse/standardavvikelse samt maximal avvikelse för enstaka 
mätvärde[15]. En sammanställning av byggplatstoleranser för olika objekt finns 
under resultat i rapporten (se kap. 4.1.2.). Dessa toleranser anges dock som 
funktionskrav och ger inte något lämpligt underlag för att beräkna byggtoleranser. 
För att kunna få värden som kan användas för beräkning av utsättningstolerans 
finns en tabell med hjälptoleranser att finna i en äldre version av Vägverkets 
kravtext vid vägbyggnad, nämligen ATB VÄG 2005. Under kapitlet för obundna 
lager, kapitel E, finns en tabell för detta som redovisas i resultatet nedan. Denna 
anger hjälptoleranser med ”vanliga” plus/minus-värden som baseras på kravet för 
maximal standardavvikelse. 

 

2.4.4 Kontroll av färdiga lager  

 
Varje färdigt lager från terrass till grusslitlager ska kontrolleras med avseende på 
nivå. Bitumenbundna lager kontrolleras enbart i jämnhet och tvärfall. Detta ansvar 
ligger på entreprenören och ska redovisas noggrant för beställaren. VVTBT anger 
hur kontrollerna ska utföras och i vilken omfattning. Beställaren har dock rätten 
att begära mer omfattande kontroll och har även möjligheten att göra egna 
kontroller. Hur dessa kontroller utförs finns noga angivet i VVTBT och 
tillhörande metodbeskrivningar från Vägverket.  
VVTBT Obundna lager avsnitt 12 anger följande: ”Konstruktionen delas in i 
kontrollobjekt på sådant sätt att dess helhet omfattas av kontrollobjekt. 
Entreprenören väljer ut sammanhängande ytor för provning med hänsyn till sin 
arbetsplanering och så att små restytor undviks.” 
”Alla angivna krav omfattar färdig lageryta och kraven ska vara uppfyllda kort 
innan nästa lager påföras.”  
Då höjdmätningen utförs ska utrustning med en standardavvikelse av maximalt 
4mm, vid upprepad mätning mot gällande arbetsfix, användas. 
Underkända kontrollobjekt ska åtgärdas och nya mätpunkter ska slumpas ut för 
kontrollmätning av detta. Kontrollobjekt med grova fel men som godkänts enligt 
normer för statistisk acceptanskontroll behöver inte mätas om. Dock måste de 
grova felen åtgärdas, [15]. 
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2.4.4.1 Nivåkontroll  

Kontrollobjektet ska ha en yta som är max 2500m2 stor. Antalet mätpunkter på 
ytan varierar beroende på ytans storlek men ligger mellan 16-32st som minimikrav. 
Om mätresultaten visar mindre variation och inget objekt underkänts kan antalet 
mätpunkter minskas till 16st. Vid nivåkontrollen ska de krav på standardavvikelse, 
aritmetiskt medelvärde och grovt fel(se tabell i kap.4.1.2) uppfyllas. 
Stickprovspunkterna slumpas fram enligt metodbeskrivning VVMB 908, se kap. 
2.4.4.4 nedan[15]. 
 

2.4.4.2 Övriga kontroller  

 
Nivåkontrollen görs vid nybyggnad av väg eller då man har en anläggningsmodell 
att tillgå vid t.ex. förbättringsarbeten på väg. I övriga fall utförs kontroll av de 
obundna lagren enligt andra metoder. Det handlar om kontroll av jämnhet och 
tvärfall, [15]. 
 

2.4.4.3 Kontroll av bitumenbundet lager  

 
Bitumenbundna lager ska kontrolleras för jämnhet i längs och tvärled. Dessutom 
ska tvärfallet kontrolleras. Dessa krav varierar för olika vägtyper med olika 
hastigheter och ÅDT (Årsmedeldygnstrafik). De kan göras med olika metoder 
som rätskiva, bogserad mätvagn eller mätbil, varje metod har sina maxvärden för 
avvikelse. Proven ska slumpas ut enligt VVMB 908. Mätbil kan användas för 
kontroll av jämnhet och tvärfall. Bilen har ett antal sensorer, minst 17st som 
täcker en vägbredd på minst 3,2m, som läser av vägytan och beräknar ett 
medelvärde för avvikelse i jämnhet både i längdled och bredd. Dessutom mäts 
bilens lutning och på så vid fastställs tvärfallet, [25]. Metodbeskrivning för detta 
återfinns i VVMB 122. Bogserad mätvagn kan endast användas för kontroll av 
tvärfall och då enligt metodbeskrivning VVMB 108. Rätskiva kan användas för 
kontroll av både jämnhet och tvärfall enligt metodbeskrivning VVMB 107, [23].  
Djupare än så behandlas inte jämnhet och tvärfallskontroll i denna rapport 
eftersom det inte har så mycket med utsättningstolerans att göra utan snarare 
noggrannhet i utförandet. 
 

2.4.4.4 VVMB 908  

 
Vägverket tillhandahåller denna metodbeskrivning som behandlar statistisk 
acceptanskontroll. I den finns 2 olika metoder beskrivna, variabelmetod och 
attributmetod. Variabelmetoden beskriver förfarandet vid mätning av ett större 
antal mätvärden i samma mätserie. Denna används vid nivåkontroll och beskriver 
även hur man beräknar standardavvikelse och aritmetiskt medelvärde.  
Attributmetoden används då man ställer krav på det enskilda provet t.ex. vid 
jämnhetskontroll med rätskiva.  



Teoretisk bakgrund 

23 

Metodbeskrivningen förklarar även hur man bestämmer provpunkternas läge, 
vilket man kan göra på olika vis. 50cm ska tas bort från vägen ytterkanter när man 
slumpar punkterna eftersom det räknas som stödremsa.  
Första metoden är att använda en slumpvalstabell som är en tabell med flera 
kolumner och rader med tal, som finns färdiga att tillgå. Det kan t.ex. vara 
femsiffriga tal, det har ingen större betydelse. Man väljer ut lika många tal som 
man ska undersöka punkter på vägen. Sedan tar man t.ex. de fyra första siffrorna i 
talet och delar upp i två tal. Det första, nu tvåsiffriga talet, dividerat med hundra, 
får multipliceras med längden på vägsträckan och det andra talet med bredden. På 
så vis får man ut slumpartade punkter. 
Alternativt kan användas en slumptalsgenerator som dataprogram. 
Mätutrustningar kan även innehålla en inbyggd slumpgenerator som kan användas. 
Förfarandet vid bestämning av punkter måste dock dokumenteras och kunna 
redovisas för beställaren, [24]. 

 

2.4.5 Beräkning av utsättningstoleranser 

Byggtoleransen gäller för slutresultatet och kan därför inte till fullo utnyttjas av 
mätfelet som kommer till vid utsättning. Därför har en formel tagits fram genom 
erfarenhets-återkoppling. Följande formel kan utnyttjas för beräkning av 
utsättningstoleransen enligt AMA[14]. 
 
Tu = √ k * Tb2        
 
Teckenförklaring: 
 
Tu = Utsättningstolerans 
Tb = Byggtolerans 
  k = konstant för val av säkerhetsnivå där denna för normala byggkrav kan sättas 
till 0,3-0,4. Om säkerheten av någon anledning vill ökas så kan man sätta denna till 
0,2-0,3. 

Man kan enkelt räkna med att utsättningstoleransen, vid anläggningsarbete, är 60 
% av byggtoleransen[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teoretisk bakgrund 

24 

2.5 Mätunderlag för vägbyggnad 
 
Vid vägprojektering behövs ett noggrant underlag för mängdberäkning och 
inpassning av vägmodellen. Därför skapas en terrängmodell att användas av 
projektörerna. Denna kan skapas på olika sätt och innehåller inmätta höjder för 
marknivån. Den kan även innehålla höjder för underliggande lager som är 
intressanta t.ex. bergnivån. Även anslutande vägar är av intresse men med dagens 
datorbaserade kartor kan terrängmodellen vara mycket omfattande.  
 

2.5.1 Kartor 

 
Lantmäteriet tillhandahåller detaljerade kartor över Sverige. Dessa kan användas 
för att skapa en terrängmodell genom triangulering, där man med datorprogram 
beräknar det höjder som inte finns på kartan genom att skapa trianglar mellan de 
höjder som finns inmätta i kartan. Sveriges geotekniska institut, (SGI), 
tillhandahåller geotekniska kartor över landet [26].  
 

2.5.2 Flygburen laserscanning 

 
Flygburen laserscanning utgör numera den vanligaste metoden för att ta fram 
digitaliserade terrängmodeller. Vid större inmätningar med mindre krav på 
noggrannhet kan flygplan användas men för de noggrannare modeller som behövs 
vid vägprojektering används helikopter. Helikopterns skickar ut laserstrålar mot 
marken. Tiden för den utsända strålen att komma tillbaks till sändaren mäts och 
därigenom bestäms avståndet. Helikopterns position bestäms med GNSS-teknik. 
Man kan efteråt passa in de uppmätta värdena genom att mäta in kända punkter i 
terrängen. Många punkter kan mätas med hög noggrannhet och därigenom skapa 
en omfattande terrängmodell med ganska hög precision [18].  
 

2.5.3 Handhållet instrument 

 
Man kan så klart mäta in terräng med handhållet instrument och då försöker man 
mäta 3st linjer längs vägkorridoren för att kunna skapa tvärsektioner. Detta kan 
göras med totalstation eller GNSS-instrument beroende på förutsättningar. 
GNSS-tekniken behöver som sagt tillgång till referensstation och fri väg mot 
satteliter men kan förenkla mätningen betydligt då mottagaren t.ex. kan monteras 
på ett fordon.  
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2.5.4 Mängdberäkning 

 

Då terrängmodellen görs kan endast en uppskattning av underliggande marklager 
göras enligt den geotekniska undersökning som gjorts. Därför anges ofta 
jordmängder i á-priser som anger priset per enhet, t.ex. kr/m3. Dessa mängder 
måste inmätas under byggets gång för att de verkliga värdena ska kunna erhållas. 
Man gör då en inmätning när t.ex. ett berglager har frilagts för att bestämma hur 
stor bergschakten blir. Mängderna regleras enligt de regler som angetts i 
förfrågningsunderlaget, vanligtvis MER (Mät- och ersättningsregler). 
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3 Metod och genomförande 
 

3.1 Mätnoggrannhet 
 

3.1.1 Metod 

För att besvara vår första fråga om vilken noggrannhet man kan uppnå med olika 
typer av utrustningar och referenssystem har en litteraturstudie gjorts. I något fall 
då vi haft problem att finna det vi behövt har vi fått hjälp av expertis inom 
området RTK-mätning.  

3.1.2 Genomförande 

Det här projektet har inneburit att vi varit tvungna att sätta oss in i väldigt många 
områden där förkunskaperna ofta varit dåliga eller obefintliga. Men ämnet är 
intressant och vi har fått en djupare inblick i något som i högsta grad är relevant 
för utbildningen. 

För att skapa oss en rättvis bild av hur tekniken fungerar har vi läst ett stort antal 
rapporter och letat igenom de tidskrifter och relevanta hemsidor vi kunnat finna 
som tar upp ämnena ifråga. Resultatet av denna litteraturstudie presenteras under 
”Teoretisk bakgrund”. 

Vad gäller framtagning av fakta gällande olika satellitsystem och instrument som 
används inom geodesin har Lantmäteriets hemsida varit ovärderlig. De är förstås 
mycket kunniga inom området och de hänvisar även vidare till granskade 
rapporter som är skrivna på Lantmäteriets uppdrag. Vidare har tillverkarna av 
utrustningen som idag används(Trimble, Leica, Topcon) mycket information på 
sina hemsidor som gjort vi fått en bra bild av vad för mätutrustning som finns att 
tillgå på marknaden. 

 

3.2 Bestämning av byggtoleranser 
 

3.2.1 Metod 

För att besvara frågeställningen för vilka toleranser gäller vid vägutsättning har en 
litteraturstudie gjorts. Dessutom har två personer, anställda hos trafikverket och 
vectura, kontaktats för verifikation.  
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3.2.2 Genomförande 

Litteraturstudien har omfattat nedanstående dokument och under respektive 
rubrik finns en redogörelse för den information, relevant för toleranser, som 
dokumentet innehåller.  

3.2.3 AMA/VVAMA 

Till att börja med undersöktes den litteratur som verkade relevant, dvs. AMA 
Anläggning 07 samt Trafikverkets tillägg till AMA, kallad VVAMA 09. Här 
hittades under kod BJB, som avhandlar området utsättning, hänvisningar till 
HMK-BA4, som är en handbok i mät och kartfrågor, publicerad av 
Byggforskningsrådet. Se bilaga 1. AMA Anläggning 07 hänvisar även till en Svensk 
standard för byggmätning som heter SIS/TS 21143:2007[14]. Även denna 
standard hänvisar till HMK-BA4 för byggtoleranser vid vägutsättning[17]. 

3.2.4 HMK-BA4/VVTBT 

I HMK-BA4 finns föreslagna toleranser angivna för vägbyggnad men inte för 
höjder på terrass och lager i överbyggnaden. För dessa höjdkrav hänvisas det 
istället till VÄG 94 som är en gammal publikation från Vägverket. Denna är ersatt 
med bl.a. Trafikverkets publikation VVTBT Obundna lager 09, där byggtoleranser 
i höjd gick att finna.       

Hjälptoleranser för att kunna beräkna utsättningstoleranserna för terrass och 
överbyggnad finns framtagna [17]. Dessa hittades genom bilaga D i standarden 
SIS/TS 21143:2007 där ett exempel hänvisade till framtagna produktionsråd i 
form av ”hjälptoleranser”, [19]. En sökning på ”hjälptoleranser” gjordes via 
Google. Den ledde till ATB VÄG 2005 som är publicerad av Vägverket [22]. 

Sammanfattningsvis hittas alltså byggtoleranser för vägbyggnad i publikationerna 
HMK-BA4 samt VVTBT Obundna lager 09 och ABT VÄG 2005, enligt 
hänvisningar från AMA-Anläggning 09 och den svenska standarden SIS/TS 
21143:2007.  

3.2.5 Övriga källor 

AMA Anläggning 07 är det dokument som vedertaget används som mall för 
ritningsbeskrivningar i branschen men för att bekräfta att dessa toleranser 
verkligen används kontaktades ett par källor i form av yrkesmänniskor som 
arbetar i branschen. 

Första källan var en person som arbetade med vägar och gators utformning inom 
Trafikverket i Stockholm. Denna bekräftade att AMA Anläggning 07 följs då det 
gäller byggtoleranser. 
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Nästa källa arbetar som vägprojektör på företaget Vectura. Han hänvisade till 
HMK-BA4 och SIS/TS 21143:2007 för gällande byggtoleranser. För att ytterligare 
styrka detta visade han ett utdrag ur en mängdbeskrivning, upprättad av Vectura, 
som entreprenören förväntas följa ute på bygget. Denna finns med i rapporten 
som bilaga 2. 

 

3.3 Användning av satellitbaserad mätning inom 
vägbyggnation 
 

3.3.1 Metod 

Frågor av intervjukaraktär har skickats ut till ett antal mätansvariga vid större 
infrastrukturprojekt. Vi har även varit i kontakt personligen med Thomas 
Holmqvist som är mätchef på NCC i Jönköping för att diskutera tekniken. 

3.3.2 Genomförande 

För att besvara våra frågeställningar om användningen GNSS-teknik i vägprojekt 
har vi samtalat med flera kunniga mättekniker samt skickat ut frågor av 
intervjukaraktär riktade till mätansvariga på stora vägbyggnationer. Frågorna 
syftade framför allt till att avgöra vad som anses vara de praktiska och ekonomiska 
för- och nackdelarna med användandet av GNSS inom vägbyggnation. Vi har fått 
goda resultat på utskicken, en stor andel av de vi bad svara på våra frågor har tagit 
sig tid till att hjälpa oss med detta. I resultatdelen har en sammanställning gjorts av 
de svar vi erhållit, bilaga 3 innehåller samtliga svar på våra frågor. 
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Mätnoggrannhet 
 
Mätmetod  Noggrannhet I plan  Noggrannhet I höjdled 

Absolut mätning  5‐20m  15‐25m 

DGPS  0,5‐2m  2‐3m 

Enkelstations‐RTK  10‐20mm  15‐40mm 

Nätverks‐RTK  10‐20mm  15‐40mm 

Statisk mätning  3‐5mm  5‐10mm 

Tabell 1: Mätnoggrannhet med olika metoder 

 
Vilken noggrannhet ett instrument har är svårt att säga exakt då det beror på yttre 
faktorer som påverkar instrumentet (se kap. 2.1.4), därav de stora spannen. I vissa 
lägen eller vid vissa tillfällen är dessa värden omöjliga att uppnå för att skog eller 
stora byggnader skymmer satelliterna alternativt på grund av flervägsfel. I tabellen 
ovan anges värden som normalt uppnås i de allra flesta fall och ger en god 
överblick över olika mätmetoders prestanda. Dessa värden är dock inte till någon 
större användning när det gäller att avgöra om en viss mätmetod är tillräckligt 
noggrann i ett enskilt projekt. Entreprenörerna har vid det här laget god 
erfarenhet och vet med ganska stor säkerhet hur stor ”onoggrannheten” kommer 
att vara vid ett projekt. Det händer att beställaren ställer krav på verifiering av 
mätmetoden enligt svensk standard (SIS/TS 21143:2007). Hur det går till och vad 
det innebär är beskrivet utförligare i kap. 4.2.2. 
 
Absolut mätning används mest av allehanda civila GPS-funktioner i bilar, 
mobiltelefoner och klockor och kommer inte på fråga när det gäller någon form 
av byggnation, men det är med i rapporten som en jämförelse mot de andra så att 
man klart kan se skillnaden mot mer avancerad teknik. 
 
DGPS har absolut en funktion att fylla då den är mindre känslig för störningar, 
men noggrannheten räcker inte för ett anläggningsarbete. 
 
Statisk mätning har en mycket hög noggrannhet, som dock inte kan visas i realtid 
och tar upp till flera timmar att erhålla. Därmed är det inte heller användbart med 
denna metod vid just vägproduktion. 
 

4.1.1 RTK 

 
Det som återstår är olika former av RTK-mätning(beskrivs närmare i kap 2.2). 
Där RTK med egna basstationer tycks vara det vanligaste vid större 
vägbyggen[18]. En kombination av GPS- och GLONASS-satelliter används ofta 
då man vid vissa tidpunkter på dygnet har tillgång till för få GPS-satelliter. 
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GLONASS-systemet har inte riktigt samma noggrannhet men ett större antal 
satelliter är viktigare för att erhålla en så bra position som möjligt, och 
GLONASS-satelliterna möjliggör mätning under dygnets alla timmar(se kap 2.1.1–
2.1.2). 
 
Den noggrannhet man uppnår med tekniken förklaras enklast med begreppen 
medelfel, standardavvikelse samt medelvärde(se kap. 2.3). I tabellen nedan 
redovisas vilka kvalitetstal som normalt uppnås med RTK-teknik. 
 
 Höjd  Plan 

Standardavvikelse (s)  Ca 20‐30mm  15‐20mm 

Medelavvikelse (x)  Ca ±10mm  Ca ±5mm 

Medelfel  Ca 20‐35mm  15‐20mm 

Tabell 2: Kvalitetstal RTK‐mätning 
 

Dessa värden berättar mer om hur punkterna är samlade kring den kända punkten 
och beskriver därför kapaciteten på ett helt annat sätt än exempelvis 
”noggrannheten är 2cm”. 

4.1.2 Verifiering av RTK-mätning enligt SIS 

 Om kvaliteten på mätningarna är tillräcklig för ett enskilt projekt måste enligt 
Swedish Standards Institute(SIS) avgöras från fall till fall. I SIS/TS 21143:2007 
Kap 7, ”Verifiering av RTK för detaljmätning inom ett område”, står beskrivet 
hur man avgör om RTK-teknik är något som går att använda inom planlagt 
område. I korthet går det till enligt följande: 
 
• Området för mätningsarbete avgränsas och referensstation etableras enligt givna 
regler. 
 
• 6 st. stompunkter i plan och höjd mäts in med ett givet antal upprepade 
mätningar på varje punkt. Mätaren dokumenterar olika förutsättningar för 
mätningen samt avvikelse från känd punkt i plan och höjd. Mätningarna skall 
göras med samma instrument som man ämnar använda i byggprojektet framöver. 
 
• Framför allt medelfel, men även standardavvikelse samt medelvärde för 
mätningarna beräknas. De framräknade ”onoggrannheterna” är sedan 
utgångspunkten för bestämning av vilka byggtoleranser mätmetoden kan hantera 
vad gäller inmätning, kontrollinmätning och utsättning. 
 

4.1.3 Svensk standard i praktiken 

 
En standard är inte per automatik bindande för alla utan gäller endast då 
beställaren påtalar att de vill att arbetet skall göras enligt en viss publicering. Detta 
är ett enkelt sätt för beställaren att ställa krav på utfört arbete utan att de 
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egentligen behöver ha stor kunskap om typen av arbete. I en standard av typen 
SIS/TS kan även beställaren ge rekommendationer eller krav på mjukare eller 
hårdare tillämpningar av dokumentet då de vill spara tid och pengar, alternativt att 
de anser att metoderna i standarden inte är tillräckligt noggranna för projektet[20]. 
I bilaga 2 visas ett exempel på en mängdbeskrivning där beställaren ändrat i kraven 
på just detta vis. 
 
Kraven på entreprenören är i många fall enbart de slumpmässiga nivåkontroller 
som görs för varje lager i vägkonstruktionen, vilken metod de använder för att 
uppnå dessa nivåer är upp till dem själva och är entreprenören av erfarenhet säkra 
på att de kan klara kraven med sin utrustning så gör de givetvis inte den här 
verifieringen, så länge inte beställaren kräver det vill säga.[21] 
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4.2 Bestämning av byggtoleranser 

4.2.1 Byggtoleranser i plan enl. HMK-BA4 

 

 
Figur 9: Föreslagna byggplatstoleranser i plan och höjd enl. HMK-BA4 
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4.2.2 Byggtoleranser i höjd enligt VVTBT Obundna lager 09 

 
VVTBT Obundna lager 09 anger olika byggtoleranskrav för olika lagertyper och 
kraven ställs på standardavvikelse, förhållandet mellan 
medelavvikelse/standardavvikelse samt maximal avvikelse för enstaka mätvärde. 
Nedan ses en tabell med de sammanställda kraven för de olika lagertyperna. 
Kraven gäller vid nybyggnad och om dessa krav uppfylls anses även krav på de 
olika lagrens tjocklek vara uppfyllda, [15]. 
 
 
 
Lagerbenämning:  Krav (s)  Krav (x)  Gf om (xi) 

Terrass av mtrl.‐typ 2‐5  ≤ 35  ± 25‐0,3*s  > 70 

Terrass med överyta på  ≤ 30  ± 25‐0,3*s  > 50 

bergunderbyggnad           

bestående av F‐lager,           

krossad sprängsten eller          

sorterad sprängsten          

Terrass med överyta   ≤ 50  ± 38‐0,3*s  > 100 

bestående av sorterad          

sprängsten eller berg‐          

skärning med en över‐          

liggande tätning med krav          

på lagertjocklek.          

Skyddslager belagda vägar  ≤ 30  ± 25‐0,3*s  > 50 

Förstärkningslager  ≤ 30  ± 25‐0,3*s  > 50 

Obundet bärlager  ≤ 15  ± 14‐0,4*s  > 30 

Grusslitlager  ≤ 15  ± 14‐0,4*s  > 30 

Tabell 3: Höjdkrav för olika typer av lager i 
överbyggnad        

samt terrass enl. VVTBT Obundna lager 09       

 
Teckenförklaringar (utdrag från VVTBT Obundna lager 09): 
 
s = standardavvikelse 
x = aritmetiskt medelvärde i stickprov 
aritmetiskt medelvärde = summan av ett antal mätvärden dividerad med antalet 
värden 
Gf = Grovt fel, avvikelse i enskild punkt som överstiger detta värde ska åtgärdas 
* = multipliceringstecken 
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Fig.10: Förklaring av standardavvikelse enl. VVTBT Obundna lager 09 
 
där: 
n = stickprovs storlek, dvs. antalet mätvärden i ett stickprov 
xi = enskilt mätvärde 
 

4.2.3 Hjälptoleranser enligt ATB VÄG 2005  

s (mm)  Th (mm) 

≤ 15  ± 25 

≤ 20  ± 35 

≤ 30  ± 50 

≤ 35  ± 50 

≤ 50  ± 70 

Tabell 4: Hjälptoleranser – 
produktionsråd 

enl. Tabell E4.2‐2 i ATB VÄG 2005 

 

Teckenförklaring: 

S = standardavvikelse 

Th = Hjälptolerans 

Dessa hjälptoleranser kan alltså tillämpas för att ange konkreta byggtoleranser i 
höjd för terrassering och lager i överbyggnad [22]. Th står för hjälptolerans och är 
en tolerans framräknad för att kunna användas i förhållande till kravet på maximal 
standardavvikelse [22]. Dessa hjälptoleranser kan ses som ett projekteringsstöd 
men det är förstås funktionskraven som gäller för kontroll av arbetet. 
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4.2.4 Sammanställning av bygg/utsättningstoleranser  

 PLAN  HÖJD  PLAN  HÖJD 

Vägdel:  Tb (+/‐ mm):  Tb (+/‐ mm)  Tu (+/‐ mm)  Tu (+/‐ mm) 

Släntskiva  200  4 120 2,4 

Brytpunkt  100  50 60 30 

Dike  80  50 48 30 

Terrass 1  60  50 36 30 

Terrass 2  60  50 36 30 

Terrass 3  60  70 36 42 

Vägmitt  20  se div. lager  12 se div. lager 

F‐lager  50  50 30 30 

Bärlager  35  25 21 15 

Grusslitlager  30  25 18 15 

Skyddslager  50  50 30 30 

Tabell 5: Sammanställda byggtoleranser och beräknade 
utsättningstoleranser 

 

Teckenförklaring: 

Tb = Byggtolerans 

Tu = Utsättningstolerans (beräknad till 60 % av Tb, enl. SIS/TS 21142:2007) 

Terrass 1: Terrass av materialtyp 2-5 

Terrass 2: Terrass med överyta på bergunderbyggnad bestående av 
förstärkningslager, krossad sprängsten eller sorterad sprängsten. 

Terrass 3: Terrass med överyta bestående av sorterad sprängsten eller bergskärning 
med en överliggande tätning med krav på lagertjocklek. 
 
 

4.3 Användning av satellitbaserad mätning inom 
vägbyggnation 
 

Från svaren på våra frågor till mätansvariga kan flera av våra initiala frågor 
besvaras, de ger en klarhet i vilken teknik som används vid ett modernt vägbygge 
och vad de anser är de stora förtjänsterna med GNSS inom 
anläggningsverksamheten. 
Samtliga svarande har vid sina respektive vägprojekt använt sig av maskinstyrning 
mot egna referensstationer. SWEPOS nätverks-RTK har i något fall använts tidigt 
i projektet innan referensstationer etablerats. De olika byggföretagen har egna 
system för korrektioner av data och hur den kommuniceras till 
mottagaren(NCCNet och en ”leica/spider-lösning” nämns i svaren). Antal 
referensstationer som används beror på hur långsträckt projektet är. 
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Enighet verkar råda i hur långt i vägbyggnationen noggrannheten med GNSS-
mätning räcker till. Samtliga svarande använder sig av maskinstyrning med hjälp av 
GNSS i alla moment före bärlagerjusteringen med hyvel, där används totalstation 
eller annan form av lasermätning för bättre mätvärden i höjdled. Vid alla 
vägarbeten som är med i undersökningen där det förekommer broar uppges 
noggrannheten med GNSS vara otillräcklig för utsättning av dessa. 
 

4.3.1 Fördelar 

De praktiska fördelarna med användning av GNSS i kombination med ett 
grävsystem till maskinerna uppges sammanfattningsvis vara: 
 
• Markant mindre utsättningsarbete. Mätteknikerna kan i större grad ägna sig åt 
inmätningar och kontroller. 
 
• Maskinerna kan göra arbetet exaktare och snabbare. Det blir rätt från början och 
man slipper gå över sträckan i flera omgångar för att göra ett moment i taget 
 
• Maskinförarna får en väldigt god överblick över vad som skall göras. De har en 
tredimensionell modell av det aktuella vägprojektets ritningar inlagda i datorerna 
och vet därmed exakt till vilken nivå de skall gräva eller fylla vid just den 
positionen de befinner sig. De blir flexiblare och kan välja att fortsätta jobba 
någon annanstans ifall de stöter på problem på ett ställe.  

 
Fig.11: Display monterad i bandschaktare 
 
• Maskinförarna känner att de är mer självgående samt blir mer involverade i 
byggprocessen, de blir inte beroende av att ha en medarbetare med sig som under 
tiden arbetet pågår kontrollerar höjder och lutningar. 
 
• Vissa inmätningar kan göras med hjälp av maskinerna, t.ex. för beräkning av 
volymen på en urgrävning. Mätdatan överförs in till kontoret för beräkning. 
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De ekonomiska fördelarna hänger förstås i mångt och mycket ihop med de 
praktiska. Det minskade utsättningsarbetet sparar in på mätpersonal. Man får 
väldigt hög utnyttjandegrad på maskinerna då de inte är beroende av utsättning 
och alltid kan se i 3d-modellen vilka nivåer som eftersträvas. De mer exakta 
schakterna bidrar enligt en av de svarande till minskade transporter. Alla de här 
sakerna bidrar till att man sparar pengar och att projektet går att genomföra under 
en mycket kortare tidsperiod. 
 

4.3.2 Nackdelar 

Även några nackdelar nämns i svaren även om de vida överskuggas av de positiva 
effekterna som påtalas. Dock är nackdelarna minst lika intressanta då man där kan 
finna utvecklingspotentialen. Det som nämns i svaren är: 
 
• Ännu är inte noggrannheten tillräcklig för att man helt kan sluta använda 
totalstation och avvägningsinstrument 
 
• Man blir väldigt beroende av att systemet fungerar. Låg satellittillgänglighet, dålig 
täckning på GSM-nätet och krångel med datorer och kablar är saker som kan göra 
att maskiner blir stillastående. 
 
• Den minskade utsättningen i terrängen gör att platsansvariga inte får samma 
överblick som de som styr maskinerna. De kan inte på samma sätt orientera sig i 
terrängen och se hur det slutligen ska se ut. Detta är ett bekymmer som nämns av 
flera i undersökningen. 
 
• Utöver kunnig mätpersonal som vet hur systemet fungerar krävs även kunskap 
hos maskinförarna, många är duktiga men alla har inte samma erfarenhet av 
tekniken och det kan resultera i missförstånd eller fel. 
 
• På marknaden finns en uppsjö av olika filformat de olika tillverkarna och 
aktörerna i byggprojektet använder sig av för ritningar, terrängmodeller och 
motsvarande. Ofta använder sig inte heller alla maskiner av samma system vilket 
gör att de behöver olika filformat i sina datorer. Detta skapar merarbete för de 
mätansvariga i form av filkonverteringar. 
 
Att GNSS till maskinstyrning vid större projekt lönar sig är det inte någon som 
tvekar på längre, men investeringskostnaden är stor både för entreprenadföretag 
och för maskinägare. Utöver kostnader för GNSS-mottagare och grävsystem 
tillkommer bl.a. kostnader för programvaror för olika system och framtagning av 
terrängmodeller i 3d. 
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4.4 Mätnoggrannhet kontra byggtoleranser 
 

Siffrorna för RTK i tabellen i kap. 4.1 får anses vara representativa för de värden 
som normalt klaras i 95 % av mätningarna. De kvalitetstal som istället ofta ligger 
till grund för avgörandet av vilka toleranser som klaras är medelfel, 
standardavvikelse och medelavvikelse, vad dessa innebär förklaras närmare i 
kapitel 2.3. 
 
I AMA Anläggning 07 hänvisas för toleranser vid vägutsättning till HMK Ba4, den 
i sin tur hänvisar vidare till ett dokument som senare ersatts med VVTBT 
obundna lager, för toleranser i höjd för respektive lager. Toleranserna i höjd är de 
som fokus legat på i denna rapport då föreslagna toleranser i plan inte är av lika 
stor vikt samt att de utan bekymmer klaras med RTK-mätning. 
 
VVTBT har satt konkreta krav på nivåer för de olika lagren i vägkroppen. Dock 
beror nivåkraven på vilken standardavvikelse från projekterade nivåer man får vid 
sina kontrollmätningar. Det betyder i praktiken att ju jämnare lagret är desto mer 
får det avvika från förväntad nivå, upp till en viss gräns. Detta innebär att med 
hjälp av dessa funktionskrav är det svårt att på förhand avgöra vilka 
byggplatstoleranser som gäller och därmed kan heller inte utsättningstoleranserna 
uppskattas särskilt noggrant. Av denna anledning tog man i en tidigare version av 
kravtexten fram hjälptoleranser för att förenkla för entreprenören. 
 
 PLAN  HÖJD  PLAN  HÖJD 

Vägdel:  Tb (+/‐ mm):  Tb (+/‐ mm)  Tu (+/‐ mm)  Tu (+/‐ mm) 

Släntskiva  200  4 120 2,4 

Brytpunkt  100  50 60 30 

Dike  80  50 48 30 

Terrass 1  60  50 36 30 

Terrass 2  60  50 36 30 

Terrass 3  60  70 36 42 

Vägmitt  20  se div. lager  12 se div. lager 

F‐lager  50  50 30 30 

Bärlager  35  25 21 15 

Grusslitlager  30  25 18 15 

Skyddslager  50  50 30 30 

Tabell 5: Sammanställda byggtoleranser och beräknade 
utsättningstoleranser 

 
 
AMA Anläggning 07 hänvisar till SIS/TS 21143:2007 för att erhålla lämpliga 
medelfel vid utsättning med givna toleranskrav i plan och höjd. I standarden står 
förklarat hur man metodiskt går tillväga för att kontrollera hur noggranna värden 
man erhåller med sin mätutrustning på byggplatsen(se kap 4.2.2). De använder 
medelfel som avgörande faktor för vilka byggplatstoleranser man kan hantera. 
Medelfelet för RTK-mätningar bör avgöras från projekt till projekt, då kvaliteten 
på mätningen beror på ett flertal faktorer. Medelfelet bör inte vara större än 
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hälften av utsättningstoleransen för att man enligt statistiska beräkningar skall 
klara kraven med en konfidensgrad på 95 %. Utsättningstoleransen är satt till 60 % 
av den totala byggtoleransen.  
 

 
  Utsättningstoleransen beräknas vara 60 % av den totala byggtoleransen. 

            Medelfelet bör inte överstiga hälften av utsättningstoleransen               
 
 
Vilket innebär att om byggtoleransen är satt till ±50 mm i höjd så får inte 
medelfelet överstiga 15 mm med vald mätmetod. 
 
Standarden i sig har inga förslag på toleranser i något skede utan ger bara 
begränsningar av vilka toleranskrav man klarar med uträknat medelfel. Om man 
då utgår från de tidigare nämnda hjälptoleranserna som fanns tillsammans med 
funktionskraven i den tidigare gällande ATB Väg 2005, så kan man jämföra sina 
kvalitetsvärden från verifieringen av mätmetoden med dessa, och därmed avgöra 
vad i projektet som är möjligt att använda RTK-mätning till. 
 
 
  Höjd  Plan 

Standardavvikelse (s)  Ca 20‐30mm  15‐20mm 

Medelavvikelse (x)  Ca ±10mm  Ca ±5mm 

Medelfel  Ca 20‐35mm  15‐20mm 

Tabell 2: Kvalitetstal RTK‐mätning 

 
Dessa siffror är ungefärliga och härstammar från fem olika SWEPOS-projekt som 
syftat till att undersöka noggrannheten med nätverks-RTK, se tabell i bilaga 4. Vad 
gäller RTK-mätning mot egna referensstationer finns väldigt få undersökningar att 
tillgå. Det vi kan göra är att använda tillverkarnas egna specifikationer på 
förväntad prestanda för GNSS-mottagare, vilket borde medföra ett någorlunda 
rättvist resultat. 
 
 
Leica Viva GNSS GS12 mottagare  Medelfel 

Horisontal  10mm + 1 ppm 

Vertikal  20mm + 1 ppm 

Tabell 6: Medelfel för Leica GNSS‐mottagare 

 
Värdena som anges är enligt tillverkarna vad som kan förväntas under normala 
konditioner vad gäller antal satelliter, hinder, observationstid, flervägsfel etcetera. 
Tillägget på 1 ppm innebär att felet förväntas öka med 1mm/km från 
referensstation. Sammanfattningsvis är det möjligt att med hjälp av egna 
referensstationer överträffa noggrannheten hos SWEPOS nätverks-RTK på korta 
avstånd, det är dock marginellt och använder vi oss i en vidare jämförelse mot 
byggtoleranser av 20mm som förväntat medelfel i höjdled har vi valt ett värde som 
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i de allra flesta fall får anses vara bra. Om vi räknar baklänges kan vi se vilka 
hjälptoleranser den här metoden klarar av: 
 
Anta ett medelfel i höjd på 20mm. Medelfelet får vara högst halva 
utsättningstoleransen(Tu) vilket medför att Tu=20*2=40mm. Då 
utsättningstoleransen förutsätts vara 60 % av den totala byggtoleransen betyder 
det att den lägsta toleransen som klaras är 40/0,6=67mm 
 
Detta betyder att det enda som går att hantera med GNSS-mätning är terrass av 
typ 3. Detta stämmer inte överens med vad entreprenörerna uppger att det kan 
använda det till. Hjälptoleranserna är dock ej krav utan endast en vägledning av 
vilka värden man bör ha för att klara funktionskraven som ställs i VVTBT, se 
tabell nedan. 
 
 
Lagerbenämning:  Krav (s)  Krav (x)  Gf om (xi) 

Terrass av mtrl.‐typ 2‐5  ≤ 35  ± 25‐0,3*s  > 70 

Terrass med överyta på  ≤ 30  ± 25‐0,3*s  > 50 

bergunderbyggnad           

bestående av F‐lager,           

krossad sprängsten eller          

sorterad sprängsten          

Terrass med överyta   ≤ 50  ± 38‐0,3*s  > 100 

bestående av sorterad          

sprängsten eller berg‐          

skärning med en över‐          

liggande tätning med krav          

på lagertjocklek.          

Skyddslager belagda vägar  ≤ 30  ± 25‐0,3*s  > 50 

Förstärkningslager  ≤ 30  ± 25‐0,3*s  > 50 

Obundet bärlager  ≤ 15  ± 14‐0,4*s  > 30 

Grusslitlager  ≤ 15  ± 14‐0,4*s  > 30 

Tabell 3: Höjdkrav för olika typer av lager i 
överbyggnad enl. VVTBT Obundna lager 09     
 
Det är dessa värden som kontrolleras enligt statistiskt acceptanskontroll. Man 
mäter nivån på färdigt lager på slumpmässigt utvalda koordinater i plan(se kap 
2.1.4 för utförlig beskrivning). Vid varje punkt noteras en avvikelse från 
projekterad höjd. När alla punkter är inmätta räknar man ut standardavvikelsen(s) 
samt medelvärdet av avvikelserna(x). Det är sedan dessa värden som i VVTBT 
används för att avgöra om lagret i vägen är godkänt så att anläggningen av nästa 
lager kan påbörjas. 
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Entreprenörerna uppger att de lyckas klara dessa toleranser, förutom kraven på 
bärlager och grusslitlager där kraven är mycket hårt ställda. I diskussionen tar vi 
upp möjliga anledningar till att vårt resultat inte samstämmer med vad som är 
möjligt i verkligheten enligt de entreprenörer vi haft kontakt med. 

 

5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Mätnoggrannhet 

Vår första fråga om vilken noggrannhet entreprenörerna uppnår med tekniken har 
i första hand besvarats genom en litteraturstudie. Vi hade till en början föreställt 
oss att det fanns flera metoder som användes och att vi skulle kunna göra en 
jämförelse dem emellan. Allt eftersom visade det sig dock att endast RTK-
tekniken är den som kan användas då tekniken är överlägsen de andra metoderna 
vad gäller positionsbestämning. Generellt brukar man ange att man uppnår 
centimeternoggrannhet med tekniken, vilket sedan visade sig inte betyder särskilt 
mycket. Andra kvalitetsbegrepp måste användas för att förtydliga teknikens 
”onoggrannhet”, vi hittade begreppen medelfel, standardavvikelse samt 
medelvärde i en teknisk standard utgiven av SIS (SIS TS 21143:2007), i HMK 
Geodesi  Detalj förklaras närmare innebörden av dem. För att hitta dessa 
kvalitetstal för mätning med tekniken räcker inte vanliga ”informationsblad”. Vi 
har studerat tester gjorda på uppdrag av Lantmäteriet, de har en hel del kunskap i 
ämnet och är med och utvecklar den Nätverks-RTK som Swepos tillhandahåller. 
Information om mätning mot detta nätverk av referensstationer finns väl 
dokumenterat och dess noggrannhet finns testat i ett flertal rapporter, däremot har 
vi haft svårigheter med att hitta uppgifter på vad entreprenörerna uppnår för 
noggrannhet vid mätning mot egna referensstationer längs byggplatsen. Kontakt 
togs med Dan Norin på lantmäteriet som uppgav att man i dessa fall ofta  
använder sig av de specifikationer som anges av tillverkarna av utrustningen som 
utgångspunkt. Detta ger värden som är någorlunda likvärdiga de kvalitetstal 
Swepos nätverks-RTK uppnår, åtminstone vid mätning på korta avstånd från den 
egna referensstationen.  
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5.1.2 Bestämning av byggtoleranser 

Målet var att reda ut vilka toleranser som gäller vid vägbyggnad i syfte att kunna 
jämföras med mätnoggrannheten för olika mätutrustningar. Då olika beställare 
kan använda sig av olika byggregler inriktades arbetet mot att reda ut Trafikverkets 
krav till att börja med. Andra beställare kan t.ex. vara kommuner och de är inte 
bundna av Trafikverkets krav. Det skulle visa sig att Trafikverket har en djungel av 
olika föreskrifter och att reda ut vilka som var relevanta var tidsödande och 
mycket läsning har gjorts i ”fel” publikationer. De kan antingen vara föråldrade 
eller behandla saker som inte är relevanta för toleranser. En föreställning, som 
författarna av denna rapport hade, var att kraven på vägar skulle ställas på färdigt 
slitlager. Kanske med något stickprov för att kontrollera att tjocklekar på 
underliggande lager var någorlunda korrekta. Därför letades VVTK (Vägverkets 
tekniska krav) och VVTBT Bitumenbundna lager igenom efter denna fakta. Men 
inget fanns att finna som kunde tolkas som byggtoleranser. Vi letade även i AMA 
Anläggning under rubriker för utsättning och slitlager men inga toleranskrav fanns 
heller där att finna. Fackmän kontaktades både inom Trafikverket och ibland 
entreprenörer men de kunde enbart hänvisa till att AMA Anläggning följdes. Ett 
tag trodde vi därför att det inte fanns några andra toleranskrav än de som anges 
för tvärfall och ojämnhet i bitumenbundna lager. Vi började med ett arbete att 
räkna om dessa till någon slags toleranskrav som kunde vara användbara för 
utsättning men insåg att det skulle kräva mycket mer arbete än vad som ges 
möjlighet till i detta examensarbete.  

Under denna period hade vi inte haft en tanke på att titta på de underliggande 
lagrens kravtexter. Det kändes så självklart att det var vägytan som var viktig. Men 
ett genombrott kom då vi fick informationen från Vectura och tillgång till 
standarden SIS/TS 21143:2007 samt en del av en upprättad ritningsbeskrivning 
från dem. Vi började leta i AMA Anläggning under respektive obundet lager och 
där fanns hänvisningar till VVTBT Obundna lager för nivåkrav. Dessutom fanns 
både i AMA och i den svenska standarden hänvisningar till HMK-BA4 för 
byggtoleranser. Det framgick även tydligt att den som använder AMA Anläggning 
i sina ritningsbeskrivningar per automatik tvingar entreprenören att följa dessa 
krav. Eftersom AMA kan antas användas av även kommuner kan dessa toleranser 
ses om de gällande för i princip all offentlig vägbyggnad. Detta ger en hög validitet 
och mycket säkra källor eftersom kraven ställs av myndighet och är så pass 
omfattande att förmodligen ingen annan organisation skulle komma på tanken att 
skriva egna kravtexter.  

Vad det gäller Trafikverkets sätt att ersätta gamla publikationer känns det väldigt 
rörigt gjort. Ett exempel är att ATB VÄG (Allmän teknisk beskrivning), som var 
en ganska heltäckande publikation för krav på vägar, ersatts med en mängd olika 
publikationer som VVTK, VVTBT, VVAMA. Detta gör det oerhört svårt att 
hamna i den publikation man egentligen söker. Titeln kan kännas mycket 
missvisande. Det hade underlättat om Trafikverket hade lagt ner arbete på en 
samordnande publikation som leder brukaren till den text man söker och som 
även förklarar vilka publikationer som utgått och vart man nu finner den 
uppdaterade informationen från densamma.  
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5.1.3 Användning av satellitbaserad mätning inom vägbyggnation 

För att besvara våra frågor om vilken teknik som används idag och vilka praktiska 
för- och nackdelar som finns med tekniken, valde vi att fråga de kunniga i 
branschen. Givetvis hade efterforskningar gjorts innan frågorna skickades ut till 
valda mätansvariga och vi hade en god föreställning av hur svaren skulle se ut. 
Men svaren bekräftade inte bara det vi redan hade en uppfattning om, de kom 
även att peka på praktiska saker som endast uppfattas av de som arbetar med 
tekniken dagligen. Frågorna var av intervjukaraktär och de svarande gavs utrymme 
att formulera sig efter eget tycke, det handlar alltså inte om en enkät och svaren 
har inget större värde rent statistiskt, men de mätansvariga som svarat på frågorna 
i denna rapport har givit oss en god uppfattning av vad branschen anser om 
tekniken. Flera av de svarande tog upp liknande för- och nackdelar vilket gjorde 
det lättare att dra slutsatser av svaren. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Mätnoggrannhet 

I slutändan gjordes omfattande utredning av mätnoggrannheten endast för RTK-
teknik som visade sig vara den enda teknik som kommer på tal när det handlar om 
vägbyggnationer. Vad de andra metoderna (absolut mätning, DGPS och statisk 
mätning) uppnår för medelfel, standardavvikelse samt medelvärde blev i detta fall 
oväsentligt och undersöktes därmed inte närmare. Som tidigare nämnt är det nära 
på omöjligt att säga vilken nivå av noggrannhet man uppnår med tekniken vid ett 
visst tillfälle då det beror på ett flertal faktorer. De resultat vi visar är värden som 
baseras på stora undersökningar och ett mer rättvist resultat än så går inte att få. 
Att man kan mäta in sin position med denna exakthet är ganska fantastiskt, det är 
svårt att förstå hur denna noggrannhet kan uppnås med hjälp av satelliter som är 
20 000 km ifrån mottagaren. 

5.2.2 Bestämning av byggtoleranser 

Målet att undersöka om byggtoleranserna vid nybyggnad av väg kan uppfyllas med 
GNSS-mätning förutsätter att man vet vilken noggrannhet som krävs vid arbetet. 
Detta har vi rett ut till den grad som går med den tid vi haft att tillgå. En djupare 
analys av funktionstoleranserna hade själklart varit befogad om detta hade varit ett 
större arbete. Man skulle t.ex. kunna reda ut hur de så kallade ”hjälptoleranserna” 
är framtagna, vilket förbryllat oss en del. Det kan även tänkas vara intressant att 
veta varför dessa är utelämnade i VVTBT-publikationerna, som är de senast 
publicerade riktlinjerna. Att kontakta Trafikverket i dessa frågor och få tag i 
relevant person är dock, som vi fått erfara, inte helt enkelt.  
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Om vi summerar toleransarbetet från början så hittades toleranskrav för 
plantoleranser i HMK-BA4 och detta var det första försöket att etablera några 
toleranser i plan för vägbyggnad. De beskrivs endast som riktvärden i HMK men 
då AMA hänvisar till att dessa ska följas kan de tolkas som tvingande. Trafikverket 
har dock inte, så vitt vi kunnat hitta, någon efterkontroll för toleranser i plan så 
som angivits så noggrant för nivåtoleranser.  

För att gå vidare på nivåkrav så har som bekant Trafikverket angett tre typer av så 
kallade funktionskrav. Dessa gäller för terrass samt alla obundna 
överbyggnadslager i vägen. Dessa är kraven på maximal standardavvikelse, 
medelavvikelse och enstaka grova fel. De är förmodligen till stort behag för 
beställaren men ger entreprenören helt klart ett huvudbry. Det är mycket svårt att 
förutse hur man ska uppnå dessa mål, bortsett från det för enstaka grovt fel. Man 
får när man pratar med entreprenörer intrycket av att de tycker kraven är ganska 
diffust formulerade. Att dessutom medelavvikelsekravet är beroende av hur stor 
standardavvikelsen är gör inte problemet mindre. 

Hjälptoleranserna bidrog dock med den info vi behövde för att ta fram ett 
komplett underlag med toleranser som är användbara vid utsättning.  

Att försöka dra några som helst slutsatser med bara funktionskraven som underlag 
hade blivit för opålitligt. Även om det finns en del efterforskningar gjorda på 
standardavvikelsen för olika mätutrustningar så är differensen mellan dessa och 
standardavvikelsen för den färdiga vägytan förmodligen inte möjlig att uppskatta 
utan att man gör omfattande studier av just detta.  

De nivåkrav som söktes från början, dvs. kraven på slitlagret, var enbart angivna 
som krav på jämnhet och tvärfall. Detta beror på att man med asfaltläggaren kan 
lägga asfalten med så precis tjocklek att de undre lagren blir avgörande för 
slutresultatet. Dessa krav anser vi därför ha mer med utförande och 
yrkesskicklighet hos maskinisterna att göra än med själva vägutsättningen. Det kan 
dock tilläggas att det bara för att nivåkraven är uppfyllda på underliggande lager 
inte behöver innebära att man klarar kraven på slitlagret. Det kan behöva justeras i 
efterhand enligt en erfaren entreprenör som bidragit med god information om 
detta. 

 



Diskussion och slutsatser 

45 

5.2.3 Användning av satellitbaserad mätning inom vägbyggnation 

Svaren från de frågor vi skickade ut till mätansvariga innehåller bra information 
om hur tekniken används idag. Samtliga svarande använde sig av egna 
referensstationer, anledningen till detta kan möjligen vara bättre precision på korta 
avstånd alternativt en lägre kostnad. I något svar ser vi att försök har gjorts att gå 
ännu längre och även göra bärlagerjusteringen med hjälp av satellitmätning, detta 
är något som även Thomas Holmqvist på NCC nämnde och menade att resultaten 
av detta var blandade. Kanske kan vi inom en snar framtid se att teknikens 
utveckling gör att det är möjligt i större utsträckning. Vi ser också i svaren vilken 
fördel  det är om alla i projektet arbetar med samma mjukvara. Information kan 
överföras åt båda hållen mellan maskin och projektledning  utan att data 
försvinner eller måste arbetas om. Av vilken anledning de använde olikartade 
system i ett projekt eller tvärt om att alla inblandade i projektet arbetade i samma 
program, har vi inte utrett närmare utan konstaterar bara att så är fallet. 
Maskinstyrning med hjälp av GNSS är numera mycket vanligt av ett stort antal 
anledningar, det ekonomiska är förstås den viktigaste. 

 
Fig.12: Display för maskinstyrning 
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5.2.4 Mätnoggrannhet kontra byggtoleranser 

I jämförelsen mellan mätnoggrannheten med RTK-teknik och fastställda 
byggtoleranser så visade det sig att det är svårt att uppnå kraven om man utgår 
från de hjälptoleranser vi funnit och att felet som härrör från utsättningen får 
uppgå till 60 %. I detta fall fick enbart terrass av enklaste slag utföras vilket inte 
överensstämmer med hur entreprenörerna använder tekniken i verkligheten. Dock 
måste vi igen poängtera att dessa hjälptoleranser ej är krav utan en hjälp för 
entreprenörerna att se vilka lager de kan hantera med vald mätmetod. De krav 
som istället ställs på nivåer på färdiga lager i VV TBT Obundna lager 09 är de som 
används i praktiken och som efterföljs med hjälp av kontroller av slumpmässigt 
utvalda punkter på vägen, men hur färdigt lager följer nivån på mätningarna beror 
på fler faktorer än bara mätutrustningen, t.ex. den mänskliga faktorn. 

Hur bra resultat man får vid dessa kontroller jämfört med vilka kvalitetsvärden 
man har vid sina mätningar vid projektet skulle vara en intressant fråga att gå 
vidare med, men denna undersökning är omfattande och ryms inte inom ramarna 
för detta examensarbete. Vi vågar inte gissa hur nära den rätta nivån 
grävmaskinisten kommer i sitt arbete och även om han skulle följa anvisningar 
från datorn till punkt och pricka så skall lagret packas i efterhand. Hur mycket 
lagret sjunker ihop vid packning beror i sin tur bland annat på hur materialets 
fraktionskurva ser ut samt dess vattenmättnadsgrad. 

Kanske är det inte rättvist att använda 60 % av den totala byggtoleransen som 
utsättningstolerans när man talar om maskinstyrning, egentligen kontrollerar 
maskinisten nivån på sitt lager med skopan och arbetar vidare när han är nöjd. 
Följer han då mätnivåerna på millimetern, vilket kanske inte är troligt, så bör man 
inte tala om utsättningstolerans på samma sätt som man gör vid traditionell 
utsättning av väg med käppar och flukter. I det fallet är väglagret exakt på den 
nivån som den goda kvaliteten på mätningarna medför, och det enda som återstår 
är packningen vilket i sig kan förberäknas någorlunda. Om så är fallet måste 
grävmaskinisten ges större utrymme än de 60 % av byggtoleransen som vi räknat 
med i resultatet. Det låter rimligt att en högre andel skall användas men vi kan inte 
basera ett resultat på antagna värden. 

Kort sagt så finns egentligen inga reella krav på kvaliteten på mätningen, endast på 
färdig produkt och dess utseende beror på fler faktorer än endast mätningen. Om 
entreprenörerna klarar kraven för exempelvis förstärkningslager betyder det att 
utsättningstoleransen kan ges en större andel av byggtoleransen vid beräkningar än 
60 % vid maskinstyrning med hjälp av GNSS-mätning, vilket vi har använt oss av i 
våra beräkningar då det är den andel man generellt använder vid beräkning av 
toleranser. 

I fallet med förstärkningslager ser kraven ut enligt följande(utdrag ur tabell 3): 

Lagerbenämning:  Krav (s)  Krav (x)  Gf om (xi) 

Förstärkningslager  ≤ 30  ± 25‐0,3*s  > 50 

 
Jämför detta mot framtagna kvalitetsvärden från Swepos nätverks-RTK: 
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  Höjd 

Standardavvikelse (s)  Ca 20‐30mm 

Medelvärde (x)  Ca ±10mm 

Medelfel  Ca 20‐35mm 

Tabell 2: Kvalitetstal RTK‐mätning 

 
Vi kan vid en jämförelse se att det som kan ställa till bekymmer är den höga 
standardavvikelsen med RTK-teknik som är på gränsen till för stor, men så länge 
den klaras borde vi vara på säker mark då medelvärdet är väsentligt närmare den 
riktiga nivån. Vi har som tidigare nämnts inte undersökt i hur stor omfattning 
mätvärdena i slutändan påverkar slutresultatet, men möjligheten finns att 
grävmaskinisten gör en jämnare yta än vad som är möjligt bara med hjälp av 
datorn i och med att han ser ytan framför sig och kan korrigera där det inte ser 
”rätt” ut. I så fall blir standardavvikelsen vid kontroll av färdigt lager lägre än vad 
tekniken klarar. Detta lämnar vi dock med varm hand över till någon annan att 
undersöka. 

Om man ser lite bredare än till bara toleranser och mätnoggrannhet finns en stor 
fördel med maskinstyrning, som ofta använder GNSS-teknik för positioneringen, 
jämfört med traditionell utsättning med stakkäppar. Då t.ex. en vertikalkurva 
byggdes med hjälp av ”stakkäppsutsättning” kunde man se att kurvan egentligen 
bestod av raklinjer formade som sekanter i kurvan eftersom utsättningen var så 
pass gles i förhållande till kurvradien [21]. Med maskinstyrning blir en kurva 
verkligen cirkelformad då hela vägmodellen styr utsättningen i varje punkt på 
vägen. Detta är så klart värt mer för slutresultat och i förlängningen körkomforten 
än vad en exakt utsättning är. Samma goda fördelar med maskinstyrning får man 
t.ex. vid skevningsutjämningar. Detta borde medföra att maskinstyrning i vissa fall 
uppfyller funktionskraven bättre än andra metoder trots en sämre noggrannhet i 
instrumentet. 
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5.3 Slutsatser 
En slutsats som kan dras är att den beställare som använder sig av AMA 
Anläggning 07 vid upprättande av bygghandling också anger toleranskrav i både 
plan och höjd för alla vägens lager.  

Ska man jämföra mätnoggrannhet med de hjälptoleranser i höjd som beskrivits så 
är GNSS-tekniken otillräcklig för den noggrannheten som ställs. Dessa 
hjälptoleranser speglar dock inte funktionskraven till fullo utan är bara ett slags 
hjälpmedel för att räkna ut rimliga utsättningstoleranser.  

Entreprenörer vittnar om att GNSS-teknik kan användas vid anläggning av 
samtliga obundna lager undantaget bärlagerjustering för att uppfylla de 
funktionskrav som ställs på vägen. Detta verifieras med de efterkontroller som 
görs på vägens färdiga lager. 

De entreprenörer som är vana vid större vägprojekt har även stor kunskap om 
GNSS-teknik och använder den flitigt. 

Det finns stora fördelar med användandet av GNSS-tekniken. Smidighet, en god 
överblick för maskinföraren och tidsbesparing är några av dem 

Men det finns även vissa nackdelar som dålig kompabilitet mellan olika märken på 
utrustning, onoggrannheten som inte tillåter att man helt slutar använda annan typ 
av mätutrustning samt att platsansvariga tappar överblicken över bygget. 
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6.2 Figurer 

 
Fig.1 Maskiner med GNSS-mottagare monterade 
 http://www.maetcenter.com/1.0.1.0/387/images//1523_3abfce424

ea367c993777b8012d1c87095.jpg 
 
Fig.2 Satelliter i omloppsbanor 
 http://media.defenseindustrydaily.com/images/SPAC_GPS_NAVS

TAR_IIA_IIR_IIF_Constellation_lg.gif 
 
Fig.3 Bild på satellit 
 http://www.pinky.nu/img/gps.jpg 
 
Fig.4 Illustration absolut mätning 
 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=4860 
 
Fig.5 Förklaring till behovet av flera satelliter, 

http://www.e.kth.se/~e98_dak/gps/ 
 
Fig.6 Illustration relativ mätning 
 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=4860 

Fig.7 Sambandet mellan noggrannhet, precision och riktighet, 
Lantmäteriverket, HMK Geodesi Detalj. Gävle 1996. ISBN 91-7774-
041-6 

Fig.8 Vägkroppens uppbyggnad 
 http://www.merox.se/uploads/images/462/SIThumb_510xr_norm

alsekvag.jpg 

Fig.9 Föreslagna byggplatstoleranser i plan och höjd enl. HMK-BA4, 
Byggforskningsrådet, HMK-BA4. Stockholm: Byggforskningsrådet, 
1998. 

 
Fig.10 Förklaring av standardavvikelse enl. VVTBT Obundna lager 09, 

Vägverket, VVTBT Obundna lager 09. Publikation: 2009:117. 
Stockholm: Vägverket, 2009-09. [e-bok] Tillgänglig: Trafikverkets 
webbutik för publikationer och informationsmaterial. 

 
Fig.11 Display monterad i bandschaktare 
 http://www.scanlaser.se/media/images/umc3d_300.jpg 
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Fig.12 Display för maskinstyrning 
 http://www.liljedalgeodesi.se/wp-content/gallery/galleri/matning-

4.jpg 
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Bilaga 1 
 
Utdrag ur AMA-Anläggning 07 
 
BJ  GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 
BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR  
 GRUNDLÄGGNING AV HUS 
 
 KONTROLL OCH PROVNING AV INSTRUMENT 
 Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och  
 Dokumenteras enligt SIS/TS 21143:2007 
 
BJB.1 Stomnät 
 Stomnät ska kontrolleras så att ursprunglig noggrannhet bibehålls under  
 arbetenas utförande. Kontrollmätningar ska dokumenteras. 
 
 Stomnät i plan och höjd ska utföras enligt SIS/TS 21143:2007. 
 
 Entreprenören ska upprätta mätningsprogram enligt SIS/TS 21143:2007. 
 
 Mätningsprogrammet ska godkännas av beställaren innan arbetet påbörjas. 
 

Entreprenören ska ombesörja allt arbete för etablering av ny stompunkt som 
ersättning för skadad eller borttagen punkt. Punktbestämning ska utföras med 
Motsvarande teknik och noggrannhet som initiellt utfördes för den skadade eller 
borttagna punkten. 
 
Mätdata, beräkning och lägesdata ska redovisas. 
 

BJB.3 UTSÄTTNING 
 
BJB.33 Utsättning för väg, plan o d 
 
 Utsättning för väg inklusive sidoområde kan baseras på byggtoleranser enligt 

HMK Bygg & Anläggning BA4 kapitel 7.2 figur 9 och 10. Med dessa 
byggplatstoleranser erhålls enligt SIS/TS 21143:2007 tabell 19 lämpliga medel- 
fel vid utsättning. 
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BILAGA 3

 Samtliga svar på frågor till mätansvariga vid stora vägprojekt

  1. Vilka mätmetoder för vägutsättning används i projektet? (t.ex. maskinstyrning med totalstation, mot egen 
referensstation med GPS, SWEPOS Nätverks-RTK eller enbart utsättning med traditionella metoder som 
totalstation och avvägningsinstrument) 

A: Vi använder i huvudsak GPS/Glonass med egen basstation ansluten till NCCNet. NCCNet är ett system 
som sänder ut referensdata via GPRS istället för radio. Basen i Mörlunda var den första som placerades på ett 
större enskilt projekt. Till nivåkontroller, styrning av bärlagerjustering med hyvel och till broutsättning 
använder vi totalstation. 

B: Vi använder oss till viss del av alla dom här metoderna i projektet. NVRTK lite i början av projektet, 
maskinstyrning med totalstation kommer det att bli en del när vi ska hyveljustera bärlager innan asfalt. All 
terrassering sker med hjälp av GNSS (GPS+GLONASS) och maskinsystem på grävmaskiner och 
bandtraktorer mot våra egna referensstationer, vi har två st för det här projektet.

C: Vi använder GPS med egna referensstationer.(3 stationer längs sträckan) Maskinstyrningen använder GPS 
föutom vid justering av bärlager då vi använder totalstation eller millimeterGPS (Lasernivåinstrument 
kopplad till GPS:en). Totalstation och avvägare används vid broutsättningarna.

D: Vid nästan all schakt används grävmaskin med GNSS mot Peabs egen Leica/spider-lösning (eller 
SWEPOS) som referens så länge noggrannheten är tillräcklig, dvs tom underbyggnaden. Därefter använder vi 
totalstation, antingen för maskinstyrning av t ex hyvel eller för utsättning med traditionella flukter eller 
”realtidsutsättning”. All betong sätts ut med traditionell teknik, totalstation, laser etc

2. Om ni har gjort utsättningen med GPS, eller använt satellitnavigering i byggandet, i vilka skeden har 
noggrannheten varit tillräcklig/otillräcklig?

A:  Nivåkontroller, styrning av bärlagerjustering med hyvel och till broutsättning.

B: Tillräcklig när det gäller terrasseringsjobb. På gränsen till otillräcklig när det gäller bärlagerjustering, det kan 
fungera under bra förutsättningar (satellitkonfiguration, ev träd och hus mm). Vi kommer nog att mest 
använda totalstation till det.

C: GPS är tillräckligt noggrant förutom vid broutsättning och bärlagerjustering då GPS noggranheten inte 
riktigt räcker till för toleranserna.  

D: För all schakt duger GNSS. För utsättning av brunnar och dyl i plan likaså. Däremot för höjd , främst då 
vattengångar, samt när det är noga i plan (t ex betong eller kantsten etc) används totalstation, laser, avvägare 
etc.



3. Vad var det som fick er att välja denna mätmetod och vilket var alternativet? (lägre kostnad, mer 
noggrant, egna kunskaper, erfarenheter etc.)

A:  GPS har alla fördelar så länge noggrannhet och mottagningsförhållanden tillåter det. Många maskiner är 
förberedda för “GPS-körning” så det är enkelt att få ut i produktion. Smidigt vid utsättning, ingen station 
som behöver etableras. Stor räckvidd. Här i Mörlunda har vi ca 13 km till den ena änden av projektet och 5 
km till den ändra. 

B: Lägre kostnad totalt, det är utrustning som kostar mycket pengar men det sparar in en hel del personal. 
Noggrannheten blir bättre eftersom maskinförarna nästan alltid har en teoretisk yta att jämföra sig med till 
skillnad mot traditionell utsättning med stakkäpp där det bara blir rätt där käppen står och mellan käpparna så 
hänger det på hur duktig maskinföraren är hur bra det blir. Erfarenheter från tidigare projekt med den här 
tekniken är goda.

C: Markant mindre utsättningsarbete med GPS. Maskinens arbete blir exaktare och snabbare utfört. Maskinen 
kan utnyttjas till vissa inmätningsarbeten. (Urgrävningar t.e.x). Projekteringsorganisationen arbetar i direkt 
anslutning till projektet och använder samma programvara  (GEO) som i utsättningsutrustningen 
(Geopad) och i maskinerna (Georog). Datan är direkt överförbar från projektering till maskin eller geopad 
utan någon ombearbetning. Gäller även åt motsatta hållet. En inmätt urgrävning t.e.x kan tömmas över från 
maskinen direkt till GEO för att volymberäknas. Vi har använt GPS i olika projekt ca 6-7år med god 
erfarenhet. 

D: Maskinstyrning med GNSS är billigare i längden vad gäller grövre utsättning. Alternativet är nog att ha en 
portabel GNSS som en utsättare/arbetsledar sköter, problemet är dock att då måste en man vara på plats och 
sköta utsättningen, detta slipper man med maskinstyrningen. De traditionella metoderna används när 
noggrannheten kräver det.

4. Vilka ekonomiska fördelar ser ni med användandet av vald metod jämfört med andra?

A:   Det går inte åt så mycket traditionell utsättning. Väldigt lite stillestånd på maskiner. De utrustade 
maskinerna vet i princip alltid hur det ska se ut. Det är svårt att uppskatta några siffror men det sparar mycket 
arbete och därmed pengar.

B: Färre personer som håller på med mätning = mindre kostnad.   Högre nyttjandegrad på maskinerna, dom 
behöver inte stanna för att gå ut och flukta efter släntskivor och flukter. Mer rätt från början, det blir mindre 
att göra om pga missförstånd.

C: Är väl främst minskat utsättningsarbete, personaleffektivare. Ökad produktivitet för maskiner.

D: Maskinstyrning – mindre personal, bättre schakter vilket ger mindre transporter etc

5. Vilka är de praktiska fördelarna med den metod ni använt?

 A:  Samma som ovan. Arbetet blir enklare både för maskinister och utsättare.



B: Man göra fler moment färdiga på en gång. Med äldre metoder var det vanligare att man fick göra ett 
moment först och sen gå tillbaka och göra nästa. Ex i skärning i terrängen så fick man gå tillbaka och gräva 
diket efter nästa utsättning, idag får man med allt på en gång.

Engagemanget hos maskinförarna ökar med tekniken. Dom allra flesta tycker det suveränt när dom har 
provat det och tycker att dom får en lite bättre överblick på hur det ska se ut.

Större flexibilitet, finns det bara anläggningsmodeller inmatade i maskinerna så kan dom åka vart som helst 
och börja jobba om dom stöter på problem på det ställe dom är.

C: Se punkt 3. Kan även tillägga att tillgängligheten för maskinförarna blir större. De behöver inte vänta på 
utsättning, blir flexiblare i att välja var de vill arbeta och när. Mätteknikerna kan ägna sig mer åt 
inmätningsarbete och kontroller.

D:  En maskin med maskinstyrning är  mer  ”självständig” i  sitt  arbete,  utsättaren behöver  inte  passa  lika 
mycket, och ofta klarar maskinen sig även utan en ”gubbe med spade” nere i gropen i alla fall del av tiden. 

6. Kan ni se några nackdelar med den metod ni använt?

 A:  Det finns inte mycket utsättning i terrängen som visar de som saknar mätutrustning (platsledningen t ex) 
var de är och hur det ska se ut. Systemet kan vara känsligt för störningar. Fri sikt till satelliter, bra täckning på 
mobilnätet, kablar och annan utrustning som krånglar.

B: I och med att stakkäppen i stort sett har försvunnit så har dom som inte har eller behärskar GNSS och 
utsättningsprogram mindre överblick på jobbet. Jag tänker framför allt på arbetsledare och platschefer.

C: Blir initialt större investeringskostnader både för oss och maskinägaren. Blir beroende av att basstationerna 
fungerar. Gäller att lägga ut polygonpunkter så man har ett alternativ om systemet skulle falera.

D: Maskinstyrning – inte alla maskinister vet hur sakerna fungerar, och det kan ibland leda till missförstånd 
och rena ”fel”. Dessutom måste man ha en kunnig person som omsätter rådata (utgångsfiler, ritningar etc) till 
data som går att använda i maskinen.

7. Är det något som ni hade velat skulle fungera bättre?

A:   Allt kan hela tiden bli bättre och blir också bättre. I vårt fall hänger mycket på täckningen på mobilnätet. 
Ibland har det varit svårt med satellitmottagning när vi varit nära stor skog men oftast har det fungerat väldigt 
bra.

B: Ännu bättre noggrannhet på GNSS mätningen. Bättre satelliter  och bättre korrektioner på signalen.

Att dom olika tillverkarna kunde försöka enas om hur filformaten ska se ut och gemensamt språk hur dom 
skicka ut data. Vi har idag i ett flertal olika filformat i varje tillverkares utrustning. Det som har börjat att 
komma och som kommer att bli nästa stora steg är att vi får tvåvägs kommunikation med maskinerna och om 
vi inte kan få in den information som kommer från maskinerna till ett program så kommer vi har stora 
problem. 



Ungefär så här är det idag: Vi får filer från våra projektörer som ritar i ett program, jag behöver då ett 
program för att göra om det till ett filformat som jag kan jobba med, ett annat program som fungerar bra för 
det vi behöver i våra projekt. Ett par program till för att göra om det till maskindatorenas filformat. 

När vi kommer till tvåvägskommunikationen så behöver jag något program ytterligare och ett par olika 
webbportaler för att skicka och ta emot data till dom olika tillverkarna. Dom filformat jag får tillbaka är 
troligen inte samma som jag skickar ut, utan måste göras om för att kunna sammanställas i ett program för att 
vi ska kunna ha någon nytta av det. Och sen får man räkna med att alla dom här programmen kostar från 0-
40 000kr/st.

C: Fördel om alla maskiner använder samma system i projektet. Blir att skapa data i varje system som 
används. Dubbelarbete för projjen.

D: Bättre höjder (<5mm) på enkelt sätt, även för hand-GNSS (inte genom någon slags laser-GNSS-kopppling 
som hos Topcon utan mer ”på en gång” (vet att det är tekniken som sätter gränserna, men man kan ju alltid 
önska.

8. Har ni provat andra sätt i andra projekt med lyckade/misslyckade resultat?

A: Nej

B: Traditionellt med stakkäpp och flukter, nästa steg i utvecklingen med lutningslaser. Men det är egentligen 
bara olika utvecklingssteg och inget alternativt idag. Man måste vara med i utvecklingen annars är man snart 
borta ur branschen.

C: Erfarenheten är att man ej skall använda ren GPS utsättning på brobyggen och liknande p.g.a för dålig 
noggrannhet.

    Kan tillägga utanför frågorna att vi använder en kombination av det amerikanska GPS systemet och det ryska 
Glonass systemet. Vi använder båda systemens satteliter för att få en ökad tillgång på dessa och därmed kan 
undvika avbrott i arbetet på vissa tider under dagen.

D: -

Ricardo
Typewritten Text



Plan

 
Stockholm-
Mälaren 2

Swepos 
Nordost-RTK

Swepos 
Pos. Mitt

Johnsson & 
Wallerström

Väst-
RTK Medel

Medelfel 21 12 18 16 18 17
Standardavvikelse 21 12 17 15 18 17
Medelvärde 2 3 4 3 2 3

Höjd

 
Stockholm-
Mälaren 2

Swepos 
Nordost-RTK

Swepos 
Pos. Mitt

Johnsson & 
Wallerström

Väst-
RTK Medel

Medelfel 34 23 24 24 35 28
Standardavvikelse 34 23 21 22 35 27
Medelvärde 3 1 10 8 0 4
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