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Förord 

Detta examensarbete på B-nivå, omfattande 7,5 högskolepoäng är finalen på våra studier 

till mätningstekniker på Geomatikprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

 

Mätning är det som ligger oss varmast om hjärtat och det vi helst vill jobba med i 

framtiden. Därför har vi valt att göra examensarbetet inom just detta område, både för att 

få mer praktisk erfarenhet av geodetisk mätning och kartframställning samt utnyttja de 

kunskaper vi fått från tidigare kurser inom programmet. 

 

Vi vill tacka våra handledare Niklas Nässén och Peter Nilsson på Östersunds kommun 

samt Stig-Göran Mårtensson på Högskolan som hjälpt oss i detta arbete. 
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Sammanfattning 

Östersunds kommun behövde höjddata inför planeringen av ett nytt bostads- och 

rekreationsområde som kallas Storsjö strand där en ny fördjupad översiktplan tagits fram. 

Syftet med examensarbetet var att skapa en digital höjdmodell över en del av området. 

Mätningar med Leica GNSS-utrustning samt totalstation utfördes under några dagar.  

Höjddatat levererades till kommunen. En triangelmodell skapades och en karta med 

höjdkurvor togs även fram för att visualisera arbetet. En del felkällor kan ha haft inverkan 

på resultatet såsom tjälen i marken och eventuellt några enstaka flervägsfel, men vi anser 

ändå att resultatet är tillräckligt för en första översiktlig planering. 
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Abstract 

The municipality of Östersund needed height data before planning of a new residential 

and recreation area called Storsjö strand where a new rough plan has been created. The 

aim of the thesis work was to create a digital elevation model (DEM) over a part of the 

area. Measurements with Leica GNSS equipment and total station were performed during 

a few days. The height data were delivered to the municipality. A triangular model and a 

map with contour lines was produced to be able to visualize the measurements. A number 

of error sources could have influenced the result such as the frozen ground and possible 

multipath errors, but we think the result is enough accurate for rough planning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Östersund har det gjorts en fördjupad översiktsplan i ett område som kallas för Storsjö 

strand. Hela området är cirka 50 hektar och består av bland annat en stor park, ett stort 

spårområde för järnvägen, öppna ytor där det tidigare funnits en byggvarubutik och 

uppställningsplatser för båtar samt ett antal hus som inrymmer lite olika verksamheter. 

Där vill kommunen bygga bostäder, resecentrum, hotell samt skapa ett rekreationsområde 

på en yta av cirka åtta hektar (figur 1, streckad yta). Innan dess ska nya detaljplaner tas 

fram till vilka det behövs höjddata. Eftersom höjddata saknas över området har 

Östersunds kommun ställt önskemål om att få en mätning av terrängen utförd, något som 

har gjorts i vårt examensarbete.  

 

 

Figur 1. Planområdet över Storsjö strand med de olika markägarna. Källa: Östersunds 

kommun (2009). 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att mäta höjder och skapa en höjdmodell huvudsakligen över de 

delar som ska bebyggas, som kan användas av Östersunds kommun i kommande 

planeringsarbete.  
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2 Metod 

2.1 Förberedelser 

Rekognosering av området gjordes innan mätningarna påbörjades, för att senare spara tid. 

Utifrån områdets topografi planerades mätningsstråken. Gränserna för plan- och 

spårområdet lokaliserades. 

 

2.2 Mätning 

Till en början antogs att hela området skulle kunna mätas genom att endast använda 

satellitmätning (GNSS), men problem uppstod redan första mätningsdagen längs de första 

linjerna. Trots att löven inte slagit ut på träden som stod glest var det problem att erhålla 

fixlösning varvid mätning med totalstation också utfördes. Mätningarna har utförts enligt 

anvisningar i SIS/TS 21144 (2007). 

 

2.2.1 GNSS 

Större delen av det drygt 10 hektar stora området som vår höjdmodell omfattar har mätts 

med GNSS-utrustning (figur 2 och 3). Två GNSS-mottagare Leica GPS 1200 märkta med 

grön och röd färgkod lånades från Östersunds kommun i fyra dagar, vilket var den tid det 

tog att mäta hela området. GNSS valdes eftersom det är en snabbare metod än mätning 

med totalstation, när ingen stationsetablering behöver göras. Även kommunen 

förespråkade att mätningarna utfördes med GNSS. Ytorna är mestadels parkmark och 

annan öppen mark utan några byggnader och endast med ett fåtal träd som störde 

satellitsignalerna vid mätning. 

 

Enligt SIS/TS 21144 (2007) ska antalet mätpunkter ligga mellan 100-175 stycken per 

hektar i denna typ av område, vilket ger ett avstånd mellan punkterna på 7-10 m. Det 

inmätta området består av två delområden där ena är plant med jämn yta, och det andra 

kuperat med jämn yta. Vi valde dock att vara konsekventa och mäta lika tätt på båda 

områdena.  
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Figur 2. GNSS-mätning i Österängsparken nedanför stora kyrkan. 

 

 

Figur 3. GNSS-mätning ovanför centralstationen. 
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De allmänna linjerna mättes med ca 8 meters mellanrum, liksom punkterna längs linjerna. 

Vi stegade 8 m och var därmed säkra på att inte hamna utanför föreskrivet intervall. För 

att kunna hålla jämna avstånd i sidled över de stora öppna fälten utan att tappa 

orienteringen användes siktkäppar som temporärt sattes ner i marken på båda sidor om 

fältet som sikte togs mot (figur 4). Oftast gick vi båda två i bredd och kunde därmed få 

punkterna längs linjerna att hamna parallellt med varandra.  

 

 

Figur 4. Siktkäppar för att hålla riktningen över fältet.  

 

Förutom att mäta dessa allmänna linjer mättes brytlinjer vid släntkrön, släntfot, runt om 

och på toppen av kullar. På en brant slänt växte det bitvis ogenomträngliga buskar. Där 

det var möjligt mättes några enstaka punkter in. En lång stenmur med en trappa finns 

belägen i en del av området, men enligt SIS/TS 21144 (2007) ska inte stenmurar mätas in, 

utan närliggande mark mättes in, så att en representativ höjd återgavs. 

 

Mätningarna gjordes i plansystemet SWEREF 99 14 15 och i höjdsystemet RH2000. 

Geoidmodellen SWEN08_RH2000 användes. Första punkten på linjen som mättes döptes 

till 1000, den andra linjens första punkt döptes till 2000, och så vidare. Det gjorde att 

punkterna kunde konverteras till linjer vid import till datorprogrammet Geo där 

höjdmodellen och höjdkurvorna senare skapades. Mätningarna i olika områden delades 
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upp och sparades i flera olika jobb, vilket senare gjorde det enkelt att skapa höjdmodeller 

över de båda delområdena. 

 

2.2.2 Totalstation 

Den tredje mätningsdagen togs även en totalstation Leica 1203 med, som lånades från 

Högskolan i Gävle (figur 5). Platserna för de fria stationsetableringarna valdes för att 

behöva göra så få uppställningar som möjligt. Resultatet blev att två etableringar behövde 

göras. Innan mätningar på första uppställningsplatsen fick instrumentet acklimatiseras till 

omgivande temperatur. Vid val av bakåtobjekt bör så långa siktlängder som möjligt 

eftersträvas (HMK-Ge:D, 1996), därför sattes två bakåtpunkter ut så långt bort och i så 

vid vinkel som möjligt från totalstationen vid varje uppställning. Dessa markerades med 

plastpinnar vilka slogs ner i marken med en hammare. Vid den andra etableringen 

markerades dock en av punkterna  med en spik, som sedan kunde återbesökas en annan 

dag för att göra kontrollmätningar mot. Med GNSS-utrustningen gjordes tre mätningar av 

varje punkt, med stöd av mätstången samt ominitialisering mellan mätningarna. 

Medelvärdet togs och sparades som bakåtpunkter.  

 

 

Figur 5. Mätning med fjärrstyrd totalstation.  
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Den fria stationsetableringen gjordes och fjärrstyrningen av totalstationen aktiverades. 

Mätningarna påbörjades och fortsatte efter att totalstationen etablerades på den andra och 

slutliga platsen. För kvaliteten i uppställningarna hänvisas till bilaga 1. Förfarandet var 

detsamma som vid GNSS-mätningarna, och samma plan- och höjdsystem användes. Det 

kändes dock väldigt tryggt att mäta med totalstationen under träden och bland buskarna 

eftersom mätningarna blev korrekta, förutsatt att totalstationen hittade prismat. 

 

2.3 Efterbearbetning 

2.3.1 Framställning av höjdmodell i Geo 

De olika jobben som exporterades till minneskorten vid mätningarna importerades till 

Geo. Punkterna konverterades till linjer. En hel del redigeringar av punkter och linjer fick 

göras. Bland annat togs de virtuella referenspunkterna bort. Ibland hade dubbla mätningar 

utförts på samma punkt. Några gånger angavs fel antennhöjd vid mätningarna, vilket 

gjorde att punktnumren fick noteras ute i fält och korrigeras i Geo. Eftersom området 

delades upp i flera delar som mättes i etapper under samma dag, fick olika linjer som 

mötte varandra kopplas ihop. Även linjer i olika jobb som mötte varandra kopplades ihop 

genom att flytta över punkterna från det ena jobbet till det andra. Linjer som råkade korsa 

varandra fick klippas och trimmas bort. 

 

I Geo skapades en triangelmodell (TIN, Triangulated Irregular Network) utifrån linjerna. 

En begränsning sattes så att triangelsidorna inte fick vara längre än 10 m. På några ställen 

skapades triangelsidor utanför området, vilket bland annat berodde på att området gick i 

en konkav båge. Dessa triangelsidor raderades bort manuellt. Vid vissa kullar och 

terrasser skapades triangelsidor över brytlinjerna. Både vi och våra handledare tyckte att 

detta såg väldigt konstigt ut. När höjdmodellen senare skapades såg det dock bra ut. Med 

hjälp av höjdmodellen togs sedan höjdkurvor fram med en ekvidistans på 1 m, och 

konverterades till AutoCAD-formatet DWG.  

 

2.3.2 Kartframställning i AutoCAD 

Framställningen av höjdkurvorna var inget som Östersunds kommun hade beställt, utan 

det var ett sätt att visualisera mätningarna på en karta som bifogas examensarbetet. 

Eftersom området nedanför järnvägen är väldigt flackt blev effekten av höjdkurvorna 

glesa och förvirrande. Även med en ekvidistans på 0,5 m blev de osammanhängande. Det 
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övre området är mer kuperat, och där blev effekten av höjdkurvorna mer realistiska, men 

att ha en ekvidistans på 0,5 m kändes alltför tätt. Därför presenteras resultatet av 

mätningarna endast i det övre området runt Österängsparken. En generalisering bör göras 

för att öka läsbarheten hos en karta. Alltför stor informationsmängd äventyrar läsbarheten 

(HMK-Ka, 1996).   

 

Kartan framställdes i AutoCAD eftersom det programmet är lämpligt att göra kartor i. 

Det är även smidigt att redigera höjdkurvelinjerna mot primärkartan i programmet. I 

Autocad öppnades primärkartan, och till den skapades ett nytt lager med höjdkurvorna 

från Geo. Sedan gick det med hjälp av trimfunktionen att ta bort höjdkurvorna på de 

ställen i primärkartan där de bland annat korsade bilvägar, gång- och cykelbanor. Det 

färdigredigerade kartutsnittet skars sedan ut mot en utskriftsmall i liggande A3 med en 

skala på 1:1 000.    
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3 Resultat 

3.1 Noggrannhet och kontroller 

Nästan alla data till höjdmodellen härrör från GNSS-mätningar i realtid under rörelse i 

nätverk, så kallat nätverks-RTK (NRTK). Eftersom bakåtobjekten vid de fria 

stationsetableringarna var utlagda GNSS-punkter, innebar det att noggrannheten i 

mätningarna med totalstationen inte höll högre kvalitet än vad bakåtobjekten var åsatta. 

Instrumenten var inställda så att inga mätningar med en sämre 3D-kvalitet än 5 cm 

automatiskt sparades. Som kontrollåtgärd i mätningarna användes kontrollmetoden 

återbesök med nätverks-RTK på några punkter. Ingen åtgärd har vidtagits av kontrollerna, 

utan syftet med dem har varit av konstaterande art. 

  

Enligt Odolinski och Sunna (2009) kan man förvänta sig ett medelfel vid återbesök i plan 

på 17 mm (fås från 10 mm planmedelfel och 14 mm centreringsmedelfel enligt 

felfortplantningslagen) och i höjd på 15 mm. Centreringsmedelfelet är för nätverks-RTK-

stången, och det räknas med vid jämförelse av två mätningar av samma punkt utan stöd 

av stången. Det felet har störst inverkan på plannoggrannheten. Dessa värden gäller 

geoidmodellen SWEN05, och i rapporten nämns att med införandet av SWEN08 ökas 

höjdnoggrannheten, vilket antas ge ett medelfel i höjd på 10-15 mm i hela landet förutom 

i fjällen. Den maximala avvikelsen i plan och höjd vid återbesök är dock specificerat till 

60 mm vardera (Odolinski & Sunna, 2009). Sammantaget var det bara ett par höjdvärden 

som var större än det förväntade medelfelet, men de var ändå gott och väl inom 

marginalen för maxavvikelsen (bilaga 2). 

 

Vid antagande att den kända punktens koordinater är felfria, bör man vid mätning mot en 

sådan punkt med GNSS och nätverks-RTK utan stöd få ett värde bättre än 50 mm i plan 

(Odolinski & Sunna, 2009). Vid mätning mot en känd triangelpunkt med båda GNSS-

utrustningarna uppnåddes ett radiellt fel i plan på 41 respektive 44 mm (bilaga 2). Någon 

kontroll av höjdmodellen enligt SIS/TS 21145 (2007)  har inte utförts. 

3.2 Resultat av mätningarna 

I det övre området som omfattar ca 4 hektar har nästan 1700 punkter mätts, vilket ger 419 

punkter per hektar och ett snittavstånd på 4,9 m mellan punkterna. I det nedre området 

mättes drygt 1400 punkter på en yta av ca 6,5 hektar, vilket ger 218 punkter per hektar 
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och ett snittavstånd mellan punkterna på 6,8 m. Detta förklaras med att det övre området 

är väldigt kuperat och innehåller många fler brytlinjer. 

 

Östersunds kommun var endast intresserad av att få tillgång till de redigerade geo-

mätfilerna med alla punktkoordinater. För att kunna visualisera arbetet skapades två 

höjdmodeller i form av TIN som visualiseras nedan (figur 7 och 8), samt höjdkurvor 

utifrån modellen som presenteras på ett kartutsnitt från den kommunala primärkartan i 

A3-format som bifogas denna rapport. 

 

 

Figur 7. Höjdmodell i 3D-vy över Österängsparken. 

 

 

Figur 8. Höjdmodell i 3D-vy över Storsjöstråket. 
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4 Diskussion 

Målet med mätningarna var att skapa en höjdmodell, vilket medförde att vi inte behövde 

koda punkterna till annat än markhöjd och inte heller följa vägkanter helt och hållet som 

vid detaljmätning, utan endast mäta brytlinjer och allmänna linjer däremellan. När kartan 

med höjdkurvor skulle framställas, hade det varit enklare om båda vägkanterna hade följts 

och kodats för lättare inpassning mot primärkartan. 

 

Under mätningsdagarna reflekterade vi över hur lite hinder som egentligen behövs för att 

fixlösningen ska förloras med GNSS-instrumenten, vilket hände vid några få tillfällen. 

Det var samtidigt tidsödande att vänta på ny fixlösning när den hade förlorats. Vi 

funderar även på hur väl noggrannheten egentligen är i dessa fall. I områden där 

ovanstående situation kan inträffa är det mer fördelaktigt att använda totalstationen 

istället, vilket vi gjorde. 

 

En känd höjdsatt triangelpunkt mättes in under samma förutsättningar, med två likadana 

GNSS-utrustningar och med en minuts mellanrum. De radiella felen i plan mot den kända 

punkten var 41 mm respektive 44 mm. Dessa värden är godtagbara vid mätning utan stöd. 

Höjddifferenserna mot den kända punkten var 1 respektive 27 mm, vilket i det ena fallet  

inte är mycket. Samtidigt är skillnaden i höjd mellan instrumenten 26 mm, vilket vi tror 

kan bero på en travers som var monterad ovanför punkten, vilken kan ha stört signalerna 

från satelliterna.  

 

Enligt HMK-BA3 (1998) framgår det att tjälen är en riskfaktor som kan påverka 

mätningarna indirekt eftersom den lyfter marken. Tjällyftningens storlek beror bland 

annat på temperatur, snödjup, jordart och grundvattennivå. Hela det nedre området har 

tidigare inventerats i en geoteknisk undersökning. Det ligger på utfylld mark som består 

av finkornig morän med en tjocklek på 2-5 m. Grundvattennivån ligger endast någon 

decimeter över Storsjöns vattennivå som blir cirka en och en halv meter lägre under 

vinterhalvåret (Östersunds kommun, 2009). Slutsatsen blir att den eventuella höjdskillnad 

som tjälen skulle kunna ha påverkat marken där borde vara av ringa betydelse. I det övre 

området är det däremot mer osäkert hur storleksordningen av tjällyftningen påverkat 

resultatet eftersom vi inte vet vad underliggande markskikt består av. 

 

Följande faktorer kan också ha påverkat GNSS-mätningarnas noggrannhet. Vid vattnet 

och vid ett skrotupplag kan flervägsfel ha uppstått. Det kan även ha blivit signalavbrott i 



 11

områden där det växer träd (HMK-Ge:GPS, 1996). Nämnas kan också att noggrannheten 

för GNSS-mätningar försämras 2011 på grund av solfläcksaktivitets maximum i 

jonosfären, som inverkar störande på GNSS-mätningar (Odolinski & Sunna, 2009). 

 

Mot slutet av vårt mätuppdrag hade vi dragit lite lärdomar från tidigare dagar. Början och 

slutet av mätlinjerna i en etapp markerades. Mätning av nästa etapp kunde således lättare 

fortsätta i samma riktning som den första etappen. Det blev även ett korrekt avstånd 

mellan punkterna i de olika etapperna. Märkfärg eller andra markeringar hade varit 

smidigt att ha med sig där marken var för hård för att sätta ner siktkäpparna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Totalstationens och bakåtobjektens koordinater vid de fria 

stationsetableringarna. 

Totalstationens koordinater. Enhet är meter. 

Fri stationsetablering nummer 1  
  
Koordinater  Standardavvikelse
N=7007499,551                   0,011
E=169588,319                     0,008
H=305,656                           0,009
  
  
  
  
Fri stationsetablering nummer 2  
  
Koordinater  Standardavvikelse
N=7007568,596  0,008
E=169530,075  0,007
H=303,992  0,003
  
  
  
  
Bakåtobjektens koordinater vid fri stationsetablering, inmätta med rött instrument den 3 maj 
2011. Enhet är meter. 
Medeltalsbildning av tre mätningar med ominitialisering och stöd för GNSS-stången. 
  
Fri stationsetablering nummer 1  
1 N=7 007 584,967 E=169 640,898     H=310,069
2 N=7 007 496,389 E=169 677,778    H=310,724
  
Fri stationsetablering nummer 2  
3 N=7 007 495,454 E=169 515,055     H=296,952
4 N=7 007 577,205 E=169 439,918     H=298,543
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Bilaga 2. Differenser vid kontrollmätningar av bakåtobjekten. 

Kontrollmätning av bakåtobjekten genom metoden återbesök med rött 
instrument utan stöd. Tidsskillnad mellan etablering och kontrollmätning  
av punkt 1 och 2 är cirka tre timmar, och punkt 3 och 4 är cirka en timme.  
Enhet är meter. 
  
Fri stationsetablering nummer 1  
1 N= -0,007 E= -0,001 H= +0,024 
2 N= +0,005 E= +0,002 H= +0,009 
  
  
Fri stationsetablering nummer 2  
3 N= -0,009 E= +0,003 H= -0,003 
4 N= -0,006 E= -0,006 H= +0,013 
  
  
Kontrollmätning av bakåtobjekt genom metoden återbesök med grönt  
instrument utan stöd. Mätning av punkt 3 med medeltalsbildning av tre  
mätningar och ominitialisering den 8 maj 2011 klockan 11:45 
och 14:00.   
  
3 N= -0,004 E= +0,007    H= +0,018 
  
3 N= -0,014 E= +0,001 H= -0,015 
  
  
Inmätning av höjdsatt triangelpunkt med båda instrumenten utan stöd 
och cirka en minuts mellanrum mellan mätningarna.  
  
Triangelpunktens kända koordinater i plan och höjd:  
TRP 88           X=7 007 370,875 Y= 169 367,200 Z=295,180 
  
Grönt instrument  
Radiellt fel = 44 mm N= -0,025 E= -0,036 H= -0,027 
  
  
Rött instrument  
Radiellt fel = 41 mm N= +0,003 E= -0,041 H= -0,001 
  

 




