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Sammanfattning 
 

Gävle kommun har övergått från det lokala höjdsystemet GS 55 till det riksomfattande 

RH 2000 i mitten av 2000-talet i ett samarbete med Lantmäteriet. Kommunen önskade en 

kontrollmätning av vissa höjdfixar i det nya höjdsystemet för att se om det har skett 

någon förändring sedan det nya höjdsystemet infördes. Om en förändring har skett kan 

det bero på olika faktorer där de mest troliga är en markrörelse där fixarna har rört sig, 

eller en brist i utjämningen av Lantmäteriet. Syftet med detta arbete är att kontrollera 

dessa höjdfixar och undersöka om det har skett någon skillnad sedan införandet av RH 

2000. Två områden har kontrollmätts med ett avvägningsinstrument under våren 2011 där 

det ena var området kring Alderholmen/Gävle strand som omfattade ca 6 km och 13 

höjdfixar, och det andra området var en sträckning i öst-västlig riktning vid korsningen av 

riksväg 80 och E4, som omfattade ca 2 km och fem fixpunkter. 

 

Resultatet tyder på en marksänkning i stort sett över hela Alderholmen där det skiljer sig 

mellan 4 och 12 mm i jämförelse mot kommunens RH 2000- höjder. Det kan jämföras 

med det andra området, riksväg 80/E4, där inga statistiskt signifikanta höjdskillnader har 

konstaterats. Orsaken till höjdskillnaderna på Alderholmen är troligtvis på grund av 

marksammansättningen. Området där består i stort sett enbart av fyllnadsmassa, och det 

kan troligen påverka stabiliteten i höjdfixarna. Lantmäteriet fick dessutom göra 

ommätning i detta område under övergång till det nya höjdsystemet, vilket kan ses som 

en indikation på att detta område inte är riktigt stabilt.  
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Abstract 

 

Gävle municipality has changed from the local height system GS 55 to the national RH 

2000 in the mid-2000s in collaboration with the National Land Survey of Sweden, 

Lantmäteriet. The municipality wanted control measurements of the heights of some 

benchmarks in the new height system  to see if there has been a change since the new 

height system was introduced. If a change has occurred, it may probably be due to various 

factors, of which the most likely ones are ground movements or drawbacks in the 

network adjustment. The aim of this study is to do control measurements of these 

benchmarks and investigate if their heights differ from the municipality´s RH 2000 

heights. Two areas have been monitored with a level in spring of 2011, one of which was 

the area around Alderholmen / Gävle beach covering about 6 km and 13 points, and the 

second area was a stretch of the east-west direction at the intersection of motorways 80 

and E4, covering about 2 km and five points.  

 

The results indicate a subsidence of the ground over the whole area of Alderholmen, 

which varies between 4 and 12 mm in comparison to the municipality RH 2000 heights. 

This is different from the area of motorways 80 and E4, where no statistically significant 

height differences have been revealed. A likely reason for the height differences in 

Alderholmen is the composition of the soil in the area. This area consists mostly of 

aggregates and this can probably affect the stability of the benchmarks. The Swedish 

National Land Survey also had to repeat the measurements in this area during the 

transition to the new height system, which can be seen as an indication that this area is 

not quite stable.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 RH 2000 

Sverige har idag ett rikstäckande nationellt höjdsystem som benämns Rikets höjdsystem 

2000 (RH 2000). RH 2000 är baserat på den tredje precisionsavvägningen som 

genomfördes mellan 1979 – 2003 och är även känt som Riksavvägningen. 

Riksavvägningen har i sin tur utgått från höjdfixar, som ansetts vara stabila, från de två 

tidigare rikstäckande avvägningar i syfte att höjdbestämma Sverige. Dessa kallades första 

och andra precisionsavvägningen och genomfördes 1886-1905 respektive 1957-1967. 

Eftersom dessa nät inte var tillfredsställande av olika anledningar beslutades att en tredje 

riksavvägning skulle ske (Olsson & Eriksson, 2005). 

 

Riksavvägningen genomfördes mestadels längs landsvägar då metoden motoriserad 

avvägning användes till skillnad från de första riksavvägningarna som mestadels 

genomfördes till fots längs järnvägar. RH 2000 använder den europeiska nollnivån, NAP 

(Normaal Amsterdams Peil), som nollnivå, vilket underlättar internationellt samarbete. 

Höjden från NAP överfördes till Sverige med hjälp av nationella avvägningar utförda i 

Tyskland, Holland och Danmark samt höjdskillnaden mellan Helsingborg och Helsingör 

från en hydrostatisk nivellering. Syftet med Riksavvägningen var att Sverige skulle få 

bättre täckning och anslutningsmöjligheter över hela landet när det gällde höjder. En 

annan anledning var att skapa ett homogent nät både lokalt och regionalt eftersom de 

äldre höjdsystemen RH 00 och RH 70 med tiden blivit inhomogena på grund av 

linjeavvägningarna och felaktiga anslutningar av lokala nät till riksnätet. Som 

utgångspunkter för riksavvägningen användes punkter med höjder i RH 70 som ansågs 

vara stabila som utgångspunkter. Det nya höjdnätet sträcker sig ungefär 50 000 km och 

noggrannheten har beräknats till        √   (Olsson & Eriksson, 2005). 

 

Vid övergången från RH 00 till RH 70 gjordes en omräkning av höjder från 

linjeavvägningen i RH 00 med anslutande punkter med höjder i RH 70. Kvaliteten på de 

äldre punkterna var lika låg som innan, vilket gjorde att problemet att ansluta lokala 

höjdnät till det nya höjdsystemet med kvarstod (Olsson & Eriksson, 2005). Till skillnad 

från denna omräkning beslutades att ingen liknande omräkning av äldre punkthöjder för 
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det nya höjdsystemet RH 2000 skulle göras. Ingen generell systemskillnad mellan de 

äldre systemen och RH 2000 skulle heller tas fram, detta för att behålla kvaliteten och 

möjliggöra förbättringar i det nya höjdsystemet. Detta innebär att de användare som vill 

använda sig av höjder i RH 2000 måste ansluta sina lokala höjdnät med hjälp från 

Lantmäteriet till Riksavvägningen för att tillgå höjder i RH 2000. 

 

1.1.2 Höjdsystem i Gävle kommun – en historisk tillbakablick 

Innan införandet av det nya höjdsystemet användes äldre gemensamma höjdsystem som 

till exempel RH 70, och på vissa platser i Sverige användes även lokala höjdsystem 

däribland Gävle stad 1955 (GS 55). Innan detta togs i bruk fanns det så kallade peglar 

(vattenståndsskalor) utsatta i Gävle för att mäta höjden. En av dessa satt på Svängbron 

(nuvarande Islandsbron) och tros vara den pegel som utgjorde nollpunkten i det tidigare 

systemet. Nätet förtätades i början av 1900-talet men eftersom det nya höjdsystemet  

(RH 00), skulle resultera i negativa höjder i det lokala höjdnätet, beslutades att det äldre 

höjdsystemet skulle fortsätta gälla. På 1950-talet förtätades nätet ytterligare men det äldre 

lokala höjdsystemet behölls även då och kom att kallas GS 55 (Olsson & Saxin, 1994), 

och det är just detta som 2006 ersattes av det riksomfattande gemensamma höjdsystemet 

RH 2000, som i en mindre omfattning skall kontrolleras i det här arbetet.  

 

Gävle kommun har använt 

sig av tre olika system, 

både RH 00 och RH 70 

som användes vid vissa 

angränsande kommuner 

samt det lokala GS 55 

(figur 1).  För att få ett 

gemensamt höjdsystem 

beslutades det att samtliga 

system skulle ersättas av 

RH 2000 och detta skedde 

den 1 februari 2006. 

 

Figur 1. De olika höjdsystemen i Gävle innan övergången till 

RH 2000 (Olsson & Saxin, 1994). 
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1.1.3 Övergång från det lokala höjdsystemet GS 55 till RH 2000 i 

Gävle kommun 

Eftersom det fanns flera olika höjdsystem i området kring Gävle, som nämnts tidigare, 

behövdes ett gemensamt höjdsystem för att underlätta mätning i, och framförallt mellan 

olika nät, där största problemen upplevdes. Gävle kommun tillhandahöll data till 

Lantmäteriet som hade för uppgift att utjämna det nya nätet. Eftersom det tog lång tid att 

ansluta till RH 2000 anslöts inledningsvis höjdsystemet till RHB 70 som grundades på 

noggranna höjdfixar ingående i Riksavvägningen. Tanken var att i ett senare skede, när 

RH 2000-nätet var slutberäknat, skulle utgångspunkternas höjder ersättas från RHB 70 till 

RH 2000 (Eriksson, 2005). 

 

Alla höjddata i de äldre systemen lagrades i Lantmäteriets databas där det skapades 

kartskikt med kommunens tidigare mätningar och tågbildning för att kunna beräkna och 

utjämna nätet. Gemensamma punkter identifierades för att användas som 

anslutningspunkter för utjämning av det lokala nätet. Vissa av kommunens punkter 

användes även i Riksavvägningen, vilket borde ha garanterat en god kvalité på dessa 

punkter. Vid anslutning av nätet visade det sig att många punkter var försvunna eller 

förstörda, vilket medförde att nya punkter skapades för att undvika alltför långa 

anslutnings- och kontrollmätningståg (Eriksson, 2005). Anslutning och kontrollmätning 

samt analys genomfördes hösten 2002 där det framkom att vissa punkter hade rört sig, 

vilket medförde att vissa anslutningar inte stämde. Även två riksnätpunkter hade rört sig, 

dock inte några av de punkter som ingår i detta arbete. Det fanns avvikelser även på andra 

punkter p.g.a. bl.a. markrörelser; dessa punkter fick nya punktnummer för att inte 

sammanblandning skulle ske med den äldre flyttade punkten.  

 

En slutlig utjämning i RHB 70 gjordes i juli 2003, och en bedömning gjordes att nätet var 

godkänt och inga fler åtgärder var nödvändiga. För att erhålla alla nya höjder i RH 2000 

byttes utgångshöjderna ut från det tidigare RHB 70 till RH 2000. Vid utjämningen av 

höjdnätet använde Lantmäteriet sig av två program, M9 och X-position som gav samma 

resultat. Grundmedelfelet i RHB 70 var        √   och i RH 2000        √   

(Eriksson, 2005). Figur 2 visar hur höjdnätet i Gävle ser ut idag. 
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Figur 2. Höjdnätet i Gävle med de punkter som ingår i RH 2000 och som finns tillgängliga i 

dagsläget. Observera att samtliga punknummer ej visas i denna figur. 

 

De nya RH 2000 punkterna ingående i Gävles nya höjdnät mättes in för ca 5-10 år sedan 

och har inte kontrollerats sedan dessa mätningar genomfördes. Det finns därför ett behov 

av att kontrollmäta dessa höjdfixar och kontrollera om marken i området har rört sig 

något i vertikalled. Beroende av i vilken omfattning detta har skett kan befintlig 

byggnation påverkas både i utseende och säkerhetsmässigt. Till exempel, området Gävle 

Strand/Alderholmen består i stort sett enbart av fyllnadsmassa och det vore därför även 

intressant att kontrollera om denna har rört sig de senaste åren. 

1.2 Syftet med arbetet 

Syftet med detta arbete är att kontrollera det befintliga höjdsystemet inom begränsade 

delar av Gävle stad. Punkter i dessa områden har inte kontrollerats sedan det nya 

höjdsystemet trädde i kraft 2006, och det är därför av intresse att se om marken har rört 

sig inom området Alderholmen, speciellt nu när det är ett område som expanderar och 

nya bostäder byggts/byggs och planeras. Skulle det visa sig att det är mycket stora 

skillnader skulle det kunna tyda på en markant förändring i marken, vilket skulle kunna 

äventyra utseendet (sprickor mm) men framförallt säkerheten på uppförda byggnader, 

eller vara en indikation på att övergången mellan höjdsystemen inte har blivit riktigt bra.  
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1.3 Tidigare studier 

Precisionsavvägning är en väl använd metod när det kommer till höjdbestämning. Det 

finns flera exempel på dess tillämpningsområden. Ett av dem är en 3D-

deformationsanalys av en bro (Erol, Erol & Ayan, 2006). Det mesta i denna studie 

gjordes med hjälp av GPS men mätningarna kompletterades med data från 

precisionsavvägning för kontroll. Anledningen till detta är att en högre noggrannhet kan 

uppnås med hjälp av precisionsavvägning, i detta fall beräknades den till 0,2-0,8 mm 

(ibid), jämfört med vad som kan förväntas av GPS som har en noggrannhet på några 

centimeter (Schloderer, Bingham, Awange & Fleming, 2011). Ett annat område där 

precisionsavvägning används mycket är mätningar runt vulkaner. Ett exempel är en studie 

av Peltier, Scott & Hurst (2009), som gjordes på Nya Zeeland, närmare bestämt vid 

White Island-vulkanen där avvägningsdata från 1967 fram till 2008 analyseras för att 

försöka se ett samband mellan vulkanens utbrott och markens inflations- och 

deflationscykler runt vulkanen för att kunna förutspå mer exakt när nästa utbrott kan 

komma att inträffa.  

 

Vidare har en analysstudie gjorts på avvägningsdata insamlade under en lång tidsperiod 

från 1943 till 2003 vid Appeninerna i Italien (Anastasio, De Martini, Selvaggi & Pantosti, 

2006). Även i denna studie nämns precisionsavvägningens fördelar framför GPS, som 

noggrannhet, tillgänglighet och tillgång till äldre data. I många av de aktiva områdena av 

bergskedjan finns det få referensstationer för GPS-användning, vilket inte avvägning är 

beroende av. Sedan är avvägningsdata de enda data som sträcker sig mer än 50 år bakåt i 

tiden, vilket i denna studie är viktigt för att kunna kartlägga hur bergskedjan rört sig och 

hur den kan förväntas fortsätta röra sig i framtiden (ibid). Precisionsavvägning har också 

använts i sydöstra Spanien för att övervaka tektoniska rörelser (Lechado m.fl., 2010). 

Studien är utförd i ett område som heter Campo de Dalias, ett av de mest intressanta 

tektoniska områdena idag. I den mest aktiva delen, Beltic Cordillera, har 

precisionsavvägning använts i två slingor vid två tillfällen under en ettårs period. 

Anledningen till att precisionsavvägning används i detta fall är återigen låg osäkerhet, i 

detta fall angiven som en standardavvikelse på ± 0,3 mm/km. Detta är viktigt när det 

kommer till seismiska och tektoniska rörelser då de inte är så stora och där en liten rörelse 

kan ge viktig information om framtida förkastningar och skevningar (ibid).  

 

Ytterligare ett område där precisionsavvägning ofta används och som blir alltmer vanligt 

är vid exploatering av kust- och hamnområden (Jiang, Lin, & Cheng, 2011). Anledningen 

är att fyllnadsmaterialet som används ofta är av dålig kvalitet. Därför görs det oftast en 
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stabilitetskontroll av området när stora byggnader ska byggas eller byggts för att se om 

marken är stabil och förebygga merkostnader som skulle bli fallet vid spruckna grunder 

och fasader i byggnader där marken hela tiden rör sig (ibid).  

 

För markövervakning över stora ytor är däremot GNSS lämpligare. Detta har bland annat 

använts i Italien (Baldi, Casula, Cenni, Loddo & Pesci, 2009) och i Grekland (Psimoulus, 

Ghilardi, Fouache & Stiros, 2007). För övervakning av till exempel delar av ett land eller 

landskap. I sådana fall samlas data in över en längre tid (det kan handla om flera år) för 

att se hur marken har rört sig. Det är också välkänt att mätning med hjälp av GNSS har en 

sämre noggrannhet i höjd än i plan eftersom satelliter har sämre spridning runt 

mottagaren i vertikalled än i horisontalled (Meyer, Roman & Zilkoski, 2007). 
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2 Metod 

2.1 Utrustning 

Följande utrustning användes under mätningar: 

 Digital avvägare Leica Sprinter 100. Mätosäkerheten är enligt tillverkaren 

   √  , vilket vi bedömer är tillräckligt vid kontrollmätning av befintliga 

fixpunkter. Denna instrumentmodell har inte någon lagringskapacitet utan alla 

värden måste antecknas på ett protokoll för att senare kunna beräknas. 

 

 Avvägningsstång, samma stång genom hela arbetet. 

 

 Doslibell för att loda avvägningsstången vid höjdavläsning. 

 

 Stativ till avvägaren. 

 

 Paddor som flyttpunkter mellan fixpunkterna. 

2.2 Felkällor 

Det finns ett antal felkällor som kan påverka avvägningen. Nedan redovisas de vanligast 

förekommande som bör tas i beaktande vid mätningen: 

 Kollimationsfel, ett fel som uppstår om siktaxeln och vertikalaxeln inte är 

inbördes vinkelräta. För att minimera felets påverkan eftersträvas så lika 

siktlängder som möjligt, exempelvis, 30 meter bakåtsikt och 30 meter framåtsikt.  

 Refraktion, som orsakas av ljusets brytning i luftskiktet närmast marken. Det 

finns inga fastställda parametrar för den utan den varierar från dag till dag 

beroende på tryck och temperatur.  

 Vindpåverkan. Vid kraftig vind kan instrumentet röras, vilket medför felaktiga 

avläsningar. För att undvika detta bör mätning ske under så vindstilla 

förhållanden som möjligt (Schofield & Breach, 2007).  

 Sättningar. Tillfälliga stativsättningar kan förekomma under mätning på grund av 

mätutrustningens tyngd, om underlaget är mjukt, exempelvis gräs. Därför bör 

hårdgjorda ytor användas om möjligt 
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 Vibrationer. Asfalt kan, till exempel, medföra vibrationer i instrumentet om det är 

mycket trafik i närheten. Stativbenen kan också halka och bör därför placeras i 

sprickor och liknande (Schofield & Breach, 2007).  

 

2.3 Finavvägning 

Vid finavvägning ställs högre krav på osäkerhet än vid vanlig avvägning och därför 

behövs det instrument som uppfyller dessa krav, till exempel analoga instrument med 

planparallell glasplatta eller digitala med en sådan osäkerhet som krävs. Finavvägning 

används bl.a. vid etablering av nya nät som till exempel anslutningsnät eller liknande. 

Den kan även användas vid vissa industriella mätningar. Det krävs också speciella 

invarstänger som inte kommer att utvidga eller dra ihop sig vid temperaturskillnader. I 

detta arbete avses finavvägning tillämpas, men med vissa 

modifikationer som användning av en teleskopstång av 

aluminium istället för en av invar. 

2.4 Höjdfixar 

De höjdfixar som användes i denna studie var inmätta av 

Lantmäteriet när övergången från GS 55 till RH 2000 

skedde. Vissa av dessa är dock utsatta tidigare än så och 

användes därför även i GS 55. Höjdfixarna består av ca 2 cm 

tjocka metalldubbar fastsatta i både husgrunder, brofästen 

och kajkanter (figur 3). 

 

2.5 Kontroller 

En kontroll som gjordes var av doslibellen som användes för att loda stången. Denna 

kontrollerades genom att sättas mot flera lodräta objekt som exempelvis dörrkarmar och 

väggar för att kontrollera om doslibellens bubbla låg inom markeringen på glaset. Innan 

mätningen påbörjades varje dag genomfördes även en kollimationskontroll för att 

kompensera för eventuella kollimationsfel. Detta gjordes även under själva mätningen för 

att säkerställa ett korrekt fungerande instrument under hela dagen. Orsaken till ett sådant 

Figur 3. Exempel på en  

höjdfix fastsatt i brofäste. 
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förfarande var att temperatur kunde skilja sig under dagen och på så sätt påverka 

instrumentet.  

 

2.6  Test av avvägaren enligt ISO-standarden 

För att bestämma avvägarens mätosäkerhet, genomfördes ett så kallat chitvåtest (χ
2
 ) av 

den experimentella standardavvikelsen enligt den internationella standarden ISO 17123-

2:2001. Data för testet samlades in genom att mäta en 60 meters lång sträcka 40 gånger 

indelat i två mätomgångar. De första tio mätningarna skedde med bakåtsikt-framåtsikt, 

och de nästa tio mätningarna med framåtsikt-bakåtsikt. En liten förflyttning skedde av 

instrumentet mellan varje mätning. Den andra mätomgången skedde på samma sätt men 

med skillnaden att avvägningstängerna bytte plats för att på detta sätt detektera ett 

eventuellt nollpunktsfel, vilket i efterhand var onödigt eftersom vi endast använde oss av 

en mätstång under studien. 

 

2.6.1 Experimentell standardavvikelse 

För att beräkna den experimentella standardavvikelsen användes medelvärden av 

höjdskillnaderna mellan den första mätomgången,  ̅  och den andra mätomgången,  ̅ : 

 

 ̅  
∑   
  
   

  
         ̅  

∑   
  
    

  
 (1) 

 

där dj står för varje enskild höjdskillnad. Vidare beräknades residualerna för varje enskild 

mätning enligt formeln rj=  ̅  - dj där di  (i = 1,2) är medelvärdet från den första 

respektive den andra mätomgången. Residualerna från de två mätomgångarna 

kvadrerades och summerades ned, enligt formeln (2) nedan (ISO 17123-2: 2001): 

 

∑   
   ∑   

  ∑   
   

    
  
   

  
    (2) 

 

Antalet frihetsgrader vid mätningen blev       (    )    . 

 

För att fastställa den experimentella standardavvikelsen på sträckan av 60 m användes 

formeln (3) : 

    √
∑   

   
   

 
     (3) 
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Slutligen erhölls den experimentella standardavvikelsen för en dubbelavvägd kilometer 

enligt följande (4): 

           
 

√ 
   √

    

  
  (4) 

 

2.6.2 χ
2
-test 

I χ
2
-testet kontrollerades nollhypotesen att den experimentella standardavvikelsen är 

mindre eller lika med av instrumenttillverkaren angivna standardosäkerhet (5) (ISO 

17123-2: 2001). 

          √
    
 ( )

 
   (5) 

 

där σ är av instrumenttillverkaren angivna standardosäkerhet, v är antalet frihetsgrader, 

och α är signifikansnivå (5%). För denna signifikansnivå och antalet frihetsgrader erhålls 

ett värde på 53,38 (ISO 17123-2: 2001). 

 

Förenklas denna formel erhålls: 

 

                      (6) 

 

Om den experimentella standardavvikelsen uppfyller det ovanstående villkoret, 

accepteras nollhypotesen, annars förkastas den. 

 

2.7 Avvägningståg på Alderholmen/Gävle strand 

Avvägningståg på Alderholmen/Gävle strand gjordes i form av en slinga. Slutningsfelet 

fick maximalt vara  √   mm, där L är tågets längd i kilometer (HMK-Ge:S, 1996). 

Mätningar från varje uppställning gjordes två gånger med sidoförflyttning av instrumentet 

emellan, och höjddifferenserna antecknades. Kontroll av dessa två höjddifferenser 

gjordes, och vid en skillnad mer än 0,6 mm mellan dem genomfördes ommätningar  

(Stig-Göran Mårtensson, personlig kommunikation). Startpunkt i slingan var fixpunkt 

1375404 som är belägen vid Gävle järnvägsstations sydöstra perrong. Från denna gick 

avvägningståget därefter över korsningen av Fältskärsleden och Södra Skeppsbron.  Med 

tanke på trafik och korsningens konstruktion var siktavstånden något varierande i detta 
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skede. Tåget fortsatte därefter in mot Alderholmen. Tåget avslutades genom att ansluta 

till utgångspunkten 1375404 (figur 4). 

 

 

Figur 4. Området på Alderholmen där kontrollmätningar gjordes. Tåget som genomfördes 

är markerat i grön färg.  

 

Strävan har varit att under hela tåget ha en siktlängd på 20 m. Detta mättes upp genom 

stegning och har uppnåtts under huvuddelen av tåget. Vid vissa platser varierade 

siktlängden något, och då berodde det på terräng eller trafik som gjorde det svårt att ha 

lika långa siktlängder. Hela tåget har en längd av 6074 m, vilket naturligtvis gjorde att det 

inte var möjligt att mäta hela tåget samma dag, och därför utfördes mätningarna från den 

27 april till och med den 4 maj 2011, med uppehåll för helg. 

 

Höjdfixarna 810 och 641 användes ej i avvägningståget. Höjdfix 810 var kraftigt böjd och 

kunde inte användas, vilket innebar att tåget mättes direkt från fixpunkt 809 till 819. 

Fixpunkt 641 återfanns aldrig och orsaken till detta är troligtvis att en ny puts har lagts på 

den byggnad där höjdfixen sitter. Vid samtal med fastighetsskötare i området erhölls 

information att detta hade skett ett antal år tidigare. Till följd av detta mättes denna punkt 

ej in utan tåget gick direkt från fixpunkt 811 till 1370419.  
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Efter mätningarna gjordes kontrollberäkningar i protokollet för att eliminera eventuella 

räknefel som kan ha gjorts i fält. Eftersom det var ett stort antal mätvärden skrevs 

samtliga beräknade höjdskillnader in i programmet Microsoft Excel, där även 

punktnummer och angiven tidigare höjd skrevs in, detta för att få enkelhet och undvika 

eventuella felberäkningar när höjderna skulle beräknas. Utjämning av avvägningståget 

gjordes med höjdfix 1375404 som utgångsfix. 

 

2.8  Avvägningståg vid riksväg 80/E4 

Den 17-18 maj 2011 

avvägdes ett område ca 3 

km väster om Gävle 

centrum i syfte att 

kontrollera om det har 

skett någon förändring 

även där, dels lokalt 

men även som en 

jämförelse mot 

Alderholmen. 

Mätningen var 

ursprungligen tänkt att 

 utgå från fixpunkt 427 

 men den återfanns 

aldrig  

och enligt punktskissen var den senast använd 1977, vilket kan medföra att denna punkt 

är borta. På grund av detta valdes fixpunkt 820 som utgångspunkt och mätningen fortsatte 

över fixpunktarna 821 och 822. Dagen efter fortsatte avvägningen med start från fixpunkt 

822 över punkt 66 och avslutade vid punkt 362 (figur 5) Metoden var densamma som vid 

avvägningståget på Alderholmen. 

 

2.9 Signifikanstest 

För att kontrollera om våra mätta höjdskillnader är statistiskt signifikanta genomfördes ett  

signifikanstest enligt formlerna nedan. I dessa beräkningar har vi antagit att kommunen  

har använt samma längder som användes av författarna. Det är även värt att notera att i 

Figur 5. Området vid riksväg 80 och E4 där kontrollmätningar  

gjordes. Tåget visas i grön färg och gick i västlig riktning från  

fixpunkt 820 via 821 (närheten av 429), 822, 66 till fixpunkt 362 
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dessa beräkningar blir standardosäkerheterna proportionella mot roten ur delsträckans 

längd, vilket kan medföra en alltför optimistisk standardosäkerhet för väldigt korta 

delsträckor, det vill säga, den blir för låg, och detta kan resultera i ett orimligt värde i 

signifikanstestet. Detta gäller mellan punkterna 380 och 808 som bara har ett avstånd på 

18,6 m och kommer därför att uteslutas från dessa beräkningar.  

 

Osäkerhet i författarnas höjder beräknades enligt formeln (7):  

 

u(      )      ( )√
   

    
  (7) 

 

där u = är mätosäkerheten och Li = är avståndet mellan två punkter;  

     ( )      √   , för Leica Sprinter. 

 

Osäkerhet i kommunens höjder beräknades enligt formeln (8): 

 

u(       ) =      ( )√
  

    
 (8) 

 

där      ( )        √  , för en dubbelavvägd kilometer. 

 

 

Slutligen beräknades osäkerheten i höjdskillnaden mellan kommunens och författarnas 

höjd för aktuell punkt (∆H) enligt formeln (9): 

 

u(∆H)= √ (      )
   (       )

  (9) 

 

För att kontrollera om höjdskillnaden var statistiskt signifikant gjordes ett signifikanstest 

på 5% signifikansnivå enligt formeln (10): 

 

  
    

 (  )
  (10) 

 

Om        är höjdskillnaden statistiskt signifikant. 
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3 Resultat 

3.1 Statistiskt test 

Den experimentella standardavvikelsen för en dubbelavvägd kilometer är 1,9 mm. Det 

bör tilläggas att under de timmar denna kontroll skedde växlade vädret från regn och blåst 

till sol och mulet. Det är troligt att resultatet kan vara annorlunda än vad som framkom i 

detta test. Utifrån detta kan det konstateras att den experimentella standardavvikelsen är 

statistiskt sett mindre än eller lika med den som är angivet från instrumenttillverkarens 

sida. 

3.2 Avvägning på Alderholmen/Gävle strand 

Efter utjämning av tåget 

erhölls ett resultat som tyder 

på att samtliga höjdfixar utom 

tre har sjunkit något eller 

tidigare mättes in några 

millimeter för högt (tabell 1). 

Till exempel skiljer det så 

mycket som drygt en 

centimeter (12,1 mm), vid 

punkt 380 till skillnad från 

kommunens RH 2000-höjd. 

Vad detta beror på är svårt att 

säga men en trolig förklaring 

är att eftersom i stort sett hela 

området består av 

fyllnadsmassa enligt Sveriges 

Geologiska Undersökning 

(SGU) (figur 6), kan det antas  

att denna långsamt sätter sig. 

 

 

 

 

Figur 6. Landmassan över området Alderholmen. 

Det något mörkare området inom rödmarkeringen 

består av fyllnadsmassa och det ljusare av sand 

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2010). © SGU 
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Tabell 1. Nya höjder på fixpunkter vid Alderholmen/Gävle strand med tåglängder mellan 

varje höjdfix. Enhet: meter. 

 

 

Tabell 2. Standardosäkerheten (u(∆H))vid varje punkt, t-värde samt om mätningen är 

signifikant.  

Pkt nr Standardosäkerhet, mm t-värde Signifikant? 

450 2,2 0,83 Nej 

451 1,8 3,19 Ja 

805 2,4 1,84 Nej 

806 1,9 2,36 Ja 

696 2,1 3,30 Ja 

807 2,2 3,25 Ja 

380 2,1 5,74 Ja 

808 Ingår ej Ingår ej Ingår ej 

809 3,1 2,19 Ja 

819 3,6 2,56 Ja 

811 3,2 2,18 Ja 

1375419 4,2 1,26 Nej 

Pkt nr Tåglängd  Kommunens 

höjd  

Kontrollerad höjd  Differens mot 

kommunens höjd  

1375404   5,7680     

450 316,8 3,5540 3,5522 -0,0018 

451 216,9 3,3070 3,3013 -0,0057 

805 403,9 3,8580 3,8535 -0,0045 

806 257,1 2,5450 2,5404 -0,0046 

696 288,2 2,9320 2,9252 -0,0068 

807 314,4 2,5180 2,5110 -0,0070 

380 300,9 2,3290 2,3169 -0,0121 

808 18,6 1,8300 1,8213 -0,0087 

809 671,0 2,1390 2,1321 -0,0069 

819 855,4 3,3630 3,3539 -0,0091 

811 677,7 2,0980 2,0911 -0,0069 

1375419 1204,9 0,9530 0,9477 -0,0053 

1375404 547,7 5,7680 5,7680 0,0000 
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3.3 Avvägning vid riksväg 80/E4 

Resultatet av mätningar vid riksväg 80/E4 visas i tabell 3. Höjder på alla punkter stämmer 

mycket bra med de från kommunen angivna höjder (skillnaderna är ca 1 mm). Det 

framgår från tabell 4 att ingen av höjdskillnaderna är statistiskt signifikant, vilket innebär 

att det ej kan bevisas att någon ändring har skett.  

 

Tabell 3. Nya höjder på fixpunkter vid riksväg 80/E4 med tåglängder mellan varje höjdfix. 

Enhet: meter. 

 

 

Tabell 4. Standardosäkerheten (u(∆H))vid varje punkt, t-värde samt om mätningen är 

signifikant eller inte.  

Pkt nr Standardosäkerhet, mm t-värde Signifikant? 

820    

821 2,8 0,21 Nej 

822 3,3 0,43 Nej 

66 2,5 0,52 Nej 

 

Det är svårt att säga hur bra dessa mätningar passar in i övergången till RH 2000 eftersom 

detta tåg ej har kontrollerats från en rikspunkt. Resultatet bör ses som en indikation på hur 

mycket fixpunkterna lokalt har rört sig i förhållande till varandra. Marksammansättningen 

i området illustreras i figur 7 nedan. Till skillnad från Alderholmen består detta område 

inte av fyllnadsmassa och är därför troligtvis mer stabilt. 

 

Pkt 

nr 

Längd  Kommunens höjd Kontrollerad höjd Differens mot 

kommunens höjd 

820   20,0070   

821 537,5 23,2470 23,2464 -0,0006 

822 727,3 25,6320 25,6306 -0,0014 

66 429,6 30,1240 30,1253 0,0013 

362 340,5 28,2130 28,2130 0,0000 
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Figur 7. Rödmarkering visar det andra avvägda området, riksväg 80/E4. Det gröna området 

består av är isälvssediment (sand och grus) och det ljusbruna områdena består av sand. 

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2010). © SGU 
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4 Diskussion 

Resultatet av kontrollen av höjdfixarna vid Alderholmen är intressanta. Generellt sett har 

hela området sjunkit med mellan 4-12 mm, med undantag av tre punkter där 

höjdskillnaderna ej kan anses statistiskt signifikanta. Som nämndes ovan kan orsaken 

vara att i stort sett hela området består av fyllnadsmassa. Resultaten visar att fixpunkterna 

380, 808 och 819 som ligger längst ut i området är utsatta för större rörelser än de som 

ligger något längre in. Orsaken till varför just fixpunkt 380 har rört sig betydligt mer än 

de andra kan vara att det är en äldre punkt som är fäst i en äldre del av kajen, och därmed 

har en sämre förankring än de nya punkterna som sattes ut i början av 2000-talet och 

dessutom i betong. Det bör även nämnas att hela området Alderholmen har en historia om 

att vara något svårt att få bra mätresultat i, eftersom det har en tendens att röra på sig. 

Detta bekräftas också av Lantmäteriet efter personlig kommunikation. Bland annat 

krävdes ommätning just i detta område vid införandet av RH 2000.   

 

Det är tydligt att Alderholmen inte är lika stabil som andra delar av Gävle, exempelvis 

området vid riksväg 80 och E4. Här kan tydligt ses en skillnad i marksättning eftersom 

det i detta område inte alls upptäcktes samma stora höjdskillnader som på Alderholmen, 

vilket kan ses från resultat av de två avvägningarna. Ingen av våra mätta höjdskillnader  i 

detta område kan anses statistiskt signifikanta, vilket tyder på en mycket liten skillnad 

mot tidigare mätta höjder. Höjdskillnaden på fixpunkt 66 tros till stor del kunna bero på 

att den är placerad i sidan av en bro och inte i brofästet till bron. Med hänsyn till att en 

bro rör sig under de olika årstiderna, beroende på temperatur m.m., bedöms denna punkt 

vara något osäker jämfört med om den skulle vara fäst i brofästet. En annan faktor som 

kan ha påverkat denna mätning är vädret. Vid de första fixpunkterna, 820, 821 och vid 

822 var vädret molnigt och mot slutet av mätningen mulet. Mätningarna som skedde vid 

fixpunkterna 66 och 362 genomfördes i relativt starkt solsken, vilket kan ha påverkat 

resultaten negativt. Som tidigare nämnts bör mätning ske i molnigt eller mulet väder, 

vilket är det bästa alternativet.   

 

 

Under mätningarna upplevdes vissa problem som bör diskuteras. Det första problemet var 

vind. Det blåste i stort sett varje dag när mätningarna utfördes, vilket kan ha påverkat 

avläsningen av höjd på ett negativt sätt. Vid avläsning mot stången skakade hårkorset i 

avvägningsinstrumentet i vertikalled, ibland bedömt upp till 10 mm mot stången. För att 
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få ett så korrekt värde som möjligt gjordes mätningen efter det att vindbyn avtagit och det 

gick att mäta utan dessa rörelser, dock var det svårt att helt eliminera detta. 

 

Nästa problem var sol. När det var stark sol som lyste på instrumentet erhölls ibland 

märkliga värden. Ett exempel på detta är bl.a. avvägningen mellan fixpunkterna 806 och 

696 där ommätning fick ske sex gånger för att få ett någorlunda troligt värde. Här skilde 

sig mätningarna så mycket som 2 mm på en 40 meters sträcka med uppställning i mitten. 

När solen lyste direkt in i objektivet erhölls inget mätvärde överhuvudtaget utan det 

visades istället ett felmeddelande. För att undvika detta valdes stationsuppställningen på 

ett sådant sätt att solen istället lyste från sidan. 

 

Som nämndes ovan erhölls vid flera tillfällen värden som skilde sig betydligt mer än 0,6 

mm som användes som tolerans för att godkänna mätningen, se tabell 5. 

 

Tabell 5. Exempel på olika mätvärden vid samma flyttpunkt. Instrumentet flyttades enligt 

rutinen ca 1 m i sidled vid varje uppställning. Enhet: meter. 

Mätning Bakåtsikt Framåtsikt Höjdskillnad 

1 1,5544 1,4643 0,0901 

2 1,5704 1,4792 0,0912 

3 1,5235 1,4315 0,0920 

4 1,5630 1,4709 0,0921 

5 1,6026 1,5116 0,0910 

6 1,6056 1,5148 0,0908 

 

Här är det tydligt att höjdskillnaden är som mest 2 mm (0,0901-0,0921 m), vilket är 

alldeles för mycket på en 40 meters lång sträcka. Vad det beror på är svårt att säga men 

vind och sol kan vara bidragande faktorer. Alla värden protokollfördes och ett beslut om 

vilket resultat som bedömdes som mest korrekt vid anslutningen av tåget togs. Det är 

dock märkligt att på vissa sträckor behövdes inga ommätningar alls på 4-5 uppställningar 

för att sedan få en differens på 2 mm på nästkommande uppställning och få utföra dubbla 

ommätningar. Hade det berott på ett systematiskt fel borde samma problem ha 

förekommit över hela området med flera ommätningar vid varje uppställning, vilket inte 

var fallet.  
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Bilaga 1: Avvägningsprotokoll Alderholmen 

Enhet: meter 

Pkt nr Avst B 

 

Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

1375404          

 29,9 1 26,5  -2,3257     

 26,5 2 29,6  0,4825     

 25,0 3 25,0  -0,0931     

 19,6 4 19,8  -0,1178     

 19,9 5 20,8  -0,2930     

 19,8 6 21,2  -0,1356     

450 17,0 7 16,2 316,8 0,2671 -2,2156 -0,0003 -2,2159 3,5522 

 21,2 8 21,1  -0,8642     

 19,6 9 20,3  0,2033     

 20,0 10 20,3  0,0896     

 19,8 11 20,3  0,0124     

 20,0 12 20,4  -0,0370     

451 7,6 13 6,3 216,9 0,3453 -0,2507 -0,0002 -0,2509 3,3013 

 20,3 14 20,0  -0,5903     

 19,1 15 20,0  0,0300     

 19,4 16 19,8  0,1204     

 19,7 17 20,3  0,0472     

 19,2 18 19,9  -0,0166     

 19,7 19 21,0  -0,1735     

 19,8 20 19,7  -0,0159     

 20,0 21 19,9  0,3850     

805 22,5 23 23,6 403,9 0,4689 0,5525 -0,0004 0,5521 3,8535 

  



 

 

Pkt nr Avst B 

 

Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

805 24,0 24 20,1  -0,9387     

 19,7 25 20,2  0,0400     

 20,2 26 20,2  -0,0147     

 19,9 27 20,2  -0,0037     

 19,9 28 20,2  0,0293     

 20,0 29 20,2  -0,3294     

806 6,3 30 6,0 257,1 -0,0957 -1,3129 -0,0002 -1,3131 2,5404 

 20,5 31 20,2  0,0735     

 19,8 32 19,8  0,0257     

 19,9 33 20,1  -0,1176     

 19,7 34 20,7  -0,0046     

 20,4 35 20,0  0,0905     

 20,5 36 20,2  0,0911     

696 23,4 37 23,0 288,2 0,2265 0,3851 -0,0003 0,3848 2,9252 

 21,0 38 21,4  -0,4929     

 20,6 39 21,2  -0,0992     

 20,3 40 20,9  0,1263     

 20,4 41 20,6  -0,0297     

 20,2 42 20,4  0,0514     

 20,5 43 19,8  0,0209     

 20,2 44 20,3  0,0036     

807 13,9 45 12,7 314,4 0,0056 -0,4140 -0,0003 -0,4143 2,5110 

  



 

 

Pkt nr Avst B 

 

Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

807 17,7 46 19,1  0,1033     

 20,3 47 19,8  -0,0498     

 20,3 48 20,2  -0,1012     

 20,4 49 20,2  0,1465     

 20,4 50 20,1  -0,0730     

 20,0 51 20,1  -0,1235     

 20,1 52 20,8  -0,1464     

380 11,1 53 10,3 300,9 0,0504 -0,1938 -0,0003 -0,1941 2,3169 

808 10,3 54 8,3 18,6 -0,4956 -0,4956 0,0000 -0,4956 1,8213 

 20,7 55 20,6  0,0118     

 20,5 56 20,6  -0,2205     

 20,2 57 20,7  0,3726     

 20,1 58 20,1  0,0228     

 20,2 59 20,0  0,1336     

 20,1 60 19,8  0,1451     

 20,0 61 19,8  0,0229     

 19,7 62 20,0  -0,0645     

 19,8 63 20,0  0,0304     

 19,8 64 20,1  0,1087     

 19,9 65 19,5  -0,0604     

 20,3 66 20,0  -0,0057     

 20,1 67 20,6  0,1212     

 20,3 68 20,2  0,0777     

 20,6 69 21,0  0,1732     

 20,3 70 20,7  -0,0658     

809 11,6 71 13,1 671,0 -0,4917 0,3114 -0,0006 0,3108 2,1321 

  



 

 

Pkt nr Avst B 

 

Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

809 21,3 72 20,2  0,9888     

 20,0 73 20,0  0,3286     

 19,6 74 20,4  -0,7935     

 19,6 75 19,9  -0,0647     

 19,7 76 20,6  0,2018     

 19,9 77 20,5  -0,4249     

 19,8 78 20,0  -0,6166     

 20,4 79 21,5  -0,1195     

 20,3 80 20,0  -0,1595     

 20,3 81 20,0  -0,1102     

 21,0 82 20,7  0,3242     

 20,6 83 20,6  0,0958     

 20,4 84 20,6  0,2449     

 25,7 85 26,2  -0,4397     

 20,1 86 20,4  0,4221     

 21,2 87 21,2  0,0125     

 21,3 88 21,1  -0,2366     

 20,9 89 20,7  0,3971     

 20,6 90 20,6  0,4921     

 20,9 91 20,4  0,2352     

819 12,7 92 13,5 855,4 0,4447 1,2226 -0,0008 1,2218 3,3539 

  



 

 

Pkt nr Avst B 

 

Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

819 21,0 93 20,4  -0,5125     

 19,9 94 20,6  -0,3436     

 19,6 95 20,2  -0,5487     

 20,0 96 20,5  -0,1571     

 21,0 97 21,3  0,2735     

 20,5 98 20,3  -0,1795     

 20,5 99 20,0  -0,3473     

 18,8 100 19,5  0,5243     

 19,8 101 20,3  -0,1399     

 19,9 102 20,3  -0,2359     

 19,3 103 20,6  -0,3224     

 19,6 104 20,3  0,0785     

 20,0 105 20,7  0,1796     

 20,5 106 20,9  -0,2321     

 20,5 107 20,3  -0,1351     

 20,0 108 20,7  0,1981     

811 14,9 109 15,0 677,7 0,6378 -1,2623 -0,0006 -1,2629 2,0911 

 20,1 110 20,9  -0,3727     

 19,5 111 20,0  -0,0669     

 19,0 112 20,0  -0,0981     

 19,1 113 19,8  0,1770     

 19,9 114 20,0  0,0203     

 19,7 115 20,4  0,1306     

 19,6 116 20,5  0,1598     

 19,9 117 20,8  0,2359     

 20,1 118 20,1  0,4009     

 20,1 119 20,3  0,2150     

 19,8 120 20,3  -0,2645     



 

 

Pkt nr Avst B 

 

Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

 20,0 121 20,3  0,0079     

 19,8 122 20,4  0,1262     

 20,2 123 20,7  0,1234     

 21,3 124 22,0  -0,3338     

 20,3 125 21,9  -0,2168     

 20,4 126 20,9  0,3352     

 19,8 127 20,7  0,2332     

 20,3 128 21,0  -0,2753     

 20,3 129 20,8  -0,0935     

 19,8 130 20,7  -0,0104     

 20,1 131 20,8  -0,0152     

 20,1 132 21,3  0,0265     

 20,1 133 20,6  0,0757     

 20,3 134 21,5  -0,0016     

 21,2 135 20,8  -0,1221     

 20,6 136 21,0  0,0880     

 20,5 137 21,4  -0,7925     

 20,6 138 21,2  -1,1324     

1375419 10,4 139 10,9 1204,9 0,2981 -1,1424 -0,0010 -1,1434 0,9477 

  



 

 

Pkt nr Avst B 

 

Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

1375419 10,1 140 10,4  -1,0137     

 21,5 141 21,5  1,1116     

 21,0 142 21,1  1,7328     

 21,0 143 20,2  0,5208     

 20,3 144 20,1  0,3790     

 20,8 145 20,6  0,3553     

 20,4 146 20,3  1,2978     

 19,7 147 20,1  0,2095     

 19,6 148 20,4  0,0462     

 19,7 149 20,2  0,0983     

 20,3 150 20,8  0,0912     

 20,2 151 20,8  0,1036     

 20,2 152 21,0  0,2662     

1375404 17,1 153 18,3 547,7 -0,3775 4,8208 -0,0005 4,8203 5,7680 

Total längd    6073,5     (5,7733) 

f = -0,0053 

Godkänt slutningsfel enligt HMK-Ge:S 7,4 mm



 

 

Bilaga 2: Avvägningsprotokoll Riksväg 80/E4 

Enhet: meter 

Pkt 

nr 

Avst B Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

820          

 20,5 1 21,4  -0,1112     

 20,5 2 20,3  0,6677     

 19,6 3 19,8  0,6873     

 20,2 4 20,6  0,2241     

 19,9 5 20,0  0,3488     

 19,8 6 20,0  0,3716     

 19,9 7 20,0  0,3603     

 20,1 8 20,0  0,3616     

 19,9 9 20,0  0,2280     

 19,9 10 20,5  -0,0865     

 20,1 11 20,4  -0,1675     

 20,2 12 20,3  0,0037     

 20,6 13 20,3  -0,0804     

821 6,7 14 6 537,5 0,4327 3,2400 -0,0006 3,2394 23,2464 

  



 

 

Pkt 

nr 

Avst B Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

821 20,3 15 20,1  -0,5537     

 20,4 16 20,7  -0,0280     

 20,2 17 20,3  0,0565     

 20,4 18 20,6  0,2820     

 20,1 19 20,6  1,0234     

 20,4 20 20,4  1,1636     

 20,1 21 20  1,2684     

 20 22 20,5  0,5363     

 19,7 23 20,6  0,2742     

 19,7 24 20,1  -0,1611     

 19,8 25 20,4  -0,2699     

 20 26 20,5  -0,3505     

 20,3 27 20,4  -0,3658     

 20,6 28 20,6  -0,1920     

 20,7 29 20,7  -0,2305     

 20,8 30 20,9  -0,1723     

 20,6 31 21,3  -0,4099     

822 17,5 32 17 727,3 0,5141 2,3850 -0,0008 2,3842 25,6306 

  



 

 

Pkt nr Avst B Uppst Avst F Längd Fall/stigning 

vid 

uppställning 

Fall/stigning 

mellan 

punkter 

Förbättring Förbättrad 

höjdskillnad 

Höjd efter 

utjämning 

822 20,7 33 22,1  -1,1632     

 19,5 34 20,2  -0,2314     

 20 35 20,2  -0,3867     

 19,8 36 20,3  0,2185     

 19,8 37 20,3  -0,0100     

 20,2 38 20,2  0,2643     

 20,6 39 20,1  1,1431     

 20,8 40 20,5  1,2283     

 19,8 41 20,5  1,1652     

 20,4 42 20,1  1,5239     

66 11,6 43 11,9 429,6 0,7433 4,4952 -0,0005 4,4947 30,1253 

 20,4 44 20,8  -1,2486     

 19,6 45 20,4  -0,6901     

 19,5 46 20  0,1113     

 19,5 47 19,8  -0,2006     

 19,2 48 20  -0,1264     

 19,4 49 20,1  0,0028     

 19,4 50 20,1  0,0971     

 19,6 51 20,1  0,1113     

362 11,4 52 11,2 340,5 0,0312 -1,9119 -0,0004 -1,9123 28,2130 

Total längd    

 

2034,9 

 

 

( 

 

 

 

 

  (28,2153) 

f = -0,0023 

Godkänt slutningsfel enligt HMK-Ge:S 5,7 mm



 

 

Bilaga 3: Data för statistiskt test 

 

 

 

    

Mätare: Per-Erik Lindén, Stefan Rosenqvist  

  

  

    

Väder: Varierande 

    

  

    

Instrumenttyp: Leica Sprinter 100, Datum: 20-05-11 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

j                   
  j                   

  

  mm mm mm mm mm
2 

 

mm mm mm mm mm
2 

1 1589 1445 144 0,61 0,37 21 1596 1452 144 -0,07 0,00 

2 1584 1440 144 0,71 0,50 22 1589 1446 143 0,13 0,02 

3 1588 1444 143 1,01 1,02 23 1592 1449 143 0,04 0,00 

4 1589 1443 145 -1,09 1,19 24 1588 1445 144 -0,27 0,07 

5 1590 1446 145 -0,29 0,08 25 1591 1447 144 -0,46 0,22 

6 1586 1441 145 -0,89 0,79 26 1583 1439 144 -0,76 0,59 

7 1587 1443 145 -0,19 0,04 27 1570 1426 144 -0,77 0,59 

8 1590 1445 145 -0,49 0,24 28 1562 1419 143 0,24 0,06 

9 1583 1439 144 0,41 0,17 29 1568 1425 143 0,63 0,40 

10 1586 1441 145 -0,89 0,79 30 1565 1422 143 0,24 0,06 

11 1438 1582 144 0,71 0,50 31 1424 1567 144 -0,07 0,00 

12 1436 1581 145 -0,19 0,04 32 1427 1571 144 -0,07 0,00 

13 1443 1587 143 1,11 1,23 33 1431 1575 143 0,04 0,00 

14 1438 1583 145 -0,99 0,98 34 1445 1589 144 -0,07 0,00 

15 1438 1582 144 0,71 0,50 35 1447 1591 144 -0,46 0,22 

16 1444 1590 145 -0,89 0,79 36 1441 1584 144 -0,27 0,07 

17 1448 1592 144 0,71 0,50 37 1436 1579 143 0,43 0,19 

18 1450 1594 144 0,71 0,50 38 1427 1571 143 0,24 0,06 

19 1456 1602 146 -1,29 1,66 39 1427 1570 142 1,13 1,29 

20 1453 1597 144 0,51 0,26 40 1444 1587 143 0,13 0,02 

Σ 30317 30315 2886 0,00 12,18 Σ 30154 30152 2869 0,00 3,85 


