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Sammanfattning 

När kraven på mätosäkerhet är hög vid geodetiska mätningar behövs 
geodetiska referenssystem realiserade av geodetiska nät av hög kvalitet. 
Etableringen och transformation till överordnade referenssystem i höjd av 
dessa nät genomförs idag ofta med terrestra metoder som avvägning, vilket är 
ett noggrant men tidskrävande arbete. Det finns flera försök att använda sig av 
andra metoder såsom GNSS, men en möjlighet skulle även vara att använda 
punktmoln från flygburen laserskanning. 

Detta arbetes syfte är att undersöka om punktmoln kan användas till 
transformation av ett geodetiskt höjdnät i Sandvikens kommun. Nätet består 
av cirka 500 fixpunkter och har 2010 transformerats till RH2000 av 
Lantmäteriet. Det använda punktmolnet har producerats av Lantmäteriet och 
har en medelavvikelse om 0,05 m på plana hårdgjorda ytor. Detta är relativt 
högt då vanligen osäkerheter på millimeternivå önskas vid transformationer. 
Men eftersom medeltal kan reducera slumpmässiga avvikelser i enskilda 
mätningar kan en transformation bestående av ett medelhöjdskift möjligen ge 
ett tillfredsställande resultat. Medelhöjdskiftet är då ett medeltal av flera 
höjdskift beräknade på olika ställen i punktmolnet. 

Genom att avväga höjdskillnaden mellan fixpunkterna i nätet och punkter på 
markytan som med olika metoder höjdbestäms utifrån punktmolnet har höjder 
för fixpunkterna enligt punktmolnet erhållits. Dessa har jämförts med 
RH2000 höjder enligt Lantmäteriets transformation för att beräkna en 
avvikelse, samt med de äldre lokala höjderna för att beräkna ett höjdskift. 
Genom att beräkna medelvärde och dess osäkerhet för höjdskiftet över hela 
nätet har en uppfattning om metodens lämplighet erhållits. 

Höjdskiften låg överlag inom några millimeter från det som Lantmäteriet 
beräknat, med 3 mm osäkerhet för den överlag bästa metoden. Även om 
höjdskiftets och därmed transformationens osäkerhet delvis blev något hög 
jämfört med avvägning så kan punktmoln ändå vara ett lämpligt alternativ. 
Speciellt i mera avlägsna områden utan bra anknytningar till det överordnade 
nätet kan det vara intressant. Det finns dock många parametrar som ännu inte 
utforskats, bland annat vissa eventuella systematiska avvikelser. 

 
Nyckelord: avvägning, flygburen laserskanning, geodetiska nätverk, höjdtransformation 
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Abstract 

When the requirements on accuracy and precision are high for geodetic 
measurements you need geodetic reference systems realized with geodetic 
control networks of high quality. Today, establishment and transformation to 
higher order reference systems for height usually uses terrestrial methods like 
levelling. While highly accurate these result in time consuming work. There 
have been a couple attempts at using other methods for this task, for example 
GNSS, but another possibility might be usage of point clouds from airborne 
laser scanning. 

As a starting point for further studies this study attempts to use point clouds to 
transform a geodetic height network in Sandviken municipality, Sweden. The 
network consists of around 500 benchmarks and has been transformed to the 
national reference system for height, RH2000, by the Swedish national 
geodetic survey (Lantmäteriet) in 2010. The point cloud used is also produced 
by Lantmäteriet and is said to have a mean error of 0,05 m. This is relatively 
high since the requirements usually are in the millimeter range when 
determining transformation parameters, but if the transformation only consist 
of a single height shift calculated as a mean from several height shifts derived 
from the point cloud any random errors in the point cloud should be reduced. 

By measuring the height difference between benchmarks and points on the 
ground, that through different methods are given heights according to the 
point cloud, heights of the benchmarks have been determined according 
according to the point cloud. These can be compared to heights in RH2000 
according to the transformation performed by Lantmäteriet to see their 
deviation from the assumed true value. Further comparisons against the older 
local heights of the benchmarks give a height shift that can be used as a simple 
transformation. By calculating a mean and uncertainty an estimation of the 
suitability of the method can be achieved. 

The all height shifts deviated a few millimeters from the result Lantmäteriet 
got, with uncertainties around 3 mm for the overall best method. Even if the 
uncertainty of the shift and therefore the transformation ended up somewhat 
high compared to what Lantmäteriet achieved it is still believed that point 
clouds may be or become a viable alternative. Especially in more remote 
regions without good connections to the higher order network. There are 
many parameters that have not yet been explored though, as well as some 
potential systematic errors that should be further investigated. 

 
Keywords: airborne laser scanning, geodetic network, levelling, transformation 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Geodetiska nätverk & referenssystem 

Vid många typer av geodetiska mätningar behövs någon form av utgångspunkt, 
d.v.s. en punkt med kända koordinater i det referenssystem som det ska mätas i. I 
Sverige används i dag huvudsakligen SWEREF99 och dess projektioner 
SWEREF99TM m.fl. i plan och RH2000 som referenssystem i höjd (Lantmäteriet, 
2009). Fördelat över hela landet finns stabilt markerade punkter med kända höjder i 
RH2000. De kända punkterna i höjd kallas för höjdfixpunkter och har noggrant 
bestämts i den tredje precisionsavvägningen (Lantmäteriet, 2009; Olsson & 
Eriksson, 2005). Dessa punkter bildar tillsammans ett höjdnätverk, eller höjdnät. 

I många fall finns dessutom behovet att förtäta detta rikstäckande nät, för att ha 
närmare till fixpunkter när dessa behövs. Detta kan handla om allt från större nät 
som täcker en hel kommun till mindre nät på en byggarbetsplats. Att ha tillgång till 
bra anslutningar till nät av bra kvalitet är en förutsättning för stora delar av 
samhällsutvecklingen, speciellt inom byggbranschen. Detta behov är så stort för en 
hållbar utveckling av infrastruktur i vårt växande samhälle att det bland annat inom 
Förenta Nationerna finns en grupp som arbetar för utvecklingen av den geodetiska 
infrastrukturen, i vilket geodetiska nätverk ingår (UN-GGIM, 2016). Detta innebär 
också att utvecklingen av nya effektivare metoder för hanteringen av nät är av stort 
intresse för den framtida utvecklingen. 

1.1.2 Transformation mellan nät och referenssystem 

I vissa fall måste ett underordnat nät transformeras till ett överordnat nät. Detta kan 
vara fallet när det överordnade nätet byter referenssystem (som när RH2000 
infördes i det rikstäckande nätet och sedan skulle införas i de mindre kommunala 
näten). Det kan också hända om det från början inte fanns någon anknytning mellan 
näten, d.v.s. om de hade två olika unika referenssystem. För att göra denna 
anpassning bestäms först transformationen mellan de båda nätens referenssystem. 

Vid transformation mellan geodetiska referenssystem finns det två möjliga 
kategorier av transformationer (Lantmäteriet, 2017a). Överräkning används om det 
ur definition av referenssystemen eller genom analytiska metoder går att bestämma 
samband mellan systemen. Annars kan en inpassning göras, då bestäms sambandet 
empiriskt genom bestämning av koordinater i båda system för ett antal gemensamma 
punkter. Detta inkluderar vanligen någon form av minsta-kvadraten-anpassning. Det 
här arbetet handlar bara om transformationer mellan referenssystem utan kända 
samband, vilket innebär att endast inpassningar kommer att göras. 
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1.1.3 Lantmäteriets transformation i höjd 

Det finns ett antal olika möjliga transformationsformler, speciellt vid 
transformationer i plan. Men vid transformation i endast höjd är det vanligt att 
använda ett enkelt höjdskift mellan systemen om detta inte medför alltför stora 
avvikelser (Olsson, 2009). Så var även fallet i Sandviken, där större delen av 
kommunen kunde representeras av ett konstant skift (Eriksson, 2010b). Det finns 
även andra möjliga metoder för att transformera höjdsystem (Ligas & Banasik, 2012; 
Ligas & Kulczycki, 2014).  

Lantmäteriets tillvägagångssätt vid byte av höjdsystem i en kommun inleds enligt 
Olsson (2009) med att mäta anslutningar mellan det lokala nätet och RH2000-
fixpunkter från den tredje riksavvägningen. Genom detta erhålles RH2000 höjder 
för ett antal punkter i det lokala nätet. Dessa tillsammans med det ursprungliga 
avvägningsdata som bygger upp nätet används till att genomföra en nätutjämning. 
Ett medelvärde för skillnaden mellan fixpunkternas höjder i RH2000 som erhållits i 
utjämningen och deras lokala höjder ger ett första konstant skift. Genom att jämföra 
varje punkts RH2000-höjd enligt avvägningen med summan av dess lokala höjd och 
skiftet kan sedan en så kallad restfelsbild skapas som påvisar eventuella 
deformationer i nätet. 

1.2 Problembeskrivning 

Även om det är ett väl beprövat och noggrant tillvägagångssätt så kräver 
Lantmäteriets arbete kostsamma och tidskrävande avvägningståg om inga eller för få 
existerande gemensamma punkter finns mellan näten. Ett antal försök som 
presenteras i kapitel 2 har gjorts att använda andra metoder i förhoppningen att 
dessa ska kunna göra arbetet effektivare. 

En möjlig metod är att använda punktmoln från flygburen laserskanning (FLS) som 
källa för höjdbestämning av punkter i det överordnade systemet. Insamlingen av data 
går relativt fort, även över stora områden. Nackdelen med dessa punktmoln är att 
de har relativt hög osäkerhet i individuella laserpunkter och att upplösningen i plan 
är relativt låg. Om dock tillräckligt många punkter med höjd i båda referenssystem 
bestäms bör medelvärdet i en transformation ge lägre osäkerhet, förutsatt att felen i 
punktmolnet beror på slumpmässiga fel. 

Orden avvikelse och höjdskift används mycket i detta arbete. Avvikelser innebär i 
detta arbete vanligen skillnaden mellan höjder erhållna på olika sätt men i samma 
höjdsystem. Helst ska denna skillnad vara obefintlig eller noll, men eftersom 
resultaten ofta avviker från varandra beskriver avvikelsen skillnaden. Skift innebär 
skillnaden mellan höjder i olika system, möjligen erhållna på olika sätt. Det 
beskriver alltså förhållandet mellan systemet och kan användas som transformation. 
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I detta arbete undersöks huruvida det skulle vara möjligt att använda ett punktmoln 
från FLS istället för avvägda anslutningspunkter för att transformera ett höjdnät. För 
att kunna avgöra detta måste först höjder för att antal fixpunkter i nätet bestämmas 
med hjälp av punktmolnet. Genom att jämföra dessa med de kända RH2000 höjder 
enligt Lantmäteriets transformation kan punktmolnets absoluta och relativa position 
kontrolleras, vilket ger en första indikation om metodens resultat ger höjder som 
överensstämmer med verkligheten. Sedan kan ett höjdskift beräknas som kan 
jämföras med det skift som Lantmäteriet kommit fram till. På grund av FLS-
punktmolns relativt höga osäkerhet kommer det slutgiltiga resultatet endast bestå av 
ett medelvärde av samtliga höjdskift som gäller för alla punkter, istället för 
individuella höjdskift som är fallet vid Lantmäteriets transformation. 

1.2.1 Område och tillgängliga data 

Detta arbete har genomförts i Sandvikens kommun. Fram till 2010 använde de sig av 
ett eget, lokalt, referenssystem för höjd kallat SKH. Mer information om 
Lantmäteriets transformation från SKH till RH2000 finns i 3.1.2. Kommunens 
höjdnät består av över 500 höjdfixpunkter. Samtliga höjdfixpunkters position i plan 
samt i SKH och RH2000 (efter transformation genomförd av Lantmäteriet) samt det 
avvägningsdata som bland annat använts i Lantmäteriets transformation har gjorts 
tillgängligt till arbetet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur väl punktmoln från den nationella 
flygburna laserskanningen skulle gå att använda för att bestämma 
transformationsparametrar i höjd. I arbetet ingår följande frågeställningar: 

• Hur väl kan förhållandet (avvikelse och skift) mellan höjdfixpunkter och 
punktmoln från flygburen laserskanning bestämmas, sett som ett medelvärde 
i ett större nät (täckande en kommun)? 

• Vilka metoder (beskrivet i kapitel 3.5) för att bestämma höjdfixpunkternas 
höjd enligt punktmolnet fungerar bäst för en transformation? 

• Hur väl kan metoderna användas för att kontrollera punktmolnets relativa 
och absoluta position? 

• Hur väl kan FLS-punktmoln användas för att bestämma enkla 
transformationsparametrar till punktmolnets referenssystem, om 
höjdfixpunkterna endast är höjdbestämda i ett lokalt system? 
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1.3.1 Avgränsningar 

Endast en enkel transformation bestående av ett höjdskift mellan systemen kommer 
att undersökas i studien, eftersom det var detta som även Lantmäteriets arbete kom 
fram till i Sandviken. 
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2 Tidigare studier 

En central del i arbetet är höjdbestämningen av de gemensamma punkterna i 
systemet som det ska transformeras till. Det finns ett antal möjliga sätt att 
genomföra detta, här presenteras några av dem. 

2.1 Avvägning 

Som nämnts är det traditionella tillvägagångssättet avvägning. Detta är en mycket 
noggrann men tidskrävande metod. För att effektivisera den har bland annat tredje 
riksavvägningen använt sig av ”motoriserad avvägning” där förflyttningen sker med 
bil istället för till fots (Lilje, Eriksson, Olsson, Svensson, & Ågren, 2007). Även 
själva avvägningsinstrumentet är monterat på en av bilarna. Med denna metod kan 
en uppställning inklusive förflyttning avklaras på i genomsnitt 2 minuter. Då 
siktlängden ligger på 35 meter i genomsnitt innebär det dock att 
genomsnittshastigheten ligger på endast 1 km/h. Speciellt i avlägsna områden är 
denna teknik därmed fortfarande väldigt tidskrävande. 

Även om noggrannheten är relativt hög vid motoriserad avvägning så uppges 

osäkerheten ändå ligga på 1	mm ∗ √km (Lilje et al., 2007). Det innebär att 
transformation av ett område som befinner sig 10 kilometer från en existerande 
RH2000-fixpunkt kommer ha en osäkerhet på över 3 mm. Denna osäkerhet kan 
sänkas genom fler anslutningar vilket innebär fler avvägningståg och därmed även 
högre tidsåtgång. 

2.2 GNSS 

Något som blivit mycket vanligt är mätning med ett Global Navigation Satellite 
System (GNSS). Spring & Eriksson (2010) gjorde i ett examensarbete en 
undersökning om statisk GNSS-mätning skulle kunna vara ett alternativ till 
avvägning vid just transformation av höjdnät till RH2000. De genomförde dessutom 
sin undersökning i samma kommun som detta arbete. Även de beskriver problemen 
som uppstår om anslutningspunkter inte finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning. I 
sitt arbete bestämde de höjden för två höjdfixar i Lantmäteriets RH2000-nät med 
statisk GNSS-mätning och jämförde detta resultat med de höjder som höjdfixarna 
hade enligt Lantmäteriets precisionsavvägning. Avvikelserna och avvikelsernas 
osäkerhet låg på millimeternivå. Det är värt att nämna att de haft svårighet att hitta 
lämpliga uppställningar för GNSS-mottagarna, som kräver relativt fri sikt till 
himmeln. Detta kan vara avsevärt till nackdel, t.ex. om ett nät i bebyggd miljö ska 
behandlas. Som lösning på detta problem har GNSS-mottagarna ställts upp 
excentriskt och avvägning har skett till fixpunkterna. 
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Även Lantmäteriet har gjort liknande försök med statisk GNSS (Eriksson, 2010a). 
De genomförde sina försök runt Uppsala i ett större område än Spring & Eriksson 
(2010), men uppnådde endast osäkerheter för de nya höjderna runt en centimeter. 
Trots relativt goda förhållanden har även dessa försök krävt excentriska 
uppställningar på många punkter. De nämner dock att fler försök skulle behövas för 
bättre undersöka bland annat andra terrängtyper, samt för att bättre förstå andra 
yttre förhållanden. Slutsatsen var att avvägningen vanligen är att föredra, men GNSS 
kan vara en gångbar metod vid isolerade nät eller där inga samband med andra 
närliggande nät krävs. Värt att nämna är även att Lantmäteriet genomförde sina 
GNSS-mätningar med geoidmodellen SWEN08_RH2000. I dagsläget finns en nyare 
geoidmodell tillgänglig, SWEN17_RH2000 (Ågren, 2017), som skulle kunna ge 
bättre resultat. 

En annan studie av Saari, Poutanen, Saaranen, Kaartinen, Kukko och Lahtinen 
(2015) i Finland undersökte också huruvida statisk GNSS-mätning kan användas. 
Dessutom gjorde de försök med mobil laserskanning (MLS), real time kinematic 
(RTK) GNSS-mätningar samt precisionsavvägning som jämförelse. Istället för att 
sikta in sig på transformation av ett existerande höjdnät till ett annat existerande 
höjdnät handlar deras arbete om nyetablering av nationella höjdnät. Det finns dock 
många likheter mellan de två uppgifterna eftersom det i båda fall handlar om att hitta 
effektivare alternativ till avvägning. 

Saari et. al. (2015) beskriver också skillnaden mellan avvägning och GNSS-baserade 
mätmetoder, bland annat att en geoidmodel behövs för att kunna räkna om 
ellipsoidhöjder (som erhålles från GNSS-utrustning) till ortometriska höjder. Även 
om bland annat RH2000 är ett höjdsystem med normala höjder och därmed kräver 
en geoidmodel för att erhålla korrekta höjder vid GNSS-mätning så är detta inte 
nödvändigt i alla höjdsystem. I bland annat Nya Zealand används ett gravimetriskt 
höjdsystem. Liksom i GNSS-mätningen själv görs dock framsteg i 
geoidbestämningen, varför detta kommer bli allt mindre till hinder, ändock är detta 
en ytterligare osäkerhetskälla. 

Den inledande studien genomförd av Saari et al. (2015) undersöker dock endast en 
kortare sträcka mellan två fixpunkter. De nämner själva att GNSS har detta som 
nackdel och relativt mot avvägningen skulle fungera bättre med en längre baslinje. 
Dessutom undersöker de i studien inte metodernas resultat i ett större nät. 

Liksom Roger & Eriksson (2010) och Lantmäteriet (Eriksson, 2010a) har även Saari 
et al. (2015) haft problem med träd och annat som stört sikten till satelliterna vid 
GNSS-mätningar. Detta försämrar satellitgeometrin, vilket i sin tur försämrar den 
erhållna GNSS-positionens osäkerhet. 
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2.3 Mobil laserskanning 

I sin studie undersökte Saari et. al. (2015) även mobil laserskanning (MLS). Till 
detta satte de upp runda signaler på båda fixpunkter, dessa samt vägen mellan 
fixpunkterna skannades in med en mobil laserskanner monterad på en ryggsäck 
under några turer mellan fixpunkterna. De noterade att även vid dessa tester så 
påverkade siktförhållanden till satelliterna resultatet på grund av att även mobil 
laserskanner använder sig av GNSS. Vid mobil laserskanning sker vanligen 
georefereringen av punktmolnet direkt av GNSS-positionen, med 
tröghetsnavigerings-data som komplement. 

Även om författarna själva inte vill diskutera vilka metoder som är att föredra så 
talar deras resultat ändå ett tydligt språk. Precisionsavvägningen har signifikant lägst 
osäkerhet, statisk GNSS ligger på cirka 4 millimeters osäkerhet och MLS hamnar på 
hela 16 millimeter. Intressant hade varit att undersöka huruvida en ökning av antalet 
mätningar, d.v.s. fler turer mellan punkterna, påverkar resultatet. Speciellt MLS 
som kan monteras på en bil och därmed lätt kan köras längs sträckan borde gynnas 
av detta. Frågan är då hur tidsåtgången att mäta med MLS för att erhålla samma 
osäkerhet som avvägning skulle jämföras med tiden det tar att avväga samma sträcka. 

2.4 Flygburen laserskanning 

Utöver den nämnda MLS, där laserskannern bärs eller körs runt finns det även 
terrester laserskanning (TLS) och flygburen laserskanning (FLS). TLS innebär att 
skannern liksom en totalstation befinner sig på en fast plats och inte förflyttar sig 
under skanningen. Vid FLS är skannern och kringutrustning monterad på ett 
flygplan eller drönare som flygs över området som ska skannas (Hubacek, Brenova, 
Ceplova, & Zerzan, 2014; Triglav-Čekada, Crosilla, & Kosmatin-Fras, 2009). Detta 
möjliggör tidseffektiv insamling av geografisk information över stora områden. 
Lantmäteriet har under det senaste årtiondet skannat majoriteten av Sverige med 
FLS (Lantmäteriet, 2016b). Att använda FLS för att bestämma gemensamma 
punkters koordinater nämns som möjlig metod av Saari et. al. (2015). 
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2.4.1 Osäkerheter i flygburen laserskanning 

På grund av det långa avståndet till den skannade ytan vid FLS blir upplösningen och 
osäkerheten i plan relativt låg, i Lantmäteriets data uppges RMS vara 0,25 m och 
upplösningen vara 0,5-1 punkter per kvadratmeter (Lantmäteriet, 2016a). I höjd på 
plana hårdgjorda ytor ligger genomsnittligt RMS på centimeternivå, 0,05 m enligt 
Lantmäteriet. Detta är höga värden om det ska användas för att bestämma 
positionen för ett geodetiskt nät som ofta kräver lägsta möjliga osäkerhet och 
därmed traditionellt vanligen avvägning som har osäkerheter på millimeter nivå. 
Förhoppningen är att beräkningen av ett medelhöjdskift för hela nätet kan jämna ut 
slumpmässiga fel i punktmolnet. Teoretiskt ska ökande antal mätningar med endast 
slumpmässiga fel närma sig det sanna värdet (Joint Committee For Guides In 
Metrology, 2008). 

Osäkerheten beror på många faktorer när det handlar om FLS. Laserskannern 
(osäkerhet i längdmätningen och strålriktningen), tröghetsnavigeringsenheten, 
GNSS-utrustningen (satellitgeometri, geoidmodellen, atmosfäriska störningar) m.fl. 
ger alla sitt bidrag till den sammanlagda osäkerheten (Triglav-Čekada et al., 2009). 

Ett flertal kontroller har gjorts av Lantmäteriets höjdmodell (kallad NNH, den är en 
direkt produkt av punktmolnet och kontroll av denna ger därmed även en 
representation av punktmolnets kvalitet). Från en sammanställning av Rönnberg 
(2011) framgår det att medelavvikelsen kan förväntas ligga på centimeternivå inom 
de flesta områden. 

Rönnberg beskriver även Lantmäteriets egna kontroll av punktmolnet. Den börjar 
med GNSS-inmätning av 36 punkter i rutnät (6x6) på olika ställen inom 
skanningsområdena. Sedan skapas en höjdmodell av varje rutnät som punktmolnet 
jämförs mot för att beräkna lokala avvikelser för rutnätet. Dessa lokala avvikelser 
används för att förbättra det punktmoln som endast georefererats av GNSS och 
tröghetsnavigeringen ombord på flygplanet. Ytterligare rutnät som mäts in på 
samma sätt används för att kontrollera slutresultatet. Över hela nationella 
höjdmodellen ger detta en samlad medelavvikelse för alla rutnät om 0,00 m och ett 
genomsnittligt RMS om 0,05 m, vilket motsvarar vad som anges i specifikationen 
för Lantmäteriets laserdata. 

Detta innebär att punktmolnet och i sin tur den här arbetets resultat beror på 
osäkerheten av GNSS-mätningarna, både de ombord på flygplanet och de terrestra 
vid rutnäten. Flygplanen kan inte använda statisk GNSS-mätning, däremot innebär 
den högre placeringen av GNSS-antennen mindre störningar från omgivande 
vegetation och reducering av flervägsfel, m.m. Liksom vid statisk GNSS-mätning 
spelar dock geoidmodellens osäkerhet in. 
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2.4.2 Jämförelse med andra metoder 

En fördel med FLS jämfört med GNSS är att den i planet monterade GNSS-
antennen kommer ovanför träd och byggnader och därmed inte har de problem som 
Spring & Eriksson (2010), Lantmäteriet (Eriksson, 2010a) och Saari et al. (2015) 
påträffade. 

I motsatts till terrester och mobil laserskanning finns inte möjligheten att skanna in 
signaler i samma omfång på grund av den lägre punkttätheten. Ett stort hinder blir 
därmed anknytningen mellan punktmolnet och fixpunkterna (med kända höjder för 
kontroll och georeferering eller okända höjder vid en transformation). 
Lantmäteriets lösning i NNH som beskrivits tidigare handlar om att anpassa en 
inmätt terrängmodell till punktmolnet. De metoder som provas i den här studien 
presenteras närmare i 3.5, men de alla kräver kortare avvägningssträckor. Jämfört 
med tidsåtgången som ett längre avvägningståg kräver lär detta dock ändock vara en 
förbättring. 

2.5 Andra metoder 

Det finns dock fler metoder för höjdbestämning som därmed skulle kunna vara 
möjliga för en transformation. Saari et. al. (2015) nämner även terrester 
laserskanning (TLS), Synthetic Aperture Rader (SAR, använder sig av satelliter och 
radar) och trigonometrisk höjdbestämning. 

Terrester laserskanning ger vanligen bättre resultat än mobil laserskanning 
(Bauwens, Bartholomeus, Calders, & Lejeune, 2016; Kaartinen, Hyyppä, Kukko, 
Jaakkola, & Hyyppä, 2012). Detta beror enligt Bauwens et. al. (2016) på de extra 
instrumentens (GNSS och IMU) osäkerhet som spelar in vid mobil laserskanning. 
När vi endast är intresserade av att höjdbestämma enstaka punkter kommer en 
terrester laserskanner fungera likt en totalstation; det blir en trigonometrisk 
höjdbestämning. 

Vid trigonometrisk höjdbestämning mäts zenitdistansen/vertikalvinkel och avstånd 
mellan instrumentet, vanligen en totalstation, och punkten som ska höjdbestämmas 
relativt totalstationen (Harrie et al., 2013; Nilsson, 2016). Detta möjliggör färre 
uppställningar och snabbare arbete än avvägning (Harrie et al., 2013). Nilsson, som 
i sitt examensarbete jämförde resultaten av finavvägning och trigonometrisk 
avvägning med en multistation (kombinerad totalstation och terrester laserskanner), 
kom fram till en mätosäkerhet om 0,5-1,5 mm vid mätningar i helsats under 100 m. 
Som jämförelse är mätosäkerheten vid dubbelavvägning med den digital avvägaren 
Leica DNA03 och invarstänger 0,3 mm på 1 km (Leica Geosystems, 2006), vilket 
blir 0,1 mm på 100 meter enligt formel i HMK-Ge:S (Lantmäteriet, 1996, kapitell 
A.3.4). 
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SAR med några vidareutvecklingar såsom Persistent Scatterer Interferometry är 
ytterligare en metod för att bestämma höjd över stora områden. Det har visat sig att 
denna metod kan ge mycket resultat med mycket låg osäkerhet, i alla fall för 
deformationsmätningar (Karila et al., 2013). Karila et al. jämförde deformationer 
uppmäta på byggnader med precisionsavvägning och SAR/PSI. Vid enskilda 
byggnader kunde resultaten skilja sig upp mot en millimeter, i genomsnitt låg 
skillnaden på 0,03 mm. SAR är faktiskt väldigt lik flygburen laserskanning, den 
huvudsakliga skillnaden är våglängden på den utsända strålen. Tillvägagångssättet för 
att använda FLS till en transformation är därmed väldigt likt det som skulle behövas 
för SAR. SAR från satelliter ger signifikant lägre upplösning i plan (cirka ett 
höjdvärde per 100 m enligt Karila et al. (2013)) än laserskanning från flygplan, 
vilket skulle kräva en del anpassning av metoden, men lägre flyghöjd, d.v.s. SAR 
från flygplan skulle också vara en möjlighet. 
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3 Metod 

3.1 Material 

3.1.1 Programvaror 

Samtliga programvaror som använts i arbetet listas i Tabell 1. 

Tabell 1: Programvaror i arbetet 

Program Version Beskrivning & Användningsområde 

QGIS 2.18.16 Programvara för att hantera de flesta aspekter av 
geografiska informationssystem. Används främst till 
visualisering av spatial information. 

Excel 2016 Kalkylarksprogramvara, används främst till 
sammanställning av resultat 

Sbg Geo 2017.1 Programvara för hantering av mätdata. Används 
främst till hantering av TIN-modeller. 

Python 3.6 Programmeringsspråk som är väl ägnat till 
vetenskapliga beräkningar. Används till de flesta 
beräkningar. 

Leica Cyclone 9 Programvara för hantering av punktmoln. Används 
för anpassning av plan. 

3.1.2 Data 

Samtliga data som använts i arbetet presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2: Rådata i arbetet 

Data Källa Beskrivning 

Fixpunktlista Sandviken 
kommun 

Lista med bl.a. namn, plankoordinater, höjder 
i det lokala systemet SKH, höjderna i RH2000 
som Lantmäteriets transformation gav, samt 
markeringstyp 

Mätregister Lantmäteriet 
(Sandviken 
kommun) 

All avvägningsdata som ingick i det nätverk 
som låg till grund för Lantmäteriets 
transformation 

Punktmoln Lantmäteriet Punktmolnsdata över Sandviken kommun, 
©Lantmäteriet [I2018/00138] 

Ortofoto Lantmäteriet Används som backgrundsbild för att ge 
geografisk kontext, ©Lantmäteriet 
[I2018/00138] 
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Lantmäteriet använde i sin transformation 40 utgångspunkter som höjdbestämdes i 
RH2000 inför utjämningen. Utöver alla punkternas individuella nya RH2000-höjd 
beräknades även ett medelhöjdskift för majoriteten av kommunen, de individuella 
punkternas höjdskift avviker som mest med 11 mm från detta. 

3.1.3 Utrustning 

Viktiga instrument i fältarbetet har varit Leica DNA03, ett digitalt 
avvägningsinstrument och Leica GS14, en GNSS-mottagare. Dessutom har diverse 
tillbehör så som stativ och invarstång till avvägningen använts. 

3.2 Statistiska termer och formler 

Denna sektion beskriver de statistiska termer och formler som använts i arbetet, 
detta då det delvis finns en del variationer. 

3.2.1 Medelvärde, standardosäkerhet och osäkerhet 

Dessa följer definitionerna som givits i GUM (Joint Committee For Guides In 
Metrology, 2008). För viktade medeltal respektive osäkerheter (Harrie et al., 2013) 
används ekvationerna (1-4). 

'̅ =
∑ +, ∗ ',-
,./

∑ +,-
,./

(1)	

									'̅ − medeltal	
									8 − antal	mätningar	som	ingår	i	stickprovet	
									+, − vikt	för	mätningen	F	
									', − mätvärde	för	mätningen	F 

 

GH = I
∑ +, ∗ (', − '̅)J-
,./

8 − 1
(2)	

								GH − viktenhetens	standardosäkerhet 

 

G(',) =
GH
M+,

(3)	

								G(',) − osäkerheten	för	mätvärdet	F 

 

G('̅) =
GH

M∑ +,-
,./

(4)	

								G('̅) − osäkerheten	för	medeltalet 
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Osäkerheten som ges i (3) gäller för ett värde i mätserien, för att få medelvärdets 

osäkerhet används ekvation (4). +,  anger ett mätvärdes vikt, i detta arbete används 
några olika viktsättningar som presenteras senare. Om ingen viktning ska göras kan 

+,  sättas till 1. 

3.2.2 Kvadratisk medelavvikelse 

Ett annat vanligt mått för att ange mätningars spridning är kvadratisk medelavvikelse 
eller Root Mean Square (RMS) på engelska. Istället för att jämföra mätningar mot 
ett medelvärde jämförs de vid RMS-beräkning istället mot kända, ”sanna”, värden. 
Ekvation (5) används för beräkningen av ett viktat RMS (Willmott et al., 1985). 

PQRS = I
∑ +, ∗ (', − T,)J-
,./

∑ +,-
,./

(5)	

								PQRS − kvadratisk	medelavvikelse	för	mätserien	
								8 − antal	mätningar	i	mätserien	
								+, − vikt	för	mätningen	F	
								', − mätvärde	för	mätningen	F	
								T, − känt	värde	eller	referensvärde	för	mätningen	F 

3.2.3 Hypotesprövning 

Hypotesprövning är ett sätt at undersöka om två värden härstammar från samma 
population; om skillnaden mellan värdena är statistiskt signifikant eller inte (Körner 
& Wahlgren, 2015). Det är ett vanligt sätt inom mätningsteknik för att undersöka 
om det skett förändringar (vid t.ex. deformationsmätningar) eller om två 
mätresultat överensstämmer. För att bestämma om ett värde ',  hör till samma 

population som ett medeltal V beskriver används nollhypotesen (6) som ger 
ekvationen för testet (7) om G(V) antas var noll. För att beräkna om två 

medelvärden V/ och VJ beskriver samma population kan nollhypotesen (8) och 
ekvationen (9) användas. 

WH:	V = ',
W/:	V ≠ ',

(6) 

[\]^ = _\]^ =
|V − ',|
G(',)

(7) 

WH:	V/ = VJ
W/:	V/ ≠ VJ

(8) 

[\]^ = _\]^ =
|V/ − VJ|

MG(V/)J + G(VJ)J
(9) 
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Det värde som fås jämförs sedan med kritiskt värde enligt tabell, om antalet 
mätningar som använts för att beräkna medeltalet är tillräckligt stort kan 
normalfördelningen användas (z-test), annars används en t-fördelning (t-test). I det 
här arbetet används genomgående ett dubbelsidigt z-test (då mätningarna generellt 
är tillräckligt många för att sannolikhetsvärdena för z- och t-test ska ligga relativt 
nära varandra) på 95% konfidensnivå, vilket innebär att [\]^ ska jämföras med 

1,96. 
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3.3 Förberedelser 

Utgångspunkten i hela arbetet var en lista över höjdfixar från Sandviken kommun. 
Denna innehöll både fixarnas höjd i Sandvikens gamla lokala höjdsystem (SKH) samt 
deras höjder i RH2000 som Lantmäteriet bestämt. Dessutom fanns plankoordinater 
och uppgifter om markeringstypen för samtliga fixar. Totalt bestod listan av 
närmare 500 höjdfixar. 

Efter att ha ritat ut samtliga fixar i plan i QGIS kunde cirka 100 fixar av intresse 
väljas ut. Kriteriet här var främst god geometrisk spridning över hela kommunen. 

Efter ytterligare kontakt med Sandvikens kommun och Trafikverket fick sedan runt 
20 fixar exkluderas. Detta då vägarna i anslutning till dem sedan laserskanningen 
genomförts fått ny beläggning, vilket kan påverka asfaltytans höjd. Ett ytterligare 
30-tal fixpunkter kunde inte hittas, delvis på grund av stora snömängder som var 
kvar. 35 fixpunkter som blev kvar efter detta mättes in. I Figur 1 visas en översikt 
över alla fixpunkter som mäts, exkluderats, eller inte kunnat hittats. 

 

Figur 1: Fixpunkter. Ortofotot i bakgrunden är ©Lantmäteriet [I2018/00138]. 
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3.4 Mätning i fält 

Många höjdnät, däribland det i Sandviken, har fixpunkter som i huvudsak är 
monterade på husgrunder, berg eller jordfasta stenar. Detta innebär att det inte går 
att direkt bestämma fixpunktens höjd i punktmolnet, därför genomförs en avvägning 
från fixpunkten till en plan asfaltyta. Plana asfaltytor i sin tur är mycket enklare att 
höjdbestämma i punktmolnet. 

Vid varje fix valdes ett antal punkter på den intilliggande asfalterade ytan (vägbana, 
parkering, gångväg, eller liknande) ut. Antalet punkter varierades efter ytans 
beskaffenhet och hur pass trafikerad vägen var. Målet var minst 3 punkter per fix, 
som uppfylldes vid alla förutom 2 fixar. Som mest mättes 18 punkter vid en fix. Vid 
27 fixar valdes mätpunkterna för att kunna bilda en TIN-modell, d.v.s. punkterna 
placerades på t.ex. vägmitt eller i körspåren. Valet av platser för TIN-modeller gick 
huvudsakligen efter möjligheten att säkert mäta många punkter, vilket 
huvudsakligen påverkades av trafiken, men även här eftersträvades en god 
geometrisk spridning. 

Själva mätningarna vid varje punkt bestod av en avvägning från fixen samt inmätning 
med GNSS för positionering i plan (SWEREF99 16 30). Avvägningarna 
genomfördes med det digitala avvägningsinstrumentet Leica DNA03, inställt på att 
göra 6 mätningar för varje avvägning och visa medeltalet av dessa. På grund av detta 
instruments låga osäkerhet (0,3 mm per km vid dubbelavvägning (Leica 
Geosystems, 2006)), punktmolnets flera storleksordningar högre osäkerhet samt att 
avvägningens ena slutpunkt (mätpunkten på asfaltytan) inte är tydligt markerad 
valdes att endast göra en enkelavvägning. Ingen kompensation för jordkrökning eller 
refraktion gjordes på grund av de korta avvägningsavstånden. För att minska 
påverkan av eventuella kollimationsfel eftersträvades siktsträckor av liknande längd 
för alla mätningar inom en uppställning. Dessutom genomfördes 
kollimationskontroller som relaterades till HMK-Stommätning (Lantmäteriet, 
2017b) vid några tillfällen. 

En översikt över hur en uppställning kunde se ut visas i Figur 2 och Figur 3. Vid 
några få fixpunkter krävdes en piképunkt mellan fixpunkten och stationen från 
vilken mätningarna av markytan utfördes. Den huvudsakliga anledningen var skymd 
sikt till fixpunkten, men även stora höjdskillnader kunde ge upphov till att en 
piképunkt behövdes. I dessa fall gjordes en dubbelavvägning mellan fixpunkt och 
piképunkt, som kontrollerades mot HMKs krav för anslutningsnät (Lantmäteriet, 
2017b, Tabell D2.5). 
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Figur 2: Översikt över mätningar vid en fixpunkt.  

 

Figur 3: Översikt över mätningar vid en annan fixpunkt, denna gång avsedd för att kunna bilda ett TIN. Den 
nedersta mätpunkten var en extra mätpunkt som inte ingick i TIN-modellen. 

GNSS-mätningarna genomfördes uppkopplade mot SWEPOS Nätverks RTK-tjänst. 
Som krav valdes att samtliga mätningar skulle uppfylla en planosäkerhet (2DCQ) 
under 5 cm, men inga ytterligare speciella inställningar gjordes. 

3.5 Beräkning av höjder enligt punktmolnet 

Det första steget i beräkningarna var att få fram fixpunkternas höjder enligt 
punktmolnet för samtliga mätpunkter (punkter på markytan som det avvägts från). 
Detta innebär att varje fixpunkt höjdbestämdes av flera mätpunkter. Ett antal olika 
metoder för att genomföra detta provades. 

3.5.1 Plan 

Denna metod handlar om att anpassa ett plan för varje mätpunkt till punktmolnet 
och plocka höjden från det. Detta förutsätter att ytan runt mätpunkten är relativt 
plan och homogen, den bör till exempel inte innehålla grova hjulspår eller vara böjd. 
Om detta uppfylls innebär det dock att ett större antal laserpunkter tas med i 
beräkningen. Det innebär att grova fel i enstaka laserpunkter kan elimineras samt att 
punktens höjd bör närma sig det sanna värdet tack vare den minsta-kvadraten-
anpassning som görs. Som jämförelse beräknades plan både i 
punktmolnsbehandlingsprogrammet Leica Cyclone och med manuella skript i 
programmeringsspråket Python. 
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3.5.1.1 Plan i Cyclone 

Det centrala verktyget i detta försök var Leica Cyclone 9. För varje punkt ringades 
de laserpunkter som ansågs höra till dess plan in och programmet läts göra en 
anpassning av planet till dessa punkter (Figur 4 och Figur 5). Osäkerhet, antal 
använda laserpunkter samt medelavvikelse antecknades. För att erhålla mätpunktens 
höjd infogades en cylinder på varje mätpunkts plankoordinat och höjden 0 och 
kommandot för att förlänga cylindern till planet användes. Sedan antecknades 
cylinderns längd vilken motsvarade höjden på planet vid den plankoordinaten. 

 

 

Figur 4: Ett anpassat plan i Cyclone, omkretsen sedd uppifrån (övre raden vänster), från sidan med cylindern 
(övre raden höger) och det anpassade planet innan cylinderns längd anpassats till planet (nedre raden) 

Leica Cyclones inbyggda verktyg för att anpassa ett plan gjorde det mesta av jobbet 
vid detta försök, den enda informationen som finns om dess tillvägagång är att den 
gör en minsta kvadraten-anpassning (Leica Geosystems, 2016). Den väljer även att 
inte inkludera alla punkter som ringats in, den gör antagligen någon form av 
hypotesprövning efter en första anpassning för att utesluta punkter som ej verkar 
vara del av planet. 



 

 
19 

 

Figur 5: Några olika plan vid en fixpunkt. De turkosa punkterna som markeras med gul text är mätpunkterna. 
Fixpunkten FIX1802 ligger utanför bilden, ovanför övre högra hörnet. 

3.5.1.2 Plan i Python 

Som alternativ till Cyclone provades även att skriva ett eget skript i 
programmeringsspråket Python. Detta utgår från ekvationen för ett plan (10) och 
gör en minsta kvadrat-inpassning av laserpunkterna inom planet för att bestämma f, 

g och h för varje plan. 

fi + gj + h = W (10) 

Som ytterligare uppdelning av metoden gjordes den både utan vikter vid 

inpassningen och med vikter enligt ekvation (11), där l,  är avståndet i plan från 
laserpunkten i fråga till mätpunkten. Detta då laserpunkter närmare mätpunkten 
logiskt sett bör representera dess höjd bättre. 

+, =
1
l,

(11) 

Först skapades en fil med polygoner för samtliga plan i QGIS, liknande hur 
laserpunkterna ringades in i Cyclone. Denna fil använde skriptet för att plocka ut de 
laserreturer i punktmolnet som föll inom respektive polygon. Sedan gjordes en 
första minsta kvadrat-inpassning av varje plan, laserpunkter som föll utanför 2 
standardiserade standardavvikelser sorterades bort och en ny inpassning gjordes. Sist 
användes planens parametrar för att beräkna höjden av respektive mätpunkt med 
ekvation (10). 
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3.5.2 Närmaste laserretur 

Denna metod är enklast att förstå, här används helt enkelt höjden av den laserretur 
som ligger närmast mätpunkten i plan (Figur 6). Den använder dock signifikant färre 
laserpunkter än plananpassningen, vilket försämrar möjligheten att utesluta grova 
fel. Dessutom föreligger det även en ganska stor osäkerhet i plan i punktmolnet, 
vilket ökar risken att en laserretur som egentligen inte är den närmaste väljs. 

 

Figur 6: Ett exempel på val av närmaste laserretur (röd). I det här fallet är det lätt att se att det är den 
inringade laserreturen som ligger närmast mätpunkten (blå). 

QGIS användes för att göra en lista över vilken laserretur som låg närmast respektive 
mätpunkt. Dess höjd användes sedan oförändrat för att representera mätpunktens 
höjd enligt punktmolnet. 

3.5.3 TIN-modell 

Denna metod gick ut på att skapa ett triangulated irregular network (TIN) av ett 
antal punkter som avvägts från höjdfixen. TIN är en vanlig metod för att 
representera markytor som består av ett antal sammansatta trianglar som kan 
beräknas helt automatiskt baserat på enskilda punkter och brytlinjer. 

Höjdskillnaden mellan varje laserpunkt inom modellens utsträckning i plan och TIN-
modellen samt medeltal och spridningsmått för hela modellen beräknades. Denna 
metod har som fördel att den tar hänsyn till ett stort antal laserpunkter per fix, men 
kräver samtidigt fler avvägda punkter för att kunna skapa en korrekt modell. Det är 
även denna metod som är mest lik den som Lantmäteriet använder för att 
georeferera och kontrollera punktmolnen, med skillnaden att inte ett 6x6 rutnät av 
punkter mäts, utan istället anpassas TIN-modellen efter vägens form och de 
brytlinjer som bildas därav. 
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På grund av sin natur skiljer sig denna metod från de tidigare. Här går allt ”omvänt”, 
istället för att bestämma fixpunktens höjd enligt punktmolnet används fixpunktens 
kända höjd för att skapa TIN-modellen. TIN-modellen jämförs sedan med den del av 
punktmolnet som faller inom modellen. Jämförelsen sker alltså mellan TIN-
modellens höjd enligt fixpunkten och punktmolnet, istället för mellan fixpunktens 
höjd enligt punktmolnet och enligt Lantmäteriets resultat. 

Ta FIX839 med dess TIN-modell som visas i Figur 7 som exempel. Totalt skapas två 
TIN-modeller per fixpunkt, en där modell höjdbestäms av fixpunktens höjd i 
RH2000 och en där istället SKH-höjden används. Detta ger alltså två modeller i 
olika höjdsystem, i övrigt är de dock identiska. Vid varje laserretur vars 
plankoordinat faller inom modellen (t.ex. den vid krysset i Figur 7) beräknas 
skillnaden mellan laserreturens höjd och respektive TIN-modells höjd. Detta ger en 
avvikelse och ett höjdskift för varje laserretur. Sedan beräknas medelavvikelse och 
medelhöjdskift för samtliga laserreturer inom en modell. 

 

Figur 7: Den TIN-modell som skapats baserat på mätningarna i Figur 3, krysset representerar en av de 
laserreturer som faller inom modellen 

TIN-modellerna skapades i programmet Sbg Geo 2017 och dess funktion för att 
jämföra höjderna i en TIN-modell med de av enstaka punkter användes för att 
jämföra TIN-modellen med punktmolnet. 
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3.6 Beräkning av absolut avvikelse 

Absoluta avvikelser i punktmolnet innebär att höjden på en plats i punktmolnet inte 
överensstämmer med höjden i verkligheten. Genom att undersöka detta erhålls en 
första indikation om punktmolnets lämplighet för en transformation, samt vilka av 
metoderna för att bestämma höjden enligt punktmolnet som lär ge det mest 
korrekta resultatet. 

För varje höjdbestämningsmetod och mätpunkt beräknades en avvikelse i fixpunkten 
enligt ekvation (12). Sedan beräknades ett medelvärde av samtliga avvikelser för 
varje höjdbestämningsmetod. Detta gav en genomsnittlig avvikelse över hela nätet, 
som helst bör vara nära noll. Dessutom beräknades avvikelsernas osäkerhet och RMS 
för höjderna. För att kunna utesluta grova fel på bästa sätt genomfördes flera 
beräkningar: 

1. En första beräkning (av medelavvikelse och osäkerheter) med alla avvikelser 
2. Beräkning utan de observationer vars avvikelser som låg utanför intervallet 

8G (där G är standardosäkerheten)  i första beräkningen (detta framförallt 
för att exkludera några mätpunkter med grova fel som påverkade övriga 
mätpunkters sigmavärden avsevärt). Talet 8 valdes efter undersökning av 
observationernas histogram, där det var några tydligt grova fel utanför detta. 

3. Beräkning utan de observationer vars avvikelser som låg utanför intervallet 
2G respektive 3G sigma i andra beräkningen (för att utesluta extremvärden) 

∆ℎopp,qrs^r = ℎtu-qvw\s- − WxyJHHH (12) 

För att undersöka vilka höjdbestämningsmetoder som lämpar sig bäst genomfördes 
även en hypotesprövning enligt kapitel 3.2.3 för varje medelavvikelse. 

3.6.1 Om viktsättning 

Beräkningarna över samtliga observationer ovan har gjorts med några olika 
viktsättningar, för att undersöka hur olika faktorer påverkar metoderna. Plan-
metoderna har beräknats utan vikter, antal punkter 8 som ingått i planet enligt 

ekvation (13) samt planets osäkerhet G(+so-) enligt ekvation (14). Planets 
osäkerhet är motsvarande ekvation (4), d.v.s. medeltalets standardosäkerhet efter 
inpassningen. Närmaste laserretur-metoden har beräknats utan vikter samt baserat på 
avstånd, motsvarande ekvation (11). Vikterna har inkluderats i både medelvärdes-, 
osäkerhets- och RMS-beräkning. 

+, = 8 (13) 

+, =
1

G(+so-)
(14) 
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3.7 Beräkning av relativ avvikelse 

Relativa avvikelser i punktmolnet innebär att höjdskillnaden mellan två punkter i 
punktmolnet inte motsvarar höjdskillnaden i verkligheten. Genom att undersöka 
detta erhålls en nästa indikation om punktmolnet och enskilda fixpunkters 
lämplighet till en transformation. 

För att kunna undersöka detta används de precisionsavvägningståg som ingår i nätet i 
Sandviken som korrekta uppskattningar av höjdskillnaden. Höjdskillnaden enligt ett 
sådant tåg mellan två fixpunkter kan då alltså jämföras med höjdskillnaden enligt 
punktmolnet. Dessutom användes höjdskillnader beräknade ur fixpunkternas 
RH2000 höjd för att säkerställa att inga grova fel i avvägningstågen förelåg. 
Höjderna för fixpunkten beräknas i detta fall med hjälp av någon av ovanstående 
metoder. Eftersom metoden närmaste laserretur fick överlag bäst resultat användes de 
höjder på fixpunkterna som erhölls enligt denna. 

För att undersöka huruvida höjdskillnaderna är att anses som samma eller olika kan 
medelavvikelse och hypotesprövning användas. Utgångspunkten ligger i ekvation 
(9), där V/ och VJ är höjdskillnaderna. Osäkerheten för höjdskillnaden enligt 
punktmolnet beräknas som kombinerad standardosäkerhet efter de osäkerheter som 
de båda fixpunkterna har. Till avvägningens osäkerhet används den ekvation för 
anslutningsnät som Lantmäteriet (1996, kapitel A.3.4) anger i HMK-Ge:S och som 
presenteras nedan i ekvation (15), där z är avvägningstågets längd. 

G('̅) = 1.5√z	km	mm (15) 

Först matades hela avvägningsnätet i mätregistret in i Python-tillägget networkx vilket 
beräknade den kortaste sträckan mellan varje fixpunkt. För att begränsa antalet 
sträckor förkastades i första hand de sträckor som passerade en annan fixpunkt som 
ingått i beräkningarna, då delsträckorna ansågs vara av större intresse. Även de 
sträckor som passerade fler än 20 fixpunkter eller vars sammanlagda längd översteg 
12 km förkastades. Avvägningsnätet i sin helhet, vid ett mellansteg (kortaste 
sträckor har valts ut men ännu inte slagits samman) och efter förenklingen visas i 
Figur 8. För varje sträcka beräknades den sammanlagda avvägda höjdskillnaden och 
avståndet. Höjdskillnaden jämfördes sedan med den som erhållits enligt 
punktmolnet. 
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Figur 8: Höjdnätet, före, under och efter förenklingen i networkx. Notera att på grund av fler punkter söder om 
det undersökta området i den vänstra figuren så skiljer sig nord/sydskalan åt mellan de två figurerna. Som 

förtydligande har två områden ringats in i samtliga figurer för att visa skillnaden. 

För att grafiskt kunna se skillnaden skapades med hjälp av QGIS en karta över 
samtliga sträckor med färgläggning enligt z-testet. Vissa fixpunkter som visade 
signifikanta avvikelser i samtliga sträckor där de ingick uteslöts ur beräkningen av 
medelhöjdskift, då de på grund av sina stora avvikelser ansågs vara möjliga grova fel. 

Ett alternativ hade varit att istället för avvägningar beräkna en referenshöjdskillnad 
ur de utjämnade höjderna. En jämförelse mellan avvägningarnas höjdskillnader och 
utjämningens höjdskillnader visade dock avvikelser däremellan som låg långt under 
de avvikelser mellan punktmolnets höjdskillnader och någon annan höjdskillnad. För 
denna undersökning kan avvägningarnas och utjämningens höjdskillnader därmed 
anses vara samma. 

3.8 Beräkning av höjdskift & transformation 

Slutligen, efter att kontroll av punktmolnets absoluta och relativa avvikelse 
genomförts, kan även ett höjdskift beräknas. Liksom vid beräkningen av absoluta 
avvikelser beräknades ett skift för varje höjdbestämningsmetod och mätpunkt, dock 
med en annan ekvation (16). Även beräkningen av medeltal, osäkerheter för 
enskilda mätpunkter och medeltalet, RMS, hypotesprövning samt viktsättning var 
samma som vid beräkningen av absolut avvikelse, med skillnaden att höjdskift 
användes istället för avvikelser och referensvärden vid RMS och hypotesprövning var 
de höjdskift som Lantmäteriet beräknat för respektive fixpunkt. 

∆ℎ^q,|v = ℎtu-qvw\s- − Ws\qosv (16) 
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För att få ett resultat som ger en rättvis jämförelse med det resultat som 
Lantmäteriet erhållit togs ett ytterligare steg. Baserat på medelhöjdskiftet 
transformerades samtliga fixpunkter till RH2000 och resultatet jämfördes med de 
RH2000 höjder som Lantmäteriet bestämt. Resultatet blev en avvikelse för varje 
fixpunkt (17). Detta gjordes med samtliga fixpunkter i nätet, förutom de punkter 
som ingått i beräkningen av medelhöjdskiftet. 

∆ℎvxo-^|\xwov,\-^opp,qrs^r = Ws\qosv + ℎ}wr~rs^q,|v − WxyJHHH (17) 

3.8.1 Beräkningar med Lantmäteriets transformationsresultat 

För att jämföra resultaten i denna studie med något har dessutom lite statistik för 
Lantmäteriets transformationsresultat beräknats. Medelhöjdskift (54,058 m) och 
maximal avvikelse (11 mm) finns angivet. Därutöver har RMS och medelhöjdskiftets 
osäkerhet beräknats. RMS beräknades mellan enskilda fixpunkters höjdskift (skillnad 
mellan SKH-höjd och RH2000-höjd från utjämning) och det angivna medeltalet. 
Osäkerheten för medelhöjdskiftet beräknads som en vanlig standardosäkerhet över 
samtliga fixpunkters individuella höjdskift. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras samtliga resultat i undersökningen. På grund av den stora 
mängden resultat har resultattabellerna som presenteras här förenklats, de 
kompletta tabellerna finns i bilagorna. 

4.1 Absoluta avvikelser 

I  

Tabell 3 och Bilaga A presenteras de absoluta medelavvikelser och deras 
spridningsmått som beräknats med de olika metoderna. Dessutom visas resultaten 
från hypotesprövningarna. 

Tabell 3: Absoluta medelavvikelser mot kända höjder i hela nätet, beräknande med observationer inom 
intervallet 2G. Starkare färg betyder sämre resultat, utom i kolumnen för z-testet där färgen indikerar 
om nollhypotesen accepterats i vilket fall den är grön. 

Metod Plan, anpassningsvikt Viktsättning Medel �(ÄÅ) RMS z-test 
Närmaste  Ingen -0,007 0,003 0,042 2,57 
Närmaste  Avstånd -0,005 0,003 0,038 1,84 
Plan Cyclone Antal punkter -0,004 0,005 0,037 0,91 
Plan Cyclone Osäkerhet -0,009 0,005 0,041 1,67 
Plan Python, Oviktat Osäkerhet -0,030 0,015 0,210 2,03 
Plan Python, Avstånd Antal punkter -0,004 0,013 0,179 0,35 
Plan Python, Avstånd Osäkerhet -0,013 0,016 0,218 0,85 
TIN  Ingen 0,018 0,001 0,042 18,28 

  

 

Figur 9: Histogram över avstånden mellan mätpunkter och laserreturer. Som jämförelse är den förväntade 
punkttätheten 0,5-1 laserpunkter per m2 
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Figur 9 visar fördelningen av avstånd mellan mätpunkter och laserreturer, vilket låg 
till grund för viktsättningen som gav bäst resultat. I Figur 10-12 visas fördelningen i 
form av histogram av de absoluta avvikelserna, samt normalfördelningskurvor för 
medelvärdet och osäkerheten för respektive metod med alla mätningar respektive 

endast mätningar inom intervallet 2G (där G är standardosäkerheten). 

 

Figur 10: Fördelningen av avvikelser i metoden närmaste laserretur 

 

Figur 11: Fördelningen av avvikelser i metoden plan 
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Figur 12: Fördelningen av avvikelser i metoden TIN 

4.2 Relativa avvikelser 

I Tabell 4 visas de RMS värden som erhållits vid jämförelse av höjdskillnaderna. 
Ingen större skillnad i RMS och medelavvikelse mellan jämförelsen med de 
obearbetade avvägningstågen och efter transformationen verkar föreligga, detta 
stöds även av jämförelser mellan dessa två höjdskillnader direkt. 

Tabell 4: RMS och medelavvikelser för jämförelser av höjdskillnader enligt punktmolnet mot 
höjdskillnader enligt kommunens avvägningar respektive Lantmäteriets transformation 

Referensvärde Beräkningar RMS Medelavvikelse 

Avvägning 
Oviktat 0,034 0,004 
Viktat 0,032 0,003 

Transformation 
Oviktat 0,032 0,005 
Viktat 0,031 0,004 

Hypotesprövning av avvikelserna mellan höjdskillnaderna gav att 80 stycken, eller 
64%, av sträckorna kunde anses som korrekta. Övriga 45 sträckor, 36%, låg utanför 
detta. Histogram över avvikelserna och hypotesprövningar visas i Figur 13. 

 

Figur 13: Histogram över höjdskillnadernas avvikelser respektive hypotesprövningsresultatet 
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I en geografisk bild över resultatet (Figur 14) och en lista per fix (Bilaga B) syns det 
tydligt att vissa fixpunkters position verkade ligga väldigt dåligt till relativt övriga 
nätet, d.v.s. den höjd som erhållits enligt punktmolnet verkar inte stämma överens 
med övriga punkters höjder enligt punktmolnet. Dessa var FIX150, FIX276, 
FIX572, FIX612 samt FIX827 och som nämnts i metoden uteslöts dessa från övriga 
beräkningar. 

 

Figur 14: Visualisering av jämförda höjdskillnader, fixpunkter med många avvikande sträckor är namngivna. 
Jämför sträckorna med de som presenterats i Figur 8. Ortofotot är ©Lantmäteriet [I2018/00138] 
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4.3 Höjdskift 

Tabell 5 och Bilaga C, som visar medeltal och spridningsmått för hela nätet, visar 
resultat som liknar resultaten för de absoluta medelavvikelserna. 

Tabell 5: Höjdskift i hela nätet jämförda med Lantmäteriets resultat, beräknande med observationer 

inom intervallet 2G, samt resultat för Lantmäteriets Transformation enligt 3.8.1. Samma 
färgsättning som i  

Tabell 3. 

Metod Plan, anpassningsvikt Viktsättning  Medel �(ÄÅ) RMS z-test 
Närmaste  Ingen  54,050 0,003 0,042 2,65 
Närmaste  Avstånd  54,053 0,003 0,038 1,92 
Plan Cyclone Antal punkter  54,053 0,005 0,037 1,05 
Plan Cyclone Osäkerhet  54,048 0,005 0,041 1,82 
Plan Python, Oviktat Osäkerhet  54,027 0,015 0,210 2,05 
Plan Python, Avstånd Antal punkter  54,053 0,013 0,179 0,38 
Plan Python, Avstånd Osäkerhet  54,044 0,016 0,218 0,86 
TIN  Ingen  54,076 0,001 0,042 17,75 
LMs    54,058 0,0001   

Histogrammen över höjdskiften har samma fördelning och form som histogrammen 
för de absoluta avvikelserna i Figur 10-Figur 12. Höjdskift för individuella 
fixpunkter visas i Bilaga D. 

Resultaten av den enkla transformationen som beskrevs i 0 ser väldigt lika ut som 
beräkningarna av höjdskift (Tabell 6). Avvikelserna (skillnad mellan beräknade 
RH2000-höjder och RH2000-höjder som Lantmäteriet bestämt) för hela nätet efter 
transformationen ger dock bland annat betydligt lägre RMS-värde än vad som 
beräknats i  

Tabell 3 och Tabell 5 med endast de inmäta fixpunkterna. 

Tabell 6: Tabellen visar medel, RMS och maximal spridning för avvikelserna mellan RH2000-höjder 
beräknade med de olika höjdskiften som presenterats i Tabell 5 och de som Lantmäteriet beräknade, 
samt RMS och spridning för Lantmäteriets transformation enligt 3.8.1. Starkare färger betyder sämre 
resultat 

Metod Plan, anpassningsvikt Viktsättning Medel RMS Max 
Närmaste  Ingen -0,008 0,008 0,019 
Närmaste  Avstånd -0,005 0,006 0,016 
Plan Cyclone Antal punkter -0,005 0,006 0,016 
Plan Cyclone Osäkerhet -0,010 0,010 0,021 
Plan Python, Oviktat Osäkerhet -0,030 0,031 0,042 
Plan Python, Avstånd Antal punkter -0,005 0,006 0,016 
Plan Python, Avstånd Osäkerhet -0,014 0,014 0,025 
TIN  Ingen 0,018 0,018 0,039 
LMs    0,003 0,011 



 

 
31 

I Figur 15 syns den geografiska fördelningen av individuella fixpunkters restfel 
(skillnad mellan fixpunktens höjdskift och medelhöjdskiftet) för Lantmäteriets 
transformation och transformation med närmaste laserretur (viktad efter avstånd). 

 

Figur 15: Fixpunkterna, färglagda efter deras respektive restfel. Vänster karta visar restfel för metoden närmaste 
laserretur med viktning avstånd. Ortofotot är ©Lantmäteriet [I2018/00138] 
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5 Diskussion 

Överlag indikerar resultaten att punktmoln från flygburen laserskanning mycket väl 
skulle kunna användas till transformationer i framtiden. Dock finns det fortfarande 
en del tveksamheter. Även om hypotesprövningar är positiva så skulle nog ändå 
osäkerheten vara för hög alla metoder förutom TIN för att kunna användas i 
verkligheten i många nät. 

5.1 Resultaten 

Som visas i  

Tabell 3 hade metoden närmaste laserretur viktad efter avståndet mellan mätpunkt och 
laserretur bäst resultat sett till både medelavvikelse, osäkerhet och RMS, följt av 
Plan i Cyclone. Även planen anpassade i Python hade acceptabla resultat när 
medelvärdesberäkningen viktades på antalet punkter som ingått i anpassningen av 
planen, dock var deras osäkerhet och RMS betydligt högre. TIN-metoden fick bäst 
osäkerhet och lågt RMS-värde, men betydligt sämre medelavvikelse. Här verkar det 
därmed definitivt föreligga någon form av systematiskt fel. Det är även 
anmärkningsvärt att samtliga metoder förutom TIN gav negativa medelavvikelser 
(d.v.s. punktmolnet ska ligga lägre än vad som väntats). Detta tyder på att det trots 
accepterade nollhypoteser föreligger någon form av systematiskt fel i metoderna. 

Liksom vid de absoluta avvikelserna visar höjdskiften i Tabell 5 att närmaste laserretur 
med viktning efter avstånd ger bäst resultat, även om medelhöjdskiftet avviker några 
millimeter mot Lantmäteriets resultat. Även i övrigt äger anmärkningarna om de 
absoluta medelavvikelserna tillämpning på höjdskiftet. 

Restfelen i Figur 15 visar att bortsett från det större spannet finns det några likheter 
mellan de två kartorna, t.ex. visa grupper av fixpunkter i båda bilder som har 
liknande restfel inom gruppen. Men det är också tydligt att resultatet ofta inte är lika 
homogent inom ett område som vid Lantmäteriets transformation. FIX276 och 
FIX827, som har starkt avvikande restfel, har inte varit med i 
medelvärdesberäkningen eftersom det redan i beräkningen av relativa avvikelser 
upptäcktes att dessa avvek. 

5.2 Eventuella systematiska avvikelser 

Att de flesta absoluta medelavvikelserna uppger att punktmolnet ska ligga lägre än 
markytan tyder på att det kan finnas någon systematisk avvikelse mellan punktmoln 
och markyta. Anledningen är sannolikt den långa tid som gått sedan laserskanningen 
och denna studie (8 år mellan 2010 och 2018), under denna tid kan sättningar och 
annat förändrat marken som nu mäts. 
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Något som dock talar emot att det skulle vara sättningar som är orsaken är att Spring 
& Eriksson (2010) hade väldigt liknande problem i samma område. Även de hade 
resultat som låg 3-5 mm lägre än sanna värden, vilket stämmer väldigt bra överens 
med den här studiens resultat. Eftersom de gjorde sin studie för lika länge sedan som 
laserskanningen genomfördes borde skillnaderna vara större nu. 

5.3 Metoderna för höjdbestämning i punktmolnet 

I denna studie undersöktes bara några relativt enkla metoder för att bestämma 
höjder enligt punktmolnet. Nackdelen med dessa är att de tar hänsyn till relativt få 
laserpunkter och kräver plana och stabila ytor. Det skulle vara intressant att 
undersöka andra möjligheter för anslutningen, bland annat Lantmäteriets metod för 
kontroll av punktmoln (6x6 rutnät av mätpunkter). Även allmänt är metoder för 
anslutning, kontroll och kalibrering av FLS något som skulle kunna undersökas 
närmare på sin lämplighet att användas till en transformation. 

Medelvärdesmässigt verkar det främst vara TIN-metoden som bör förkastas. Då den 
dock egentligen är nära besläktad med Lantmäteriets metod och en anmält välkänd 
metod för att beskriva en markyta så kan det vara värt att undersöka vad anledningen 
till dess höga medelavvikelse är. Att den gav en mycket bra osäkerhet är ytterligare 
en anledning att ge denna metod en andra chans. En möjlig men inte undersökt 
tanke är att det är hjulspåren, i vilka det inte alltid mäts brytpunkter, som givit 
upphov till den höga avvikelsen. 

Att viktsättningen vid närmaste laserretur inte verkar påverka osäkerheten speciellt 
mycket kan föras tillbaka på punktmolnets osäkerhet i plan (0,25 m vid en 
upplösning om 0,5-1 m). Detta innebär att beräkningen av avstånd mellan mätpunkt 
och laserpunkt kan ha väldigt stor avvikelse mot det sanna värdet, vilket fortplantar 
sig på vikternas korrekthet. På grund av det stora medelfelet i plan blir vikterna i det 
närmaste slumpmässiga. Detta blir ett extra fel som introducerats genom den 
använda metoden. Även om beräkning av medelvärden kan eliminera eller begränsa 
felet så tar det antagligen ändå ut vinsten som hade kunnat erhållas. 

Att just metoden närmaste laserretur fick väldigt bra resultat är något överraskande då 
det var metoden som tog hänsyn till minst antal laserreturer. Att inte metoden plan 
fick bättre resultat kan bero på dåligt valda plan, d.v.s. en del av de plan som valdes 
var inte över tillräckligt plan mark, utan det fanns böjningar som det inte togs 
hänsyn till. En förbättringsmöjlighet hade varit att även mäta in planpolygonerna i 
fält för att på plats kunna avgöra vilken del av markytan som faktiskt var plan. 
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5.4 Jämförelse med andra metoder 

Även om resultaten tyder på att flygburen laserskanning kan vara ett användbart 
alternativ i vissa fall så finns det ändå andra metoder som motoriserad avvägning som 
ger lägre osäkerhet. För nät där lägsta möjliga osäkerhet är ett krav är flygburen 
laserskanning alltså antagligen inte ett möjligt alternativ. 

5.4.1 Avvägning 

Vid korta avstånd mellan existerande fixpunkter i det höjdsystem som 
transformationen ska ske till och det nät som ska transformeras ger motoriserad 
avvägning fortfarande klart bäst resultat, vilket är tydligt från den osäkerhet och 
RMS som uppnåtts vid Lantmäteriets transformation. I motsatts till flygburen 
laserskanning är dock osäkerheten och tidsåtgången längdberoende när det kommer 
till avvägning. Detta innebär att flygburen laserskanning blir intressantare som 
alternativ vid ökande avstånd till existerande fixpunkter i det överordnade nätet. 
Enligt uppgifterna från Lilje et al. (2007) om osäkerheten vid motoriserad avvägning 
skulle ett 10 kilometer långt dubbelavvägt tåg komma upp i osäkerheter över 3 mm, 
vilket är samma som erhölls med t.ex. närmaste laserretur. Utan extra avvägningståg 
skulle det vid detta avstånd FLS alltså vara ett möjligt alternativ utan att försämra 
osäkerheten. 

5.4.1.1 Lantmäteriets transformation 

Lantmäteriets transformation, som utfördes med avvägningar och en nätutjämning, 
har i den här studien genomgående använts som referens eftersom den utförts på det 
noggrannaste sätt vi i dag känner till. Osäkerheten för dess medelhöjdskift (0,1 mm) 
ligger en storleksordning under samtliga undersökta metoders osäkerheter. Dock 
ger flera hypotesprövningar att medelhöjdskiften för Lantmäteriets transformation 
stämmer överens med de medelhöjdskift som beräknats i den här studien. 
Följaktligen är medelhöjdskiften som beräknats baserat på FLS lika korrekta som de 
som erhållits genom avvägning. Skillnaden som kvarstår är främst i osäkerheten. Om 
FLS är ett lämpligt alternativ beror således på kraven som ställs på det 
transformerade nätet. 

5.4.2 Statisk GNSS 

Resultaten med FLS och metoden närmaste laserretur var i liknande nivå som Spring & 
Erikssons i Sandviken (2010) samt Saari et al. i Finland (2015) och bättre än 
Lantmäteriets i Uppsala (Eriksson, 2010a). Utan kravet att hitta bra uppställningar 
utan skymd sikt lär FLS därmed vara att föredra över GNSS vid en transformation i 
de flesta fall. Undantaget är såklart om det inte redan finns färdiga punktmoln, eller 
om dessa är inaktuella eller av annan anledning inte går att använda. I dessa fall har 
statisk GNSS fördelen att inga omfattande skanningsarbeten behöver genomföras. 
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Att ha i åtanke är dock att GNSS använts både vid inmätning av många stödytor vid 
produktionen av punktmolnet samt vid inmätning av mätpunkternas 
plankoordinater, vid något tillfälle i processen behövs därmed GNSS-utrustning. 
Dock är de RTK-mätningar som använts till detta betydligt mindre tidskrävande än 
en session vid statisk GNSS-mätning. 

5.4.3 Övriga 

Resultatet i denna studie var signifikant bättre än det som erhållits för mobil 
laserskanning (Saari et al., 2015). Det är dock en ganska dålig jämförelse då Saari et 
al. (2015) endast bestämde höjdskillnaden mellan två fixpunkter och denna studie 
beräknande värden för ett helt nät. Inga slutsatser av bör därmed dras gällande 
vilken av dessa två metoder är mest lämpad. 

Trigonometrisk höjdbestämning lider av samma längdberoende som avvägning. 
Höjdbestämningens låga osäkerhet på korta avstånd (Nilsson, 2016) kommer med 
ökande avstånd att eventuellt överskrida osäkerheten som kan uppnås med FLS. 

Det skulle vara intressant att se hur SAR skulle fungera i samband med en 
transformation. Den signifikant lägre planupplösningen är en utmaning, men om en 
lösning på detta problem kan hittas så kan det mycketväl vara en stark motståndare 
till både FLS och avvägningståg. Den här undersökningen har ju visat att det trots 
stora skillnader i individuella fixpunkters höjdskift ändå går att uppnå goda resultat 
för ett helt näts transformation. 

5.5 Slutsatser 

Detta var en inledande studie om något som ännu inte undersökts i någon större 
utsträckning. Därmed finns det många saker kvar som inte hunnits undersökas. 
Trots detta kan frågeställningarna besvaras med hyfsat väl: 

• Även om det inte kommer i nivå med resultat från avvägning så ger ändå 
medeltal och spridningsmått bilden att det allmänt går mycket väl att 
bestämma förhållandet mellan fixpunkter och punktmoln med flera av de 
metoder som undersökts. 

• Metoden närmaste laserretur ger bäst resultat. TIN-metoden gav väldigt bra 
osäkerhet men betydligt sämre medelvärden. 

• Om det ryms inom kraven eller alternativa metoder såsom avvägning skulle 
medföra liknande osäkerheter som punktmolnen så kan närmaste laserretur 
mycket väl vara en kandidat för att kontrollera FLS-punktmoln. 

• Som ovan, om det ryms inom kraven eller om alternativen skulle ge liknande 
osäkerheter så kan punktmoln och metoden närmaste laserretur mycket väl 
vara lämpade till att genomföra en transformation. 
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5.6 Framtida studier 

Eftersom detta område inte undersökts speciellt mycket tidigare finns det mycket 
kvar att göra innan säkra och definitiva slutsatser om FLS-punktmolns lämplighet till 
transformationer. Till en början skulle det vara intressant att undersöka hur 
punktmoln med högre noggrannhet påverkar resultatet, till exempel från skanning 
med UAS. Även användning av punktmoln som skannats mera nyligen borde vara en 
relevant utveckling av studien. 

Närmare undersökning av de potentiella systematiska avvikelserna är nästa bit av 
intresse, samt att närmare undersöka de olika metoderna för höjdbestämning i 
punktmolnet. Möjligen skulle man kunna titta närmare på andra arbeten inom 
kontroll av punktmoln. Ytterligare en möjlighet skulle vara att skanna markytan och 
en signal vid fixpunkten med terrester laserskanner och registera dess punktmoln 
med FLS-punktmolnet.
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Bilaga A Absoluta avvikelser för samtliga metoder 

Tabell 1: Medelavvikelse för samtliga metoder med olika antal mätvärden inkluderade i beräkningen. Starkare färg betyder sämre resultat, utom i kolumnen för z-testet där färgen indikerar 
om nollhypotesen accepterats i vilket fall den är grön. ”N sigma mätpunkter” innebär att endast mätpunkter inom intervallet !" använts vid beräkningen, där " är standardosäkerheten. 

   Alla mätpunkter 3 sigma mätpunkter 2 sigma mätpunkter 
Metod Plan, anpassningsvikt Viktsättning Medel u(x) RMS z-test Medel u(x) RMS z-test Medel u(x) RMS z-test 
Närmaste  Ingen -0,021 0,007 0,102 3,14 -0,006 0,003 0,044 2,05 -0,007 0,003 0,042 2,57 
Närmaste  Avstånd -0,018 0,006 0,091 2,92 -0,007 0,003 0,044 2,16 -0,005 0,003 0,038 1,84 
Plan Cyclone Ingen -0,061 0,021 0,176 2,89 -0,043 0,018 0,142 2,45 -0,009 0,005 0,040 1,61 
Plan Cyclone Punktantal -0,040 0,018 0,146 2,24 -0,027 0,015 0,116 1,84 -0,004 0,005 0,037 0,91 
Plan Cyclone Osäkerhet -0,060 0,021 0,175 2,88 -0,042 0,017 0,139 2,43 -0,009 0,005 0,041 1,67 
Plan Python, ingen Ingen -0,074 0,023 0,333 3,29 -0,050 0,017 0,243 2,96 -0,037 0,015 0,219 2,41 
Plan Python, ingen Punktantal -0,071 0,020 0,292 3,63 -0,042 0,014 0,209 2,92 -0,042 0,013 0,193 3,15 
Plan Python, ingen Osäkerhet -0,080 0,024 0,351 3,36 -0,040 0,017 0,250 2,31 -0,030 0,015 0,210 2,03 
Plan Python, avstånd Ingen -0,023 0,023 0,337 1,00 -0,007 0,019 0,264 0,35 -0,014 0,016 0,216 0,90 
Plan Python, avstånd Punktantal -0,023 0,019 0,273 1,20 -0,012 0,016 0,225 0,78 -0,004 0,013 0,179 0,35 
Plan Python, avstånd Osäkerhet -0,007 0,024 0,340 0,31 0,000 0,019 0,274 0,01 -0,013 0,016 0,218 0,85 
TIN  Ingen 0,019 0,002 0,084 8,61 0,019 0,001 0,043 18,13 0,018 0,001 0,042 18,28 

  



 

 
B-1 

Bilaga B Hypotesprövningar av relativa höjdskillnader 

Tabell 1: Fördelningen av accepterade/förkastade nollhypoteser för sträckornas relativa höjdskillnader 

 Antal sträckor där nollhypotesen   
Fix Förkastats Accepterats Antal sträckor Procent förkastade 
FIX113 4 8 12 33% 
FIX150 3 0 3 100% 
FIX169 4 7 11 36% 
FIX1802 1 9 10 10% 
FIX241 2 3 5 40% 
FIX249 0 3 3 0% 
FIX264 2 1 3 67% 
FIX276 8 0 8 100% 
FIX279 4 5 9 44% 
FIX291 4 6 10 40% 
FIX295 0 2 2 0% 
FIX306 1 1 2 50% 
FIX407 1 2 3 33% 
FIX413 0 1 1 0% 
FIX43 2 1 3 67% 
FIX439 1 13 14 7% 
FIX442 1 4 5 20% 
FIX446 2 6 8 25% 
FIX465 1 4 5 20% 
FIX467 1 4 5 20% 
FIX515 4 6 10 40% 
FIX523 6 8 14 43% 
FIX535 4 3 7 57% 
FIX563 2 9 11 18% 
FIX572 10 2 12 83% 
FIX596 1 14 15 7% 
FIX612 7 2 9 78% 
FIX616 5 5 10 50% 
FIX661 9 6 15 60% 
FIX708 6 3 9 67% 
FIX752 1 9 10 10% 
FIX771 2 8 10 20% 
FIX804 1 3 4 25% 
FIX807 1 1 2 50% 
FIX827 3 1 4 75% 
FIX839 0 2 2 0% 
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Bilaga C Höjdskift för samtliga metoder 

Tabell 1: Medelhöjdskift för samtliga metoder med olika antal mätvärden inkluderade i beräkningen. Starkare färg betyder sämre resultat, utom i kolumnen för z-testet där färgen indikerar 
om nollhypotesen accepterats i vilket fall den är grön. ”N sigma mätpunkter” innebär att endast mätpunkter inom intervallet !" använts vid beräkningen, där " är standardosäkerheten. 

   Alla mätpunkter 3 sigma mätpunkter 2 sigma mätpunkter 
Metod Plan, anpassningsvikt Viktsättning Medel u(x) RMS z-test Medel u(x) RMS z-test Medel u(x) RMS z-test 
Närmaste  Ingen 54,036 0,007 0,102 3,18 54,051 0,003 0,044 2,13 54,050 0,003 0,042 2,65 
Närmaste  Avstånd 54,040 0,006 0,091 2,95 54,051 0,003 0,044 2,22 54,053 0,003 0,038 1,92 
Plan Cyclone Ingen 53,996 0,021 0,176 2,93 54,014 0,018 0,142 2,50 54,048 0,005 0,040 1,76 
Plan Cyclone Punktantal 54,017 0,018 0,146 2,28 54,030 0,015 0,116 1,89 54,053 0,005 0,037 1,05 
Plan Cyclone Osäkerhet 53,996 0,021 0,175 2,92 54,015 0,017 0,139 2,48 54,048 0,005 0,041 1,82 
Plan Python, ingen Ingen 53,983 0,023 0,333 3,30 54,008 0,017 0,243 2,97 54,021 0,015 0,219 2,43 
Plan Python, ingen Punktantal 53,986 0,020 0,292 3,65 54,015 0,014 0,209 2,95 54,015 0,013 0,193 3,19 
Plan Python, ingen Osäkerhet 53,978 0,024 0,351 3,38 54,018 0,017 0,250 2,32 54,027 0,015 0,210 2,05 
Plan Python, avstånd Ingen 54,034 0,023 0,337 1,01 54,051 0,019 0,264 0,37 54,044 0,016 0,216 0,91 
Plan Python, avstånd Punktantal 54,035 0,019 0,273 1,22 54,042 0,016 0,232 0,97 54,053 0,013 0,179 0,38 
Plan Python, avstånd Osäkerhet 54,050 0,024 0,340 0,32 54,058 0,019 0,274 0,01 54,044 0,016 0,218 0,86 
TIN  Ingen 54,076 0,002 0,084 8,36 54,076 0,001 0,043 17,60 54,076 0,001 0,042 17,75 
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Bilaga D Höjdskift för samtliga mätpunkter enligt några metoder 

Metod: Närmaste laserretur Plan i Cyclone Plan i Python TIN 
Anpassningsvikt:     Oviktat Avstånd Avstånd  

Fix  Vikt: Oviktat Avstånd Antal punkter Osäkerhet Osäkerhet Antal punkter Osäkerhet Oviktat 
FIX804 54,063 54,050 

  
54,037 54,044 54,044 54,072 

FIX807 54,026 54,018 
  

54,015 53,950 53,898 54,001 
FIX827 53,958 53,963 

  
54,096 54,006 54,004 

 

FIX279 53,946 53,946 53,950 53,950 53,955 54,034 54,034 
 

FIX291 54,025 54,023 54,031 54,028 54,142 53,969 53,970 54,029 
FIX295 54,042 54,039 54,048 54,045 53,542 

  
54,051 

FIX306 54,047 54,047 
  

54,211 
  

54,043 
FIX264 53,994 53,999 54,001 54,003 54,107 53,796 53,797 53,992 
FIX276 53,492 53,492 

  
53,242 53,678 53,682 53,505 

FIX241 54,058 54,058 54,070 54,075 54,049 54,031 54,039 54,069 
FIX1802 54,055 54,049 54,065 54,067 53,950 53,956 53,935 54,093 
FIX439 54,049 54,074 

  
54,098 54,037 54,046 

 

FIX446 54,067 54,073 
  

54,025 54,294 54,339 54,084 
FIX661 54,031 54,030 

  
53,935 54,352 54,346 

 

FIX150 54,114 54,110 54,100 54,104 53,992 54,088 54,137 54,107 
FIX515 54,067 54,066 

  
54,038 54,268 54,362 

 

FIX535 54,081 54,093 
  

54,126 54,100 54,058 54,104 
FIX113 54,077 54,088 54,069 54,080 54,122 54,061 54,055 

 

FIX169 54,052 54,051 54,040 54,041 53,982 54,072 54,074 54,030 
FIX43 54,048 54,049 54,073 54,076 54,078 54,269 54,242 

 

FIX249 54,075 54,084 54,064 54,057 54,107 54,148 54,146 54,073 
FIX572 54,106 54,106 

  
53,849 54,096 54,098 54,095 

FIX616 54,085 54,085 
  

54,085 54,001 54,014 
 

FIX407 54,048 54,046 
  

54,031 54,097 54,013 54,043 
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Metod: Närmaste laserretur Plan i Cyclone Plan i Python TIN 
FIX413 54,059 54,061 

  
54,187 54,126 54,154 

 

FIX442 54,074 54,071 
  

53,988 54,281 54,219 54,086 
FIX523 54,077 54,079 

  
53,954 54,015 54,027 

 

FIX465 54,060 54,065 
  

54,073 53,957 53,974 
 

FIX563 54,039 54,040 
  

54,063 54,036 54,023 54,051 
FIX467 54,050 54,044 

  
53,263 54,152 54,171 54,075 

FIX708 54,024 54,021 
  

53,964 54,030 54,059 54,029 
FIX752 54,045 54,046 

  
54,081 53,972 53,964 

 

FIX771 54,065 54,061 
  

53,944 54,117 54,101 54,191 
FIX839 54,057 54,052 

  
54,023 54,044 54,052 54,065 

FIX596 54,026 54,076 54,080 54,062 54,097 54,001 54,014 
 

FIX612 54,026 54,025 
  

54,000 53,863 53,937 
 

 




