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Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi våra studier här på 
Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, vid Högskolan i Gävle. Vi vill rikta 
ett stort tack till våran handledare Mohammad Bagherbandi för alla tips och 
vägledningen under examensarbetets gång. Vi vill också tacka Stig-Göran 
Mårtensson för all hjälp vid rekognoseringen av Mårtsbo provfält. 

Vi vill även tacka Lantmäteriet för utlåning av nyckel till provfältet, det 
underlättade en hel del. Slutligen vill vi också tacka alla lärare vi haft under 
programmets gång.  
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Sammanfattning 

Geodetiska provfält är viktiga för att geodetiska instrument kan kontrolleras 
och kalibreras. Exempelvis så kan en längdbas användas för att kontrollera 
nollpunktsfelet hos en Electronic Distance Measuement. Provfältets höga 
noggrannhet möjliggör även att detaljpunkterna exempelvis kan användas för 
att kontrollera noggrannheten vid utsättning eller inmätning. Att hålla 
provfältets koordinater uppdaterade är viktigt för att bibehålla den höga 
noggrannheten. Tidigare forskning visar att kända punkter kan vara bra för att 
kontrollera GNSS-antenner innan de sätts i bruk. 

Precisionen av mätningar var något man valde att utveckla på Statens 
Institution för Byggnadsforskning i Gävle på 70-talet (Statens Institut för 
Byggnadsforskning, 1984). Byggforskningen byggde ett provfält i Mårtsbo där 
punkter mättes in som sedan redovisats i en koordinatlista. Till en början 
användes provfältet för att kontrollera olika instrument och mätmetoder, men 
nu har det stått orört under en längre tid. Denna studie görs för att ta reda på 
om punkterna i området har rört sig något sen 1977 då fältet upprättades och 
därigenom avgöra om punkterna måste tilldelas nya koordinater innan 
användningen av fältet återupptas.    

Innan mätning kontrollerades och kalibrerades instrumenten som skulle 
användas. För att koppla stomnätet till SWEREF 99 16 30 och RH 2000 
gjordes en statisk GNSS-mätning på de två mest öppna punkterna i nätet. 
Vinklar och avstånd mellan punkterna erhölls genom att använda satsmätning 
med multistation. För att få med alla detaljpunkter gjordes en 
koordinattransformation med hjälp av de gamla koordinaterna och de nya som 
mätts in.  

I efterarbetet bearbetades GNSS-mätningarna i programvaran Leica Geo 
Office. Satsmätningarna behandlades i programvaran SBG Geo och där gjordes 
två nätutjämningar, en med lokala koordinater och en med koordinater i  
SWEREF 99 16 30 och RH 2000. Slutligen transformerades resterande 
koordinater från det lokala systemet till SWEREF 99 16 30 och RH 2000 i  
programvaran Gtrans.  

Baserat på resultatet har signifikant deformation uppstått på flera av 
punkterna. De största förändringarna som skett är i plan 2,2 mm i P5 och i 
höjd 1,7 mm i P7. Noggrannheten som uppnåtts i denna studie är inte lika bra 
som tidigare, men ändå tillräckligt för att använda fältet.   

Nyckelord: Mårtsbo provfält, Koordinattransformation, Geodetisk mätning, 
Deformationsmätning 
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Abstract 

Geodetic test fields are important because they allow geodetic instruments to 
be tested and calibrated. For example, the baseline can be used when checking 
the zero-point error in an Electronic Distance Measurement. The high 
accuracy of the test field will also make it possible to use the detail points for 
checking the accuracy of the measurements when surveying. Keeping the 
coordinates of the field updated is important to maintain the high accuracy of 
the points. Previous research shows that known points were used to check 
GNSS-antennas before commercial use. 

The precision of measurements was something that the Swedish Institute of 
Constructional Science chose to develop even further in the late 1970s. A 
geodetic test field was constructed in Mårtsbo where points were established 
and presented in a coordinate list. The field was at first used to control 
different measuring equipment and methods, but in later years it has not been 
used at all. The aim of this study is to re-measure and update the coordinates 
of the test field. 

For this study, the instruments was controlled and calibrated before any 
measurements. To link to the well-established points with known coordinates 
in the control network static GNSS-measurements were performed on the 
two points located in the most open areas and positioned in SWEREF 99 16 
30 and RH 2000. The angles and distances between the points were given by 
using rounds of measurements. To get coordinates for every detail point a 
coordinate transformation was used with the measured points as control 
points.  

During the post-processing of the GNSS-data the Leica Geo Office software 
was used to compute the coordinates. The rounds of measurements with 
multistation were processed in the software SBG Geo and network 
adjustments with both old and new coordinates were carried out. Finally, the 
rest of the coordinates were transformed into the new coordinate system 
which was done in the software Gtrans..  

The result shows that significant local deformation has occurred on several 
points. The largest of deformation in plane is 2,2 mm in P5 and in height is 
1,7 mm in P7. The uncertainties of the measured points are a bit higher in this 
study compared to earlier one, but they are still good enough to be use in this 
test field.   

Keywords: Mårtsbo test field, Coordinate transformation, Geodetic 
measurements, Deformation measurements  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Lantmäteriteknik är en viktig pelare för att hålla uppe samhället, precis som det har 
varit under en mycket lång tid. Vidare går det att konstatera att denna teknik har 
utvecklats enormt mycket i samband med att teknik generellt har utvecklats under 
sent 1900-tal. Detta kan bero på att lantmäteriteknik är en viktig del av samhället 
och att det finns potential för ett ökat användande. Ett konkret exempel på vilken 
nytta samhället har av lantmäteriteknik är för att säkerställa att det byggs på det mest 
effektiva och passande sättet när nya områden tar form. Detta gör det i sin tur 
enklare att planera och spara både tid och pengar. Eftersom det sällan går att utföra 
korrekta mätningar finns det ofta ett krav på hur exakt en mätning måste vara, alltså 
en tolerans eller mätnoggrannhet. När mätningar sker måste dessa kunna 
kontrolleras på något sätt för att bekräfta att mätningen är godkänd enligt de krav 
som finns. Därför är det viktigt med geodetiska provfält där det finns utsatta punkter 
med koordinater som har väldigt låga osäkerheter, där kan instrument kalibreras och 
användaren av instrumentet kan experimentera eller öva på olika mätmetoder och 
undersöka metodernas noggrannhet. Precisionen av mätningar var något man valde 
att utveckla, på Statens Institution för Byggnadsforskning i Gävle på 70-talet (Statens 
Institution för Byggnadsforskning, 1984). Byggforskningen byggde ett provfält i 
Mårtsbo där punkter mättes in som sedan redovisats i en koordinatlista. Till en 
början användes provfältet för att kontrollera olika instrument och mätmetoder, 
men nu har det stått orört under en längre tid. Syftet var även för Byggforskningen 
att möjliggöra noggranna mätningar för att effektivisera byggandet (Statens 
Institution för Byggnadsforskning, 1984). Lantmäteriet har av samma anledning 
upprättat pelare på taket till huvudkontoret i Gävle. Dessa har kända koordinater 
och där monteras GNSS-mottagare för kalibrering innan de skickas ut i fält 
(Fredriksson & Olsson, 2014).  

1.2 Om Mårtsbo provfält  

Det finns ett provfält ca 15 km söder om Gävle (se figur 1) som byggdes år 1977 och 
var menat att vara öppet för alla intresserade av att bedriva forskning, utbildning 
eller undersökningar. Inom provfältet finns bland annat ett antal punkter beståendes 
av 10 primärpunkter, 59 sekundär- och detaljpunkter och en längdmätningsbas som 
sträcker sig över 145 m. Punkterna i provfältet har mätts in med väldigt hög 
noggrannhet, det lokala medelfelet för primärpunkterna ligger under 1 mm och 
sekundär och detaljpunkterna har ett medelfel på 0,1–0,2 mm. Längdmätningsbasen 
har en noggrannhet på 0,4 mm. Dessa noggrannheter är tillräckligt låga för att 
kunna betraktas som obefintliga (Statens Institution för Byggnadsforskning, u.å.). 
Provfältet har nu stått orört en längre tid och punkternas koordinater behöver 
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kontrolleras om användningen av provfältet ska kunna återupptas i framtiden. 
Eftersom provfältets punkter har så pass låg osäkerhet kan dessa användas till att 
kontrollera olika utsättnings- och inmätningsmetoder samt kontrollera vilka 
osäkerheter metoderna har. Provfältet kan också användas till att testa 
mätinstrument, längdbasen kan exempelvis användas till att testa ifall ett 
mätinstruments längdmätare (EDM) har ett konstant fel genom att kontrollera 
nollfelet. Detaljpunkterna kan exempelvis användas för att kontrollera 
noggrannheten vid utsättning eller inmätning. 

 

Figur 1. Provfältets läge i förhållande till Gävle. 

  

Som tidigare nämnt grundas syftet som behandlas i denna rapport på en specifik 
plats. Påföljden till detta blir således att det är svårt att hitta tidigare forskning som 
är relevant för den här rapporten. Dock har Statens Institut för Byggforskning gett 
ut två broschyrer med information angående upprättandet av och deras arbete kring 
provfältet. Fältet upprättades år 1977 av Byggforskningen i Gävle och är lokaliserat 
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till Mårtsbo, en mindre ort som ligger strax söder om Gävle (Statens Institut för 
Byggforskning, u.å.). Platsen som provfältet ligger på omfattar ungefär 200 x 200 
m2. Syftet med provfältet när det byggdes var att Byggforskningen skulle kunna 
bedriva vidare forskning kring mätningar för att vidareutveckla de tekniker och 
metoder som fanns då. Figur 2 visar en skiss över provfältets utformning. Fördelen 
med ett eget provfält var att de kunde testa sina teorier i praktiken och 
experimentera för att kanske hitta effektivare sätt att bedriva mätningar (Statens 
Institut för Byggforskning, u.å.).  

 

Figur 2. Mårtsbo provfält, 1-7 representerar stompunkter, 8-10 är stompunkter som inte ingår i stomnätet, i 
övre bildkant syns detaljpunkterna och längdbasen är markerad som en linje tvärs igenom området med cirklar 

som representerar mätpelare på bestämda längder (Statens Institut för Byggnadsforskning, u.å.). 
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Vidare säger Byggforskningen att fältet är designat för att efterlikna en typisk 
byggplats, på området finns tre olika typer av fixpunkter i form av primärpunkter, 
sekundärpunkter och detaljpunkter. Dock sammanfaller sekundär- och 
detaljpunkterna. Primärpunkterna, eller det som används som stompunkter i denna 
studie, har utformats enligt den svenska standarden, SIS 02 12 10, och är fästa i berg 
(Statens Institut för Byggforskning, u.å.). Se figur 3 för exempel på stompunkt. 

 

Figur 3. Stompunkt utsatt i berg. 

Detaljpunkterna är markerade i marken med hjälp av stålplattor som är 125 x 125 
mm stora med ett utmarkerat kors som indikerar plattans mittpunkt. Dessa plattor 
är i sin tur monterade ovanpå uppstickande betongytor i marken. Punkterna sitter i 
ett rutnät med ett exakt mellanrum på 5 m (Statens Institution för 
Byggnadsforskning, u.å.). Exempel på en detaljpunkt kan ses nedan i figur 4.  

 

Figur 4. Detaljpunkt fastsatt i ett betongankare. 
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Utöver dessa punkter finns även en längdbas bestående av pelare. De sitter på en rak 
linje i samma höjd med varierande avstånd mellan dem. För att möjliggöra detta har 
pelarna monterats på stora betongblock som kompenserar för den ojämna 
terrängen. Punkterna finns utmarkerade ovanpå pelaren på en cirkelformad stålyta 
som liknar designen på detaljpunkterna då inristade kors markerar ut mitten av 
plattan. Detta kan ses i figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Längbasplatta monterad på en pelare. 

De ursprungliga koordinaterna finns bifogade i bilaga A. Sen fältet etablerades har 
plankoordinaterna varken uppdaterats till nyare koordinater eller kopplats samman 
med SWEREF 99 TM eller SWEREF 99 16 30. Detsamma gäller för koordinaterna i 
höjdled. Dock har det gjorts studier på fältet som inte Byggforskningen ansvarat för. 
Allt eftersom tiden har gått har aktiviteten på själva fältet minskat, idag används det 
inte alls. Lantmäteriet har förvisso ett observatorium på samma område där de bland 
annat har monterat GNSS-mottagare både på taket och på fackverksmaster precis 
intill observatoriet. Enligt Byggforskningen är provfältet i Mårtsbo det första i 
världen. Det är dock inte längre det enda av sitt slag, i en artikel där precisionen och 
noggrannheten för statisk GNSS-mätning testas beskrivs fältområdet som liknande 
det som finns ute i Mårtsbo (Correa-Muños & Cerón-Calderón, 2018). Detta 
område ligger utanför Akademin för teknik tillhörande Cauca Universitet 
(Universidad del Cauca) som finns i Colombia. I artikeln säger de att området är till 
för kontroll av teodoliter, avvägningsinstrument och totalstationer. 
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1.3 Syftet  

Denna studie görs för att ta reda på om punkterna i området har rört sig något sen 
1977 då fältet upprättades och därigenom avgöra om punkterna måste tilldelas nya 
koordinater innan användningen av fältet återupptas. Punkterna ska också tilldelas 
koordinater i SWEREF 99 för de befintliga koordinaterna är i ett lokalt system utan 
anknytning till Sveriges nationella referenssystem. Detta uppnås genom att mäta in 
två punkter med hjälp av statisk GNSS-mätning och inmätning av stomnätet med 
multistation genom satsmätning och sedan med hjälp av en nätutjämning kommer 
samtliga punkter i nätet få koordinater i SWEREF 99. För att kontrollera om 
punkterna rört sig något kommer en nätutjämning göras med de gamla 
koordinaterna och koordinaterna kommer att jämföras med resultatet. 
Detaljpunkterna kommer att få sina koordinater genom inmätning av några punkter 
i nätet som sedan används som grund för en koordinattransformation.  

De forskningsfrågor som behandlats i studien är: 

Vilka osäkerheter på punkternas koordinater uppnås i SWEREF 99 16 30 och RH 
2000? 

Har provfältets punkter förflyttat sig signifikant sedan byggnationen 1977? 
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2 Litteraturstudie 

Det har gjorts en studie på ett provfält i Colombia där de testade hur väl GNSS-
mottagare klarade av att mäta in punkter vid statisk GNSS-mätning vid korta 
baslinjer mellan mottagare och referensstation (Correa-Muños & Cerón-Calderón, 
2018). De hade mätsessioner med observationstiderna 10, 30 och 60 min. 
Författarna kom fram till att precisionen påverkas mer av flervägsfel än av 
observationstiden. I en studie rörande flervägsfel förklaras det att flervägsfel är när 
satellitsignalen inte tar den närmaste vägen till mottagaren, utan studsar mellan olika 
objekt. Studien visar att flervägsfelet ökar vid lägre elevationsvinkel och därför sätts 
en gräns för lägsta vinkel (Kamatham, 2018). Eftersom mätningarna i denna studie 
sker i skogsmiljö kan det uppstå vissa problem med att använda sig av statisk GNSS-
mätning. Det som kan påverka är bland annat flervägsfel vilket kan leda till att 
osäkerheterna blir högre än de borde vara och är ett känt problem vid mätningar i 
till exempel tätbebyggelse eller skog. Även satellittillgängligheten kan påverka vid 
mätning i skogsmiljö. Detta kan leda till att PDOP-värdet, som representerar 
satelliternas geometri, blir högre eftersom det finns färre satelliter att få signaler 
från. 

Ett examensarbete utfördes av Granström (1990) i samarbete med Lantmäteriet där 
GPS-tekniken undersöks för hur denna kan användas till att etablera mindre 
primärnät. Fem år senare gjordes ännu en studie kopplat till GPS, denna gång 
undersöktes semikinematisk bärvågsmätning i realtid (Ottoson, 1995). Gemensamt 
för båda dessa examensarbeten är bland annat att de syftar till att kontrollera hur 
utrustning fungerar i olika mätmetoder. Det är inte provfältet som är i fokus utan 
används bara till det som Byggforskningen syftade till, det vill säga att testa olika 
metoder i praktiken. En senare studie som genomförts av Fredriksson & Olsson 
(2014) använder sig av Lantmäteriets antennkalibreringsfält i Gävle för att 
undersöka höjdskillnader och mätosäkerhet vid olika tillverkares GNSS-mottagare 
när SWEPOS RTK-tjänst används. Genom att undersöka resultatens spridning till 
de kända punkternas koordinater kunde de olika mottagarna utvärderas. Dessa 
undersökningar visar vikten av att ha provfält med kända punkter med låga 
osäkerheter där liknande studier kan utföras. 

I en studie som utfördes av Novakovic, Kapovic, Paar och Bakija (2009) testades 
precisionen av geodetiska instrument enligt International Organisation for 
Standardisation (ISO). I studien användes en totalstation från Leica av modellen 
TCR 1203 och kontroller utfördes efter den internationella standarden ISO 17123. 
Denna standard avser att beskriva hur kontroll av horisontal- och vertikalvinklar 
samt hur kontroll av EDM ska utföras. Författarna kom fram till att utrustningen 
som används direkt påverkar resultatet och därför är det viktigt att kontrollera att 
utrustningen kan uppnå de noggrannheter som arbetet kräver. 
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Enligt en studie som gjorts i Serbien avgörs noggrannheten på ett geodetiskt nätverk 
bland annat av nätverkets geometri, det vill säga hur punkterna är utspridda och hur 
väl genomförda inmätningarna av stompunkterna är. Utöver det påverkas också 

resultatet av vilken utrustning man använder (Marinković, Kuzmić, & Trifković, 
2018).  

År 2009 genomfördes en undersökning kring flera olika längdbaser runt om i 
världen (Jokela, Häkli, Ahola, Buga och Putrimas, 2009). Den äldsta av dessa 
längdbaser återfinns i Finland och upprättades 1947. Till en början bestod den av sex 
grundpelare på en total längd av 864m. Dessutom har flera pelare lagts till under 
tidens gång. Liknande längdbaser finns bland annat i Österrike, Estland och Litauen. 
Samtliga av dessa baslinjer kontrolleras med hjälp av att använda en ”quartz metre” 
som är ett längdmätningsinstrument med noggrannheter på nano-millimeternivå. 
Längdbasen i Finland har mätts i ca 60 år för att övervaka hur mycket avstånden 
mellan pelarna har förändrats. Med rätt instrument kan en standardosäkerhet på 
0,09 mm uppnås. Enligt författarna (Jokela, et.al., 2009) har pelarna på längdbasen i 
Finland endast rört sig 0,1 mm som mest.   

I en studie som gjordes i östra Irak undersöktes deformationen på en damm 
(Mahmoud & Mohammed, 2018). Detta har genomförts genom totalstations- och 
GNSS-mätningar. GNSS-mätningarna mätte in två punkter genom statisk mätning 
och dessa punkter användes sedan som kontrollpunkter för att mäta in 
övervakningspunkter placerade på dammen. Dessa koordinater jämfördes sedan mot 
en tidigare epok. Varje observationspunkt mättes från två uppställningar. För att 
göra en deformationsanalys användes minsta kvadratmetoden och ett speciellt 
program för deformationsövervakning användes (Mahmoud & Mohammed, 2018).  

2.1 Teori 

Ett av målen med studien är att erhålla koordinater på punkterna som ingår i ett 
stomnätet vilket kan göras med hjälp av satsmätningar. Detta innebär att mäta 
avstånd och vinklar mellan punkterna. För att mätningar av stomnät ska uppfylla en 
bra kvalité har Lantmäteriet sammanställt krav på osäkerheter som de använda 
instrumenten ska uppfylla i Handbok i mät- och kartfrågor (HMK); Stommätning 
2017 (Lantmäteriet, 2017).  

De instrument som finns tillgängliga för denna studie är en Leica GNSS-antenn av 
modellen GS14 och en multistation av modellen MS50. Multistationen som används 
tillhör kvalitétsklass T2 och dess osäkerhet är 0,3 mgon vid vinkelmätningar och 
1mm + 1,5ppm vid längdmätningar enligt dess användarmanual från Leica (Leica 
Geosystems, 2013a). I specifikationen för en Leica totalstation TS15 är 
noggrannheten densamma (Leica Geosystems, 2010). GNSS-mottagarens 
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noggrannhet är 3mm+0,1ppm i plan och 3,5mm + 0,4ppm i höjd enligt Leicas 
användarmanual (Leica Geosystems, 2012). 

Lantmäteriet skriver att totalstationen ska vara av minst kvalitetsklass T1 för 
stommätning för industritillämpning och rörelsekontroller, även vid byggnadsverk 
med särskilt höga krav. Det innebär att osäkerheten i en halvsats får vara max 0.15 
mgon. I längd ska osäkerheterna vara 1 mm + 1 ppm, vilket kan ses nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Totalstationsklasser vid olika användningsområden enligt HMK: Stommätning 2017 (Lantmäteriet, 
2017), hv = horisontalvinkel, vv = vertikalvinkel, ppm = ”parts per million” dvs. mm/km. 

 

Vidare skriver Lantmäteriet att en totalstation som används för mätning måste vara 
kalibrerade, varför en kalibrering för att kontrollera längdmätningsfel och en för att 
kontrollera vinkelfelet ska göras (Lantmäteriet, 2017). För att kalibrera en 
totalstation för att eliminera ett nollpunktsfel krävs flera punkter på en horisontell 
linje (Novakovic, Kapovic, Paar, & Bakija, 2009). Där ställs totalstationen upp över 
den första punkten och mätningar görs mot framförliggande punkter, sedan flyttas 
instrumentet fram ett snäpp och mätningar görs igen mot framförliggande punkter. 
Detta fortsätter tills mätningar har gjorts från den näst sista punkten mot den sista. 
Därefter beräknas nollpunktsfelet enligt ekvationerna 1–3.  

 

𝑘𝑘 = 𝑑𝑑12 + 𝑑𝑑23 + 𝑑𝑑34 − 𝑑𝑑14 (1) 

 

𝑘𝑘 = 𝑑𝑑12 + 𝑑𝑑24 − 𝑑𝑑14 (2) 

 

𝑘𝑘 = 𝑑𝑑13 + 𝑑𝑑34 − 𝑑𝑑14 (3) 
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Där k  = felet i längdmätningarna och d = avstånd där siffrorna indikerar mellan 
vilka uppställningar det gäller. Ett medelvärde av k beräknas vilket ger det slutgiltiga 
felet som behöver korrigeras. Enligt HMK:s krav får felet vara mindre än 2 mm utan 
att åtgärder behöver vidtas. Skulle felet överstiga 2 mm måste korrektionen räknas 
in i avståndsmätningarna. Dessa mätningar ska ske under samma session och 
tvångscentrering skall användas när både totalstation och prismor monteras 
(Novakovic et al., 2009).  

I efterarbetet ska lämpliga korrektioner göras för att bevara den ursprungliga 
mätosäkerheten (Lantmäteriet, 2017). Antalet helsatser som krävs varierar 
beroende dels på osäkerheten i mätningarna men även på de siktlängder som ska 
mätas. På kortare sikt blir osäkerheten i riktningsmätningar högre. 
Kontrollerbarhetstalet (k-tal) indikerar homogeniteten hos ett nät, det vill säga hur 
tillförlitligt nätet är. Det ska beräknas innan mätningar i fält görs för att uppskatta 
hur många observationer som behövs. K-talet fås genom att ta antalet 
överbestämningar delat på antalet mätningar, där överbestämningar är lika antalet 
mätningar minus antalet obekanta (Lantmäteriet, 2017). K-talet ligger alltid mellan 
0 och 1 och ju högre desto bättre. Till exempel, görs 50 mätningar i ett nät där det 

finns fyra stycken obekanta ger det ett k-tal på 0.92, vilket är väldigt bra (50 − 4 =
46 → 46

50
= 0.92). För att få en överblick över hur många observationer som krävs 

för att ge ett bra kontrollerbarhetstal är det bra att göra en simulering i passande 
programvara, till exempel SBG Geo (Lantmäteriet, 2017). Ett k-tal fås även för 
individuella observationer, om en mätning är i närheten av 0 innebär det dock inte 
att mätningen är dålig utan att det är svårare att upptäcka fel och misstag 
(Lantmäteriet, 2017). Där fås även värden för Minsta Upptäckbara Fel (MUF) och 
Yttre Tillförlitlighet (YT). Minsta upptäckbara fel visar vilket felvärde som är 
möjligt att upptäcka vid det k-tal som observationen har och YT är hur mycket det 
felet (MUF) påverkar resten av nätet. Alltså sjunker värdena för MUF och YT ju 
större (bättre) k-tal en observation har. Tar man YT delat på MUF (YT/MUF) ges 
ett procentuellt värde på hur stor del av felet som sprids till resten av nätet. 
Dessutom kan residualerna kontrolleras, dessa ska inte skilja markant från varandra. 
Finns uteliggare kan det tyda på grova fel (Lantmäteriet, 2017).  

Lantmäteriet skriver i HMK att den populäraste metoden för att beräkna resten av 
nätets koordinater är att göra en elementutjämning. Där utjämnas mätningarna 
individuellt och gör det därför möjligt att hitta och eliminera grova och systematiska 
fel (Lantmäteriet, 2017). I programvaran Geo finns olika typer av utjämningar, 
exempelvis utjämning med en låst punkt och en riktning. Att sätta vikter kan göras 
på olika sätt, det Lantmäteriet skriver är att de är beroende på vad 
instrumenttillverkaren har angivit för osäkerheter i den tekniska specifikationen för 
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instrumentet (Lantmäteriet, 2017). När en elementutjämning körs fås värden på 
varje mätning som visar hur mycket de sticker ut. Det visas i sigmanivåer, om en 
mätning ligger utanför tredje (3+) sigmanivån är den inte godkänd. I programvaran 
SBG Geo kan en elastisk utjämning göras, där kan de kända punkterna tilldelas 
osäkerheter som tas i beaktande vid nätutjämningarna. När koordinaterna är 
beräknade kommer osäkerheter för varje axel (till exempel N, E, H). Den 
sammanlagda standardosäkerheten kan beräknas fram genom följande ekvation (4). 

�𝑢𝑢𝑁𝑁2 + 𝑢𝑢𝐸𝐸2 + 𝑢𝑢𝐻𝐻2  (4) 

Här representerar uN standardosäkerheten för koordinaten i nordligt led, uE är 
standardosäkerheten för koordinaten i öst-led och uH är standardosäkerheten för 
höjdkoordinaten.  

SWEPOS har olika tillvägagångssätt för att efterberäkna data, bland annat genom sin 
egen beräkningstjänst men även bland annat med hjälp av RTK (Lantmäteriet, 
u.å.a). En av efterberäkningsmetoderna är att skicka RINEX-data till SWEPOS 
beräkningstjänst där data behandlas automatiskt med två frekvenser (L1 och L2). 
Denna beräkningstjänst kan ge en mätosäkerhet på 1 cm i plan och 2 cm i höjd om 
mätningar pågår i ca 3 timmar och en chokering-antenn använts. Då ingen sådan 
antenn har använts kan resultatet bli något högre. Den här metoden är bäst anpassad 
för när baslinjerna mot referensstationerna är långa (ca 200 km) (Lantmäteriet, 
u.å.b). En annan metod för att efterberäkna data är att beställa RINEX-data från 
referensstationer och beräkna själv med egen programvara exempelvis Leica Geo 
Office (LGO) eller Trimble Business Centre (TBC). Dessa filer innehåller data för 
varje timme eller varje dygn (Lantmäteriet, u.å.c). Den här metoden är att föredra 
när referensstationer finns i närheten eller om det är specifika stationer som 
användaren vill beräkna emot. Det går också att välja att bara använda en frekvens 
för beräkning av väldigt korta baslinjer vilket kan ge mycket bättre resultat tack vare 
låga värden i signal-brusförhållandet (GPS Spotlight, 2019). 

Omvandling av koordinater innebär att koordinaterna beräknas om för att passa in i 
ett annat koordinatsystem. Sveriges nationella system är SWEREF 99 och det finns 
ett flertal regionala system utspridda över landet. I Gävle är det aktuella systemet  
SWEREF 99 16 30. Eftersom de regionala systemen är uppdelade i zoner finns olika 
parametrar för att projicera koordinaterna i plan, där medelmeridianen alltid är 
skiftande (Lantmäteriet, u.å.e). För att omvandla koordinater finns det olika 
metoder, exempelvis Helmert och Unitär. Skillnaden i dessa metoder är vilka 
parametrar som behövs för att göra transformationen, i en Helmerttransformation 
kan skalan förändras till skillnad från en Unitär transformation där skalfaktorn alltid 
är 1 (Mårtensson, 2017). För att göra en Helmerttransformation i 3D krävs tre 
stycken gemensamma punkter, det vill säga de ska vara kända i både från- och till-
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systemen. Totalt används sju parametrar, varav tre är rotationsparametrar, tre är 
translationer och en skala (Zeng, Fang, Chang, & Yang, 2018). Idag finns det olika 
hjälpmedel för att göra en koordinattransformation, bland annat finns SBG Geo som 
är en geodetisk programvara. Ett annat program är Gtrans, ett vetenskapligt 
program som Lantmäteriet själva har tagit fram.  
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3 Metod 

3.1 Kalibrering av utrustning 

Utrustningen som användes i fält kan ses i tabell 2. Innan utrustningen användes 
kalibrerades trefötterna för att kontrollera centreringsfelet och multistationen 
kalibrerades för nollpunkts- och vinkelfel. 

Tabell 2. Använd utrustning. 
Typ  Märke  Modell  Serie  

Multistation  Leica  MS50  367739  
GNSS-mottagare  Leica  GS14  2811768  
Handenhet  Leica  CS15  2895647  
GNSS-mottagare  Leica  GS14  2811767  
Handenhet  Leica  CS15  2895646  
Måttband  Leica  GHM007  667718  
Måttband  Leica  GZS4-1  667244  
Stativ (1st)  Leica  GST05  -  
Stativ (7st)  Leica  GST20  -  
Cirkelprisma  Leica  GPR121  8812418  
Cirkelprisma  Leica  GPR121  8812403  
Cirkelprisma  Leica  GPR121  8812412  
Cirkelprisma  Leica  GPR121  8812420  
Cirkelprisma  Leica  GPR121  8812413  
Cirkelprisma  Leica  GPR121  8812414  
 

3.1.1 Kalibrering av centreringsfel 

Trefötterna kontrollerades för centreringsfel innan mätningarna påbörjades genom 
att rita konturen av trefoten på stativet. Trefoten horisonterades och sedan ritades 
en prick på ett papper som låg fäst under stativet. Efter detta roterades trefoten en 
tredjedels varv och fästes innanför konturen som ritades tidigare. Därefter 
horisonterades trefoten igen och en ny prick ritades ut på samma papper. Samma sak 
gjordes en tredje gång efter ytterligare en vridning av trefoten. Slutligen mättes 
avstånden mellan prickarna på papperet som inte får överskrida 1mm enligt HMK 
(Lantmäteriet, 2017). Samtliga trefötter som användes vid mätningarna höll sig 
innanför gränsvärdet.  

3.1.2 Kalibrering av nollpunkts- och vinkelfel 

Innan mätning kontrollerades och kalibrerades instrumenten som skulle användas. 
Multistationens EDM (Electronic Distance Measurement) kalibrering kontrollerades 
genom att följa metoden som beskrivits i kapitel 2.2. Tre prismor ställdes upp på 
stativ med mellanrum på 10 m utmätt med måttband. Varje prisma mättes in tre 
gånger sedan flyttades multistationen fram ett steg och prismorna mättes igen. Detta 
gjordes tills multistationen har varit uppställd på alla stativ utom det sista. 
Inmätningarna och resultatet av kalibreringen kan ses i tabell 3 nedan. Den avvikelse 
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som beräknades efter kontrollen visade på ett medelfel på 1 mm vilket är godkänt 
enligt HMK som har krav att felet ska vara under 2 mm (Lantmäteriet, 2017). 

 
Tabell 3. Kontroll av EDMs nollpunktkalibrering.  
Observation  d12 (m)  d13 (m)  d14 (m)  d23 (m)  d24 (m)  d34 (m)  

1  10,062  20,001  29,975  9,939  19,912  9,976  
2  10,062  20,001  29,975  9,939  19,912  9,976  
3  10,062  20,001  29,975  9,939  19,912  9,976  

medel  10,062  20,001  29,975  9,939  19,912  9,976  
d12+d23+d34-d14 = 2 mm  
d12+d24-d14 = -1 mm  
d13+d34-d14 = 2 mm  
Medel = 1 mm  Korrektion = -1 mm  
 

 

Multistationen kalibrerades även för vinkelslutningsfel ute i fält där inmätning 
skedde mot ett prisma ca 100 m bort. Genom att mäta mot prismat i båda 
cirkellägen tre gånger kunde stationen utvärdera slutningsfelet. Resultatet från 
kalibreringen sparades och justeringarna multistationen gör kan ses i tabell 4 nedan. 
Alla fel utom ATR elimineras vid mätning med två cirkellägen och ATR korrigeras 
automatiskt av instrumentet om kalibrering utförs ordentligt (Leica Geosystems, 
2013b). 

 
Tabell 4. Resultat av kalibrering av vinkelslutningsfel.  
Komponent  Aktuell (g) 
l Komp  – 0,0031  
t Komp  – 0,0011  
i V-index  – 0,0006  
c Hz-kol  0,0011  
a Kikaraxel  – 0,0015  
ATR Hz  0,0018  
ATR V  0,0006  
Kamera Hz  0,0015  
Kamera V  – 0,0003  
 

3.2 Stomnätsmätning 

Det finns 15 primärpunkter varav 7 utgör stomnätet som ska mätas in, dessa punkter 
bildar ett nät med god geometri. Nätets utformning är det som sagt 
Byggforskningen som planerat och mätt in från första början (Statens Institution för 
Byggnadsforskning, u.å.). Dessa punkter har koordinater både i plan och höjd i ett 
lokalt system (se tabell 5). 
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Tabell 5. Lokala koordinater för stompunkter (Statens Institut för Byggnadsforskning, u.å). 

 

En rekognosering av området gjordes för undersöka om det var möjligt att 
genomföra mätningarna så som grundtanken var och det visade sig att det var mer 
skog än beräknat. I SBG Geo gjordes simuleringar av mätningar som uppskattades 
vara möjliga baserat på den rekognosering som gjordes, detta för att få en överblick 
över nätets kontrollerbarhet. Uppskattningen var att det går att upprätta siktgator 
mellan samtliga punkter förutom mellan P1 och P3 samt P4 och P5. Separata 
simuleringar för plan och höjd gjordes där de vikter som sattes baserades på de 
instrumentspecifikationer som presenteras i kapitel 2.2 och kan ses nedan i figur 7 
och figur 8. Simuleringarna visade att ett k-tal på 0,55 i plan och 0,94 i höjd var 
möjligt, HMKs krav är minst 0,3 (Lantmäteriet, 2017). En bild på nätutjämningarna 
kan ses i figur 6 där > illustrerar riktningsmätningar och || illustrerar 
längdmätningar. För höjd illustrerar >< trigonometriska höjddifferenser. 
Information om simuleringen hittas i bilaga C. Det visade sig senare att mätningar 
mellan P4 och P5 var möjliga efter röjning. 

Punkt nr x(m) y(m) z(m) 
P1 450,722 973,875 10,205 
P2 366,999 993,131 10,613 
P3 373,731 903,731 8,781 
P4 443,598 907,595 7,567 
P5 527,523 969,842 7,108 
P6 519,227 1038,888 9,186 
P7 428,401 1044,342 8,008 
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Figur 6. Simulering i Geo med P1 och P6 som kända punkter, blåa ellipser illustrerar osäkerhet i plan och 
svarta cirklar illustrerar osäkerhet i höjd. 
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Figur 7. Vikter som sattes vid simulering i plan. 

 

Figur 8. Vikter som sattes vid simulering i höjd. 

För att knyta nätet till SWEREF 99 16 30 och RH 2000 gjordes en statisk GNSS-
mätning över P1 och P6 eftersom dessa punkter låg mest öppet (figur 2). SWEPOS 
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har en tjänst som används för att kunna uppskatta hur bra satellittillgänglighet det 
kommer vara under en dag. Deras satellitprediktionstjänster kan således användas 
för att förutspå vilka satelliter som kommer vara tillgängliga vid en tid och plats. Det 
går även att bestämma en elevationsvinkel och vilka satelliter som ska användas 
(GPS, GLONASS, Galileo eller Beidou). Användaren kan då se uppskattade PDOP 
värden och skyplots för det tidsintervall som valdes, viket ger en viss idé om hur bra 
mätningar som kan förväntas (Lantmäteriet, u.å.d). Satellitprediktionen för 
mätdagen utlovade ett PDOP-medelvärde på ungefär 1,4 och med ett maxvärde på 
1,6 och kan ses i bilaga B. 

Stativ ställdes upp tillsammans med trefötter och centrerades och horisonterades, 
höjder mättes med två olika måttband när GNSS-antennen monterats. Skiljde sig 
dessa värden togs ett medel. Referenssystemet som användes för de statiska GNSS-
mätningarna var SWEREF 99 16 30 i plan och RH 2000 i höjd. Dessa 
referenssystem användes även för multistationsmätningarna. GNSS-mottagarna 
ställdes in att lagra data var tionde sekund i filformatet RINEX v3 där 
elevationsmasken sattes till 10°. Satellitsystemen som användes var GPS och 
GLONASS. GNSS-mottagarna mätte i cirka åtta timmar var under en dag, se figur 9 
för uppställning av GNSS-antenn över P6.   
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Figur 9 GNSS-mottagare över P6. 

Dessa stompunkter ingick sedan i en satsmätning då nätet mättes in som ett 
polygontåg. Eftersom mätningarna skedde i skogsmiljö var siktgatorna mellan 
stompunkterna tvungna att röjas, det gick bra på alla punkter förutom mellan P1 
och P3, vilket var bättre än uppskattningen vid rekognoseringen. Under samma dag 
som GNSS-mätningarna gjordes ställdes alla stativ upp och centrerades och 
horisonterades över alla stompunkter. För att göra röjningen så effektivt som 
möjligt monterades station och prismor över stompunkterna då det underlättade att 
avgöra exakt vad som behövde röjas. Exempel på uppställning kan ses i figur 10. 
Innan mätningarna påbörjades mättes alla signalhöjder till de punkter som ingick i 
den pågående helsatsen, dessa höjder mättes endast igen efter att prismat flyttats. 
Instrumenthöjd mättes på varje uppställning. Dessa höjdmätningar gjordes på samma 
sätt som när GNSS-mottagarnas höjder mätts, det vill säga två måttband och ett 
medeltal. Under första mätdagen mättes fyra helsatser från varje uppställning, dock 
sattes ingen ny orientering mellan uppställningarna vilket resulterade i att alla 
mätningar utgick från en uppställning vid efterarbetet. Mätningarna gjordes om på 
nytt dagen efter för att säkerställa att metoden utförts korrekt. Data från första 
dagen gick att rädda genom att manuellt skapa stationer som motsvarade 
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uppställningarna i SBG Geo. Varje station tilldelades de mätningar och höjder som 
mätts i fält. Totalt mättes 8 helsatser till alla punkter i stomnätet. 

 

Figur 10. Uppställning i fält över P2, observatoriet i bakgrunden. 

3.3 Längdbas- och detaljpunktsmätningar  

Längdbasen som finns ute på provfältet är uppsatt med betongpelare med tillhörande 
skydd omkring dem. På toppen av dessa pelare finns metallbrickor där mittpunkten 
är tydligt utmarkerad genom ett inristat kors med ett litet borrat hål i mitten (se 
figur 5). Dessa pelare sitter på bestämda avstånd, det finns 13 stycken pelare och 
den totala sträckan är 145 meter (se figur 2). Ovanför start- och slutpelarna finns 
det ett litet tak, förmodligen för att skydda mot vädret för att ge fina förutsättningar 
till att mäta. Eftersom pelarna byggdes i samband med upprättandet av fältet 1977 är 
de inte anpassade för dagens utrustning. Det finns därmed inget fäste för trefötterna. 
För att lösa detta användes trefötter anpassade för laserlod, eftersom dessa har ett 
hål för lasern går det att placera den i mitten av metallplattan. För att fästa trefoten 
ordentligt tejpades den fast med silvertejp och sedan horisonterades den som 
vanligt, detta kan ses i figur 11. Signalhöjden mättes genom att sätta måttbandet mot 
en del av plattan där tejpen var slät och tunn för att ge den mest noggranna höjden. 
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Figur 11. Trefötter monterade och centrerade över plattans mittpunkt med silvertejp. 

En ny kontroll av multistationens EDM gjordes som sedan jämfördes mot resultatet 
från den tidigare kalibreringen. Här användes samma metod men eftersom pelarna 
redan sitter monterade blev det alltså andra avstånd än vid tidigare kalibrering. De 
fyra första pelarna användes. Resultatet visas i tabell 6 där medelfelet är -1 mm 
vilket fortfarande är godkänt enligt HMK då deras krav är att medelvärdets avvikelse 
ska ligga under 2 mm (Lantmäteriet, 2017). Mätningarna av längdbasen gjordes från 
start- och slutpelarna endast genom inmätning där den horisontella längden 
dokumenterades och mätningarna lagrades. Varje pelare mättes in tre gånger från 
vardera uppställning, figur 12 visar prismor uppsatta på längdbasen.  

Tabell 6. Kontroll av EDMs nollpunktkalibrering på längdbas.  
Observation  d12 (m)  d13 (m)  d14 (m)  d23 (m)  d24 (m)  d34 (m)  

1  27,498  29,989  32,492  2,491  4,994  2,502  
2  27,498  29,989  32,492  2,491  4,994  2,502  
3  27,498  29,989  32,492  2,491  4,994  2,502  

medel  27,498  29,989  32,492  2,491  4,994  2,502  
d12+d23+d34-d14 = -1 mm  
d12+d24-d14 = 0 mm  
d13+d34-d14 = -1 mm  
Medel = -1 mm  Korrektion = 1 mm  
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Figur 12. Betongpelare uppställda på en rak linje som utgör längdbasen. 

Det finns totalt 58 detaljpunkter som Byggforskningen dokumenterat koordinater 
för, men på en karta som de publicerat visar rutnätet 61 punkter (se figur 13). Vid 
planeringen av inmätningen av detaljpunkterna konstaterades det att punkt 803 
skulle fungera bra, men ute i fält kunde den inte lokaliseras och den finns inte heller 
med i deras koordinatlista. Väl utspridda detaljpunkter mättes in för att kontrollera 
signifikant deformation över hela nätet. Totalt mättes sex detaljpunkter in och dessa 
kan ses inringade i figur 13, fem stycken i utkanterna av nätet och en central punkt. 
Här gjordes satsmätningar från P1, P5 och P6 i fyra helsatser. Från P1 mättes 
punkterna 608 och 906, från P5 mättes 104, 307, 502, 505 och 608 och från P6 
mättes alla sex punkter. Tre uppställningar gjordes, från P1 mättes två punkter in, 
från P5 mättes fem stycken varav en var gemensam med P1 och från P6 mättes alla 
sex punkter in. Från P1 och P6 mättes även två längdbaspelare in. Allt mättes in 
med fyra helsatser från varje uppställning. 

 

Figur 13. Förstorad bild på detaljnätet med inmätta punkter inringade (originalbild: Statens Institution för 
Byggnadsforskning, u.å.). 
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3.4 Efterarbete  

3.4.1 GNSS efterberäkning 

Koordinater för de två punkterna som skulle agera kända punkter i nätutjämningen 
(dvs. P1 och P6) och koordinattransformationen erhölls genom att göra beräkningar 
med RINEX-filerna. För detta användes programvaran Leica Geo Office 8.4 (LGO). 
Där importerades rådatat för P1 och P6 och antennhöjderna korrigerades. Fyra 
stycken referensstationer laddades ner i LGO, 4GAV, 5GAV, 6MAR och 7MAR. 
GAV står för Gävle och MAR står för Mårtsbo. Precis bandata laddades ner från 
Crustal Dynamics Data Information System (CDDIS) och importerades i LGO. Alla 
referensstationer testades enskilt på både L1- och L1+L2-frekvens. 
Elevationsvinkeln sattes till 10° och satellitsystemen som användes var GPS och 
GLONASS. 7MAR var den enda referensstation som gick att använda i LGO då 
övriga fick ett felmeddelande om antennparametrarna. Efter bearbetningen sparades 
punkterna i LGO och en nätutjämning och en Loop Misclosure gjordes på 7MAR, 
P1 och P6. Dessa rapporter går att hitta i bilaga B. När koordinater för P1 och P6 
erhållits skrevs de in i programvaran SBG Geo för att ligga till grund för 
nätutjämningarna.  

3.4.2 Efterberäkning av stompunkter 

Efterarbetet av multistationsmätningarna gjordes i SBG Geo 2019. Mätningarna 
delades upp helsats för helsats i separata filer vilket gav totalt åtta filer. Därefter 
delades mätningar in i stationer där lufttryck och temperatur skrevs in. 
Satsmätningarna beräknades för de båda mätdagarna för att kontrollera spridningen 
mellan satserna. De beräknade satsmätningarna lästes för nätutjämningar i plan och 
höjd.  

För att erhålla koordinater för stomnätet i lokalt system baserat på mätningarna som 
gjorts i denna studie gjordes nätutjämningar i plan och höjd. Som kända punkter 
användes P1 och P6. Två nätutjämningar gjordes i plan, en fri och en strikt. I den 
fria utjämningen i plan kontrollerades mätningarna och en del observationer togs 
bort då de inte låg inom signifikansnivå 3. Observationerna togs bort en och en till 
dess att alla mätningar var godkända, d.v.s. inom signifikansnivå 3 och dessa 
observationer togs bort alla plan-nätutjämningar. I höjd gjordes två utjämningar, en 
fri och en strikt. Här inkluderades alla observationer. Vikter för nätutjämningarna 
var samma som sattes för simuleringarna i plan och höjd och dessa vikter bibehölls 
genom alla nätutjämningar. Dessa koordinater jämfördes sedan med de ursprungliga 
lokala koordinaterna för att undersöka om punkterna förflyttat sig något.  

Nätutjämningar i plan och höjd gjordes även där nya koordinater från den statiska 
GNSS-mätningen används för P1 och P6. Detta för att få koordinater i SWEREF 99 
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16 30 och RH 2000 i hela stomnätet. Som tidigare nämnt användes samma vikter 
som i simuleringen och i plan togs samma observationer bort som tidigare. Eftersom 
att det finns en osäkerhet i de kända punkterna från de statiska GNSS-mätningarna 
gjordes en elastisk utjämning istället för en strikt när de slutgiltiga koordinaterna 
skulle beräknas. Detta möjliggjorde att osäkerheter för de kända punkterna kunde 
användas i utjämningarna. Osäkerheten sattes till 1 mm i plan och 2 mm i höjd.  

Totalt gjordes åtta stycken nätutjämningar för stompunkterna, fria, strikta och 
elastiska i plan och höjd i lokalt system samt SWEREF 99 16 30 och RH 2000. De 
slutgiltiga koordinaterna är de som beräknats i strikta utjämningar för lokala 
koordinater och elastiska utjämningar för SWEREF 99 16 30 och RH 2000. 
Rapporter för alla nätutjämningar på stompunkterna finns i bilagorna D och E.     

3.4.3 Efterberäkning av detaljpunkter och längdbas 

Detaljpunkterna gavs koordinater genom att göra nya nätutjämningar med 
stomnätet som beräknats fram tidigare och detaljpunktsmätningarna tillsammans. 
Punkt P1 och P6 användes som kända punkter med koordinater från det 
ursprungliga lokala systemet. För att orienteringen på detaljpunkterna skulle vara 
korrekt användes det lokala systemets koordinater som approximativa koordinater. 
På det sättet fick detaljpunkterna egna koordinater i det lokala systemet som var 
anpassade efter satsmätningarna som gjorts. Samma vikter som tidigare användes och 
samma observationer togs bort i plan. Efter detta användes programvaran Gtrans för 
att göra en Helmert-koordinattransformation i 3D där punkterna P1, P5 och P6 
användes som knutpunkter för att ge de inmätta detaljpunkterna koordinater i 
SWEREF 99 16 30. Rapporten från inpassningen i Gtrans hittas i bilaga G. Dessa 
koordinater användes som approximativa när detaljpunkterna utjämnades i SBG Geo 
i plan och höjd med koordinater i SWEREF 99 16 30 och RH 2000. Därefter 
användes Gtrans för att göra ytterligare en koordinattransformation med de inmätta 
detaljpunkterna som beräknats i den elastiska nätutjämningen och de övriga 
detaljpunkterna i nätet för att dessa skulle få koordinater SWEREF 99 16 30 och RH 
2000. Punkt 307 togs bort som knutpunkt då den flaggades av Gtrans i ett T-test av 
restfelet i plan. Den slutgiltiga rapporten från inpassningen finns även den i bilaga G. 
För detaljpunkterna gjordes totalt åtta utjämningar och även här är de slutgiltiga 
koordinaterna de som beräknats i strikt utjämning för lokala koordinater och elastisk 
utjämning för SWEREF 99 16 30 och RH 2000. Rapporter för alla nätutjämningar 
finns bifogade i bilaga F.  

Längdbasen analyserades genom att sammanställa de antecknade längderna och räkna 
ut en medellängd för varje sektion i längdbasen. De inmätta längderna jämfördes 
mot de ursprungliga längderna i varje sektion för att kontrollera om det skett någon 
förändring i avståndet mellan pelarna. Genom att subtrahera de inmätta längderna 
från de ursprungliga beräknas en avvikelse för varje sektion. 
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3.5 Deformationsanalys 

Deformationsanalysen gjordes på de lokala koordinaterna som erhållits från de 
strikta utjämningarna i plan och höjd. Detta för att ta reda på ifall koordinaterna rört 
sig signifikant sen de mättes in 1977. För att kontrollera deformation kan statistiska 
test göras, i denna studie gjordes ett t-test. Ett t-test är hypotestest där noll-
hypotesen innebär att det inte skett någon signifikant rörelse och den alternativa 
hypotesen innebär att det skett en signifikant rörelse (Bagherbandi, 2016).  Eftersom 
osäkerheter i höjd generellt är högre än i plan görs här ett separat t-test på endast 
plankoordinater för att sedan jämföras mot resultaten av ett t-test i 3D. Detta har 
gjorts i ett tidigare examensarbete vid Högskolan i Gävle (Olhans, 2017) och den 
här studien använder liknande ekvationer.  

T-testet i beräknas enligt ekvation 5: 

𝑇𝑇𝑘𝑘 = 𝑟𝑟𝑘𝑘
𝑆𝑆𝑟𝑟𝑘𝑘

 (5) 

där Tk = signifikansnivån, rk = radiell skillnad av punktens koordinater och Srk = 
radiell skillnad av standardosäkerhet för koordinaten. Parametern k är den aktuella 
punkten.  

I plan görs följande ekvationer: 

rk  kan beräknas genom ekvationen (6): 

𝑟𝑟𝑘𝑘 = �(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖)2 + (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖)2 (6) 

där dx fås genom att subtrahera x-koordinaten i epok i från x-koordinaten i epok j. 
dy beräknas på samma sätt fast med y-koordinaten från de båda epokerna.     

Srk kan beräknas genom ekvation (7) 

𝑆𝑆𝑟𝑟𝑘𝑘 =  �𝑢𝑢(𝑑𝑑)𝑖𝑖𝑖𝑖2 + 𝑢𝑢(𝑑𝑑)𝑖𝑖𝑖𝑖2 (7)     

där u(x)ij och u(y)ij som är den sammanlagda standardosäkerheten för x- respektive y-
koordinaten genom epokerna i och j och beräknas enligt ekvation 8 och 9: 

𝑢𝑢(𝑑𝑑)𝑖𝑖𝑖𝑖 =  �𝑢𝑢(𝑑𝑑)𝑖𝑖2 + 𝑢𝑢(𝑑𝑑)𝑖𝑖2 (8) 

 

𝑢𝑢(𝑑𝑑)𝑖𝑖𝑖𝑖 =  �𝑢𝑢(𝑑𝑑)𝑖𝑖2 + 𝑢𝑢(𝑑𝑑)𝑖𝑖2 (9) 

u(x) är x-koordinatens standardosäkerhet och u(y) är y-koordinatens 
standardosäkerhet.  



 

 
26 

I denna studie är alltså dx och dy = ursprungliga koordinater subtraherat från 
utjämnade koordinater. Eftersom osäkerheterna från de ursprungliga koordinaterna 
är att betrakta som obefintliga (= 0) används endast osäkerheter från mätningarna 
som gjorts i denna studie. För att göra ett t-test i 3D används samma ekvationer som 
för beräkning i plan, med ett tillägg av z-koordinaten och dess standardosäkerhet 
(Olhans, 2017).    

Tk kontrolleras sedan mot en signifikansnivå som bestäms beroende på antalet 
frihetsgrader (se tabell 7). Formeln för att beräkna antalet frihetsgrader ses i 
ekvation (10): 

𝑑𝑑𝑓𝑓 = 𝑛𝑛 − 𝑚𝑚 (10)   

Tabell 7. Frihetsgradernas påverkan på täckningsfaktorn vid signifikansnivå 95% (Mårtensson. et. al., 2017). 

 

            

 

 

 

 

 

I och med att det antalet frihetsgrader i denna studie alltid överstiger 30 är det 
aktuella kritiska värdet 1.96. I detta fall innebär det att om 1.96 < Tk har signifikant 
deformation uppstått.        

Antal frihetsgrader 
df 

Täckningsfaktor 
k 

4 2.78 
5 2.57 
6 2.45 
7 2.36 
8 2.31 
9 2.26 
10 2.23 
20 2.09 
30 2.04 
∞ 1.96 
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4 Resultat 

4.1 Stomnätet 

4.1.1 GNSS-mätningar 

Från de GNSS-mätningar som gjorts på punkt P1 och punkt P6 togs koordinater 
fram. Dessa koordinater har fåtts från LGO som nämnts i kapitel 3.4.1 och 
presenteras nedan i tabell 8. Koordinaterna är som sagt i SWEREF 99 16 30 i plan 
och RH 2000 i höjd. 

Tabell 8. GNSS-inmätta koordinater bearbetade i Leica Geo Office. 
Punkt 

ID  
 

N (m) 
 

E (m) 
 

H (m) 
P1  6720650,7143 191607,7050 44,8237 
P6  6720698,3346 191689,2485 43,8091 

 

De parametrar som användes vid koordinatberäkning i LGO var: en elevationsvinkel 
på 10°, L1+L2-frekvens, precis bandata och de satellitsystem som användes var GPS 
och GLONASS. Som referensstation användes 7MAR, som förklarat i kapitel 3.4.1.  
Osäkerheterna för dessa koordinater presenteras nedan i tabell 9 tillsammans med 
information om genomsnittligt PDOP-tal samt start- och sluttid.  

Tabell 9. Övrig data för P1 och P6. 
Punkt 

ID  
Osäkerhet i plan 

(m)  
Osäkerhet i 

höjd (m)  
Sammanlagd 

osäkerhet 
(m)  

PDOP-
värde 

Medel  

Starttid  Sluttid  

P1  0,0002 0,0003 0,0004 1,699 13:02 21:23 
P6  0,0003 0,0005 0,0006 1,999 12:52 21:16 

 

4.1.2 Nya lokala stompunkter 

För att kontrollera mätningarna gjordes nätutjämningar med P1 och P6 som kända 
punkter där lokala koordinater användes. Detta gav koordinater för resterande 
stompunkter i lokalt system och dessa kan ses i tabell 10 och standardosäkerheterna i 
tabell 11. Standardosäkerheterna ska vara så små som möjligt. I tabell 11 framgår det 
att den största standardosäkerheten i plan finns i P3 där både x- och y-osäkerheten är 
0,3 mm. I höjd är det också P3 som är högst på 1,6 mm (avrundat uppåt). Den 
största sammanlagda standardosäkerheten är således i P3 på 1,1 mm. Figur 14 visar 
de strikta utjämningarna i plan och höjd där de större ellipserna illustrerar höjdernas 
osäkerheter.  
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Figur 14. Strikt utjämning i plan och höjd med lokala koordinater där blåa ellipser illustrerar osäkerheterna i 
plan och svarta cirklar illustrerar osäkerheterna i höjd. 

 

  

Tabell 10. Stompunkters koordinater i lokala koordinatsystemet. 
Punkt 

ID  
 

x (m)  
 

y (m)  
 

H (m)  
P2  366,9999 993,1312 10,6125 
P3  
P4  
P5  
P7  

373,7315 
443,5981 
527,5233 
428,4020 

903,7320 
907,5934 
969,8442 

1044,3432 

8,7811 
7,5664 
7,1076 
8,0083 

   
Tabell 11. Osäkerheter för stompunkters koordinater i lokala systemet, sx och sy är standardosäkerheterna i plan 
och sH är standardosäkerheten i höjd. sxyH är den sammanlagda standardosäkerheten för koordinaterna.   

Punkt 
ID  

 
sx (m)  

 
sy (m) 

 
sH (m) 

 
sxyH (m)  

P2 0,0002 0,0002 0,0008 0,0008 
P3 
P4 
P5 
P7 

0,0003 
0,0002 
0,0001 
0,0002 

0,0003 
0,0002 
0,0002 
0,0001 

0,0010 
0,0008 
0,0007 
0,0007 

0,0011 
0,0008 
0,0007 
0,0007 

 

Det lägsta kontrollerbarhetstal (k-tal) som beräknades i planutjämningen var k=0,31 
som låg i en riktningsmätning från P4 till P5. I höjdutjämningen är det lägsta k-talet 
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k=0,96 som är en mätning från P4 till P3. I tabell 12 finns siffrorna för lägsta k-tal 
samt MUF- och YT-värden för dessa observationer och i tabell 13 för högsta k-tal. 
Sammanfattning för de fria utjämningarna i plan och höjd samt för de strikta 
utjämningarna finns i bilaga D. Som beskrivet i kapitel 2.2 visar höga värden på k-tal 
att observationen kan kontrolleras väl, detta ska i sin tur leda till att MUF och YT 
har låga värden. Den data som finns i tabellerna 12 och 13 visar att 
kontrollerbarheten av riktningsmätningarna är sämre än av längdmätningarna, vilket 
kan bero på att dubbelmätta längder användes. Det framgår även att det är möjligt 
att upptäcka mindre fel i plan än vad det är i höjd. I riktningsraden är enheten mgon 
för MUF och YT och m i längd samt trigonometrisk.  

Tabell 12. Lägsta kontrollerbarhetstal för lokala stompunkter i plan och höjd. 
 

Obs. Typ 
Plan/
Höjd 

Station Objekt K-tal 

MUF 
(mgon/

m) 

YT 
(mgon/

m)  

YT/ 
MUF 

Riktning Plan P4 P5 0,3112 0,0015 0,0010 0,6667 
Längd Plan P4 P3 0,9551 0,0032 0,0001 0,0313 

Trigonometrisk Höjd P4 P3 0,9570 0,0122 0,0005 0,0410 

 

Tabell 13. Högsta kontrollerbarhetstal för lokala stompunkter i plan och höjd. 
 

Obs. Typ 
Plan/
Höjd Station Objekt K-tal MUF YT 

YT/ 
MUF 

Riktning Plan P1 P4 0,8071 0,0009 0,0002 0,2222 
Längd Plan P6 P1 1 0,0032 0 0 

Trigonometrisk Höjd P6 P1 1 0,0119 0 0 

 

När stomnätet fått koordinater baserat på mätningarna i det lokala systemet gjordes 
en jämförelse mot de ursprungliga koordinaterna som visade att det finns skillnader i 
koordinaterna. Detta visas i tabellen nedan (tabell 14). Här visar jämförelsen att 
skillnaden i P5 är 2,2 mm i y-led vilket är den största skillnaden. I höjd är skillnaden 
i P7 1,7 mm.  

 
Tabell 14. Avvikelsen mellan inmätta och ursprungliga stompunkter. 

Punkt 
ID  

 
dx (m)  

 
dy (m)  

 
dH (m)  

P2  0,0009 0,0002 -0,0005 
P3  
P4  
P5  
P7  

0,0005 
0,0001 
0,0003 
0,0010 

0,0010 
-0,0016 
0,0022 
0,0012 

0,0001 
-0,0006 
-0,0004 
0,0003 

Medel 0,0006 0,0006 -0,0002 
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4.1.3 Stompunkter i SWEREF 99 16 30 och RH 2000 

Resultatet från de elastiska utjämningarna i plan och höjd ger koordinater i SWEREF 
99 16 30 och RH 2000 som presenteras nedan i tabell 15. I tabell 16 visas 
standardosäkerheterna för dessa koordinater. Den största enskilda 
standardosäkerheten i plan finns i P3 i Norr-led, den ligger på 1,8 mm. I höjd är den 
största standardosäkerheten också i P3 på 1,9 mm. Den största sammanlagda 
standardosäkerheten (sNEH) finns även den i P3 och är 2,9 mm. I figur 15 visas 
nätutjämningarna i plan och höjd där osäkerhetsellipserna i plan för P2 och P3 
illustrerar de höga osäkerheterna.  

 

Figur 15. Strikt utjämning i plan och höjd med SWEREF 99 16 30 koordinater där blåa ellipser illustrerar 
osäkerheterna i plan och svarta ellipser illustrerar osäkerheterna i höjd. 

 

Tabell 15. Resultat efter nätutjämning i plan och höjd av stompunkter  
i SWEREF 99 16 30 och RH 2000.   

Punkt  N (m)  E (m)  H (m)  
P1 6720650,7108 191607,6990 44,8257 
P2 6720564,9418 191602,8122 45,2332 
P3 
P4 
P5 
P6 

6720596,3680 
6720662,3776 
6720725,5830 
6720698,3381 

191518,8484 
191542,0645 
191625,2732 
191689,2545 

43,4019 
42,1872 
41,7284 
43,8071 

P7 6720609,6022 191669,1323 42,6291 
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Tabell 16. Osäkerheter för stompunkters koordinater i SWEREF 99 16 30. sN och sE är standardosäkerheterna 
i plan och sH är standardosäkerheten i höjd i RH 2000. sNEH är den sammanlagda standardosäkerheten för 
koordinaterna.   

Punkt sN (m) sE (m) sH (m) sNEH (m) 
P1 0,0008 0,0007 0,0016 0,0019 
P2 0,0009 0,0016 0,0018 0,0026 
P3 
P4 
P5 
P6 

0,0018 
0,0015 
0,0007 
0,0008 

0,0012 
0,0007 
0,0009 
0,0007 

0,0019 
0,0018 
0,0017 
0,0016 

0,0029 
0,0024 
0,0020 
0,0019 

P7 0,0007 0,0011 0,0017 0,0021 
 

I den plana utjämningen är det lägsta k-talet k=0,31 i en riktningsmätning från P4 
till P5. I höjd är det lägsta k-talet k=0,96 i en mätning från P4 till P3. I tabell 17 
finns siffrorna för lägsta k-tal samt MUF- och YT-värden för dessa observationer och 
i tabell 18 finns värden för högsta k-tal. Rapporter för de fria utjämningarna i plan 
och höjd samt för elastiska utjämningarna finns i bilaga E. 

Tabell 17. Lägsta kontrollerbarhetstal för SWEREF 99 16 30 stompunkter i plan och höjd. 
Obs. Typ Plan/

Höjd 
Station Objekt K-tal 

MUF 
(mgon/

m) 

YT 
(mgon/

m) 

YT/ 
MUF 

Riktning Plan P4 P5 0,3112 0,0015 0,0010 0,6667 
Längd Plan P4 P3 0,9551 0,0032 0,0001 0,0313 

Trigonometrisk Höjd P4 P3 0,9570 0,0122 0,0005 0,0410 

 

Tabell 18. Högsta kontrollerbarhetstal för SWEREF 99 16 30 stompunkter i plan och höjd. 
Obs. Typ Plan/

Höjd 
Station Objekt K-tal 

MUF 
(mgon/

m) 

YT 
(mgon/

m) 

YT/ 
MUF 

Riktning Plan P1 P4 0,8065 0,0009 0,0003 0,3333 
Längd Plan P7 P1 0,9782 0,0031 0,0001 0,0323 

Trigonometrisk Höjd P6 P1 0,9734 0,0121 0,0003 0,0248 

 

4.2 Koppling av detaljpunkter till stomnät  

4.2.1 Nya lokala detaljpunkter 

Detaljpunkterna mättes som tidigare nämnt in med 4 helsatser och efter en 
utjämning med lokala koordinater i plan tillsammans med stomnätets punkter gavs 
följande resultat. Utjämningen gav koordinaterna som kan ses i tabell 19 med 
osäkerheterna i tabell 20. Den högsta standardosäkerheten i plan är 0,4 mm i punkt 
502 och i höjd är det 1,5 mm i flera punkter. Den högsta sammanlagda 
standarosäkerheten ligger i punkt 502 med 1,6 mm. 
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Tabell 19. De inmätta detaljpunkternas lokala koordinater efter nätutjämningar.  
Punkt  x (m)  y (m)  H (m)  

104  515,0030  999,9951  7,8809  
307  504,9992  1015,0021  8,2687  
502  495,0129 990,0153  9,5978  
505  494,9999  1004,9827  8,5131  
608  489,9949  1019,9825  8,7249  
906  475,0111  1009,9841  9,0099  

 
 
Tabell 20. De lokala koordinaternas osäkerheter.  

Punkt  sx (m)  sy (m)  sH (m)  sxyH (m)  
104  0,0003  0,0003  0,0015  0,0016 
307  0,0003  0,0003  0,0015  0,0016 
502  0,0004  0,0003  0,0015  0,0016 
505  0,0003  0,0003  0,0015  0,0016  
608  0,0003  0,0003  0,0012  0,0013  
906  0,0003  0,0003  0,0015  0,0016  

   

I den plana utjämningen är det lägsta k-talet k=0,30 i en riktningsmätning från P1 
till punkt 608. I höjd är det lägsta k-talet k=0,87 en mätning från P6 till 307. I tabell 
21 finns siffrorna för lägsta k-tal samt MUF- och YT-värden för dessa observationer 
och i tabell 22 finns värden för högsta k-tal. Rapport för utjämningarna finns i bilaga 
F. 

Tabell 21. Lägsta kontrollerbarhetstal för lokala stompunkter i plan och höjd. 
Obs. Typ Plan/

Höjd 
Station Objekt K-tal 

MUF 
(mgon/

m) 

YT 
(mgon/

m) 

YT/ 
MUF 

Riktning Plan P1 608 0,3005 0,0015 0,0011 0,7333 
Längd Plan P5 502 0,8644 0,0032 0,0004 0,1250 

Trigonometrisk Höjd P6 307 0,8700 0,0127 0,0017 0,1339 

 

Tabell 22. Högsta kontrollerbarhetstal för lokala stompunkter i plan och höjd. 
Obs. Typ Plan/

Höjd 
Station Objekt K-tal 

MUF 
(mgon/

m) 

YT 
(mgon/

m) 

YT/ 
MUF 

Riktning Plan P1 P4 0,8072 0,0009 0,0002 0,2222 
Längd Plan P6 P1 1 0,0032 0 0 

Trigonometrisk Höjd P6 P1 1 0,0119 0 0 

 

Även här gjordes en jämförelse mellan de utjämnade och de ursprungliga 
detaljpunkternas koordinater i det lokala systemet. På grund av att endast sex 
stycken detaljpunkter mätts in ute i fält kunde jämförelsen bara ske på dessa. 
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Avvikelsen visas i tabell 23 nedan. Här går det att se att den största avvikelsen i plan 
finns i punkt 307 där avvikelsen är 1,9 mm. I höjd är siffrorna betydligt högre, där 
den största avvikelsen finns i punkt 307 med 10,3 mm.  

 Tabell 23. Avvikelser mellan ursprungliga och inmätta detaljpunkter. 
Punkt 

ID  
dx (m)  dy (m)  dH (m)  

104  0,0000 0,0001 -0,0101 
307  
502  
505  
608 
906  

0,0002 
-0,0011 
-0,0001 
-0,0001 
0,0011 

-0,0019 
0,0003 
0,0007 
0,0005 
0,0011 

-0,0103 
0,0018 
-0,0089 
-0,0101 
-0,0051 

Medel 0,0000 0,0001 -0,0071 
  

4.2.2 Detaljpunkter i SWEREF 99 16 30 och RH 2000 

De elastiska utjämningarna som gjordes på detaljpunkterna i SWEREF 99 16 30 och 
RH 2000 gav koordinater som presenteras i tabell 24. Standardosäkerheterna visas i 
tabell 25. Den största osäkerheten i plan finns i punkt 104 på 0,8 mm i öst-led. I 
höjd är den största osäkerheten 2,1 mm i punkterna 104, 307, 502 och 505. Den 
största sammanlagda osäkerheten finns i punkt 104 på 2,4 mm. 

Tabell 24. SWEREF 99 16 30 och RH 2000-koordinater för de inmätta detaljpunkterna efter en elastisk 
utjämning.  

Punkt N (m) E (m) H (m) 
104 6720705,1420 191650,7291 42,5020 
307 6720691,3458 191662,3459 42,8899 
502 6720688,7336 191635,5645 44,2190 
505 6720684,5418 191649,9330 43,1342 
608 6720675,5476 191662,9387 43,3458 
906 6720663,9515 191649,1540 43,6308 

 

Tabell 25. Osäkerheter för detaljpunkternas koordinater i SWEREF 99 16 30. sN och sE är 
standardosäkerheterna i plan och sH är standardosäkerheten i höjd i RH 2000. sNEH är den sammanlagda 
standardosäkerheten för koordinaterna.  

Punkt  sN (m)  sE (m)  sH (m)  sNEH (m)  
104  0,0007  0,0008  0,0021  0,0024  
307  0,0007  0,0007  0,0021  0,0023  
502  0,0007  0,0007  0,0021  0,0023  
505  0,0007  0,0007  0,0021  0,0023  
608  0,0007  0,0007  0,0019  0,0021  
906  0,0007  0,0007  0,0020  0,0022  

Koordinater för resterande detaljpunkter som transformerats i Gtrans hittas i bilaga 
H. Eftersom koordinaterna fås fram genom att använda en koordinattransformation 
fås inga osäkerheter, istället är det resultatet av inpassningen som avgör 
noggrannheten. Residualerna från inpassningen kan ses i tabell 26.  
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Tabell 26. Residualer för detaljpunkterna som användes som knutpunkter. 
 

 

 

 

 

Koordinaterna för de inmätta detaljpunkterna användes som knutpunkter för att 
transformera resterande detaljpunkter i Gtrans och resultatet av denna 
transformation kan ses i bilaga G.    

4.3 Kontroll av Längdbasen  

För att kontrollera längdbasen gjordes mätningar mellan pelarna och dessa har kända 
avstånd. Genom att analysera resultatet kan förflyttning av punkter upptäckas. 
Tabell 27 nedan visar resultatet av beräkningarna som gjordes på längdbasen. Den 
inmätta längden kontrollerades i riktningen 0 till 145 m. Den största avvikelsen 
ligger i punkt 35 som skiljer sig 1,3 cm från ursprungslängden. Pelarnas PunktID är 
givna efter dess avstånd från längdbasens start.    

Tabell 27. Kontroll av längdbas riktning 0-145.  
PunktID

  
Inmätt längd (m)  Avvikelse från ursprungslängd 

(m) 
27,5  27,498  0,002  
30  29,989  0,011  

32,5  32,492  0,008  
35  34,987  0,013  

37,5  37,491  0,009  
40  40,003  -0,003  

42,5  42,492  0,008  
45  44,988  0,012  

100  100,006  -0,006  
140  140,004  -0,004  

142,5  142,497  0,003  
145  144,996  0,004  

  

4.4 Deformationsanalys av inmätta stom- och 
detaljpunkter 

Resultatet av deformationsanalysen i plan visar att alla stompunkter har ett Tk-värde 
som överstiger det kritiska värdet. Den punkt med det högsta värdet är P5 och den 
med lägst värde är P3 av de som rört sig. Av de inmätta detaljpunkterna visar 
beräkningarna att punkterna 307, 502 och 906 har rört sig signifikant. Den med 

Punkt vx (m) vy (m) vH (m) 
104 -0,0003 -0,0002 0,0007 
502 0,0005 0,0005 -0,0019 
505 0,0001 -0,0002 0,0021 
608 0,0005 0,0001 -0,0021 
906 -0,0007 -0,0002 0,0012 

RMS 0,0005 0,0003 - 
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högst värde är punkt 307 och den med minst är 502. Fullständiga siffror för 
deformationsanalysen i plan ses nedan i tabell 28. 

Tabell 28. Deformationsanalys av stom- och detaljpunkter i plan. 

 

Beräkningarna av deformationen i 3D visar att tre av stompunkterna har rört sig 
signifikant, P4, P5 och P7 har alla Tk-värden som överstiger det kritiska värdet. Det 
högsta är för P5 och det lägsta är för P4. För detaljpunkterna visar beräkningarna att 
alla punkter utom 502 har rört sig. Den punkt med högst värde är punkt 608 och 
lägst värde har 906. Fullständiga siffror för deformationsanalysen i 3D ses nedan i 
tabell 29.   

Tabell 29. Deformationsanalys av stom- och detaljpunkter i 3D. 

 

Analysen visar att både i plan och i höjd har signifikanta förflyttningar har skett, dock 
inte på samma punkter i de olika analyserna.   

PunktID Tk-värde Kritisk/ej kritisk 
P2 3,2596 Kritisk 
P3 2,6352 Kritisk 
P4 5,6679 Kritisk 
P5 9,9298 Kritisk 
P7 6,9857 Kritisk 
104 0,2357 Ej kritisk 
307 4,5031 Kritisk 
502 2,2804 Kritisk 
505 1,6667 Ej kritisk 
608 1,2019 Ej kritisk 
906 3,6667 Kritisk 

PunktID Tk-värde Kritisk/ej kritisk 
P2 1,2360 Ej kritisk 
P3 1,0333 Ej kritisk 
P4 2,0173 Kritisk 
P5 3,0702 Kritisk 
P7 2,1645 Kritisk 
104 6,4795 Kritisk 
307 6,7202 Kritisk 
502 1,3476 Ej kritisk 
505 5,7273 Kritisk 
608 7,9454 Kritisk 
906 3,4205 Kritisk 



 

 
36 

5 Diskussion 

5.1 Stomnätet  

Att göra en statisk GNSS-mätning i skog kan ge dåliga mätningar som nämnt i 
kapitel 2.2. I en av studierna som tas upp i kapitel 2.1 (Correa-Muños & Cerón-
Calderón, 2018) nämner författarna att längden på mätsessionerna inte påverkar 
resultatet lika mycket som flervägsfel. Den här studien har däremot 
observationstider på ca åtta timmar för GNSS-mätningarna vilket borde stärka de 
slutgiltiga koordinaterna så att dessa inte påverkas signifikant av enskilda mätningar 
som influerats av flervägsfel.  

SWEPOS satellitprediktion visade som tidigare nämnt att PDOP-värdet för 
mätdagen skulle ligga kring 1,4 med ett maximalt värde på 1,6. I resultatet framgår 
emellertid att medelvärdet var 1,699 för P1 och 1,999, vilket indikerar att 
maxvärdet har överstigit 1,6. Detta var något högre än väntat men ändå bra, det 
beror förmodligen på att det var många höga träd i omgivningen.  

Efter den strikta utjämningen där de ursprungliga koordinaterna sattes som kända 
punkter vid P1 och P6 jämfördes dessa koordinater med de gamla ursprungliga för 
resterande punkter i stomnätet. Där låg alla punkter under 2 mm i plan förutom 
punkten P5 som skiljer sig 2,2 mm i y-led vilket kan tyda på att en förflyttning har 
skett i området. Vidare visar deformationsanalysen att en signifikant förflyttning har 
skett på P5 då den punkten överstiger det kritiska värdet i både plan och höjd när ett 
t-test gjordes. I plan visar resultatet att en signifikant förflyttning även skett på 
resterande stompunkter men analysen i 3D visar att P2 och P3 ej har rört sig 
signifikant. Detta kan bero på att det finns en större osäkerhet i höjd i förhållande till 
förflyttningen som skett. För att göra en noggrannare analys kan ett 
deformationsövervakningsprogram användas precis som i studien om 
deformationsövervakning (Mahmoud & Mohammed, 2018), som nämns i kapitel 2. 

Osäkerheterna som erhållits på stompunkterna efter nätutjämningarna i SWEREF 99 
16 30 och RH 2000 är inte lika låga som Statens Institut för Byggnadsforskning fick 
när de mätte in punkterna. Däremot ligger alla osäkerheter för stompunkterna 
under 2 mm i både plan och höjd och det kan anses vara bra nog för att användas.     

För att tolka resultaten ytterligare kan histogram på residualerna och standardiserade 
residualerna tas fram, detta för att visa om värdena var normalfördelade. I 
rapporterna från Geo framgår det som nämnt i kapitel 3.4.2 att det inte finns några 
beräknade mätningar som sticker ut efter viktsättning eftersom de alla ligger inom 
en sigmanivå mellan 1 och 3. Som beskrivet i samma kapitel finns det dock 
mätningar som uteslutits på grund av för höga standardiserade residualer.   
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För att få ett bättre resultat på dessa stompunkter, och därmed lägre osäkerhet på 
hela nätet, bör nätet mätas om när skogen är helt röjd. Dessutom ska i framtiden en 
totalstation av klass T1 användas som förklarat i kapitel 2.2. Eftersom en 
multistation i klassen T2 användes i denna undersökning kompenserades det med att 
mäta 8 helsatser istället för 4 som var tänkt från början. Det är dock svårt att säga 
om detta var tillräckligt för att motsvara vad ett instrument av klass T1 skulle ha 
uppnått. I kapitel 2.1 påvisar författarna (Novakovic et al., 2009) att instrumentet 
har en direkt påverkan på de resultat som uppnås och således ska utrustningen 
uppfylla de krav som ställs.   

5.2 Detaljpunkter  

Efter nätutjämningen av detaljpunkterna jämfördes de nya koordinaterna med de 
gamla ursprungliga koordinaterna, där noterades att avvikelsen låg under 1 mm på 
fyra av punkterna och de övriga två låg under 2 mm i plan. I höjd var skillnaden 
strax under 1 cm på de flesta men eftersom trigonometrisk höjdmätning användes 
kan höjden inte bestämmas lika säkert. Eftersom alla avvikelser på detaljpunkterna är 
så pass låga går det inte att säga med säkerhet att någon förflyttning skett i området 
baserat på skillnaderna i ursprungliga punkter och beräknade. Speciellt då de 
ursprungliga koordinaterna endast är angivna på millimeternivå och det instrument 
som använts har en viss osäkerhetsnivå. Deformationsanalysen visar dock att 
signifikant förflyttning har skett hos tre punkter i analysen som gjordes i plan och 
hos alla utom en punkt i analysen som gjordes i 3D.  

Precis som för stompunkterna så har detaljpunkterna högre osäkerheter än när 
Byggforskningen mätte in dem. Detaljpunkterna har dock lägre osäkerheter i plan än 
stompunkterna i denna studie där alla ligger under 1 mm men i höjd ligger de flesta 
runt 2 mm. Detta är likt stompunkterna dock tillräckligt lågt för att punkterna ska 
kunna användas.  

För att få noggrannare koordinater på detaljpunkterna borde flera av dem mätas in 
från fler stompunkter, detta för att få fler överbestämningar och ett mer homogent 
nät. I denna studie fanns det endast möjlighet att mäta in en punkt från tre 
uppställningar i bästa fall, de övriga mättes in från två uppställningar. Detta på grund 
av att omfattande röjning krävs för att få fria siktgator mellan alla punkter.    

5.3 Längdbas 

Beräkningen av längdbasen visar att pelarna har förflyttat sig sedan upprättandet av 
provfältet. Efter att medel räknats ut på längdmätningarna och jämförts mot den 
ursprungliga längden skiljer sig vissa punkter över 1 cm från den ursprungliga 
längden. I artikeln om längdbaser (Jokela, et.al., 2009) som presenterades i kapitel 
2.1 framgår det att längdbasen i Finland endast har rört sig 0,1 mm mellan två 
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epoker. Utgår man från detta exempel ska inte längdbaser röra på sig speciellt 
mycket. Detta kan förstås variera beroende på vart i världen längdbasen befinner sig 
och naturförhållandena är olika överallt. Kalibreringen som gjordes på längdbasen 
blev som presenterat i kapitel 3.1.2 godkänd enligt HMK. Detta trots extremt korta 
avstånd vilket försvårade inriktningen. Eftersom det dock rör sig om avstånd mätta i 
förhållande till varandra är det svårt att säga något om ifall pelarna har rört sig.  

För att kontrollera detta resultat ytterligare och för att få ett säkrare resultat borde 
ett ordentligt fäste användas för att montera station och prismor över punkterna. 
Även om längdmätningarna gjordes tre gånger i varje riktning och siffrorna inte 
skiljde sig markant går det inte att utesluta ett systematiskt fel. Detta eftersom att 
centreringen inte gjordes enligt en vetenskaplig metod då trefötterna fästes med 
silvertejp på grund av att det inte fanns möjlighet att använda äldre utrustning som 
hade kunnat monteras och centrerats ordentligt. Däremot var det möjligt att placera 
trefoten direkt på punkten i och med att trefötterna var anpassade för laserlod och 
därför kan det ändå finns en möjlighet att mätningarna är korrekt gjorda beroende 
på hur väl skruvhålet i trefoten representerar centrum av trefoten (se figur 11).   

5.4 Hållbar utveckling och etiska perspektiv 

Detta arbete rör hållbar utveckling på det sätt att provfältet möjliggör utbildning och 
forskning kring mätteknik vilket resulterar i att byggprojekt sker så korrekt och 
effektivt som möjligt. Därmed kan onödiga kostnader undvikas. Detta kommer i sin 
tur att ha påverkan på stadsutveckling som nämns i det elfte av FN:s globala mål för 
hållbar utveckling där de i punkt 11.3 pratar om att verka för en hållbar urbanisering 
(Svenska FN-förbundet, 2019). De pratar även om att göra industrin mer hållbar, 
bland annat med hjälp av miljövänliga tekniker vilket digitalisering kan klassas som. I 
denna studie kommer information om provfältet att uppdateras och digitaliseras. 

Genom att kontrollera koordinaterna för provfältet kommer nya koordinater och 
osäkerheter finnas tillgängligt för de utsatta punkterna. Om användandet ska 
återupptas i framtiden kommer det finnas möjlighet att utbilda studenter och utföra 
undersökningar ännu bättre vad gäller användandet av mätinstrument. 

Inom denna studie finns inte så många etiska problem. Det är såklart viktigt att det 
data som samlas in är korrekt och följer de riktlinjer och standarder som finns för 
mätningar i Sverige. Detta går att hitta ibland annat Lantmäteriets handbok för 
mätningar vilket använts i detta arbete. Det är alltså viktigt att hålla god mätsed för 
att säkerställa att punkterna får de rätta koordinaterna. 
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6 Slutsats 

6.1 Sammanställning av koordinater 

I denna studie har koordinaterna för stom- och detaljpunkterna uppdaterats till 
SWEREF 99 16 30 och RH 2000 med hjälp av statisk GNSS-mätning samt 
totalstationsmätningar. De inmätta punkterna har kontrollerats för deformation och 
de flesta punkterna visar på en signifikant förflyttning efter ett t-test i både plan och 
3D. Resultatet tyder på att det har skett viss förändring i delar av nätet. 
Osäkerheterna för punkterna är inte lika låga som när Byggforskningen mätte in 
dem, men ändå tillräckligt låga för att användas.  

Att uppdatera koordinaterna för provfältet i Mårtsbo gör det nu möjligt att 
återuppta användningen av fältet. Det möjliggör till exempel kalibrering av 
instrument eller att experimentera med olika mätmetoder. Vidare gynnar detta även 
de operatörer som vill lära sig nya metoder då de kan använda fältet för att simulera 
olika scenarion som kan uppstå i arbetslivet. Detta är även viktigt ur ett 
hållbarhetsperspektiv då det öppnar upp möjligheter för byggbranschen att använda 
sig av fältet i forsknings- eller utbildningssyfte.    

6.2 Framtida studier 

Då denna studie endast är ämnad som en grund finns det mycket som fortfarande 
kan undersökas på provfältet. De koordinater som fåtts ut genom 
transformationerna kan kontrolleras med en utsättning i fält och samtliga 
detaljpunkter kan mätas in för att ytterligare minska osäkerheten i detaljpunkternas 
koordinater. Samtliga koordinater i fältet kan även mätas in med instrument med 
högre noggrannhet (då multistationen som användes var av klassen T2), vilket skulle 
minska osäkerheterna. Då röjning är färdigt mellan stomnätets punkter, längdbasen 
och några av detaljpunkterna skulle en sådan undersökning kunna lägga mer tid på 
mätningar och testa olika metoder för att bearbeta data. Detta skulle då kunna 
resultera i att en förflyttning kan upptäckas i detaljpunkterna. Förövrigt borde en 
komplett röjning av området göras, detta skulle möjliggöra bra GNSS-mätningar. 
Det skulle i sin tur innebära att stompunkterna skulle kunna mätas in igen med 
större noggrannhet, vilket skulle påverka alla punkter på hela fältet om man 
fortsätter att använda stomnätet som grund.  
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Bilaga A – Ursprungliga koordinater  

Tabell A1. Ursprungskoordinater för använda stompunkter (Statens Institut för Byggnadsforskning, u.å). 

 

Tabell A2. Ursprungskoordinater för detaljpunkter (Statens Institut för Byggnadsforskning, u.å). 

 

PunktID X(m) Y(m) Z(m) 
P1 450,722 973,875 10,205 
P2 366,999 993,131 10,613 
P3 373,731 903,731 8,781 
P4 443,598 907,595 7,567 
P5 527,523 969,842 7,108 
P6 519,227 1038,888 9,186 
P7 428,401 1044,342 8,008 

PunktID X(m) Y(m) Z(m) 
102 514,998 990,006 8,120 
103 515,010 995,017 8,079 
104 515,003 999,995 7,891 
105 514,990 1005,013 8,185 
106 514,999 1010,012 8,126 
202 510,004 990,015 8,419 
203 510,024 994,997 8,539 
204 510,009 999,988 8,177 
205 510,009 1005,000 8,331 
206 510,005 1009,991 8,479 
301 505,000 985,017 9,561 
302 505,014 990,014 8,960 
303 505,003 994,997 8,775 
304 504,994 999,981 8,370 
305 505,005 1004,991 8,538 
306 505,004 1009,998 8,475 
307 504,999 1015,004 8,279 
308 504,998 1019,998 8,234 
309 505,001 1024,987 8,071 
310 504,996 1029,982 8,424 
402 500,021 990,007 9,569 
403 500,018 995,006 9,107 
404 500,000 1000,000 8,798 
405 500,001 1004,993 8,607 
406 499,994 1009,993 8,851 
407 500,003 1014,988 8,513 
408 500,005 1020,005 8,515 
409 499,996 1024,987 8,511 
410 500,000 1029,984 8,283 
502 495,014 990,015 9,596 
503 495,013 994,993 8,931 
504 495,009 1000,005 8,521 
505 495,000 1004,982 8,522 
506 495,005 1009,995 8,524 
507 495,005 1014,978 8,516 
508 495,005 1019,977 8,709 
509 494,994 1024,976 8,713 
510 495,006 1029,976 8,177 



 

 
A2 

 

Tabell A3. Ursprungskoordinater för längdbasen. 

 

 

PunktID X(m) Y(m) Z(m) 
602 490,027 990,002 8,989 
603 490,031 995,019 9,368 
604 490,030 1000,010 9,121 
605 490,012 1004,993 8,637 
606 489,993 1010,005 8,467 
607 490,013 1014,995 8,476 
608 489,995 1019,982 8,735 
609 490,007 1024,973 8,806 
702 485,019 989,977 9,000 
703 485,010 994,995 9,004 
704 485,030 999,986 9,163 
705 485,024 1004,994 8,784 
706 485,012 1009,987 8,582 
707 485,015 1014,988 8,537 
708 484,999 1019,991 8,321 
804 480,024 1000,007 9,184 
805 480,012 1004,987 9,037 
806 480,008 1009,987 8,744 
807 480,002 1014,983 8,684 
906 475,010 1009,983 9,015 
907 475,045 1014,976 8,603 

NR X(m) Y(m) Z(m) 
0 419,825 926,381 10,532 

27,5 437,546 947,408 10,364 
30 439,153 949,312 10,352 

32,5 440,766 951,226 10,333 
35 442,374 953,134 10,321 

37,5 443,989 955,047 10,303 
40 445,608 956,967 10,289 

42,5 447,211 958,873 10,274 
45 448,820 960,779 10,254 

100 484,276 1002,850 9,921 
140 510,057 1033,431 9,664 

142,5 511,662 1035,340 9,652 
145 513,272 1037,250 9,634 
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Bilaga B – GNSS 

 

Figur B1. SWEPOS satellitprediktion, sida 1. 
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Figur B2. SWEPOS satellitprediktion, sida 2. 
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Figur B3. Loop misclosure-rapport från LGO. 

 

Figur B4. Grafisk vy av nätutjämning och loop misclosure i LGO. 
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Figur B5. Sammanfattning av efterberäkning i LGO. 
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Figur B6. Rapport för efterberäkning av P1 från LGO. 
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Figur B7. Rapport för efterberäkning av P6 från LG
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Bilaga C – Rapporter för simuleringar 

Tabell C1.1. Sammanfattning av strikt simulering i plan.  

Nätutjämning i 
plan 

   
Skapad: 2019-06-11 

Nätutjämningsfil: H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\Simulering\Simulering_plan
.hna 

Beräkning: Simulering Metod Absolut anslutning        

Antal 
observationer: 

160 
 

Kontrollerbarhet: 0.89 

Antal okända: 17 
 

Minsta tillåtna 
(HMK): 

0.50 

Rangdefekt: 0 
   

Redundans: 143 
 

Grundmedelfel: 
 

   
Max tillåtna (HMK): 1.10      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Riktningar: 0.0003   Antal helsatser: 1 

Orienterade 
riktningar: 

0.0020   Antal helsatser: 2 

Längder: 0.0010  + 1,5000 ppm     
      Koordinater 0.0200 

Centrering: 0.0010   Koordinatdifferenser: 0.0050      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0     67.95 
2 1.0 - 2.0     95.51 
3 2.0 - 3.0     99.68 
3+ 3.0 -      100.00 
? Ej beräkningsbar       

 

  



 

  C2  
 
 

Tabell C1.2. Sammanfattning av strikt simulering i höjd. 

 

Höjdnätutjämning 
   

Skapad: 2019-06-11 
Nätutjämningsfil: H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\Simulering\Simulering_hojd

.lna 
Beräkning: Simulering Metod Absolut anslutning        

Antal 
observationer: 

80 
 

Kontrollerbarhet: 0.94 

Antal okända: 5 
 

Minsta tillåtna 
(HMK): 

0.50 

Rangdefekt: 0 
   

Redundans: 75 
 

Grundmedelfel: 
 

   
Max tillåtna (HMK): 1.14      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Avstånd: 0.0010  + 1,5000 ppm Instrumenthöjd: 0.0010 

Vertikal vinklar: 0.0003   Signalhöjd 0.0010 
          

Avvägd: 0,0015 för 1km dubbelavvägt tåg Höjdobservationer: 0.0030      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0     67.79 
2 1.0 - 2.0     95.34 
3 2.0 - 3.0     99.63 
3+ 3.0 -      100.00 
? Ej beräkningsbar       
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Bilaga D – Rapporter för nätutjämning av 
stompunkter i lokalt system 

Tabell D1.1. Sammanfattning av horisontell utjämning med låst punkt och riktning med lokala koordinater. 
 
 
Nätutjämning i 
plan 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämningsf
il: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\fri_stomnat_lokalt\fri_stomnat_l
okalt_plan.hna 

Beräkning: Utjämning Metod Utjämning med fast punkt och riktning      

Antal 
observationer: 

345 
 

Kontrollerbarhet: 0.81 

Antal okända: 70 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 
Rangdefekt: 3 

   

Redundans: 278 
 

Grundmedelfel: 0.64    
Max tillåtna (HMK): 1.07      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Riktningar: 0.0003   Antal helsatser: 1 

Orienterade 
riktningar: 

0.0020   Antal helsatser: 2 

Längder: 0.0010  + 1,5000 ppm     
      Koordinater 0.0200 

Centrering: 0.0010   Koordinatdifferenser: 0.0050      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 219 63.48 68.04 
2 1.0 - 2.0 107 94.49 95.60 
3 2.0 - 3.0 19 100.00 99.70 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   

 

Tabell D1.2. Förflyttning av stompunkter vid horisontell utjämning med låst punkt och riktning. 

 

Horisontell nätutjämning, förflyttning av stompunkter 
  

Skapad: 
2019-06-

16 
              
Antal 
punkter 

2 
     

       

Punkt N Horisontell 
nätutjämning, Riktningar 

E Horisontell 
nätutjämning, Riktningar 

Ny N Ny E N diff E diff 

P1 450.7220 973.8750 450.722
0 

973.8750 0.0000 0.0000 

P6 519.2270 1 038,8880 519.227
4 

1 
038,8884 

0.0004 0.0004 
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Tabell D2.1. Sammanfattning av horisontell strikt utjämning med lokala koordinater. 

 
 
Nätutjämning 
i plan 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämning
sfil: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\strikt_stomnat_lokalt\strikt_stom
nat_lokalt_plan.hna 

Beräkning: Utjämning Metod Absolut anslutning        

Antal 
observationer
: 

345 
 

Kontrollerbarhet: 0.81 

Antal okända: 66 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 
Rangdefekt: 0 

   

Redundans: 279 
 

Grundmedelfel: 0.65    
Max tillåtna (HMK): 1.07      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Riktningar: 0.0003   Antal helsatser: 1 

Orienterade 
riktningar: 

0.0020   Antal helsatser: 2 

Längder: 0.0010  + 1,5000 ppm     
      Koordinater 0.0200 

Centrering: 0.0010   Koordinatdifferenser: 0.0050      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 222 64.35 68.04 
2 1.0 - 2.0 106 95.07 95.60 
3 2.0 - 3.0 17 100.00 99.70 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   
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Tabell D3.1 Sammanfattning av utjämning i höjd med låst punkt och riktning med lokala koordinater. 
 
Höjdnätutjämni
ng 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämningsf
il: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\fri_stomnat_lokalt\fri_stomnat_l
okalt_hojd.lna 

Beräkning: Utjämning Metod Utjämning med fast punkt      

Antal 
observationer: 

176 
 

Kontrollerbarhet: 0.97 

Antal okända: 6 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 
Rangdefekt: 0 

   

Redundans: 170 
 

Grundmedelfel: 1.09    
Max tillåtna (HMK): 1.09      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Avstånd: 0.0010  + 1,5000 ppm Instrumenthöjd: 0.0030 
Vertikal 
vinklar: 

0.0003   Signalhöjd 0.0030 

          
Avvägd: 0,0015 för 1km dubbelavvägt tåg Höjdobservationer: 0.0030      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 118 67.05 67.98 
2 1.0 - 2.0 50 95.45 95.54 
3 2.0 - 3.0 8 100.00 99.68 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   
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Tabell D4.1 Sammanfattning av strikt utjämning i höjd med lokala koordinater. 

 
Höjdnätutjäm
ning 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämnings
fil: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\strikt_stomnat_lokalt\strikt_stom
nat_lokalt_hojd.lna 

Beräkning: Utjämning Metod Absolut anslutning        

Antal 
observationer: 

176 
 

Kontrollerbarhet: 0.97 

Antal okända: 5 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 
Rangdefekt: 0 

   

Redundans: 171 
 

Grundmedelfel: 1.08    
Max tillåtna (HMK): 1.09      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Avstånd: 0.0010  + 1,5000 ppm Instrumenthöjd: 0.0030 
Vertikal 
vinklar: 

0.0003   Signalhöjd 0.0030 

          
Avvägd: 0,0015 för 1km dubbelavvägt tåg Höjdobservationer: 0.0030      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 117 66.48 67.98 
2 1.0 - 2.0 51 95.45 95.54 
3 2.0 - 3.0 8 100.00 99.68 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   
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Bilaga E – Rapporter för nätutjämning av 
stompunkter med SWEREF 99 16 30 och RH 2000 

Tabell E1.1. Sammanfattning av horisontell utjämning med låst punkt och riktning i SWEREF 99 16 30. 
 
 
Nätutjämning i 
plan 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämnings
fil: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\fri_stomnat_sweref\fri_stomnat_
sweref_plan.hna 

Beräkning: Utjämning Metod Utjämning med fast punkt och riktning      

Antal 
observationer: 

345 
 

Kontrollerbarhet: 0.81 

Antal okända: 70 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 
Rangdefekt: 3 

   

Redundans: 278 
 

Grundmedelfel: 0.64    
Max tillåtna (HMK): 1.07      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Riktningar: 0.0003   Antal helsatser: 1 

Orienterade 
riktningar: 

0.0020   Antal helsatser: 2 

Längder: 0.0010  + 1,5000 ppm     
      Koordinater 0.0200 

Centrering: 0.0010   Koordinatdifferenser: 0.0050      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 219 63.48 68.04 
2 1.0 - 2.0 107 94.49 95.60 
3 2.0 - 3.0 19 100.00 99.70 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   

 
 

Tabell E1.2. Förflyttning av stompunkter vid horisontell utjämning med låst punkt och riktning. 

 
Horisontell nätutjämning, förflyttning av stompunkter 

  
Skapad: 

2019-06-
16 

              
Antal 
punkter 

2 
     

       

Punkt N Horisontell 
nätutjämning, Riktningar 

E Horisontell 
nätutjämning, Riktningar 

Ny N Ny E N diff E diff 

P1 6 720 650,7143 191 607,7050 6 720 
650,7143 

191 
607,7050 

0.0000 0.0000 

P6 6 720 698,3346 191 689,2485 6 720 
698,3418 

191 
689,2608 

0.0072 0.0123 
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Tabell E2.1 Sammanfattning av horisontell elastisk utjämning i SWEREF 99 16 30.  

 

Nätutjämning 
i plan 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämning
sfil: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\strikt_stomnat_sweref\strikt_stom
nat_sweref_plan.hna 

Beräkning: Utjämning Metod Elastisk anslutning        

Antal 
observatione
r: 

349 
 

Kontrollerbarhet: 0.80 

Antal 
okända: 

70 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 

Rangdefekt: 0 
   

Redundans: 279 
 

Grundmedelfel: 0.87    
Max tillåtna (HMK): 1.07      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Riktningar: 0.0003   Antal helsatser: 1 

Orienterade 
riktningar: 

0.0020   Antal helsatser: 2 

Längder: 0.0010  + 1,5000 ppm     
      Koordinater 0.0200 

Centrering: 0.0010   Koordinatdifferenser: 0.0050      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 279 80.87 68.04 
2 1.0 - 2.0 66 100.00 95.60 
3 2.0 - 3.0 0 100.00 99.70 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   

 

  



 

E3 
 
 

 

Tabell E3.1 Sammanfattning av utjämning i höjd med låst punkt och riktning i RH 2000. 

 

Höjdnätutjämn
ing 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämnings
fil: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\fri_stomnat_sweref\fri_stomnat_
swereft_hojd.lna 

Beräkning: Utjämning Metod Utjämning med fast punkt      

Antal 
observationer: 

176 
 

Kontrollerbarhet: 0.97 

Antal okända: 6 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 
Rangdefekt: 0 

   

Redundans: 170 
 

Grundmedelfel: 1.09    
Max tillåtna (HMK): 1.09      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Avstånd: 0.0010  + 1,5000 ppm Instrumenthöjd: 0.0030 
Vertikal 
vinklar: 

0.0003   Signalhöjd 0.0030 

          
Avvägd: 0,0015 för 1km dubbelavvägt tåg Höjdobservationer: 0.0030      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 118 67.05 67.98 
2 1.0 - 2.0 50 95.45 95.54 
3 2.0 - 3.0 8 100.00 99.68 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   

 

  



 

E4 
 
 

 

Tabell E4.1. Sammanfattning av strikt utjämning i höjd i  RH 2000. 

 

Höjdnätutjäm
ning 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämning
sfil: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\strikt_stomnat_sweref\strikt_sto
mnat_swereft_hojd.lna 

Beräkning: Utjämning Metod Elastisk anslutning        

Antal 
observationer
: 

178 
 

Kontrollerbarhet: 0.96 

Antal okända: 7 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 
Rangdefekt: 0 

   

Redundans: 171 
 

Grundmedelfel: 1.09    
Max tillåtna (HMK): 1.09      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Avstånd: 0.0010  + 1,5000 ppm Instrumenthöjd: 0.0030 
Vertikal 
vinklar: 

0.0003   Signalhöjd 0.0030 

          
Avvägd: 0,0015 för 1km dubbelavvägt tåg Höjdobservationer: 0.0030      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 118 67.05 67.98 
2 1.0 - 2.0 50 95.45 95.54 
3 2.0 - 3.0 8 100.00 99.68 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   
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Bilaga F – Rapporter för nätutjämning av 
detaljpunkter i lokalt system 

Tabell F1.1. Sammanfattning av horisontell utjämning med låst punkt och riktning med lokala koordinater. 

 

Nätutjämning i 
plan 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämningsfil
: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\fri_detalj_lokalt\fri_detalj_lokal
t_plan.hna 

Beräkning: Utjämning Metod Utjämning med fast punkt och riktning      

Antal 
observationer: 

449 
 

Kontrollerbarhet: 0.80 

Antal okända: 94 
 

Minsta tillåtna 
(HMK): 

0.50 

Rangdefekt: 3 
   

Redundans: 358 
 

Grundmedelfel: 0.60    
Max tillåtna (HMK): 1.06      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Riktningar: 0.0003   Antal helsatser: 1 

Orienterade 
riktningar: 

0.0020   Antal helsatser: 2 

Längder: 0.0010  + 1,5000 ppm     
      Koordinater 0.0200 

Centrering: 0.0010   Koordinatdifferenser: 0.0050      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 291 64.81 68.06 
2 1.0 - 2.0 132 94.21 95.63 
3 2.0 - 3.0 26 100.00 99.70 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   

 

 

Tabell F1.2. Förflyttning av stompunkter vid horisontell utjämning med låst punkt och riktning. 

 

Horisontell nätutjämning, förflyttning av stompunkter 
  

Skapad: 
2019-06-

16 
              
Antal 
punkter 

2 
     

       

Punkt N Horisontell 
nätutjämning, Riktningar 

E Horisontell 
nätutjämning, Riktningar 

Ny N Ny E N diff E diff 

P1 450.7220 973.8750 450.7220 973.8750 0.0000 0.0000 
P6 519.2270 1 038,8880 519.2275 1 

038,8885 
0.0005 0.0005 

 

  



 

F2 
 
 

Tabell F2.1. Sammanfattning av strikt utjämning med lokala koordinater. 

 

Nätutjämning i 
plan 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämningsf
il: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\strikt_detalj_lokalt\strikt_detalj_l
okalt_plan.hna 

Beräkning: Utjämning Metod Absolut anslutning        

Antal 
observationer: 

449 
 

Kontrollerbarhet: 0.80 

Antal okända: 90 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 
Rangdefekt: 0 

   

Redundans: 359 
 

Grundmedelfel: 0.62    
Max tillåtna (HMK): 1.06      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Riktningar: 0.0003   Antal helsatser: 1 

Orienterade 
riktningar: 

0.0020   Antal helsatser: 2 

Längder: 0.0010  + 1,5000 ppm     
      Koordinater 0.0200 

Centrering: 0.0010   Koordinatdifferenser: 0.0050      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 297 66.15 68.06 
2 1.0 - 2.0 128 94.65 95.63 
3 2.0 - 3.0 24 100.00 99.70 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   
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Tabell F3.1. Sammanfattning av utjämning i höjd med låst punkt och riktning med lokala koordinater. 

 

Höjdnätutjämnin
g 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämningsfil
: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\fri_detalj_lokalt\fri_detalj_lokal
t_hojd.lna 

Beräkning: Utjämning Metod Utjämning med fast punkt      

Antal 
observationer: 

228 
 

Kontrollerbarhet: 0.95 

Antal okända: 12 
 

Minsta tillåtna 
(HMK): 

0.50 

Rangdefekt: 0 
   

Redundans: 216 
 

Grundmedelfel: 0.98    
Max tillåtna (HMK): 1.08      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Avstånd: 0.0010  + 1,5000 ppm Instrumenthöjd: 0.0030 

Vertikal vinklar: 0.0003   Signalhöjd 0.0030 
          

Avvägd: 0,0015 för 1km dubbelavvägt tåg Höjdobservationer: 0.0030      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 153 67.11 68.01 
2 1.0 - 2.0 61 93.86 95.58 
3 2.0 - 3.0 14 100.00 99.69 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   
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Tabell F4.1. Sammanfattning av strikt utjämning i höjd med lokala koordinater. 

 

Höjdnätutjämni
ng 

   
Skapad: 2019-06-16 

Nätutjämningsf
il: 

H:\Examensarbete_Mårtsbo\Komplettering\Nya_utjamningar\strikt_detalj_lokalt\strikti_detalj_
lokalt_hojd.lna 

Beräkning: Utjämning Metod Absolut anslutning        

Antal 
observationer: 

228 
 

Kontrollerbarhet: 0.95 

Antal okända: 11 
 

Minsta tillåtna (HMK): 0.50 
Rangdefekt: 0 

   

Redundans: 217 
 

Grundmedelfel: 0.98    
Max tillåtna (HMK): 1.08      

A priori standardavvikelse: 
   

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar) 
Avstånd: 0.0010  + 1,5000 ppm Instrumenthöjd: 0.0030 
Vertikal 
vinklar: 

0.0003   Signalhöjd 0.0030 

          
Avvägd: 0,0015 för 1km dubbelavvägt tåg Höjdobservationer: 0.0030      

Fördelning av Std Res 
   

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 
1 0.0 - 1.0 156 68.42 68.01 
2 1.0 - 2.0 59 94.30 95.58 
3 2.0 - 3.0 13 100.00 99.69 
3+ 3.0 -  0 100.00 100.00 
? Ej beräkningsbar 0 100.00   
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Bilaga G – Rapporter från Gtrans 
koordinattransformation 

Tabell G1.1. Rapport av inpassning med P1, P5 och P6 som knutpunkter. 

GPASS 3.51             Lokala_koordin-Nya_koordinat 

 Hfk08afi               2019-06-16 13:10:53  

                        HELMERT        Ingen statistisk felsökning 
(plan). 

                        LUTANDE_PLAN   Inga överbestämningar (höjd). 

  

 Från SYSTEM:   Lokalt system 

      Data:     
h:\EXAMENSARBETE_MÅRTSBO\KOMPLETTERING\NYA_UTJAMNINGAR\GTRANS\INMATTA_DE
TALJPUNKTER\Lokala_koordinater.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

          450       969       528      1039        78        70  

  

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 16 30 

      Data:     
h:\EXAMENSARBETE_MÅRTSBO\KOMPLETTERING\NYA_UTJAMNINGAR\GTRANS\INMATTA_DE
TALJPUNKTER\Nya_koordinater.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6720650    191607   6720726    191689        76        82  

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT) 

 

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):         499.1574        994.2024 

 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6720691.5440     191640.7422 

  

 Antal gemensamma punkter =       3 

 Antal använda passpunkter        Np          =                3 

 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4 

 Antal överbestämningar           Nf          =                2 

 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .33 

 Grundmedelfel                    So          =            .0000 

  

 Vridning   GON =      18.015334  S(vridning) =          .000026 
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 Skala          =    1.000001584  S(skala)    =       .000000413 

 Vridning  MGON =       18015.33 =  684891.12 * S(vridning)   

 Skala      PPM =            1.6 =       3.83 * S(skala)      

 RMS (vx)       =          .0000 

 RMS (vy)       =          .0000 

 Max v radiellt =          .0000  för punkt nr: P5                               

 Max ABS(vx)    =          .0000  för punkt nr: P5                               

 Max ABS(vy)    =          .0000  för punkt nr: P6                               

  

 Formelsamband  (HELMERT)   : 

 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                      

 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                      

  

 x0   =        6720489.8430501    y0   =         190546.7051150 

 a    =        .96022798005596    b    =        .27922283972467 

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I HÖJD (LUTANDE_PLAN) 

 

 Tyngdpunkt plan:        499.1574                994.2024 

 Medelhöjd från :          8.8329  till:          43.4537 

  

 Antal gemensamma punkter =       3 

 Antal använda passpunkter        Nh          =                3 

 Antal obekanta parametrar        Nch         =                3 

  

 Formelsamband i höjd (LUTANDE_PLAN)   : 

 Ht   =   Hf + Co + Cx*xf + Cy*yf - vH                    

  

 Co          =       34.61559422739 

 Cx          =         .00000153982 

 Cy          =         .00000453009 

  

/ 

/*   
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INDATA          Lokala_koordin-Nya_koordinat                                     

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

FSYSTEM         Lokalt system/ 

DATA            
h:\EXAMENSARBETE_MÅRTSBO\KOMPLETTERING\NYA_UTJAMNINGAR\GTRANS\INMATTA_DE
TALJPUNKTER\Lokala_koordinater.k/ 

TSYSTEM         SWEREF 99 16 30/ 

DATA            
h:\EXAMENSARBETE_MÅRTSBO\KOMPLETTERING\NYA_UTJAMNINGAR\GTRANS\INMATTA_DE
TALJPUNKTER\Nya_koordinater.k/ 

ALT             HELMERT                                                          

/ 

NDEC            4 

/ 

Pnr                       xf              yf              xt           
yt 

P1                   450.7220        973.8750    6720650.7108     
191607.6990    

P5                   527.5233        969.8442    6720725.5830     
191625.2732    

P6                   519.2270       1038.8880    6720698.3381     
191689.2545    

104                  515.0030        999.9951 

307                  504.9992       1015.0021 

502                  495.0129        990.0153 

505                  494.9999       1004.9827 

608                  489.9949       1019.9825 

906                  475.0111       1009.9841 

/ 

/*   
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INDATA          HÖJDER 

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

ALT             LUTANDE_PLAN                                                     

/ 

NDEC            4 

/ 

Pnr                     Hf            Ht 

P1                   10.2050        44.8257    

P5                    7.1076        41.7284    

P6                    9.1860        43.8071    

104                   7.8809 

307                   8.2687 

502                   9.5978 

505                   8.5131 

608                   8.7249 

906                   9.0099 

/ 

/* 

RESTFEL         HELMERT                                  

                Ingen statistisk felsökning (plan).      

  

Pnr                  vx         vy         ex         ey            

P1                 .0000      .0000     -.0001      .0001    

P5                 .0000      .0000      .0001      .0000    

P6                 .0000      .0000      .0000     -.0001    

/ 

/*   
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RESTFEL HÖJD    LUTANDE_PLAN                             

                Inga överbestämningar (höjd).            

  

Pnr                     vH 

P1                 .0000                                          

P5                 .0000                                          

P6                 .0000                                          

/ 

 

Tabell G2.1. Rapport från inpassning med punkterna 104, 502, 505, 608 och 907 som knutpunkter. 

GPASS 3.51             Lokala_koordin-Nya_koordinat 

 Hfk08afi               2019-06-16 13:53:02  

                        HELMERT        Datasnooping (plan). 

                        LUTANDE_PLAN   Datasnooping (höjd). 

  

 Från SYSTEM:   Lokalt system 

      Data:     
h:\EXAMENSARBETE_MÅRTSBO\KOMPLETTERING\NYA_UTJAMNINGAR\GTRANS\ALLA_DETAL
JPUNKTER\Lokala_koordinater.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

          475       990       515      1020        40        30  

  

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 16 30 

      Data:     
h:\EXAMENSARBETE_MÅRTSBO\KOMPLETTERING\NYA_UTJAMNINGAR\GTRANS\ALLA_DETAL
JPUNKTER\Nya_koordinater.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6720663    191635   6720705    191663        42        28  

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT) 

 

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):         494.0044       1004.9914 

 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6720683.5833     191649.6639 

  

 Antal gemensamma punkter =       5 
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 Antal använda passpunkter        Np          =                5 

 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4 

 Antal överbestämningar           Nf          =                6 

 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .60 

 Grundmedelfel                    So          =            .0005 

  

 Vridning   GON =      18.013585  S(vridning) =          .000886 

 Skala          =     .999991397  S(skala)    =       .000013910 

 Vridning  MGON =       18013.59 =   20342.21 * S(vridning)   

 Skala      PPM =           -8.6 =        .62 * S(skala)      

 RMS (vx)       =          .0005 

 RMS (vy)       =          .0003 

 Max v radiellt =          .0008  för punkt nr: 906                              

 Max ABS(vx)    =          .0007  för punkt nr: 906                              

 Max ABS(vy)    =          .0005  för punkt nr: 502                              

  

 Formelsamband  (HELMERT)   : 

 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                      

 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                      

  

 x0   =        6720489.8146868    y0   =         190546.7222435 

 a    =        .96022586687334    b    =        .27919362298809 

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I HÖJD (LUTANDE_PLAN) 

 

 Tyngdpunkt plan:        494.0044               1004.9914 

 Medelhöjd från :          8.7518  till:          43.3664 

  

 Antal gemensamma punkter =       5 

 Antal använda passpunkter        Nh          =                5 

 Antal obekanta parametrar        Nch         =                3 

 Antal överbestämningar           Nfh         =                2 

 Kontrollerbarhetstal             Kh          =              .40 

 Grundmedelfel                    So          =            .0027 
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 Formelsamband i höjd (LUTANDE_PLAN)   : 

 Ht   =   Hf + Co + Cx*xf + Cy*yf - vH                    

  

 Co          =       35.19243982925 =      218.84 * S(Co)           

 Cx          =        -.00024625586 =        2.40 * S(Cx)           

 Cy          =        -.00045396244 =        3.45 * S(Cy)           

  

 S (Co)      =         .160813 

 S (Cx)      =      102.715682 PPM 

 S (Cy)      =      131.671483 PPM 

 Max ABS(vH) =         .0021  för punkt nr: 505                              

/ 

/*  

INDATA          Lokala_koordin-Nya_koordinat                                     

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

FSYSTEM         Lokalt system/ 

DATA            
h:\EXAMENSARBETE_MÅRTSBO\KOMPLETTERING\NYA_UTJAMNINGAR\GTRANS\ALLA_DETAL
JPUNKTER\Lokala_koordinater.k/ 

TSYSTEM         SWEREF 99 16 30/ 

DATA            
h:\EXAMENSARBETE_MÅRTSBO\KOMPLETTERING\NYA_UTJAMNINGAR\GTRANS\ALLA_DETAL
JPUNKTER\Nya_koordinater.k/ 

ALT             HELMERT                                                          

/ 

NDEC            4 

/ 

Pnr                       xf              yf              xt              
yt 

104                  515.0030        999.9950    6720705.1420     
191650.7291    

502                  495.0140        990.0150    6720688.7336     
191635.5645    

505                  495.0000       1004.9820    6720684.5418     
191649.9330    

608                  489.9950       1019.9820    6720675.5476     
191662.9387    
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906                  475.0100       1009.9830    6720663.9515     
191649.1540    

307                  504.9990       1015.0040 

102                  514.9980        990.0060 

103                  515.0100        995.0170 

105                  514.9900       1005.0130 

106                  514.9990       1010.0120 

202                  510.0040        990.0150 

203                  510.0240        994.9970 

204                  510.0090        999.9880 

205                  510.0090       1005.0000 

206                  510.0050       1009.9910 

301                  505.0000        985.0170 

302                  505.0140        990.0140 

303                  505.0030        994.9970 

304                  504.9940        999.9810 

305                  505.0050       1004.9910 

306                  505.0040       1009.9980 

308                  504.9980       1019.9980 

309                  505.0010       1024.9870 

310                  504.9960       1029.9820 

402                  500.0210        990.0070 

403                  500.0180        995.0060 

404                  500.0000       1000.0000 

405                  500.0010       1004.9930 

406                  499.9940       1009.9930 

407                  500.0030       1014.9880 

408                  500.0050       1020.0050 

409                  499.9960       1024.9870 

410                  500.0000       1029.9840 

503                  495.0130        994.9930 

504                  495.0090       1000.0050 

506                  495.0050       1009.9950 

507                  495.0050       1014.9780 

508                  495.0050       1019.9770 

509                  494.9940       1024.9760 
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510                  495.0060       1029.9760 

602                  490.0270        990.0020 

603                  490.0310        995.0190 

604                  490.0300       1000.0100 

605                  490.0120       1004.9930 

606                  489.9930       1010.0050 

607                  490.0130       1014.9950 

609                  490.0070       1024.9730 

702                  485.0190        989.9770 

703                  485.0100        994.9950 

704                  485.0300        999.9860 

705                  485.0240       1004.9940 

706                  485.0120       1009.9870 

707                  485.0150       1014.9880 

708                  484.9990       1019.9910 

804                  480.0240       1000.0070 

805                  480.0120       1004.9870 

806                  480.0080       1009.9870 

807                  480.0020       1014.9830 

907                  475.0450       1014.9760 

/ 

/*  

INDATA          HÖJDER 

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

ALT             LUTANDE_PLAN                                                     

/ 

NDEC            4 

/ 

Pnr                     Hf            Ht 

104                   7.8910        42.5020    

502                   9.5960        44.2190    

505                   8.5220        43.1342    

608                   8.7350        43.3458    

906                   9.0150        43.6308    
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307                   8.2790 

102                   8.1200 

103                   8.0790 

105                   8.1850 

106                   8.1260 

202                   8.4190 

203                   8.5390 

204                   8.1770 

205                   8.3310 

206                   8.4790 

301                   9.5610 

302                   8.9600 

303                   8.7750 

304                   8.3700 

305                   8.5380 

306                   8.4750 

308                   8.2340 

309                   8.0710 

310                   8.4240 

402                   9.5690 

403                   9.1070 

404                   8.7980 

405                   8.6070 

406                   8.8510 

407                   8.5130 

408                   8.5150 

409                   8.5110 

410                   8.2830 

503                   8.9310 

504                   8.5210 

506                   8.5240 

507                   8.5160 

508                   8.7090 

509                   8.7130 

510                   8.1770 
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602                   8.9890 

603                   9.3680 

604                   9.1210 

605                   8.6370 

606                   8.4670 

607                   8.4760 

609                   8.8060 

702                   9.0000 

703                   9.0040 

704                   9.1630 

705                   8.7840 

706                   8.5820 

707                   8.5370 

708                   8.3210 

804                   9.1840 

805                   9.0370 

806                   8.7440 

807                   8.6840 

907                   8.6030 

/ 

/*  

RESTFEL         HELMERT                                  

                Datasnooping (plan).                     

                Test av T > F(2,2*Np - 4 - 2 ) 5% =      6.94 

                Antal punkter där Testkvot > F =     0 

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

  

Pnr                  vx         vy         ex         ey          T 

104               -.0003     -.0002     -.0008     -.0005        .66    

502                .0005      .0005      .0007      .0008       1.89    

505                .0001     -.0002      .0002     -.0003        .10    

608                .0005      .0001      .0008      .0002        .74    

906               -.0007     -.0002     -.0015     -.0004       5.90    

/ 

/*   
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RESTFEL HÖJD    LUTANDE_PLAN                             

                Datasnooping (höjd).                     

                Test av T > F(1,Nh - 3 - 1 ) 5% =    161.45 

                Antal punkter där Testkvot > F =     0 

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

  

Pnr                  vH         eH          T 

104                .0007      .0026        .14    

502               -.0019     -.0070      13.63    

505                .0021      .0027        .66    

608               -.0021     -.0064      13.53    

906                .0012      .0033        .38    

/ 
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Bilaga H – Provfältets koordinater i SWEREF 99 16 
30 och RH 2000 

Tabell H1. Stompunkters koordinater i SWEREF 99 16 30 och RH 2000. 
 

 

 

 

 

Tabell H2. Detaljpunkters koordinater i SWEREF 99 16 30 och RH 2000.  
Punkt ID N (m) E (m) H (m) 

102 6720707,9260 191641,1360 42,7360 
103 6720706,5380 191645,9510 42,6930 
104 6720705,1420 191650,7291 42,5020 
104 6720705,1420 191650,7290 42,5030 
105 6720703,7280 191655,5440 42,7940 
106 6720702,3410 191660,3460 42,7330 
202 6720703,1280 191639,7500 43,0360 
203 6720701,7560 191644,5400 43,1540 
204 6720700,3480 191649,3280 42,7900 
205 6720698,9490 191654,1410 42,9420 
206 6720697,5520 191658,9320 43,0870 
301 6720699,7180 191633,5540 44,1820 
302 6720698,3370 191638,3560 43,5790 
303 6720696,9350 191643,1380 43,3910 
304 6720695,5350 191647,9210 42,9840 
305 6720694,1460 191652,7350 43,1500 
306 6720692,7480 191657,5420 43,0850 
307 6720691,3450 191662,3480 42,8860 
308 6720689,9500 191667,1430 42,8390 
309 6720688,5600 191671,9340 42,6740 
310 6720687,1610 191676,7290 43,0250 
402 6720693,5440 191636,9550 44,1890 
403 6720692,1460 191641,7550 43,7250 
404 6720690,7340 191646,5450 43,4130 
405 6720689,3410 191651,3400 43,2200 
406 6720687,9380 191656,1390 43,4620 
407 6720686,5520 191660,9380 43,1220 
408 6720685,1540 191665,7560 43,1210 
409 6720683,7540 191670,5370 43,1150 
410 6720682,3630 191675,3360 42,8850 
502 6720688,7336 191635,5645 44,2190 
502 6720688,7340 191635,5650 44,2170 

Punkt ID N (m) E (m) H (m) 
P1 6720650,7108 191607,6990 44,8257 
P2 6720564,9418 191602,8122 45,2332 
P3 6720596,3680 191518,8484 43,4019 
P4 6720662,3776 191542,0645 42,1872 
P5 6720725,5830 191625,2732 41,7284 
P6 6720698,3381 191689,2545 43,8071 
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Punkt ID N (m) E (m) H (m) 

503 6720687,3430 191640,3450 43,5500 
504 6720685,9400 191645,1560 43,1380 
505 6720684,5418 191649,9330 43,1342 
505 6720684,5420 191649,9330 43,1360 
506 6720683,1470 191654,7480 43,1360 
507 6720681,7560 191659,5330 43,1260 
508 6720680,3600 191664,3330 43,3170 
509 6720678,9540 191669,1300 43,3180 
510 6720677,5700 191673,9340 42,7800 
602 6720683,9490 191634,1600 43,6110 
603 6720682,5520 191638,9790 43,9880 
604 6720681,1580 191643,7710 43,7390 
605 6720679,7490 191648,5510 43,2530 
606 6720678,3320 191653,3580 43,0800 
607 6720676,9580 191658,1550 43,0870 
608 6720675,5476 191662,9387 43,3458 
608 6720675,5480 191662,9390 43,3440 
609 6720674,1660 191667,7350 43,4120 
702 6720679,1470 191632,7380 43,6240 
703 6720677,7380 191637,5540 43,6250 
704 6720676,3630 191642,3520 43,7820 
705 6720674,9590 191647,1590 43,4010 
706 6720673,5540 191651,9500 43,1970 
707 6720672,1600 191656,7530 43,1490 
708 6720670,7480 191661,5530 42,9310 
804 6720671,5510 191640,9740 43,8040 
805 6720670,1490 191645,7530 43,6550 
806 6720668,7490 191650,5530 43,3600 
807 6720667,3480 191655,3490 43,2970 
906 6720663,9515 191649,1540 43,6308 
906 6720663,9510 191649,1540 43,6320 
907 6720662,5900 191653,9580 43,2180 
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