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Förord 

 

Vi är två studenter som skriver detta examensarbete som avslutning av våra studier på 

Geomatikprogrammet med inriktning mot geodetisk mätning. Vi har valt att utreda vad 

ett byte av referenssystem i en kommun får för konsekvenser och vilka åtgärder som 

behöver vidtas. Ämnet valde vi då det är mycket intressant och aktuellt för många 

kommuner som precis har påbörjat sitt arbete att byta referenssystem. Vår förhoppning är 

att det här examensarbetet skall vara dem till hjälp i sitt fortsatta arbete.  

Vi vill också passa på att tacka Fredrik Ekberg på Gävle kommun samt Lars E Engberg 

och Bengt Andersson på Lantmäteriet för allt stöd och hjälp vi fått under arbetets gång. 
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från Högskolan i Gävle. Sist men inte minst vill vi tacka all personal på avdelningen för 

geografisk information och lantmäteriavdelningen på Gävle kommun för trevligt sällskap 

och stöttning under arbetet. 

 

Gävle, juni 2007 

Kristoffer Edvardson  Martin Karlsson 



 IV 

 



 V 

Abstract 
 

On February 1st 2007 the National land survey of Sweden changed reference system to 

the Swedish realisation of European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS 89), 

SWEREF 99. The reason why municipalities, authorities and other users should use 

SWEREF 99 instead of other reference systems is because the advantages outweigh the 

disadvantages. The change of reference system should be implemented in order to 

facilitate the exchange of information inside Sweden and so that the users of GNSS 

receivers (Global Navigation Satellite System) can refer to the municipality coordinate 

system easier.  

The aim with this 10 point thesis, on C-level, is to suggest solutions for municipalities 

and organizations that are changing reference system. 

The study results in a supervision for municipalities’ work procedures at a change of 

reference system, and show what they should consider during measuring of complement 

points to underlie their transformation. Geographic information is accessible in a large 

number of administrations and companies in the municipality. To avoid missing any 

organization at a change of reference system, an investigation of which data should be 

transformed has been made. A surveillance of two transformation functions in ArcMap 

and one in GTRANS are compared with GNSS technique measured coordinates for 

comparison divergence between the transformations in a future change of reference 

system.  

Measurements with GNSS technique are made to improve the present reference system in 

the municipality. The measurements are made because coordinates shall be present in 

SWEREF 99 as well as the from-system. These points shall keep a high accuracy with 

respect to equipment, method of measuring etc. The result from the transformations in 

ArcMap and GTRANS minimize the tensions and deformations in the municipal 

horizontal geodetic control network in different ways in relation to the coordinates. The 

numbers of known points in relationship for transformations are larger in ArcMap than 

GTRANS, a comparison in a small area in central Gävle shows that ArcMaps results are 

better than GTRANS. 
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Sammanfattning 

 

Den 1 februari 2007 bytte Lantmäteriet referenssystem till SWEREF 99. Anledningen till 

att kommuner, myndigheter och andra användare också bör byta till SWEREF 99 är att ett 

gemensamt referenssystem ger ett flertal fördelar, bland annat kommer 

informationsutbyte att underlättas inom Sverige och användare av GNSS mottagare 

(Global Navigation Satellite System) kommer inte att behöva bekymra sig över olika 

koordinatsystem.  

Syftet med denna C-uppsats på 10 poäng är att underlätta för kommuner och 

organisationer som skall byta referenssystem.  

En handledning för hur kommuner skall lägga upp arbetet med referenssystembytet samt 

vad kommunen bör ta hänsyn till under inmätningar av kompletteringspunkter som ligger 

till grund för kommunens transformation presenteras. Geografisk bunden information 

finns på ett stort antal förvaltningar och bolag inom kommuner och för att inte missa 

någon organisation vid ett referenssystembyte har vi gjort en undersökning av vilken data 

som bör transformeras. Kontroll av två transformationsfunktioner som finns i ArcMap 

jämförs med en transformation i programmet GTRANS och inmätta koordinater med 

GNSS teknik för att undersöka avvikelserna vid ett framtida byte av referenssystem. 

För att räta upp kommunens nuvarande referenssystem görs inmätningar med GNSS 

teknik. Detta för att punktkoordinater ska fås i såväl SWEREF 99 som frånsystemet. 

Dessa punkter skall hålla en hög noggrannhet i det kommunala nätet. Resultatet från 

transformationerna i ArcMap och i GTRANS minimerar de spänningar och deformationer 

som kan finnas i det kommunala stomnätet. Antalet kända punkter i 

transformationssambandet är fler i ArcMap än i GTRANS och vid en jämförelse inom ett 

mindre område visar ArcMaps två metoder det bästa resultatet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 1 februari 2007 övergick Lantmäteriet från referenssystemet Rikets Triangelnät 1990 

(RT 90) till Swedish Reference Frame 1999 (SWEREF 99) (Engberg 2007). Detta byte 

görs av framförallt två anledningar:  

 Eftersom Global Navigation Satellite System (GNSS) teknik används allt mer 

och av allt fler (Lantmäteriet 2005d), bör resultatet från dessa mätningar stämma 

överens med det koordinatsystem som används av kommuner och myndigheter 

om en enskild person skall ha nytta av sin apparatur. Skillnaden mellan World 

Geodetic System 1984 (WGS 84) och SWEREF 99 är för närvarande några 

decimeter (Engberg 2007) vilket är fullt tillräckligt för många användare och 

deras användningsområde.  

 Behovet av geografiskt informationsutbyte mellan kommuner (Lantmäteriet 

2003a) och länder ökar. Ett enhetligt referenssystem underlättar geografiskt 

informationsutbyte mellan kommuner, regioner och länder (Lantmäteriet 2005d). 

1.1.1 Referenssystem historiskt 

1.1.1.1 Världen och Europa 

Genom mätningar har geodeter i historien matematiskt försökt att avbilda jorden med 

jordmodeller (rotationsellipsoider, referensellipsoider). Dessa har varit begränsade i 

noggrannhet, då avståndet mellan kontinenter har gjort det svårt att binda samman 

mätningar från olika delar av jorden med hög noggrannhet. Resultatet av detta har blivit 

att länder och kontinenter har haft olika referensellipsoider som passar just dem samt att 

utbyte av geografisk information inte har ägt rum i någon större utsträckning 

(Lantmäteriet 2001). 

Plan- och höjdsystem har tidigare varit åtskilda vilket betyder att referenssystemen har 

varit 2+1 dimensionella (Lantmäteriet 2005b, Engberg 2004), det fungerade utmärkt till 

och med 1993, efter det har GNSS teknik kunnat användas med stor noggrannhet för att 

bestämma positioner på jordytan (HMK-Ge:GPS 1996). Med hjälp av GNSS teknik kan 

olika kontinenters mätdata sammanföras och bilda noggranna globala referensellipsoider.  
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Det finns tre referenssystem som är lämpliga för huvuddelen av användarna i Europa. 

Dessa är International Terrestrial Reference System 1989 (ITRS 89), European Terrestrial 

Reference System 1989 (ETRS 89) och WGS 84. WGS 84 används av Global Position 

System (GPS) men är inte lämpligt att använda som grund för noggranna 

positionsangivelser, då systemet kontinuerligt uppdateras (Jivall et al. 2001). Det betyder 

att koordinatpunkters positioner hela tiden kommer att förändras, beroende av till 

exempel kontinentaldrift. I Sveriges fall hade det resulterat i en årlig förflyttning av alla 

koordinatpunkter 20 - 25 mm i ostnordostlig riktning (Adam et al. 2007, Jivall et al. 

2001). ETRS 89 grundar sig på GPS mätningar som genomfördes 1988 i hela Västeuropa 

(Adam et al. 2007), dessa mätningar har senare kompletterats (Jivall et al. 2001) för att 

utvidga systemet, gällande hela Europa. ETRS 89 är en realisering av ITRF 89 och är 

anpassad till den eurasiska kontinentalplattans belägenhet 1989 (Jivall et al. 2001). 

Tidigare referenssystem i Europa har varit European Datum 1950 (ED 50) och ED 87 

grundat på Hayfords ellipsoid (Lantmäteriet 2005a). Dessa uppfyller inte längre de krav 

som finns för geodetisk noggrannhet och är inte heller tredimensionella referenssystem 

(Adam et al. 2007), vilket är ett krav för moderna referenssystem som skall användas vid 

mätningar med GNSS. 

1.1.1.2 Norden 

Finland, Norge och Danmark har likt Sverige beslutat att byta referenssystem till någon 

realisering av ETRS 89. Finlands referenssystem har fått namnet EUREF-FIN (Uikkanen 

2007, Finska Lantmäteriet 2004), Norge och Danmark har antagit referenssystemet 

EUREF. I Norge och Danmark har även arbetet med kommunernas övergång påbörjats 

(Sveriges kommuner och Landsting 2006). 

1.1.1.3 Sverige 

Sverige har de senaste 100 åren haft ett antal referenssystem på nationell nivå, men olika 

kommuner har haft olika referenssystem då graden av geografiskt informationsutbyte inte 

varit stor mellan kommuner. Dessutom har kommunerna inte uppdaterat sina 

referenssystem samtidigt som nationella referenssystembyten har ägt rum. De två mest 

använda referenssystemen på nationell nivå har varit RT 38 och RT 90, vilka grundar sig 

på två rikstrianguleringar som ägt rum i Sverige. De referenssystem som tidigare använts 

i Sverige har uteslutande varit baserade på Bessels ellipsoid 1841, vilken är anpassad för 

att överensstämma med Sveriges jordyta, men inte är en global ellipsoid som är lämplig 

att använda vid realisering av GNSS mätningar. Den andra rikstrianguleringen som ägde 

rum mellan åren 1903 och 1950 resulterade i referenssystemet RT 38. Denna 

rikstriangulering gjordes i huvudsak med hjälp av vinkelmätningar. 

mailto:eino.uikkanen@iki.fi
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RT 38 ersattes senare av RT 90 som är ett resultat av den tredje rikstrianguleringen, 

vilken egentligen bara var en förtätning och upprätning av den andra rikstrianguleringen 

(Lantmäteriet 2007c). Den tredje rikstrianguleringen ägde rum under åren 1967 till 1982 

med hjälp av elektromagnetiska längdmätare (EDM). Instrumenten som användes var i 

huvudsak tellurometer och geodimeter. 

RT 38 och RT 90 är tvådimensionella referenssystem och redovisar position i x- och y-

koordinater (s.k. kartkoordinater), det innebär att det finns ett separat höjdsystem för att 

presentera höjder (över geoiden). Rikets Referenssystem 1992 (RR 92) är ett försök till 

att bilda ett tredimensionellt referenssystem genom en sammanslagning av RT 90, RN 92 

(geoidhöjdsystem) och RH 70 (nationellt höjdsystem) (Lantmäteriet 2007b). 

Regionala koordinatsystem, som bildades i takt med den tredje rikstrianguleringen, 

använde resultatet från förtätningen av RT 38 (som senare skulle leda till RT 90) innan 

trianguleringen var klar i hela landet (Lantmäteriet 2007c). Dessa regionala system finns i 

12 zoner vilka betecknas RT R01 – RT R12. 

Enligt Lantmäteriet finns det idag cirka 200 lokala kommunala referenssystem 

(Lantmäteriet 2007c). Dessa är oftast resultat av en påbyggnad av stomnät på en befintlig 

triangulering om RT 38 eller de regionala systemen RT R01 – RT R12. De lokala 

referenssystemen innehåller i flera fall deformationer som vridningar och spänningar och 

behöver ”rätas upp” med hjälp av RIX 95 punkter och andra kompletterande GNSS 

mätningar för att passas in i ett enhetligt referenssystem. 

I flera kommuner finns även så kallade 1000/1000 koordinatsystem, i till exempel 

sommarhusområden, mindre samhällen eller industriområden, med god geometrisk 

noggrannhet men med otillräcklig koppling till de kommuntäckande referenssystemen 

(Lantmäteriet 2007c).  

1.1.1.4 Gävle kommun 

Gävle kommun har ett referenssystem som är en realisering av RT 38, men det betraktas 

som ett lokalt system. Det första koordinatsystemet i Gävle kommun är från 1901 års 

triangulering som genomfördes av den norska mätningsingenjören J. Dahl. Det 

koordinatsystem som upprättades hade nollpunken i Heliga Trefaldighets kyrka och 

bestod av 47 punkter. Den första stommätningen som ägde rum i Gävle utfördes 1914 till 

1915 och genomfördes av lantmäteriauskultanten (lantmäterilärlingen) John Svärdson. 

Denna stommätning anslöts till rikstriangelnätet och bestod av ytterligare 32 punkter 

utöver de 47 som nyberäknades från den tidigare trianguleringen. 1916 utökades 

stomnätet med triangelmätningar av ytterligare 10 punkter i Bomhusområdet av 

lantmäteriundervisningen i Stockholm. (Bergkvist 1953) 
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Kungliga lantmäteristyrelsen begärde 1946 att Gävle skulle genomföra en nytriangulering 

av staden i samarbete med Valbo kommun och Sandviken stad då tidigare mätningar 

ansågs otillräckliga och bristfälliga. 1949 till 1951 genomfördes mätningarna som kom att 

bilda Gävles stomnät, mätningarna av Valbo – Sandvikens nät genomfördes 1946 till 

1947. Utgångspunkterna för dessa mätningar var rikstriangelpunkterna Nelltjärnsberg 

(punktnummer 5002), Eggegrunds fyr (5003), Sälgsjön (5005) och Selggrens sanatorium 

(5007). Triangelpunkterna har beräknats till plana rätvinkliga koordinater i 

koordinatsystemet 2,5 gon V 1938. (Bergkvist 1953) 

Gävle stads koordinatsystem har sedan 1951 utökats, dels genom kompletterande 

mätningar, men även till följd av kommunsammanslagningarna 1969 och 1971. 1969 

sammanfördes Hamrånge, Hedesunda och Hille kommuner till Gävle kommun och 1971 

anslöts Valbo kommun för att bilda nuvarande Gävle kommun. Gävle kommun har för 

närvarande ett antal olika punktnummersystem från olika tidsperioder och olika 

geografiska områden vilket kan ses i Figur 1 och i Tabell 1 (Larsson 2007). 

 

 

Figur 1 Gävle kommuns befintliga stomnät. 
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Tabell 1 Gävles nuvarande punktnummersystem. Kvalité för punkterna klassificeras som Mycket 

God, God, Duglig, Mindre God och Okänd. Mycket God innefattar att de har bra positionering i 

SWEREF 99, God innebär att den interna geometrin är bra men avvikelser från omkringliggande 

nät kan förekomma, Duglig innebär att mindre fel förekommer i nätet men kommer med hjälp av 

restfelsmodellen att rätas upp, Mindre God innebär att den interna geometrin inte är fullt tillräcklig 

och att delar av nätet kommer att uteslutas från stomnätet på sikt. 

 

1.1.2 Byte till SWEREF 99 

De fördelar som framhävs med att byta referenssystem är speciellt att användningen av 

geografisk information underlättas (Jönsson 2007, Sveriges kommuner och Landsting 

2006). Dessa fördelar är speciellt: 

 GNSS teknik används allt mer och för att denna skall ge ett noggrant resultat 

krävs en global referensellipsoid.  

 Det underlättar om kommuners koordinatsystem överensstämmer med det 

resultat GNSS tekniken visar. Det blir dock en liten skillnad mellan de olika 

Serienummer Punkt identitet/Orientering Skapade Kvalité 

4000 Valbo 1969 God 

3600 - 3799 Limön 1950–tal God 

5000 Triangelpunkter 1953 1951 God 

5200 - 6590 1. ordningens polygonnät 1953 God 

7500 - 8634 2. ordningens polygonnät 1953 God 

9700 - 9800 Förtätningar/Utökningar av 1950 – 69 Mindre God 

 1953 års stomnät   

10000 Hille 1970–tal Mindre God 

13000 Forsbacka Början 1970–tal God 

16000 Furuvik – östra Hemlingby 1965 – 75 Mindre God 

20000 Hamrånge, Norrsundet 1973 – 76 Mindre God 

30000 Gävle stadsnät 1990–tal God 

54000 Förtätningar/Utökningar   

53000 Förtätningar/Utökningar 1965–85 Mindre God 

50000 Förtätningar/Utökningar   

80000 Hedesunda 1975 Duglig 

127000 Lantmäteriets punkter   

137000 för fastighetskartan  Mycket God 

147000 (ekonomiska kartan), RIX 95   

 



 6 

referenssystemen (SWEREF 99 och WGS 84) på upp till några decimeter vilket 

är fullt tillräckligt för många användare. (Lantmäteriet 2007b) 

 Kostnader för transformationer och annat underhåll av kommunala stomnät 

kommer att minska i framtiden. 

 I takt med att antalet referenssystem minskar minskas även behovet av utbyte 

mellan dessa och information kan enklare föras över administrativa gränser. Detta 

är speciellt till fördel för de organisationer som i hög grad jobbar över sådana 

gränser som Banverket, el- och teledistributörer, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, 

Vägverket, med flera. 

 Behovet av dubbellagrad data minskar också i takt med att alla har samma 

gemensamma referenssystem. 

Det finns dock några nackdelar med införandet av ett gemensamt referenssystem och 

ökad användning av GNSS teknik. Kommuners stomnät riskerar att bli eftersatt i 

avseende på underhåll då GNSS inmätningar blir allt vanligare och att stomnätet inte 

används. Personer med bristande kunskap inom geomatik riskerar att förväxla koordinater 

i SWEREF 99 med WGS 84 i takt med att GNSS tekniken blir enklare att använda och 

noggrannheten av GPS mottagare blir bättre. 

1.1.3 Tidigare studier och litteratur 

Det har skrivits ett antal rapporter om olika transformationsmetoder mellan 

referenssystem samt hur deformationer i befintliga system skall rättas till. I Svanholm 

(2000) beskrivs och analyseras olika metoder för kommande referenssystembyte, två 

andra rapporter (Kempe 2006, Alfredsson 2002) beskriver hur en restfelsmodell kan tas 

fram respektive problematiken med deformationer.  

För att underlätta, förklara och informera har Lantmäteriet givit ut tolv infoblad som 

förtydligar bakgrunden till ställningstagandet att byta referenssystem i plan och höjd samt 

grundläggande förklarat vad arbetet kommer att innefatta. Lars E Engberg har på ett bra 

sätt sammanfattat hur kommuner bör gå tillväga vid ett referenssystembyte (Engberg 

2004). Patric Jansson, som arbetar på Stockholms Stadsbyggnadskontor, beskriver i en 

publikation (Jansson 2007) hur ett referenssystembyte kan underlättas för kommuner 

främst i Stockholmsområdet. 

Statliga myndigheter som Banverket och Vägverket skall också byta referenssystem. De 

har tillsammans anlitat SWECO AB för att få underlag till beslut och planering av 

referenssystembyte (Norlin 2005).  
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1.1.4 Hur långt har Sverige kommit idag 

1.1.4.1 Statliga verk och organisationer 

Sjöfartsverket och Luftfartsverket har redan övergått till SWEREF 99 eller EUREF då 

deras internationella utbyte av geografisk information och deras användning av GNSS 

teknik är frekvent (Sjöfartsverket 2007, Norlin 2005).  

Räddningsverket har beslutat att gå över till SWEREF 99 och detta arbete är igång genom 

att en förstudie gjorts. Räddningsverket beräknar genomföra övergången när fler 

myndigheter och kommuner har övergått till SWEREF 99, eftersom informationsutbyte 

med dessa sker regelbundet. (Lipcsey 2007, Norlin 2005). 

Banverket, SGU och Vägverket har gjort en förstudie över vad ett referenssystembyte 

innebär för organisationen och utrett vilka åtgärder som behöver vidtas. De som inte 

vidtagit några åtgärder men som är medvetna om referenssystembytet är 

Glesbygdsverket, Jordbruksverket, SCB och Skogsstyrelsen (Norlin 2005).  

Utöver de ovan nämnda statliga verk, organisationer och myndigheter finns det ett flertal 

som har geografiskt bunden information men vars arbete med referenssystembyte är 

okänt. 

1.1.4.2 Sveriges kommuner 

Bland Sveriges kommuner pågår arbetet med att byta referenssystem. Det sker dock i 

varierande omfattning, den femte april 2007 hade 11 kommuner redan hunnit övergå till 

SWEREF 99 (Alingsås, Aneby, Boxholm, Helsingborg, Kinda, Motala, Sjöbo, Tranås, 

Vallentuna, Ydre och Ödeshög) medan nästan hälften av kommunerna ännu inte påbörjat 

övergången överhuvudtaget. Då fanns det även 10 kommuner som har gjort en 

upprätningsmodell för sitt tidigare referenssystem, vilket betyder att dessa (Botkyrka, 

Heby, Lomma, Malmö, Osby, Sigtuna, Svedala, Tyresö, Täby och Vellinge) mycket snart 

genomför bytet. (Lantmäteriet 2007a) 

Många kommuner har valt att samarbeta i arbetet med byte av referenssystem, 

kommunerna i Halland och Värmland samt kommunerna kring Göteborg, Malmö och 

Hässleholm, har bildat gemensamma organisationer för att leda arbetet med 

referenssystembytet (Nilsson 2007, Nordin 2007). 
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1.1.5 Byte av höjdsystem 

I led med att Sverige byter referenssystem byts även höjdsystem till Rikets Höjdsystem 

2000 (RH 2000), ett enhetligt höjdsystem för hela landet. Detta höjdsystem är anpassat 

till de europeiska höjdsystemen med gemensam nollpunkt i Nederländerna. Ett nationellt 

höjdsystem som har samma aktualitetsdatum och samma nollpunkt i hela Sverige, såväl 

som för våra grannländer, är en stor tillgång för utbyte av lägesbunden information 

mellan administrativa gränser. (Olsson, Eriksson 2005) 

Arbetet med byte av höjdsystem har inte fått samma goda start som bytet till SWEREF 

99. Bytet av nationellt höjdsystem blev officiellt 2005 men två år senare är det bara 6 

kommuner (Arvika, Eskilstuna, Gävle, Knivsta, Umeå och Uppsala) som har bytt till RH 

2000. Det är dock ett flertal kommuner, framförallt i storstadsregionerna, som har 

förberett ett höjdsystemsbyte. (Lantmäteriet 2007a) 

Det finns idag ett flertal höjdsystem i Sverige, de rikstäckande som resulterats av 

riksavvägningarna genom åren är RH 00, RH 70 och RH 2000 (Olsson, Eriksson 2005), 

till dessa kan drygt 200 kommunala höjdsystem adderas (Lantmäteriet 2007c). Det stora 

antalet kommunala höjdsystem kan förklaras med att riksavvägningen som ledde fram till 

RH 00 inte var omfattande nog och många kommuner inte kunde ansluta sina höjdsystem 

till riksavvägningspunkterna (Lantmäteriet 2005c). Sedan dess har många 

kommunsammanslagningar ägt rum, vilket resulterat i att en och samma kommun haft 

flera olika höjdsystem. För Gävle kommun innebar det att efter 

kommunsammanslagningarna 1971 hade kommunen tre olika höjdsystem vilket var fallet 

fram tills dess att kommunen bytte till RH 2000 år 2006 (Saxin 2005). 

1.2 Syfte 

Vi skriver detta examensarbete för att underlätta för framförallt kommuner men också 

andra organisationer som skall byta referenssystem till SWEREF 99. För att underlätta ett 

framtida referenssystembyte berättas i historiken och bakgrunden till varför Sverige byter 

referenssystem till ett enhetligt system. 

För att kommuner lätt skall kunna lägga upp sitt arbete med införandet av SWEREF 99 

skall detta examensarbetet utformas så att det skall kunna fungera som handledning för 

andra kommuner som skall byta referenssystem. Detta arbete kommer att vara speciellt 

inriktat mot Gävle kommuns arbete för att byta referenssystem och skall underlätta och 

förbereda deras arbete. 
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Gävle kommun har en mängd geografiskt bunden information i olika databaser. Den 

programvara som används till största del är ArcMap. Detta föranleder att examensarbetet 

även kommer att inrikta sig på att kontrollera transformationsfunktioner i ArcMap. 
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2 Metod och Material 

2.1 Referenssystembyte 

De flesta kommuner har inte bytt till det nya referenssystemet SWEREF 99, varför ett 

fåtal kommuner har erfarenhet av referenssystembyte, några var kanske med och införde 

RT 90. Kommunernas kompetens och erfarenhet att byta referenssystem är därför något 

begränsad, en anledning till att vi här redovisar undersökningar och granskningar som kan 

underlätta och leda fram till en metod för referenssystembyte. 

2.1.1 Arbetsgång 

En lämplig arbetsgång för byte av referenssystem finns i en projektbeskrivning för 

Hallands kommuner (Nilsson 2007) och en publikation av Jansson i om hur 

referenssystembyte kan underlättas (Jansson 2007). Den arbetsgång som vi föreslår går 

inte in på alla detaljer då dessa varierar från kommun till kommun, beroende på 

förutsättningar, men redovisar ändå de grunder och huvudområden som bör ingå i 

arbetsgången.   

2.1.2 Kompletterande mätningar 

För att framställa en god restfelsmodell för transformation till SWEREF 99 behöver oftast 

fler punkter mätas in än de RIX 95 punkter som idag finns tillgängliga. 

Kompletteringsmätningarna skall vara oberoende av varandra och nuvarande 

referenssystem, därför rekommenderas satellitpositionering. Det finns tre metoder som 

Lantmäteriet rekommenderar när det gäller satellitpositionering och som uppfyller kraven 

för inmätning av punkter (Kempe 2006). Dessa kan i sin tur delas in i två huvudgrupper: 

Real Time Kinematic (RTK) och Statisk mätning. Hur mätningarna bör utföras och vilka 

fördelar det finns med de föreslagna metoderna beskrivs i Kempe 2006. 

2.1.3 Kontroll av utrustning 

För att minska antalet felfaktorer och för att felfortplantningen i mätningarna skall vara så 

liten som möjligt är det viktigt att utrustningen som används vid inmätning av 

kompletteringspunkterna till restfelsmodellen är kalibrerad och testad för att uppfylla 

kraven på önskad noggrannhet. 



 12 

2.1.3.1 Optiskt lod i trefot 

Trefot med inbyggt optiskt lod är den vanligaste formen av trefot som används vid 

centrering över markerad punkt. Det optiska lodet behöver regelbundet kontrolleras så 

dess kollimationsaxel med viss tolerans sammanfaller med till exempel GNSS 

utrustningens vertikalaxel. I Bilaga 2 redovisas proceduren för en sådan undersökning. 

2.1.3.2 GNSS mottagare 

För att kontrollera GNSS mottagarens noggrannhet och dess realisering av SWEREF 99 

bör mätningar utföras på punkter som är väl definierade i SWEREF 99 och det lokala 

referenssystemet, till exempel RIX 95 punkter. Detta görs för att säkerställa att inga 

skillnader finns i realiseringen av SWEREF 99 gentemot SWEPOS. (Kempe 2006) 

Gävle kommun gör sina mätningar av restfelspunkter med nätverks-RTK, därför 

kontrollerades denna utrustning. 

RTK utrustningen är en Trimble R8 GNSS – Model 2 försedd med fältdatorn Trimble 

TSC2. Kontrollerna utfördes genom att mäta på RIX 95 punkterna i Rörberg 

(punktnummer 1374280), Vårvik (1375690) och Engeltofta (1375690), samtliga i Gävle 

kommun, se Figur 3. 20 stycken individuella mätningar i två omgångar gjordes som sedan 

jämfördes med Lantmäteriets koordinater. På dessa mätningar granskades noggrannhet 

och precision.  

På RIX 95 punkten i Vårvik, se Figur 2, genomfördes 20 enskilda mätningar klockan 11 

och klockan 13, den 8 maj 2007. På RIX 95 punkten i Rörberg genomfördes mätningarna 

den 7 maj 2007 klockan 11.00 samt den 11 maj klockan 9.30 och i Engeltofta klockan 

9.00 och 10.30, den 11 maj 2007. 
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Figur 2 Uppställning av GNSS mottagare över RIX 95 punkten i Vårvik för kontroll av realisering 

och noggrannheten av satellitmottagare, Trimble GNSS R8. (Foto: Kristoffer Edvardson) 

 

Figur 3 Orientering av inmätta RIX 95 punkter för kontroll av utrustning och kontroll av 

realisering mot SWEREF 99. 
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2.1.3.3 Val av punkter för komplettering 

För att skapa en bra restfelsmodell krävs även att punkterna som ligger till grund för 

denna är utplacerade så att kommunernas behov på noggrannhet uppfylls. Tina Kempe 

beskriver detta i en publikation, vilken innehåller rekommendationer från Lantmäteriet 

vid upprättande av en restfelsmodell (Kempe 2006). 

2.1.4 Kommunala beslutsnivåer vid övergång 

De kommuner som är igång med arbetet att byta referenssystem, eller redan genomfört 

bytet, har fattat beslut om övergången på olika nivåer. Flertalet av kommunerna har tagit 

beslutet inom förvaltningen, av chefen för mätning eller geografisk data. Andra 

kommuner har lyft frågan till politisk nivå, där beslut om övergång fattats av 

byggnadsnämnd eller liknande men det finns även kommuner som har övervägt att låta 

beslutet tas av kommunfullmäktige. 

Vi hart intervjuat representanter från fyra olika kommuner; Gävle, Osby, Ovanåker och 

Växjö, för att jämföra vilken nivå ett beslut om övergång tagits på. Valet av kommuner 

grundar sig på att Osby och Växjö har tagit beslut om övergång inom förvaltningen 

medan Ovanåker tagit beslut i byggnadsnämnden. Gävle kommun har ännu inte fattat 

beslut om övergång till SWEREF 99, dock har de bytt höjdsystem nyligen där beslutet 

fattades av kommunfullmäktige.  

Vi har även granskat kommunplaner, nämndsprotokoll och årsredovisningar för att 

studera beslutsprocessen i några av Sveriges kommuner. 

2.1.5 Geografiskt bunden information i en kommuns organisation 

Vi har genomfört en undersökning inom Gävle kommun var det kan finnas geografiskt 

bunden information. Undersökningen har genomförts genom att skicka ut en 

undersökning, Bilaga 1, till kommunalt ägda bolag samt förvaltningar, Tabell 2. Utöver 

dessa har möten/muntliga intervjuer genomförts med Gävle Energi AB, Gävle Vatten, 

Tekniska kontoret och avdelningen för Geografisk Information på Bygg och Miljö, 

eftersom dessa fyra förvaltningarna/bolagen handhar majoriteten av kommunens 

geografiska data (Ekberg 2007).  

När vi träffade representanter på de fyra organisationerna ställdes även frågor beträffande 

typ av information, kvalitetskrav, organisation, deras utbyte av information till andra 

parter, med mera. 
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Tabell 2 Redovisning av vilka som har svarat på vår undersökning om användandet av GIS i 

Gävle kommun. 

Förvaltningar och avdelningar Svarat via mail 
Svarat: möte 

eller telefon 
Ej svarat 

Barn och Ungdom X   

Brottsförebyggarna i Gävle X   

Bygg och Miljö  X  

Gävle Näringslivsavdelning X   

Kommunledningskontoret X   

Kultur och Fritid   X 

Omvårdnad X   

Serviceförvaltningen   X 

Socialtjänst Gävle X   

Sotningsväsendet X   

Tekniska kontoret  X  

Turistbyrån X   

Utbildning och Arbete X   

Kommunalt ägda bolag    

AB Gavlegårdarna  X  

Gävle Energi AB  X  

Gävle Hamn AB X   

Gävle Vatten AB  X  

Kommunalförbund    

Gästrike Räddningstjänst  X  

Gästrike Återvinnare    X 
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Kommuners förvaltningar och organisationer skiljer sig kommuner emellan, därför har 

Jansson (2007) bidragit med information om vilka organisationer som handhar geografisk 

information. Hans publikation har även varit till stöd då Gävles alla förvaltningar och 

bolag inte svarat på vår undersökning.  

2.1.6 Ekonomi och organisation 

Mindre kommuners största problem är att få ekonomi till samt att få tillgång till rätt 

kompetens för att genomföra ett projekt i den storleken för byte av referenssystem. 

Genom en intervju med Marit Andersson i Ovanåkers kommun (Andersson 2007), som 

fick avslag när de äskade extra ekonomiska medel från kommunfullmäktig för att 

genomdriva referenssystembytet. Patric Jansson belyser i sin rapport problem som kan 

uppkomma i kommuner som skall genomdriva projektet (Jansson 2007).   

2.2 Referenssystembyte med hjälp av GTRANS och ArcMap 

ArcMap, från ESRI, används inom Gävle kommun för visning och bearbetning av 

geografisk information och har även funktionen att göra en transformation mellan 

referenssystem. Det andra programmet som kan användas för referenssystembyte som 

finns inom Gävle kommun är GTRANS, från Lantmäteriet, som är speciellt framtaget för 

bland annat byte av koordinater mellan olika referenssystem. Vi har undersökt olika 

interpolationsmetoder (restfelsmodeller) för en övergång från RT 38 till SWEREF 99 för 

Gävle kommun. 

Anledningen till valet av dessa programvaror är att de finns tillgängliga på Gävle 

kommun och har de funktioner som eftersöks.  

2.2.1 Restfelsmodell 

Det finns ofta deformationer och spänningar mellan olika delar i ett stomnät som inte 

märkts av vidare mycket innan satellitnavigeringstekniken med GNSS började användas. 

När mätning ägt rum med traditionella metoder har vanligtvis närliggande stompunkter 

använts vilket gjort att eventuella spänningar i andra delar av nätet inte märkts av. 

(Lantmäteriet 2003b) 

2.2.1.1 Insamling av data 

Av de metoder som nämnts i kapitel 2.1.2 och som närmare kommer att beskrivas i 

kapitel 3.1.2, förordar vi nätverks RTK, den metod som vi använder i våra 

undersökningar för Gävle kommun. 
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Genom att mäta in stompunkter runt om i kommunens stomnät och försöka skapa 

liksidiga trianglar, så kallad Delaunay-triangulering, går det att skapa en restfelsmodell. 

Det är viktigt att stomnätet omges av mätningar för att skapa en så bra triangelbildning 

som möjligt för att undvika deformationer utanför området vid transformation mellan 

koordinatsystem. Om de omringande mätningarna inte är tillräckliga krävs 

kompletteringsmätningar, se Figur 4 (Kempe 2006). 

 

Figur 4 Gävle kommuns stompunkter i rött och de omringande mätningarna, som behöver 

kompletteras, i grönt. 

2.2.1.2 Tillvägagångssätt ArcMap 

För att göra en transformation i ArcMap används de inmätta koordinaterna i SWEREF 99 

och punkternas tidigare koordinater i RT 38, för att skapa en länkfil. Länkfilen används 

därefter för att göra en transformation mellan systemen och geografiskt justera punkter 

med en av ArcMaps funktioner, som kallas gummidukstransformation. Transformationen 

kan liknas vid en gummiduk, där punkterna ”dras” till dess korrekta positioner. ArcMap 

har två olika varianter av denna transformation: Linjär och Naturlig granne. 

Metoden Linjär använder sig av en omkringliggande triangel som har bildats av tre 

omslutande restfelspunkter. Metoden Linjär tar inte hänsyn till spänningarna hos 

restfelspunkterna i hela området, utan bara lokala spänningar i de tre omslutande 
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punkterna, se Figur 5. För att få ett acceptabelt resultat med metoden Linjär kräver den 

därför många restfelspunkter, i programmet kallat förskjutningslänkar, för att trianglarna 

över området, och därmed noggrannheten i justeringen, inte skall bli för stora. (Mitas, 

Mitasova 1999, ESRI 2007) 

 

Figur 5 Metoden Linjär A, B och C påverkar inneslutande punkter beroende av dess avstånd inom 

triangeln. Punkt 1 justeras mest av punkten A och dess upprätning medan punkten 3 påverkas 

ungefär lika mycket av punkterna A, B och C då avstånden till dessa är ungefär lika långt. 

Metoden Naturlig granne beräknar med hjälp av de omgivande restfelspunkterna, vikten 

av hur mycket de skall påverka de punkter som ska justeras. Detta görs genom att först 

göra ett voronoi-diagram med endast restfelspunkterna för att sedan göra ytterligare ett 

voronoi-diagram för varje enskild punkt som ska justeras. Genom att lägga dessa två 

diagram på varandra skapas ett område där restfelspunkternas ytor sammanfaller med de 

punkter som ska justeras. Restfelspunkternas viktning är beroende av den yta som 

voronoi-diagrammen skär varandra.  

Om det finns stora spänningar märks dessa av mycket tydligare och tas också med i 

beräkningarna vid en justering vilket gör att noggrannheten minskar eftersom större delar 

av områdets spänningar och deformationer används. Detta kan ses i Figur 6 där punken 4 

inte justeras lika mycket till väster till följd av spänningarna hos punkten B som den hade 

gjort med metoden Linjär. (Mitas, Mitasova 1999, ESRI 2007) 
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Figur 6 Metoden Naturlig granne, punkterna 1 – 4 påverkas inte bara utav A, B och C. Med 

Naturlig granne påverkar även omkringliggande punkter de punkter som ska justeras. Till exempel 

påverkas punkten 1 av punkterna A, B, C, P, O och U. 

För att få ett tillräckligt bra resultat vid ett referenssystembyte bör därför metoden Linjär 

användas eftersom det är viktigt att korrigera för eventuella spänningar så att dessa inte 

förs över till det nya systemet. (Lantmäteriet 2003b) 

Efter koordinattransformationen mellan de båda systemen går det att undersöka vilket 

som ger det bästa resultatet för användning vid ett referenssystembyte. 

2.2.1.3 Tillvägagångssätt GTRANS 

När triangelbildningen är acceptabel är det möjligt att jämföra de inmätta punkternas 

koordinater i SWEREF 99 med stompunkternas tidigare koordinater i RT 38 och 

bestämma ett transformationssamband mellan de olika koordinatsystemen. Med detta 

transformationssamband är steget till att skifta mellan RT 38 och SWEREF 99 relativt 

enkelt i programmet GTRANS då från- och tillsystem skapas i sambandet och 

koordinatfilen är det enda som behöver väljas för transformeringen. 

Metoden som används för transformeringen till det nya koordinatsystemet är densamma 

som ArcMaps metod Linjär (Andersson 2007), vilken beskrivs i kapitel 2.2.1.2. 



 20 

2.2.2 Jämförelse av noggrannheten inom ett mindre område 

För att undersöka noggrannheten på de olika transformationsmetoderna har ett mindre 

område i de centrala delarna av Gävle, som ursprungligen har tillhört Gävle stads 

stomnät, valts ut. Inom detta område har tre punkter med ungefär två kilometers avstånd 

bildat en triangel med kända koordinater i både RT 38 och SWEREF 99. Inuti denna 

triangel har fyra stompunkter, som uppfyller kraven i Tabell 3, mätts in i SWEREF 99, se 

Figur 7. För att kunna jämföra noggrannheten mellan programvarorna så görs en 

transformation på det mindre området.  

 

 

Figur 7 De tre yttersta punkterna som bildar en triangel är medtagna i transformationssambandet 

medan de fyra inre används för kontroll av noggrannheten i transformationsmetoderna. 

2.2.2.1 Transformation enligt metoden Linjär i ArcMap 

För att justera det utvalda området skapas en länkfil, vilket beskrivs i kapitel 2.2.1, över 

de tre punkterna som skapar triangeln. Därefter görs justeringen från stompunkterna i RT 

38 på de fyra inre punkterna som får nya koordinater i SWEREF 99. Dessa koordinater 

jämförs med inmätningarna i SWEREF 99 för att undersöka vilken noggrannhet metoden 

Linjär har.  

2.2.2.2 Transformation enligt metoden Naturlig granne i ArcMap 

Liknande som i kapitel 2.2.2.1 skapas en länkfil, men för denna metod över ett större 

område för att kunna väga in fler mätningar i transformationen och på detta sätt om 
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möjligt skapa en större noggrannhet. Koordinaterna som beräknas i transformationen 

undersöks sedan på samma sätt som för metoden Linjär. 

2.2.2.3 Transformation i GTRANS 

Antalet inmätningar skiljer sig lite från ArcMap då punkt 30127, se Figur 7, saknas i 

transformationssambandet och istället används en punkt ungefär 2 km väster om den. Ett 

resultat med den ”felaktiga” punkten får en avvikelse från ArcMaps metoder. Med samma 

förutsättningar bör en transformation med GTRANS ge samma resultat som ArcMaps 

metod Linjär (Engberg 2007). För att undersöka noggrannheten är proceduren densamma 

som för ArcMaps metoder. 

2.2.3  Jämförelse av noggrannheten över hela kommunen utan 

kompletteringsmätningar 

För att undersöka hur stomnätets deformationer och spänningar ser ut i dagsläget görs en 

transformation med programmet GTRANS och metoderna Linjär, Naturlig granne i 

ArcMap. Mätningarna som är gjorda, och ligger till grund för transformationssambandet, 

är inte kompletta över hela kommunen men ger en rätt så bra överblick av hur resultatet 

kommer att bli beroende på vilken metod som väljs.  
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3 Resultat 

3.1 Referenssystembyte 

3.1.1 Arbetsgång 

3.1.1.1 Information och förankring 

För att ledning och användare skall förstå fördelen med ett byte till SWEREF 99 är det 

viktigt att förankra bytet hos såväl ledning som beslutar om budget som de interna och 

externa användarna. Detta är nödvändigt då eventuella extra ekonomiska medel behöver 

tillföras för att genomdriva projektet, om det inte kan inrymmas i ordinarie 

verksamhetsbudget. För att inom en kommun förankra ett beslut på högsta politisk nivå 

kan kommunens verksamhetsplan, som fastställs av kommunfullmäktige, vara ett 

lämpligt forum. 

3.1.1.2 Inventering av användare 

För att säkerställa att alla som berörs av referenssystembytet informeras, involveras och 

att även deras data transformeras till SWEREF 99, bör en noggrann inventering av interna 

och externa användare av kommunens geografiska data göras, se kapitel 2.1.5. Det finns 

såväl myndigheter som företag som använder kommunens geografiska data. Myndigheter 

har ibland direkt samband med berörda förvaltningar/bolag utan att informationen 

passerar MBK-, GI-enheten eller stadsbyggnadskontoret i berörd kommun, och därmed 

har inte ansvariga för kommunens kartinformation kännedom om utbytet.  

3.1.1.3 Kommunala samarbeten 

Kommuner inom olika regioner har ofta ett samarbete/utbyte av geografisk information. 

Vid en inventering bör noggrant analyseras vilka kommuner som det sker utbyte med 

eller vilka gemensamma kommunalförbund som använder geografisk data från andra 

kommuner. Om ett utbrett samarbete finns med andra kommuner bör dessa kommuner 

försöka gå över till SWEREF 99 samtidigt. Kommuner kan också välja att samarbeta för 

att kunskapsnivån inom den arbetsgrupp som skall verkställa bytet av referenssystem 

skall höjas.  

3.1.1.4 Upprättande av införandestrategi och en tidsplan 

En införandestrategi med tillhörande tidsplan upprättas för att alla användare av 

kommunens data skall kunna anpassa sin verksamhet till genomförandet av bytet. En 



 24 

tydligt fastslagen tidsplan, med olika delmål, är även bra för att arbetet skall ha tydliga 

riktlinjer och att inte någon del av projektet halkar efter eller skjuts på framtiden. 

3.1.1.5 Inventering av befintligt stomnät och behov av kompletterande mätning 

Inventering görs av kommunens stomnät för att undersöka vilka delar som håller hög 

kvalitet och kan utgöra grund för restfelsmodellen, se kapitel 3.1.3.3. I 

inventeringsmomentet ingår även att skapa en så bra förutsättning för triangelbildning 

över kommunen som möjligt samt att välja lämpliga punkter avseende siktförhållande 

mot satelliter. Även kontroll av markeringarnas kvalitet ingår i inventeringen.    

3.1.1.6 Kompletterade mätningar 

De restfelspunkter som planerats mätas in enligt kapitlet ovan, mäts in enligt vad som 

beskrivs i kapitlen 3.1.2 och 3.1.3.3.  

3.1.1.7 Analys för behov av fler mätningar 

Om utbildning inom GTRANS saknas på kommunen bör Lantmäteriets geodesienhet 

anlitas för att beräkna restfel och föreslå var det behövs kompletterande mätningar. Som 

hjälpmedel för tolkning av var det behövs kompletterande mätningar tar Lantmäteriet 

fram en variationsbild, som visar var det finns spänningar i stomnätet. 

3.1.1.8 Kompletterande mätningar efter analys 

Kompletterande mätningar genomförs enligt Lantmäteriets rekommendationer för att 

spänningarna i stomnätet på ett bättre sätt skall tas om hand vid transformationen. 

Kontrollmätningar genomförs även under detta skede för att kontrollera om 

transformationerna håller önskad kvalitet. Detta görs med GNSS teknik med kraven som 

beskrivs i Tabell 3, med undantag för antalet uppställningar per punkt där det endast 

behövs en istället för två stycken (Jansson 2007). Om skillnaden mellan resultatet av 

denna mätning och resultatet av transformationen av samma punkt blir otillåtet stort görs 

ytterligare en mätning över punkten, för att punkten senare skall kunna ingå i 

beräkningarna för restfelsmodellen. 

3.1.1.9 Transformation och dokumentation 

Kapitlen 3.1.1.7 och 3.1.1.8 upprepas tills dess att en önskvärd noggrannhet uppnåtts för 

att ett slutligt transformationssamband ska kunna fastställas. 

För att senare kunna granska vad som gjorts, förfina sambandet eller genomföra eventuell 

ny transformation rekommenderas en noga utförd dokumentation av arbetet. Tänk på att 

gamla koordinater för stompunkter bör sparas som till exempel attribut för att kunna 

relatera till gamla analoga handlingar.  
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3.1.2 Kompletterande mätningar 

3.1.2.1 Nätverks RTK 

Nätverks RTK är den mest använda inmätningsmetoden av stompunkter för framtagande 

av restfelsmodell eftersom den är enkel och är vanligtvis snabbare än statisk mätning 

beroende på antalet tillgängliga mottagare (Kempe 2006).  

GNSS antennen centreras över stompunkt lämpligen på ett stativ, för att noggrannheten 

på mätningarna skall bli så stor som möjligt bör flera faktorer tas hänsyn till, dessa 

beskrivs i Tabell 3.  

Tabell 3 Krav vid inmätning av stompunkt för framtagande av restfelsmodell med GNSS teknik, 

nätverks RTK och RTK med egen referensstation (Norin et al. 2006). 

Parameter Krav 

Tillgång till satelliter Minst 7 stycken 

Satellitgeometri Maximalt PDOP-värde: 2 

Sikt Fri sikt ned till 15º elevationsgräns med 90 % 

Antennhöjd Max 2 m, användandes stativ 

Observationsintervall Minst 1 sekund 

Antalet mätningar 10 observationer per uppställning 

Initialisering Mellan varje observation 

Antal uppställningar per punkt 2 stycken 

Tid mellan uppställningarna för en stompunkt Minst 45 minuter 

 

3.1.2.2 RTK med egen referensstation 

Referensstationen placeras med fördel på en RIX 95 punkt, eller om det är en redan 

etablerad referensstation säkerställs dess läge i SWEREF 99 genom inmätning till 

omkringliggande RIX 95 punkter. Mer om etablering av lokala referensstationer finns att 

läsa i Lantmäteriets infoblad (Lantmäteriet 2003a). 

Mätningar med egen referensstation skall genomföras med samma krav som Tabell 3 

redovisar. Avståndet från referensstationen till den punkt som skall mätas in påverkar 

noggrannheten då denna metod används. (Norin et al. 2006, Kempe 2006, Lantmäteriet 

2003a) 
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3.1.2.3 Statisk mätning med GNSS 

Statisk mätning är den i plan noggrannaste mätningsmetoden. Den kräver dock tillgång 

till minst fyra GNSS mottagare och efterberäkningsprogram. Dessutom är metoden den 

mest tidskrävande av de tre redovisade metoderna, då kommunerna oftast bara förfogar 

över ett fåtal GNSS mottagare. (Kempe 2006) 

Vid användande av statisk mätning skall en GNSS mottagare placeras över en känd punkt 

i SWEREF 99 (RIX 95 punkt), för att vara placerad där under hela mätningsförfarandet. 

Enfrekvensmätning har en observationstid på 45 – 60 minuter och mäter baslinjer upp till 

10 – 20 km, om baslinjerna skall vara längre krävs det tvåfrekvensmätning. Det finns 

även så kallad snabbstatisk mätning med observationstid på 5 – 20 minuter och mäter 

baslinjer upp till 10 – 20 km med tvåfrekvensmätning, dock är inte noggrannheten för 

denna typ av statisk mätning lika hög som för enfrekvensmätning med längre 

observationstid. (Kempe 2006) 

3.1.3 Kontroll av utrustning  

Kontroll av den utrustning som används vid mätning skall ske regelbundet och noggrant 

för att minimera felkällor och felfortplantning. Utrustning av olika fabrikat används och 

därför bör instrumenten kontrolleras utifrån vad fabrikanterna föreskriver för 

instrumentet. 
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3.1.3.1 Optiskt lod i trefot 

Kontroll av optiskt lod i trefot, som beskrivs i kapitel 2.1.3.1, har genomförts på två av 

Gävle kommuns trefötter, de som används vid inmätning av restfelspunkter. I Figur 8 

redovisas resultatet av kontrollen, vilken visar att sidlängden för trianglarna är cirka 2 

mm, vilket ger ett fel vid centrering på cirka 1 mm.  

 

Figur 8 Resultat från kontroll av centreringsfel hos två av Gävle kommuns trefötter. Linjalen är 

cm graderad. 

3.1.3.2 GNSS mottagare 

Gävle kommuns GNSS utrustning, Trimble R8 GNSS, skall vid inmätning med hjälp av 

nätverks-RTK ha en noggrannhet på ± 10 mm i plan och ± 20 mm höjd (Trimble 2005), 

dessa värden är även beroende på tillgången av satelliter under mätningstillfället och 

andra yttre förhållande som till exempel fri sikt mot satelliter. 

Centreringsfel på någon (1-2) millimeter skall beaktas vid tolkning av resultatet, enligt 

kapitel 3.1.3.1. 

Resultatet från inmätningskontrollen av RIX 95 punkten i Vårvik, se Tabell 4, ger att 

precisionen på de inmätta punkterna ligger på ± 11 mm (1σ) (spridning kring medeltalet) 

och att noggrannheten är ± 15 mm (1σ) (spridning kring ”sanna” värdet). Den absoluta 

avvikelsen från det ”sanna” värdet, Lantmäteriets koordinater på punkten, den så kallade 

riktigheten är 10 mm, se Figur 9. 
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Figur 9 Resultat för kontrollmätning av RIX 95 punkten i Vårvik, se kapitel 2.1.3.2. Ljusblå 

punkter är de mätningar som mättes klockan 11 och de gröna punkterna är de som mättes klockan 

13. Mörkblå fyrkant representerar medelvärdet av alla mätningar och den röda triangeln 

representerar Lantmäteriets koordinat för punkten. Skillnaden mellan koordinaterna för 

medelpunkten och Lantmäteriets koordinater är cirka 10 mm. 

För RIX 95 punkten i Rörberg visas resultatet enligt modellen för Vårvik, det vill säga att 

de två mätningarna är markerade med ljusblå och gröna punkter, medelpunkten är 

mörkblå kvadrat och Lantmäteriets koordinater är representerade av den röda triangeln. 

Avstånden mellan medelpunkten och Lantmäteriets koordinater, riktigheten, 9 mm och 

medelpunkten är beräknad att vara västsydväst om Lantmäteriets placering, se Figur 10. 

Precisionen är ± 6 mm från medelpunkten, se Tabell 4.  
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Figur 10 Resultat av mätningarna över RIX 95 punken i Rörberg. Medelpunkten av mätningarna 

ligger 9 mm västsydväst om Lantmäteriets koordinater för punkten. Spridningen av punkterna är ± 

10 mm. 

Resultat av inmätningskontrollen över RIX 95 punkten i Engeltofta, se Figur 11. 

Resultatet visas enligt vad som förklarats ovan. Precisionen är ± 2 mm och avståndet 

mellan mätningarnas medelpunkt och Lantmäteriets koordinater, den så kallade 

riktigheten, är cirka 4 mm.  

 

Figur 11 Resultat av mätningarna över RIX 95 punkten i Engeltofta. Resultatet har hög 

noggrannhet och precision. Avståndet mellan den beräknade medelpunkten och Lantmäteriets 

koordinater för punkten är cirka 4 mm och precisionen av mätningarna ligger inom ± 2 mm. 

Huvuddelen av de genomförda mätningarna över RIX 95 punkterna visar att de inmätta 

punkterna ligger väster om RIX 95 punkternas kända koordinater.  
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Tabell 4 Noggrannhet, precision och riktighet av mätningarna som utfördes över RIX 95 

punkterna. 

Vårvik   

Precision 0,011 m 

Noggrannhet 0,015 m 

Riktighet 0,010 m 

Rörberg   

Precision 0,006 m 

Noggrannhet 0,010 m 

Riktighet 0,009 m 

Engeltofta   

Precision 0,002 m 

Noggrannhet 0,004 m 

Riktighet 0,004 m 

 

3.1.3.3 Val av punkter för komplettering 

Vid val av punkter för komplettering av restfelsmodellen är det viktigt att dessa inte 

sedan inmätningen för stomnätet har blivit deformerade, ändrade eller förflyttade. 

Punkterna som används bör även väljas med avseende på deras betydelse för det 

kommunala stomnätet samt att deras noggrannhet bedöms vara stor beroende på 

inmätningsmetod och ursprung. Det är dock inte lämpligt att endast välja första 

ordningens stompunkter (Kempe 2006).  

Valet av restfelspunkter skall göras så att dessa bildar ett nät av så liksidiga trianglar som 

möjligt. Detta kan vara svårt att uppnå utanför tätbebyggda områden där stomnätet är 

glest, då kan även starkt oliksidiga trianglar accepteras. I mindre tätorter kan det räcka 

med 3 – 6 punkter medan det i större orter rekommenderas att punktavståndet mellan 

restfelspunkterna är mellan 500 m och 700 m. (Kempe 2006) 

Där stomnätet förmodas innehålla deformationer bör fler punkter mätas in än vad som 

området enligt ovan föreskriver, detta för att skapa en så bra restfelsmodell som möjligt. 

Hela området (kommunen) bör täckas av inmätta punkter, annars kan oönskade fel i 

transformationerna uppstå för de stompunkter som ligger utanför triangelbildningen. 

(Kempe 2006) 

Deformationer på markeringar kan ske av olika slag dels naturliga förändringar till följd 

av tjäle, sättningar, skred och erosion. Markeringar har även kunnat påverkas av 

onaturliga förändringar, till exempel rubbningar vid exploatering, brukning av åkermark 

eller dikning, då entreprenadmaskiner rubbat punkten. Om större förändringar har skett av 

punkter och dessa används vid mätningar kan felen upptäckas i restfelsmodellen. Det 
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innebär att punkter som mätts in bör uteslutas från restfelsmodellen i efterhand vilket 

medför att nya punkter måste mätas in. (Kempe 2006).  

 

3.1.4 Beslut om övergång 

Kommuner som skall eller har gått över till referenssystemet SWEREF 99 har fattat 

beslut om detta på olika nivåer. Många kommuner har övergått till SWEREF 99 genom 

att ansvarig chef för hantering av mätning och geografisk information tagit beslutet 

medan några kommuner har lyft beslutet till politisk nivå, till exempel till ansvarig nämnd 

eller kommunfullmäktige. 

Växjö och Osby kommun hänvisar till de delegeringsbeslut som tagits, där det fastslås att 

avdelningen skall ansvara för kommunens mätnings- och GIS-verksamhet och därför tas 

beslut om övergång inom avdelningen. Beslutet om övergång behöver då inte tas upp i 

nämnd eller kommunfullmäktige då detta är ett led i avdelningens verksamhet. Nämnden 

har dock informerats om verksamheten och godkänt beslutet om övergång i och med 

budgeten som ger utrymme för inköp av konsulttjänster hos Lantmäteriet för beräkning 

av restfelsmodeller och transformering av koordinater. (Nordin 2007, Bergsman 2007) 

Ovanåkers kommun har lyft frågan till miljö- och byggnämnden då förvaltningen har små 

ekonomiska marginaler och inköp av konsulttjänster därmed inte ryms i ordinarie budget. 

Nämnden beslutade att äska tilläggsanslag till budgeten 2007, men då det blev avslag i 

budgetberedningen har arbetet med referenssystembytet avstannat. (Andersson 2007) 

Gävle kommun övergick år 2005 till höjdsystemet RH 2000, ett beslut som togs av 

kommunfullmäktige. Anledningen var att beslutet ansågs vara av större vikt och därmed i 

enlighet med kommunallagen (1991:900) 3 kapitlet 9 §, ”Fullmäktige beslutar i ärenden 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget”.  

Ett beslut som grundade sig på att Gävle kommun inte bytt höjdsystem tidigare. Ett 

kommunfullmäktigebeslut ger även information till kommunmedborgare och andra 

kommuner om bytet samt att beslutet och bakgrunden till det blir bevarat i en större 

utsträckning för forskare med flera (Åleskog 2007). Dessutom granskar media 

kommunfullmäktiges frågor noga vilket inte är fallet med ett beslut tagit inom 

avdelningen. Med bakgrund av detta anses även ett beslut om övergång till 

referenssystemet SWEREF 99 skall antas av kommunfullmäktige (Åleskog 2007).  

För ett flertal av de kommuner som tagit beslutet inom förvaltningen har 

referenssystembyte dock stått med i kommunens verksamhetsplan som ett inriktningsmål. 

(Upplands Väsby kommun 2006, Lunds kommun 2007, Gislaveds kommun 2006) 
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3.1.5 Geografiskt bunden information i en kommuns organisation 

De organisationer som använder kommunens data skall dels i god tid informeras om ett 

kommande referenssystembyte men även delges de slutgiltiga transformationssambanden 

för att underlätta så att de kan transformera sina geografiskt bundna data, eller på annat 

sätt anpassa sitt system. 

3.1.5.1 Allmänt för kommuner 

Förvaltningar som handhar till exempel gator och parker brukar inrättas under en teknisk 

förvaltning men kan även vara fristående i kommuner med många invånare. Under 

förvaltningen Bygg och Miljö ingår vanligtvis Stadsbyggnadskontor eller MBK-enheten 

(Mätning, beräkning och kartframställning) som handhar majoriteten av kommunens 

geografiskt bundna data. Under Bygg och Miljö finns även fastighetskontoret och 

miljöförvaltningen med flera som dagligen använder kartor och annan geografisk 

information. Andra förvaltningar som har mer övergripande ansvarsområden, men som 

använder geografisk information är Stadsdels- och Serviceförvaltningar. 

Banverket, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Luftfartsverket, Länsstyrelsen, Polisen, SCB 

och Vägverket är några av alla de statliga organisationer som använder geografiskt 

bunden information och som bör informeras om bytet av referenssystem men kan även 

vara intresserade av transformationssambanden för egen del. Privata och kommunala 

företag som ledningsdragande bolag, konsultföretag och andra bolag skall också 

informeras om bytet.  

De användare som lätt glöms bort är alla de som externt använder kommunens data. Först 

och främst bör grannkommuner informeras och samrådas med om ett eventuellt 

samarbete skall startas. Vikten med ett tidigt samråd med grannkommuner är för att ge 

dessa möjligheten att starta sitt arbete med att byta referenssystem så snart som möjligt. 

Detta för att samtliga kommuner i en eventuell samverkan skall kunna arbeta mot ett 

gemensamt datum för övergång till SWEREF 99. Kommuner som ingår i regionala 

samarbeten och kommunalförbund, som till exempel renhållningsbolag och 

räddningstjänst, skall även tillfrågas om eventuell gemensam övergång under detta skede 

i referenssystembytet.  

Information om byte av referenssystem bör ske till berörda parter med brev, för att 

informationen inte skall försvinna i vimlet av elektronisk post som företag och 

organisationer får varje dag. Annons bör även ske i lokal dagspress för att informera 

övriga potentiella användare och allmänhet. Kommunens webbplats är ett bra forum för 

att sprida information på. (Jansson 2007) 



 33 

3.1.5.2 Resultat av undersökningen för Gävle kommun 

De bolag, förvaltningar och kommunalförbund som inte svarat på undersökningen eller 

svarat att de inte använder någon form av geografisk information, redovisas i Tabell 5. 

Några av dem som svarat att de idag inte använder geografisk information påtalar dock 

att det inom en snar framtid är önskvärt att utveckla ett system inom ramen för 

verksamheten. 

Tabell 5 De förvaltningar och bolag som inte använder geografisk information (GI) samt de som 

ej svarat på undersökningen, men som kan använda GI.  

Använder inte GI inom verksamhet Ej svarat  

Brottsförebyggarna i Gävle Kultur och Fritid 

Gävle Näringslivsavdelning Serviceförvaltningen 

Socialtjänst Gävle Gästrike Återvinnare 

Turistbyrån  

AB Gavlegårdarna   

 

Barn och Ungdom håller på att utveckla ett geografiskt informationssystem (GIS) som 

skall redovisa vilket skolområde personer tillhör i förhållande till var de är bosatta och 

om avståndet till skolan är så långt att skolskjuts skall betalas av kommunen. Omvårdnad 

har ett GIS för att planera besök för hemtjänsten, vilket skall kopplas till kommunens 

egen kartdatabas. På ungefär samma sätt fungerar det system som Sotningsväsendet har 

för att planera sina besök när de använder kommunens fastighetsdatabas. 

Utbildning och Arbete använder ingen geografiskt bunden information inom 

förvaltningen men Polhemsskolan och Vasaskolan använder GIT i undervisningssyfte. 

Gästrike Räddningstjänst använder CX kartan, länskartan, för att lägesbestämma 

olycksplatsen. Tidigare användes någon form av GIS för ändamålet, men då antalet 

positioneringsfel var för stort lades detta system ned. 

Kommunledningskontoret består av några mindre avdelningar som använder geografisk 

information; säkerhetsenheten och avdelningen för översiktlig planering. 

Säkerhetsenheten använder ett skaderapporteringssystem, kallat STIG, för att kunna 

analysera brottsstatistik, skadegörelse mm. Säkerhetsenheten utvärderar även en framtida 

samverkan med blåljusmyndigheterna för att kunna utveckla en bättre krisberedskap. 

Inom området för krisberedskap används information från till exempel SMHI, el- och 

telebolag samt information från Gävle kommun för att förebygga att följderna av en 

katastrof inte skall bli onödigt stora. Avdelningen för övergripande planering rapporterar 

årligen uppgifter till SCB för att kommunen skall delas in i mindre områden så att 
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statistik kan redovisas lokalt och mer noggrant. Kommunledningskontoret använder sig 

även av Bygg och Miljös tjänster vid framställning av kartor 

Bygg och Miljö, Tekniska kontoret, Gävle Energi AB och Gävle Vatten är de inom 

kommunen som använder geografisk information mest i sitt dagliga arbete. Gävle Energi 

AB har sina ledningar (elnät, fjärrvärmeledningar och optokabel) geografiskt definierade.  

Gävle Energi AB har valt att använda sig av två noggrannhets klasser, befintligt läge och 

osäkert läge. Befintligt läge bekräftar att den är inmätt och att noggrannheten är ± 5 cm. 

Allt fler av ledningar betecknade med osäkert läge mäts idag in och uppdateras till 

befintligt läge. Gävle Energi AB levererar geografisk data till Energimyndigheten 

beträffande bland annat ledningsnätets position och dess knytpunkter. (Hejdenberg 2007) 

Gävle Vatten har sina ledningar (spillvatten-, dagvatten-, renvatten) digitaliserade. Till 

följd av tidigare GIS programvara har många ledningar inte inmätta koordinater utan dess 

position har konstruerats i efterhand, konstruerat läge, dock kan spillvattenledningar vara 

inmätta med hög noggrannhet. Gävle Vatten har fyra olika noggrannhetsklasser, dessa 

redovisas i Tabell 6. Gävle Vatten har även en mängd analog information som används då 

det finns anledning att tvivla på den digitala informationen, dessa analoga koordinater är 

redovisade i kommunens nuvarande referenssystem, RT 38. (Lindmark 2007) 

Tabell 6 Gävle Vattens noggrannhetsklasser av dess data. 

Typ av data Noggrannhet 

Inmätt ± 1 dm 

Inmätt med måttband ± 1 dm 

Digitaliserat ± 1 m 

Konstruerat Har ingen noggrannhet utan är antagande om ledningens läge. 

 

Gävle Energi AB och Gävle Vatten använder GNSS teknik för inmätning av sina 

ledningar men tillhandahåller endast koordinater i RT 38 2,5 gon V, vilket betyder att fel 

kan uppstå i transformationerna mellan RT 38 och referenssystemet som används av 

GNSS. Dessa två företag har även tidigare bytt programvara vid ett flertal tillfällen och 

konstaterat att det uppkommit bekymmer bland annat att attribut har försvunnit. 

(Hejdenberg 2007, Lindmark 2007) 

Tekniska kontoret sköter om kommunens Vägdatabas som redovisas i referenssystemet 

RT 90 och där det sker utbyte av information med Vägverket. Tekniska kontoret har inte 

klassificerat noggrannheten av dess data vilket resulterar att all data får klassas i den 

lägsta noggrannhetsklassen. Tekniska kontoret har även en mängd shape-filer, cirka 4500, 
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som inte är relaterade till kommunens andra geografiska information, många av dessa är 

gamla arbetsfiler och kan därmed kasseras. Tekniska kontorets geografiska information 

används av byggbranschen, parkskötare med flera. (Åstrand 2007) 

3.1.6 Ekonomi och organisation 

Kommuner har olika förutsättningar att byta referenssystem. De problem som kan finnas 

för en kommun som skall byta referenssystem är brist på kompetens, tidsbrist, ekonomi, 

samt andra problem som till exempel varierande kvalité på data och att data inte är 

digitaliserad. Detta har framkommit av de studier av protokoll samt av de intervjuer som 

genomförts enligt kapitel 2.2.3.  

Metria, SWECO Position och några andra företag erbjuder konsulttjänster till kommuner 

för att genomföra referenssystembyte, dessa tjänster kan av små kommuner betraktas som 

dyra i förhållande till förvaltningens ekonomiska ramar, vilket gör att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att anlita dessa konsultföretag. 

3.2 Referenssystembyte med hjälp av GTRANS och ArcMap 

3.2.1 Restfelsmodell 

3.2.1.1 Otillräcklig restfelsmodell 

I kapitel 3.1.3.3 beskrivs vikten med att hela området som skall transformeras omringas 

med mätningar för att det inte skall uppstå deformationer i utkanterna där antalet 

mätningar är otillräckliga, se Figur 12. 
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Figur 12 Skillnader mellan stompunkter, i svart, och en transformation med metoden Naturlig 

granne i ArcMap, i rött, där mätningarna inte omringar området. Det skapar deformationer som 

tydligt syns i ytterkanterna och framförallt på den östra sidan av området. 

3.2.1.2 För mycket data i transformationen 

Efter flera försök med att göra en transformation i ArcMap har vi kommit fram till att för 

mycket data i kartdokumentet kan ställa till med problem. När försök gjorts i ett 

kartdokument med mer data än vad som skall transformeras, som till exempel en 

bakgrundskarta, behåller stompunkterna sina ursprungspositioner och får inte några nya 

koordinater. För att få ett tillfredsställande resultat i transformationen, enligt våra försök, 

får enbart de punktlager som skall ingå i transformationen finnas i kartdokumentet. 
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3.2.2 Jämförelse av noggrannheten inom ett mindre område 

”Utför testmätningar av restfelsmodellen på kända punkter (som inte ingår i 

restfelsmodellen) som ’halva passpunktsmätningar’.” (Jansson 2007). På detta sätt görs 

kontrollen inom det mindre området i centrala Gävle, vilket beskrivs i 2.2.2.  

Förutsättningarna för de olika metoderna vid en transformation är aningen olika då antalet 

länkar i ArcMap är fler än i GTRANS. Det resulterar i mindre avvikelser i de nya 

koordinaterna vid en jämförelse av de två programmen. Vid en jämförelse, med dessa 

förutsättningar, på de tre metoderna inom området över centrala Gävle visade metoden 

Naturlig granne bäst resultat tätt följd av Linjär, se Figur 13 - Figur 16. Skillnaden 

mellan den inmätta positionen och ArcMaps metoder är ungefär 5-30 mm. Inom det 

mindre området bör resultatet för GTRANS bli detsamma som för ArcMaps metod 

Linjär. 

Positionen för de fyra kontrollpunkterna i förhållande till kringliggande triangel kan ses i 

Figur 7. De tre stompunkterna längst österut uppvisar i det närmaste lika bra resultat till 

skillnad mot punkten 30126 där noggrannheten i transformationen inte håller samma 

klass. 

 

Figur 13 En jämförelse på stompunkten 30143 mellan de olika transformationsmetoderna Linjär, 

Naturlig granne och GTRANS på ett mindre område i centrala Gävle, där Naturlig granne visar det 

bästa resultatet. 

 

Figur 14 En jämförelse på stompunkten 30140 mellan de olika transformationsmetoderna, 

Naturlig granne ger det bästa resultatet. 
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Figur 15 Jämförelse av noggrannheten på punkten 30152, Naturlig granne och Linjär metod 

uppvisar de bästa resultaten. 

 

Figur 16 På punkten 30126 blir resultatet något sämre för samtliga metoder än för de andra 

jämförda stompunkterna, Naturlig granne visar fortfarande det bästa resultatet för 

transformationen. 

3.2.3 Jämförelse av noggrannheten över hela kommunen utan 

kompletteringsmätningar 

En transformation med befintliga inmätningar ger tydligt olika resultat beroende på om 

GTRANS eller ArcMap används. För transformationerna i ArcMap är deformationerna 

mycket stora där det saknas eller bara finns ett fåtal inmätningar medan avvikelserna i 

GTRANS fortfarande är tydliga men avsevärt bättre, se Figur 12 och Figur 17. 
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Figur 17 Skillnader mellan stompunkter, i svart, och en transformation i GTRANS, i blått, där 

mätningarna inte omringar området. Deformationerna är synligt mindre i ytterområdena jämför 

med ArcMap. 
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4 Diskussion 

4.1 Byte av referenssystem 

Kommuners förutsättningar skiljer sig mycket från varandra. I en glesbygdskommun, där 

stompunkterna ligger glest och används mycket sällan, görs de flesta mätningar av en 

ensam mätningstekniker, som uträttar de flesta mätningsuppdrag, med GNSS teknik. 

Denna situation är inte lätt att jämföra med en kommun i en storstadsregion där 

kommunens stompunkter ligger tätt och används ofta samt att det ställs höga 

noggrannhetskrav på dem. Detta måste resultera i att kommuner behöver hantera sitt byte 

av referenssystem på olika sätt och att omställningen ställer olika krav på hur mycket 

arbete en kommun behöver lägga ned. 

Tidsbrist och brist på ekonomiska resurser är problem som i stort sett alla kommuner 

ställs inför i och med ett referenssystembyte. I den mindre kommunen är det ofta bristen 

på ekonomiska resurser som begränsar vilka tjänster som kan köpas in av till exempel 

Lantmäteriet. Den ekonomiska frågan är oftast anledningen att förvaltningar har lyft 

frågan till kommunpolitisk nämnd eller kommunfullmäktige för att äska pengar till 

projektet. För att få förankring i kommunens högst beslutande organ är det lämpligt att 

referenssystembytet beskrivs i den verksamhetsplan som kommunfullmäktige fastställer. 

Ett beslut i kommunfullmäktige som grund för referenssystembytet ger även god 

möjlighet att ekonomiska medel avsätts i kommande budgetarbete för att genomföra 

referenssystembytet. 

Den undersökning som genomfördes inom kommunen i syfte var att göra en översiktlig 

inventering av vilka förvaltningar och organisationer som använder geografiskt bunden 

information. Undersökningen skickades till kommunens samtliga förvaltningar och bolag. 

Detta för att den person som mottog undersökningen skulle sprida det nedåt i 

organisationer eller till ansvarig för geografisk information inom berörd förvaltning. 

Detta har fungerat relativt bra, men detaljeringsgraden i svaren på undersökningen har 

ibland sagt mer om förvaltningens GI användning än svaret i sig. Svaren har varit av 

varierande kvalité, det mest uttömmande svaret på undersökningen har vi fått av 

kommunledningskontoret. Enligt dem finns det även intentioner att andra förvaltningar 

handhar data men vilket de själva inte uppgett. Kultur och Fritid och Serviceförvaltningen 

har inte svarat på undersökningen trots otaliga påminnelser och ett tydligt slutdatum. Det 

finns som vi ser det två anledningar till att dessa förvaltningar inte svarat på 

undersökningen. Den ena är att de inte har formulerat svaret ännu på grund av tidsbrist 
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inom förvaltningen, eller att kunskapen i förvaltningen är låg inom GIS så de inte hittat 

en person som kan svara att de inte använder någon geografisk information. 

Under arbetets gång har även framkommit att kommunalförbundens användning av GIS 

bör utredas. En undersökning till dessa skickades ut men med kort svarsdatum vilket kan 

förklara varför svar från Gästrike Återvinnare inte inkommit. 

Mätningsresultaten över RIX 95 punkterna skiljer sig mycket vid en jämförelse. Jämför vi 

mätningsresultaten från inmätningarna i Vårvik och Engeltofta, som förklaras i kapitel 

2.1.3, skiljer de sig mycket åt trots att förutsättningarna var liknande. I de båda fallen var 

det mer än 90 % sikt över 15º elevationsvinkel samt att andra förutsättningar var liknande 

och goda. Trots det är spridningen av inmätningarna i Vårvik större i jämförelse med 

Engeltofta, som gav ett utmärkt resultat. 

4.2 Transformation på ett mindre område 

Det test som gjorts för att studera resultatet av olika transformationssamband och 

upprätningsmodeller, i ArcMap, Linjär och Naturlig granne, och i GTRANS, använder 

samma punkter för de båda transformationerna i ArcMap. Däremot kunde vi i efterhand 

konstatera att den ena punkten som används i ArcMap inte användes i GTRANS 

beräkningar då den ännu inte är levererad till Lantmäteriet. Den punkt som används i 

GTRANS beräkningarna är belägen 2 km väster om den punkt som används i ArcMap, 

vilket kan förklara resultatet. Med detta kan vi därmed bara kommentera skillnaden 

mellan ArcMaps metoder Linjär och Naturlig granne då vi inte redovisar resultatet för 

GTRANS i Figur 13 - Figur 16. Dock kan vi konstatera att GTRANS punkter ligger 50 

mm öster om de inmätta punkterna. 

Testet är gjort i ett område där spänningarna bedöms vara små i Gävle kommuns stomnät 

för att det skall kunna efterliknas i den situation som kommer att råda när det är tid för 

den slutliga transformeringen. Det som även är värt att nämna är att det skiljer sig i 

resultat mellan de olika metoderna och att kommuner som ska transformera sina 

koordinater bör använda en metod konsekvent och inte variera mellan olika program och 

transformationer. 
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Bilaga 1 
 

Undersökning till Gävle Kommuns bolag, förvaltningar m fl. 2007-04-03 

Bakgrund  

Vi, Martin Karlsson och Kristoffer Edvardson har påbörjat ett examensarbete som 

kommer att pågå under 10 veckor på Gävle Kommun, Bygg och Miljö. Syftet med vårat 

examensjobb är att göra en plan (checklista) för det kommande referenssystemsbyte som 

skall genomföras. Därför behövs det en genomgång av vilka organisationer inom 

kommunen som handhar geografiska data och vilken typ av data de handhar.  

Med enklare ord kan man säga att det koordinatsystem som finns på kartor i Gävle (för att 

kunna ange exakt var ett hus, vägar mm finns) skall bytas ut så att det blir likställt med 

landets koordinatsystem.  

Undersökning  

När vi gör detta arbete skulle vi önska att ni på ert bolag, förvaltning eller annan 

organisation gör en översiktlig inventering av vilken Geografiskt bunden information ni 

har under er organisation. Till exempel om Omvårdnad Gävle har någon information om 

var hemtjänsten skall göra besök eller var ledningarna i marken finns för Gävle Energi 

AB.  

Vi vill inte veta informationen i filerna, utan bara om ni har geografiskt bunden 

information och i så fall vilken typ av information som finns, till exempel som i tabellen 

nedan.  

 
Tabell förklaring: .shp anger filformatet som i detta fall är ett filformat som används i till 

exempel ESRI ARCGIS, (uppgifterna i exemplet ovan är fingerade)  

GIS för Barn och Ungdom  

Typ av information  Antal filer  Används ofta  Används sällan  

System för beräkning av skolskjuts  1 program  X   

Skolornas geografiska läge med 

elevantalsinformation  4 stycken .shp filer  X   

 

Vi vore mycket tacksamma om ni ville hjälpa oss genom att svara på denna undersökning 

så snart ni kan, senast 2007-04-25.  

 

Tacksamma hälsningar  

 

Martin och Kristoffer  
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Bilaga 2 

Kontrollen görs genom att markera vart lodet siktar på marken inunder, sedan vrida 

trefoten i 120º kring sin egen axel två gånger och även markera dessa punkter. Dessa tre 

punkter bildar nu en triangel, genom att utgå från mitten av triangeln kan felet av det 

optiska lodet definieras och justeras. Nedan förklaras momentet steg för steg (Mårtensson 

2006): 

1. Ställ upp ett stativ på en plan yta (med fördel inomhus) och placera ett papper 

under stativet. 

2. Placera trefoten på stativet, justera trefoten så att den är i våg, och rita sedan med 

en penna runt trefoten för att markera vart trefoten är belägen. 

3. Markera på pappret som är placerat på marken vilket läge lodet markerar. Den 

blå punkten i Figur 1. 

4. Vrid trefoten 120º och passa in trefoten till markeringarna (enligt Figur 1) som är 

gjorda med pennan enligt moment 2. Ställ in trefoten i våg och markera på 

pappret vart lodet visar, den rosa punkten mittersta bilden i Figur 1. 

5. Gör om moment 4 och det finns sedan tre punkter på pappret under stativet vilka 

bildar en triangel. 

6. Markera mitten av triangeln på pappret (svart punkt bild 3 Figur 1) och justera in 

det optiska lodets sikte mot mittpunkten. Är denna justering stor, > 1 cm, bör 

kontrollen upprepas för att säkerställa resultatet.  

 

Figur 1 Kontroll av optiskt lod i trefot med hjälp av vridmetod för att säkerställa noggrannheten 

för centrering över känd punkt. 
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