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Sammanfattning

Ett referenssystemsbyte i en kommun är ett omfattande projekt som kräver både tid och 

pengar. Denna rapport kan förhoppningsvis vara en hjälp för kommuner som står inför 

denna uppgift. Rapporten visar på problem som kan uppstå och vad som är bra att tänka 

på innan inmätningar påbörjas.

Valet av passpunkter är den mest centrala uppgiften i samband med ett 

referenssystemsbyte. Att välja punkter kräver bra kännedom om kommunens punktnät 

och en strategi om utformningen av restfelsmodellen. En restfelsmodell är en modell över 

ett områdes deformationer i till exempel x- och y-led för skillnaden mellan till- och 

frånsystemet. En bra restfelsmodell kräver en jämn fördelning av passpunkter över det 

område som skall studeras. Punkterna bör vara stadigt förankrade, i till exempel berg eller 

sten, för att ge en hög tillförlitlighet.

Passpunkterna mäts in med Global Navigation Satellite System (GNSS). 

Rekommendationerna är att varje punkt mäts vid två olika tillfällen och att 10 

observationer med initialisering mellan varje observation lagras vid varje mätning. 

GNSS-antennen ska vara stabil och centrerad över punkten.

Denna rapport är en fallstudie och beskriver inmätningen av passpunkter för en del av 

Sala kommun och beräkningen av dess restfelsmodell. Restfelsmodellen visar på de 

karakteristiska skillnaderna i restfel som skapas mellan de olika samhällena när 

polygontåg är den enda länken mellan dem. Den visar också några andra typiska problem 

såsom närliggande passpunkter med restfel i motsatta riktningar och passpunkter i samma 

polygontåg med förhållandevis stora restfel. För att få en så bra transformation som 

möjligt krävs fler och tätare mätningar i de områden som uppvisar dessa problem.
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1 Introduktion

Ett referenssystemsbyte i en kommun innebär utmaningar eftersom varje kommuns 

förutsättningar är olika. Det behövs tillgång till mätinstrument, personal och 

programvaror. Hur väl det nuvarande lokala referenssystemet är uppbyggt och de 

geografiska förutsättningarna spelar en stor roll när det gäller hur lång tid och hur 

komplicerat bytet blir. Om kommunen har varit tvungen att skapa polygontåg runt stora 

sjöar eller berg blir oftast restfelen större vilket kan resultera i fler problem vid 

transformationen.

Denna rapport fokuserar på inmätning av passpunkter och framtagning av en 

restfelsmodell i plan för delar av Sala kommun. De tillvägagångssätt och problem som tas 

upp kan förhoppningsvis hjälpa andra kommuner som står inför samma utmaning.

De huvudfrågor som ställs är följande:

- Varför är det så viktigt att byta referenssystem?

- Vilken transformationsmetod ger bäst resultat?

- Vad ska man tänka på när man väljer passpunkter?

- Vilka rekommendationer gäller vid inmätning av nätverks-RTK på passpunkter?

1.1 Behovet av att byta referenssystem

Arbetet är i full gång i kommuner över hela Sverige med att byta till det gemensamma 

referenssystemet Swedish Reference Frame 1999 (SWEREF 99). Kommunerna har

kommit olika långt i bytet. Vissa har redan bytt medan andra fortfarande är i 

planeringsstadiet. Lantmäteriet tog ett beslut år 2000 att uppgradera från Swedish 

Reference Frame 1993/Rikets Triangelnät 1990 (SWEREF 93/RT 90) till SWEREF 99 

för att kunna arbeta i ett internationellt erkänt referenssystem som har god

överensstämmelse med de andra skandinaviska länderna och som har en mycket god 

intern geometri (Lantmäteriet, 2000). Ett gemensamt referenssystem över hela Sverige 

leder till att geografisk information lättare kan delas mellan olika kommuner, företag och 

organisationer. Bytet kommer även att underlätta för kommunerna i och med deras ökade 

användning av Global Navigation Satellite System (GNSS). Inmätt data kommer att 

överensstämma bättre med informationen i deras databaser.
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1.2 Referenssystem

1.2.1 SWEREF 99

SWEREF 99 är en realisering av det officiella Europeiska referenssystemet European 

Terrestrial Reference System 1989 (ETRS 89). SWEREF 99 underhålls och realiserades 

med hjälp av 49 stationer runt om i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Problemet 

med den tidigare realiseringen SWEREF 93 är att den inte överensstämmer med 

grannländernas realiseringar av ETRS 89 (Jivall, 2001). SWEREF 99 är indelat i 12 olika 

projektionszoner för att minimera avbildningsfelen i en Transversal Mercator-projektion

(Lantmäteriet, 2005). Sala kommun ligger i projektionszon 16º 30’.

Hur länge ett referenssystem kan användas beror på geodynamiska rörelser och om det 

blir sådana stora tekniska framsteg att noggrannheten på systemet anses för låg. Det kan 

även fattas politiska beslut som gör att ett referenssystem måste bytas (Lantmäteriet, 

2000).

1.2.2 Historiken om Sala kommuns koordinatsystem

Persson (2008) skrev att Sala kommun under åren 1941-42 upprättade ett kommunalt 

huvudstomnät över Sala tätort i RT38. I mitten av 70-talet flygfotograferades och 

markerades nya polygonnät i ett antal mindre tätorter i kommunen, dessa beräknades i 

RT R09 2.5 gon V 0:-15. Detta innebar att Sala tätort låg i ett system och ett antal tätorter 

i ett annat. Under år 1979-80 utförde Lantmäteriet arbetet med att införa ett nytt 

huvudstomnät för att få ett enhetligt koordinatsystem i hela kommunen. Det bestod av 27 

nya triangelpunkter och cirka 150 punkter. Förtätningar av polygonnätet har gjorts där 

behov har funnits. I dagsläget använder kommunen koordinatsystemet RT R09 2.5 gon V 

0:-15 för hela kommunen. Lantmäteriet har även satt ut och mätt in punkter för RIX-95-

projektet som ger en fingervisning över deformationer i kommunens punktnät.

1.3 Transformationsmetoder

För att kunna byta från ett klassiskt geodetiskt referenssystem som är uppbyggt av 

triangulering och polygontåg till ett referenssystem som bygger på globala realiseringar 

med hjälp av GNSS behövs transformationsparametrar (Tierra et al., 2008). Differenserna

som existerar mellan till- och frånsystemet har uppstått genom mätnings- och 
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beräkningsfel (Kutoglu och Vaníček, 2006). Modelleringen av dessa differenser är viktig 

så att de inte överförs från det gamla systemet till det nya och att de sedan inte läggs på 

igen vid en omvänd transformering (Nievinski & Santos, 2007).

En metod att transformera koordinater från ett 

lokalt koordinatsystem till ett nationellt i en 

kommun är att ta fram en restfelsmodell som består 

av vektorer. Dessa vektorer visar differensen mellan 

det gamla lokala systemet och det nya nationella. 

Punkter som har kända koordinater i både från- och 

till-systemen kallas passpunkter. Dessa passpunkter 

knyts samman i trianglar. De övriga stompunkterna 

interpoleras med avseende på passpunkternas restfel 

och påverkas mest av de närmast intilliggande 

passpunkterna (Figur 1) (Alfredsson, 2002). På detta 

sett får alla punkter en unik uppsättning 

transformationsparametrar som förhoppningsvis bäst 

stämmer överens med den egentliga deformationen i det lokala koordinatsystemet och 

skapar en mer homogen uppsättning koordinater i det nationella koordinatsystemet.

1.3.1 Att välja passpunkter

Transformation med minsta kvadratmetoden bygger på ett antal utvalda punkter som har 

kända koordinater i de båda referenssystemen. Det är därför väldigt viktigt att dessa 

passpunkter väljs noggrant. Kutoglu och Vaníček (2006) har kommit fram till att det är 

antalet passpunkter och avståndet mellan dem som har störst påverkan på den slutgiltiga 

noggrannheten på transformationsparametrarna. Ett större antal 

transformationsparametrar kräver fler passpunkter. 

Det finns flera saker att överväga vid valet av passpunkter. Passpunkterna bör vara jämnt 

fördelade över det område som skall studeras. Punkterna bör vara stadigt förankrade, i till 

exempel berg eller sten, för att ge en hög tillförlitlighet. Även god sikt är nödvändig när 

mätningar med GNSS utnyttjas. Allt detta begränsar antalet möjliga passpunkter.

Figur 1. Restfelsinterpolation. 
Passpunkterna (blå trianglar) 
knyts samman i trianglar 
(gröna streck). De övriga 
stompunkterna (cirklar) 
interpoleras med hjälp av 
restfelen (pilar).
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1.3.2 Tidigare studier

Tidigare studier inom ämnet att byta referenssystem i en kommun har bl.a. utförts av 

Svanholm (2000), Alfredsson (2002) samt Edvardson & Karlsson (2007). Dessa tre 

studier har olika infallsvinklar på problemet. Svanholms (2000) studie fokuserar på olika 

inpassningsmetoder av data från tre kommuner. Alfredssons (2002) rapport fokuserar på 

deformationerna i referenssystemens inmätta punkter och använder sig av både GNSS-

mätta data och fiktiva data för att studera deformationernas inverkan på 

transformationsparametrarna och slutligen Edvardsons och Karlssons (2007) studie är 

upplagd som en handledning för kommuners kommande referenssystemsbyte.

Alla tre studier har kommit fram till liknande resultat. Svanholm (2000) kommer fram till 

att inpassning av passpunkter med restfelsinterpolation i GTRANS (Lantmäteriets 

mjukvara som arbetar med transformationer) är ett enkelt sätt att modellera 

deformationer. Studien visar att en bra modell erhålls om noggrannheten är hög mellan 

närliggande passpunkter men att den blir sämre om restfelen på två närliggande 

passpunkter är stora. Detta kan minimeras om det först skapas en uppsättning fiktiva 

passpunkter i form av ett rutnät som inpassats en och en med hjälp av lokala inpassningar. 

Studien visar även att de unika förutsättningarna i olika kommuner kräver att metoderna 

för att behandla och mäta deformationer måste anpassas till varje kommun. Alfredsson 

(2002) visar att skillnader mellan olika metoder som behandlar restfelsinterpolation är 

väldigt små men att punktvis transformation med affin transformation hanterar 

deformationer bäst och att restfelsinterpolation med fiktiva passpunkter reducerar 

deformationer minst. Edvardson och Karlsson (2007) studerar endast ett lokalt och litet 

antal punkter men kommer fram till att ArcMaps transformeringsfunktion är sämre på en 

kommunal nivå än GTRANS. Alla studier visar på att passpunkter i de yttre delarna av 

området skapar störst problem vid beräkningar eftersom restfelen blir stora på grund av 

långa avstånd till närliggande passpunkter i samma triangel. Detta kan minimeras genom 

att mäta in passpunkter i närliggande kommuner vilket också gör att det blir en bättre 

övergång mellan olika kommuners koordinatdata.
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2 Metod

2.1 Inmätning av passpunkter

Nätverks-RTK (Real Time Kinematic) är en av de GNSS-metoder som främst används 

inom kommuner för inmätning av passpunkter inför referenssystemsbyte (Norin et al., 

2006). Kempe (2006) rekommenderar att råden för förhöjd nivå 2, den nivå som ger högst 

noggrannhet, används i så stor utsträckning som möjligt vid mätning av passpunkter 

(Tabell 1).

Tabell 1. Råd för parametrar vid inmätning av passpunkter med nätverks-RTK (Norin et al., 
2006).

Parameter Förhöjd nivå 2
Satellitantal Minst 7 stycken GPS-satelliter

Satellitgeometri PDOP max 2
Sikthinder Till 90 % fri sikt ner till 15 graders elevationsgräns
Centrering Max antennhöjd 2 m, stödben används

Observationsintervall 1 s
Tid till fixlösning Ominitialisering om fixlösning ej erhållits inom 1 minut

Medeltalsbildning av 
observationer

Medeltal av 30 observationer med minst 1 sekund mellan 
varje observation

Fixlösning Alla mätningar skall vara fixlösningar där varje mätning är ett 
medeltal av 2 fixlösningar med ominitialisering emellan

Återkommande mätning
Medeltal av 2 mätningar mätta med minst 45 minuter 
emellan

För att hitta de valda passpunkterna ute i fält användes punktskisser 

och magnetdetektor på platser med mycket vegetation.

Inmätningarna gjordes med hjälp av en Leica 1200 med stativ som 

centrerades över passpunkterna (Figur 2). Varje punkt mättes vid 

två tillfällen och vid varje tillfälle lagrades tio observationer med 

ominitialisering mellan varje observation. Mätningarna 

exporterades som textfiler. Totalt mättes 30 passpunkter in (Figur 3 

& 4)

Figur 2. Centering över 
rör i berg med en Leica 
1200 på ett stativ. 

Figur 2. Centrering över 
rör i berg med en Leica 
1200 med stativ. 
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2.2 Framtagning av restfelsmodell

För varje punkt räknades ett medelvärde fram från de 20 observationerna och de lagrades 

i en koordinatfil (Se Bilaga 1). Filen transformerades sedan i GTRANS från SWEREF 99 

till SWEREF 99 16º 30’ med hjälp av GTRANS inlagda transformationsfunktion med 

uträknade parametrar. En motsvarande koordinatfil skapades sedan med kommunens 

befintliga koordinatdata för samma punkter i RT R09 2.5 gon V 0:-15. Efter det gjordes 

en inpassning från RT R09 2.5 gon V 0:-15 till SWEREF 99 16º 30’ på passpunkterna, i 

detta fall en Helmertinpassning (Se Bilaga 2). För att en Helmertinpassning ska kunna 

utföras krävs minst 2 passpunkter men i denna inpassning användes 30 passpunkter för en 

bättre approximation av parametrarna. När fler passpunkter än vad som behövs används 

räknas parametrarna ut med hjälp av minsta kvadratmetoden. Minsta kvadratmetoden 

minimerar motsättningarna som finns mellan till- och frånsystemet som uppkommit 

genom mät- och beräkningsfel. Med hjälp av transformationsfilen som skapades vid 

inpassningen kunde en restfelsmodell ritas ut.
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3 Resultat

Endast en del av Sala kommun täcktes av inmätta passpunkter på grund av projektets 

omfattning (Figur 3). De tätorter där passpunkter mättes in valdes på grund av sin närhet 

till kontoret för Sala kommuns kart- och mätavdelning. 

Figur 3. De gröna trianglarna visar restfelsmodellens omfattning. De röda strecken
som utgår från passpunkterna är restfelsvektorer.
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Figur 4 visar restfelsmodellen i sin helhet. Lägg speciellt märke till de stora restfelen i de 

nordligaste passpunkterna samt de olika riktningarna på restfelen i tätorterna. En lista 

över restfelen finns i Tabell 2.

Figur 4. Restfelsmodell. De gröna trianglarna visar restfelsmodellens omfattning
och de röda strecken som utgår från passpunkterna är restfelsvektorer som visar 
restfelens storlek och riktning.
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Tabell 2. Lista över restfelen för de 30 passpunkterna efter inpassningen från RT R09 2.5 gon V 
0:-15 till SWEREF 99 16º 30’.

         Restfel (m)
   
Punktnummer x-led y-led

099 0,026 0,040

206 0,044 -0,098

207 0,050 -0,101

2008 0,015 -0,024

2067 0,045 -0,048

2117 0,025 0,570

2593 -0,041 -0,011

3051 -0,014 0,022

7302 -0,006 -0,035

7307 -0,023 -0,022

7331 -0,021 -0,026

7526 0,030 0,043

7528 0,034 0,059

7529 0,036 0,040

7531 0,037 0,054

7575 0,025 0,045

7576 0,012 0,062

8108 -0,046 -0,019

8210 -0,042 -0,002

8285 -0,012 -0,012

8311 -0,055 -0,017

8354 -0,036 -0,032

8500 -0,042 -0,005

8525 -0,044 -0,018

8527 -0,059 -0,026

8540 -0,050 -0,014

8708 0,025 0,027

8709 0,025 0,027

8713 0,028 0,022

8716 0,032 0,011
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4 Diskussion

4.1 Utvärdering av inmätning

Att hitta passpunkter som är lämpliga visade sig vara det största problemet i detta projekt. 

En del av tätorterna är omgivna med för mycket skog som skymmer sikten eller så har 

punkterna blivit övervuxna med vegetation. I en del tätorter har därför passpunkter 

använts som inte är de mest lämpade med avseende på geometrin och/eller 

tillförlitligheten. Det tog även lite extra tid att hitta en del punkter på grund av dålig 

lokalkännedom. Att hitta ersättningspunkter för punkter som visade sig vara omätbara tog 

också en del tid.

Den restfelsmodell som framtagits är bara en början och en fingervisning inför Sala 

kommuns arbete med referenssystemsbytet. Den visar på de deformationer som finns i 

kommunens sydligaste samhällen och även en indikation på Sala tätorts restfel.

4.2 Restfelsmodellen

Restfelsmodellen visar att restfelen för det mesta är enhetliga inom varje tätort men att de 

skiljer i både storlek och riktning mellan tätorterna. Detta resultat är väntat eftersom det 

gjorts polygontåg med tillhörande oundvikliga mät- och beräkningsfel som alla drar åt ett 

håll i varje individuellt 

polygontåg. När sedan 

förtätningar av nätet gjorts 

inom tätorterna så behålls 

felen från de ursprungliga 

polygontågen. I och med 

detta skapas små ”öar” med 

liknande restfel. Dock finns 

det tvivelaktigheter på en del 

ställen. Den nordligaste

punkten som mättes i Sala 

tätort, polygonpunkt 206, 

visade det största restfelet på 

1 decimeter i y-led (Figur 5). För 
Figur 5. Restfel över Sala tätort.
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att kontrollera detta mättes ytterligare en punkt i samma polygontåg, nämligen 

polygonpunkt 207, vilken visade samma resultat. Det var alltså inte ett mätfel på punkt 

206 utan ett fel i det ursprungliga polygontåget. De sydligaste punkterna som mättes i 

Sala tätort, 2008 och 3051, visar helt motsatta riktningar av restfelen. Detta kan förklaras 

med att punkt 2008 är en storpolygonpunkt och att 3051 är en vanlig polygonpunkt vilket 

innebär att de uppmätts vid olika tidpunkter och från olika källor. Fler passpunkter från 

olika källor får då lov att mätas in och antingen skapas ett medelvärde som passar bra till 

de flesta punkterna eller så får separata transformationsparametrar skapas för punkter från 

olika källor.

För att interpoleringen av punkter i kommunen ska bli bra krävs det att man omger 

samhällen med passpunkter, vilket saknas på vissa ställen i denna modell. Även 

passpunkter i närliggande kommuner är att föredra.

4.3 Slutsatser

- Varför är det så viktigt att byta referenssystem?

Datakompabiliteten ökar med ett gemensamt koordinatsystem. Även dagliga mätningar 

med GNSS i kommuner gynnas då lokala deformationer i stomnätet reduceras.

- Vilken transformationsmetod ger bäst resultat?

Rapporterna som diskuterades tyder på att restfelsinterpolation, gärna i en kombination 

med fiktiva passpunkter, ger den bästa deformationsmodellen. De nämner även att 

Lantmäteriets produkt GTRANS fungerar alldeles utmärkt för detta ändamål.

- Vad ska man tänka på när man väljer passpunkter?

Interpolering kräver bra geometri mellan passpunkterna för att komma fram till så bra 

transformationsparametrar som möjligt. Om möjligt ska passpunkterna bilda liksidiga 

trianglar, varje samhälle ska vara omringat med passpunkter och det ska finnas 

passpunkter i närliggande kommuner. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för att 

alla stomnätspunkter i kommunen ska få de bästa tänkbara transformationsparametrarna.

- Vilka rekommendationer gäller vid inmätning med nätverks-RTK på 

passpunkter?

De råd som ges är att mätningar av passpunkter helst ska hålla den högsta 

noggrannhetsnivån. Detta gör att bland annat ominitialisering mellan varje mätning krävs 
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och att dubbla mätningar med olika satellitkonstellationer med minst 30 observationer är 

att föredra. Förutom detta krävs också minst 7 satellitkontakter i samband med 

mätningarna.

För en perfekt restfelsmodell krävs att alla befintliga punkter i och omkring kommunen 

mäts in. Att mäta in så många passpunkter som enligt rekommendationer behövs är inte 

alltid heller rent praktiskt genomförbart, både när det gäller tid, ekonomi och antalet 

punkter som är mätbara. 
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Bilaga 1 – Koordinatfil av mätdata

KFIL
/
SYSTEM SWEREF 99 lat long ellh/
XY

099  59 51 53.408518686495  16 44 5.776019080975   77.32937171818
206   59 56 XX.907171243     16 36 XX.88246057      8X.81769865
207   59 56 XX.61438254      16 37 XX.332027235     8X.09682099
2008  59 54 9.315636680605   16 34 37.885031235435  86.39252088843
2067 59 55 9.066370588585   16 38 45.395273810815  79.06063934029
2117 59 51 40.672497083305  16 26 20.3450065168    87.89126851791
2593 59 51 XX.565802910655 16 38 XX.248911649865 7X.56317394953
3051 59 54 0.660286938215   16 35 18.733188931635  83.15324320825
7302 59 52 XX.33877299455   16 32 XX.623838822415  8X.39064700329
7307 59 52 XX.1871760018    16 32 XX.09407202945   8X.45674839587
7331 59 52 16.8408526278    16 32 52.66783474683   85.51246281963
7526 59 51 33.245757207145 16 27 40.693417222565  90.94902633479
7528 59 51 XX.329949287325 16 27 XX.00633817327   9X.21968538570
7529 59 51 XX.98591056224   16 27 XX.98932500259   9X.96073610634
7531 59 51 44.18675146565   16 26 56.60273414981   95.28199724024
7575 59 51 XX.161050193275 16 25 XX.023640282035  9X.52491798167
7576 59 51 XX.841046235565 16 25 XX.191298362265  9X.52805784089
8108  59 48 39.95879046599   16 38 31.579985344455  85.62309884550
8210 59 49 7.729078349095   16 38 32.690131401835  78.12065581981
8285 59 48 35.28966154363   16 37 28.978277154825  82.55697514680
8311  59 48 46.17948115032   16 38 5.80089791823    76.87599837673
8354 59 48 27.309478924625 16 38 30.253590536695  75.58989629564
8500 59 51 XX.79675562991   16 38 XX.004148061685  7X.78113398701
8525 59 50 56.052351794715  16 38 46.5629694108    75.95942844664
8527  59 50 34.854812685     16 37 49.869175326325 78.78229943034
8540 59 50 25.28428239134   16 38 12.42523682363   77.70198235814
8708 59 52 XX.788231571315  16 42 XX.71908768074   80.86412174952
8709 59 52 XX.67469382002   16 42 XX.85595802575   79.76694911136
8713 59 52 16.45043415169   16 43 30.882289813215 80.77292089117
8716 59 52 34.51629921509   16 43 40.715313840715 81.92147454693
/
SLUT/
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Bilaga 2 – Transformationsfil med inpassning 

GPASS 3.51             Rtr09-Sweref1630
 Jag                    2008-05-22 11:42:19 
                        HELMERT        Datasnooping (plan).

Från SYSTEM:   RT R09 2.5 gon V 0:-15 RH 00
      Data:     C:\program\FILER FÖR TRANSFORMATION\Rtr09.k
         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy
      6632300   1535166   6646776   1552093     14476     16927 

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 16 30 RH 2000
      Data:     C:\program\FILER FÖR TRANSFORMATION\Sweref1630.k
         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy
      6632644    146236   6647134    163163     14490     16927 

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT)

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):     6638474.9516    1544161.7732
 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6638847.0706     155229.1879

 Antal gemensamma punkter =      30
 Antal använda passpunkter        Np          =               30
 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4
 Antal överbestämningar           Nf          =               56
 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .93
 Grundmedelfel                    So          =            .0398

 Vridning   GON =        .666788  S(vridning) =          .000072
 Skala          =     .999976872  S(skala)    =       .000001133
 Vridning  MGON =         666.79 =    9242.15 * S(vridning)  
 Skala      PPM =          -23.1 =      20.41 * S(skala)     
 RMS (vx)       =          .0353
 RMS (vy)       =          .0414
 Max v radiellt =          .1125  för punkt nr: 207                             
 Max ABS(vx)    =          .0585  för punkt nr: 8527                            
 Max ABS(vy)    =          .1006  för punkt nr: 207                             

Formelsamband  (HELMERT)   :
 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                     
 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                     

 x0   =          17062.4715415    y0   =       -1458339.9268211
 a    =        .99992202307499    b    =        .01047345225852
/
/* 
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INDATA          Rtr09-Sweref1630                                                
                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort 
T 
/
FSYSTEM         RT R09 2.5 gon V 0:-15 RH 00/
DATA            C:\program\FILER FÖR TRANSFORMATION\Rtr09.k/
TSYSTEM         SWEREF 99 16 30 RH 2000/
DATA            C:\program\FILER FÖR TRANSFORMATION\Sweref1630.k/
ALT             HELMERT                                                         
/
Pnr                 xf            yf            xt           yt
099      6638748.349   1552093.329   6639037.350   163162.949   
206        664659X.448   154516X.343   664695X.368   15631X.837 >F
207        664677X.999   154540X.095   664713X.409   15655X.454 >F
2008       6642840.721   1543206.636   6643222.488   154319.874   
2067       6644736.560   1547030.656   6645078.099   158163.476   
2117       6638158.775   1535516.386   6638621.441   146581.106   
2593       663744X.169   154699X.269   663778X.722   15805X.709   
3051       6642580.290   1543844.824   6642955.422   154955.238   
7302       663954X.010   154138X.255   663994X.090   15246X.076   
7307       663969X.287   154141X.471   664009X.150   15249X.851   
7331       6639341.351   1541610.022   6639740.149   152686.736   
7526       6637941.107   1536769.225   6638390.663   147831.582   
7528       663812X.988   153652X.215   663857X.102   14758X.522   
7529       663817X.012   153639X.912   663863X.433   14746X.772   
7531       6638272.975   1536079.660   6638729.720   147145.535   
7575       663860X.990   153518X.275   663907X.141   14624X.696   
7576       663868X.791   153516X.553   663915X.093   14623X.826   
8108       6632692.628   1546967.993   6633035.853   157974.647   
8210       6633552.209   1546974.467   6633895.295   157990.106   
8285       6632535.988   1545993.985   6632889.393   156999.067   
8311       6632880.071   1546563.757   6633227.524   157572.404   
8354       6632300.940   1546952.242   6632644.351   157954.808   
8500       663720X.310   154696X.367   663754X.217   15801X.281   
8525       6636907.041   1547148.132   6637248.049   158198.910   
8527       6636239.969   1546273.578   6636590.203   157317.446   
8540       6635948.201   1546628.558   6636294.731   157669.331   
8708       663923X.198   155063X.247   663953X.402   16171X.092   
8709       663901X.372   155073X.743   663931X.561   16180X.289   
8713       6639453.810   1551540.400   6639748.545   162617.469   
8716       6640014.988   1551685.602   6640308.155   162768.548   
/
/* 
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INDATA          HÖJDER
                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort 
T 
/
ALT             LUTANDE_PLAN                                                    
/
Pnr                     Hf            Ht
099                  51.453        51.675   
206                  5X.621        5X.877   
207                  5X.885        5X.163   
2008                 60.175        60.415   
2067                 52.951        53.204   
2117                 61.424        61.676   
2593                 5X.535        5X.768   
3051                 56.938        57.202   
7302                 5X.113        5X.379   
7307                 6X.202        6X.444   
7331                 59.202        59.511   
7526                 64.520        64.783   
7528                 6X.780        6X.042   
7529                 6X.520        6X.778   
7531                 68.820        69.086   
7575                 7X.030        7X.292   
7576                 7X.050        7X.294   
8108                 59.580        59.876   
8210                 52.150        52.365   
8285                 56.600        56.779   
8354                 49.610        49.846   
8500                 5X.755        5X.987   
8525                 49.986        50.174   
8527                 52.763        52.975   
8540                 51.644        51.910   
8708                 5X.620        5X.163   
8709                 5X.850        5X.070   
8713                 54.870        55.096   
8716                 56.020        56.243   
/
/* 
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RESTFEL         HELMERT                                 
                Datasnooping (plan).                    
                Test av T > F(2,2*Np - 4 - 2 ) 5% =      3.17
                Antal punkter där Testkvot > F =     2
                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort 
T 

Pnr              vx         vy         ex         ey          T
099            .026       .040       .028       .043        .77   
206            .044      -.098       .049      -.107       4.47 >F
207            .050      -.101       .055      -.111       5.03 >F
2008           .015      -.024       .016      -.025        .26   
2067           .045      -.048       .048      -.052       1.50   
2117           .025       .057       .027       .063       1.38   
2593          -.041      -.011      -.042      -.011        .58   
3051         -.014       .022      -.014       .024        .22   
7302          -.006      -.035      -.006      -.037        .41   
7307          -.023      -.022      -.024      -.023        .33   
7331         -.021      -.026      -.022      -.027        .36   
7526           .030       .043       .033       .047        .94   
7528           .034       .059       .037       .064       1.63   
7529           .036       .040       .039       .043        .98   
7531           .037       .054       .041       .060       1.54   
7575           .025       .045       .028       .050        .95   
7576           .012       .062       .013       .069       1.40   
8108         -.046      -.019      -.049      -.020        .83   
8210         -.042      -.002      -.044      -.002        .58   
8285          -.012      -.012      -.013      -.012        .09   
8311         -.055      -.017      -.058      -.019       1.12   
8354         -.036      -.032      -.039      -.035        .79   
8500          -.042      -.005      -.044      -.005        .58   
8525         -.044      -.018      -.046      -.018        .74   
8527          -.059      -.026      -.061      -.027       1.37   
8540          -.050      -.014      -.052      -.015        .88   
8708           .025       .027       .027       .029        .45   
8709           .025       .027       .027       .028        .44   
8713           .028       .022       .030       .024        .43   
8716           .032       .011       .034       .012        .38   
/
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