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Sammanfattning 
 
I och med utvecklingen av globala satellitnavigeringssystem (GNSS) har Sverige, 
genom Lantmäteriet, skapat ett globalt anpassat referenssystem för både nationell 
och lokal användning kallat SWEREF 99. Med GNSS kan mätningar i SWEREF 
99 idag göras med en mätosäkerhet från några meter, ner till centimeter beroende 
på metod. Sedan 2007 används SWEREF 99 som nationellt referenssystem för 
både mätning och kartframställning.  

Vid Forsmarks kärnkraftverk används i dagsläget ett lokalt referenssystem kallat 
Forsmark TUZ. Vid användning av GNSS måste erhållna koordinater 
transformeras för att få dem i det lokala systemet. Detta medför att en del av 
GNSS-teknikens fördelar vad gäller mätosäkerhet går förlorad. I takt med att 
tekniken går framåt och det blir allt vanligare att utbyta lägesbunden information 
mellan olika parter underlättas arbetet av att alla arbetar i ett gemensamt 
referenssystem.  

Det här examensarbetet har som syfte att utreda förutsättningarna för ett byte från 
det lokala referenssystemet Forsmark TUZ till det nationella SWEREF 99. 
Målsättningen är att avgöra om Forsmark TU (den horisontella delen av Forsmark 
TUZ) är tillräckligt homogent för att vara underlag för ett systembyte, och om så 
är fallet ta fram transformationsparametrar för ett sådant byte. Mätmetoden som 
användes för att skapa underlag för referenssystembytet var statiska GNSS-
mätningar, dessa visade på en mätosäkerhet mindre än 1 cm för de nio inmätta 
passpunkterna i SWEREF 99.  

Forsmark TU kontrollerades genom inpassning med hjälp av nio punkter dels med 
unitär transformation, och dels med Helmerttransformation, till detta användes 
programvaran Gtrans. Inpassningen kunde inte påvisa några grova fel. Detta 
gällde för båda transformationsmetoderna. Emellertid visade residualerna för de 
båda typerna av inpassning ovanligt stora värden för flertalet av punkterna, vilket 
ändå gjorde att passpunkterna inte ansågs pålitliga. Slutsatsen är att Forsmark TU 
inte verkar vara homogent, och det är inte lämpligt att ta fram några 
transformationsparametrar, varför inga sådana presenterats.  
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Abstract 
 
The Swedish mapping, cadastral and land registration authority (Lantmäteriet) 
has, as a consequence of the development of Global Navigation Satellite Systems 
(GNSS), introduced a globally tied reference frame for both surveying and 
mapping in Sweden called SWEREF 99. Today the uncertainty achievable with 
GNSS can be between a few meters to some millimetres depending on method. 

The situation at the nuclear power plant in Forsmark, when it comes to reference 
frames, is that they use a local reference frame called Forsmark TUZ for their 
geographical information. To be able to use measurements from satellite 
techniques a transformation has to be performed. Since there is always a loss of 
quality when performing a transformation some advantages achieved with GNSS 
will be lost. As the technique constantly is developing the need for an accurate 
reference frame is high. Also the exchange of geographical data increases and will 
benefit from a unified reference frame. The exchange and work with geographical 
data will be more efficient for everyone working in the same system. 

The aim of this Bachelor’s thesis is to investigate the preconditions for a change 
of reference frame to SWEREF 99 at the nuclear power plant in Forsmark. The 
objective is to determine whether or not Forsmark TU is sufficiently 
homogeneous for the change and if so, present transformation parameters for the 
operation. The surveying technique used was static relative GNSS measurements 
with post-processing. The results of the measurements showed an uncertainty at 
sub-centimetre level. 

The fitting of the local frame onto SWEREF 99 was done using a conformal 
transformation both with and without a scale factor in the software Gtrans. The 
result showed no gross errors. The residuals for both types of transformation were 
bigger than expected, which indicates that these points are unreliable. The 
conclusion is that Forsmark TU does not seem to be homogeneous, and it is not 
suitable to present any transformation parameters.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
I och med utvecklingen av globala satellitpositioneringssystem (GNSS – Global 
Navigation Satellite Systems) och att deras användningsområden har ökat kraftigt 
de senaste 20 åren, har behov av ett världsomspännande referenssystem uppstått. 
Ett gemensamt sådant underlättar utbyte av geografisk information på 
internationell nivå. Varje enskild nation kan tack vare ett internationellt 
referenssystem realisera ett eget landsomfattande referenssystem utifrån det 
internationella.  

Det amerikanska satellitpositioneringssystemet GPS (Global Positioning System), 
har varit tillgängligt för noggrann positionering sedan mitten av 1990-talet, varför 
ett referenssystem som är knutet till detta är att föredra. GPS använder 
referenssystemet World Geodetic System 1984 (WGS 84), som i sin tur ligger 
mycket nära det internationellt accepterade referenssystemet International 
Terrestrial Reference System (ITRS). ITRS har av den anledningen blivit infört 
som referenssystem i många länder, bland annat sedan 2001 i Sverige under den 
nationella benämningen SWEREF 99.  

Från år 2007 arbetar Lantmäteriet enbart i SWEREF 99 och ca 70 % av Sveriges 
kommuner har sedan dess gått över till det tredimensionella systemet. Även 
myndigheter och andra organisationer som hanterar lägesbunden information 
byter till SWEREF 99; exempelvis funderar Forsmarks kärnkraftverk (FKA) på 
att gå över. I dagsläget arbetar FKA i ett lokalt referenssystem och då FKA har 
flera utomstående samarbetspartners och anlitar konsulter och entreprenörer för 
många av de arbeten som involverar koordinatsatta punkter försvåras utbyte av 
geografisk information. Till exempel har Östhammars kommun, där FKA är 
beläget, gått över till SWEREF 99 (Östhammars kommun, 2010). Med stor 
sannolikhet kommer även Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att ställa krav 
på SWEREF 99 som referenssystem vid FKA, då de har lämnat in en ansökan 
(mars 2011) om att få bygga Kärnbränsleförvaret, ett slutförvar för använt 
kärnbränsle, i just Forsmark (Svensk Kärnbränslehantering AB, 2011). En stor del 
av maskinparken vid en anläggning styrs nämligen numera av GNSS, med 
SWEREF 99 som referenssystem. Utifrån ovanstående beskrivning, är det 
angeläget att FKA går över till SWEREF 99. 

1.1.1 Plana referenssystem i Sverige 
 

I Sverige, liksom i många andra länder, har referenssystem för kartläggning och 
geodetisk mätning historiskt sett varit uppdelade i två system: ett i plan och ett i 
höjd (Engberg & Lilje, 2008). Uppdelningen har framför allt att göra med 
höjdsystemets referensyta geoiden, som är svår att hantera i ett tredimensionellt 
system. Lantmäteriet har under 1900-talet genomfört två rikstrianguleringar i 
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Sverige som underlag till olika referenssystem i plan, vilka fortfarande är i bruk. 
Under 1900-talets första hälft utfördes den ena, som allmänt kallas för andra 
rikstrianguleringen. Detta nät, kallat Rikets triangelnät 38 (RT 38) har en 
punkttäthet på 3–4 punkter/kvadratmil (figur 1). De plana koordinaterna 
presenteras i Gauss konforma projektion, där det rikstäckande systemet är 
RT 38 2,5 gon V 0: –15. Mellan 1967 och 1982 utfördes den tredje 
rikstrianguleringen som kallas RT 90.  

 
Punkttätheten ökade markant, från RT 38:s 366 till RT 90:s ca 3800 punkter (figur 
1), vilket gjorde att landet fick en bättre täckning och spridning på punkter 
(Lantmäteriet, u.å.c, u.å.d).  

Det nya tredimensionella nationella referenssystemet SWEREF 99 är en 
realisering av det europeiska systemet ETRS 89 (European Terrestrial Reference 
System), som i sin tur baseras på det internationella referenssystemet ITRS. 
Systemet skapades från början enbart för användning med GNSS (Engberg, 
Andersson, Jivall, Lilje & Reit, 2002). Lantmäteriet har sedan införandet år 2001 
strävat efter att kunna använda SWEREF 99 för alla typer av geodetisk mätning 
och även för kartframställning (Engberg m.fl., 2002). Eftersom Lantmäteriet inte 
har något inflytande på kommunernas arbete, utan endast kan ge råd och bistå 
med grundläggande kartmaterial, kan varje kommun själv upprätta lokala 
referenssystem utifrån det nationella. Detta har lett till att det år 2002 
uppskattningsvis fanns 500–600 lokala referenssystem i Sverige (Engberg m.fl., 
2002).  Lantmäteriet vill med ett nytt nationellt referenssystem skapa en mer 

Figur 1. Triangelkonfigurationer för RT 38 till vänster och RT 90 till 
höger.  © Lantmäteriet. Medgivande 2012-05-10. 
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homogen situation och underlätta utbyte av geografiska data (Kempe, 2009). 
Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en 
informationsbroschyr tillsammans med Lantmäteriet för att kunna nå ut till alla 
kommuner och underlätta i arbetet med införandet av ett gemensamt 
referenssystem (Sveriges kommuner och landsting, 2010). Även våra grannländer 
Finland, Norge och Danmark har följt med i utvecklingen och infört nya 
nationella referenssystem med global anknytning (Koivula m.fl., 2007; 
Kartverket, 2009 & Kort & Matrikelstyrelsen, u.å.).  

För att kunna avbilda ett tredimensionellt referenssystem på ett plan krävs en eller 
flera projektioner. För Sveriges del har Gauss konforma projektion använts för de 
tidigare referenssystemen i plan och så blev även fallet för kartprojektionen av 
SWEREF 99. För rikstäckande angelägenheter som t.ex. kartläggning och ett 
gemensamt koordinatsystem har SWEREF 99 TM skapats. Sverige har dessutom 
delats in i 12 zoner för lokala projektioner, zoner som ligger som avlånga nord-
sydliga band över Sverige, för att underlätta arbete på lokal nivå (Lantmäteriet, 
u.å.e). 

1.1.2 Forsmarks kärnkraftverk och dess lokala referenssystem 
 

Forsmarks kärnkraftverk är Sveriges yngsta kärnkraftverk. Den första reaktorn 
togs i bruk 1980 och efter det följde start av reaktor 2 och reaktor 3, 1981 
respektive 1985. I dagsläget har FKA drygt 1000 anställda (Vattenfall, 2012). 
Kärnkraftverket och SKB:s anläggning för kortlivat radioaktivt avfall är beläget 
vid kusten utanför Forsmarks bruk, ca 9 mil söder om Gävle och ca 14 mil norr 
om Stockholm. Vid byggnationen under 1970-talet av Forsmarks kärnkraftverk 
etablerades ett lokalt referenssystem över området benämnt Forsmark TUZ. Det 
nationella referenssystemet i plan RT 38 och Rikets höjdsystem 70 (RH 70) 
användes för att definiera Forsmark TUZ. År 1986 upprättade Lantmäteriet en 
primärkarta över området kring kärnkraftverket och det är den kartan FKA idag 
använder som bakgrund för all lägesbunden information (Brising, 2007). FKA:s 
lokala referenssystem Forsmark TUZ definierar tekniska norr med en 
vridning motsols från geografiska norr, enligt figur 2. 

Figur 2. Principskiss över Forsmark TUZ och dess vridning i förhållande till 
geografiska norr. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet. Medgivande I2012/0021. 
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FKA presenterar fortfarande sina markbundna koordinater i Forsmark TUZ. FKA 
har även ett stort antal koordinatsatta punkter invändigt på anläggningen vilka inte 
är aktuella för ett byte eftersom de bildar ett lokalt nät som inte kräver nationell 
eller global anknytning. Vidare anser FKA att det finns allt för mycket 
dokumentation knuten till de invändigt belägna punkterna, vilket gör att det inte 
anses meningsfullt att transformera dem till ett nytt system. Höjder redovisas i 
RH 70 med ett tillägg på exakt 100 m. FKA ser i dagsläget ingen anledning till att 
gå över till det senaste nationella höjdsystemet RH 2000 (J. Eklund, personlig 
kommunikation, 10 april 2012). Eftersom detta arbete endast kommer att behandla 
de plana koordinaterna kommer Forsmark TUZ i fortsättningen att benämnas 
Forsmark TU.  

SKB, som ligger i anslutning till kärnkraftverket, har sedan ett antal år arbetat i 
RT 90 2,5 gon V efter att ha skapat ett transformationssamband från Forsmark 
TU. De har, i likhet med FKA, väckt tanken om att gå över till SWEREF 99. Vid 
ett byte hos SKB kommer Lantmäteriets samband mellan RT 90 och SWEREF 99 
att användas. Dock är ett beslut om byte ännu inte fastslaget (U. Brising, personlig 
kommunikation, 22 maj 2012). 

 

1.2 Syfte och målsättning 
 
Examensarbetet syftar till att undersöka förutsättningarna för ett byte från det 
lokala referenssystemet Forsmark TU till SWEREF 99 vid Forsmarks 
kärnkraftverk. Målsättningen är att avgöra om Forsmark TU är tillräckligt 
homogent för att vara underlag för ett systembyte, och om så är fallet ta fram 
transformationsparametrar för ett sådant byte. 

 

1.3 Tidigare studier 
 
Arbetet med att byta nationellt referenssystem i Sverige har skapat ett flertal 
rapporter och informationsblad publicerade av Lantmäteriet. Det har även skrivits 
flera examensarbeten om övergång till SWEREF 99. Fokus i dessa rapporter och 
examensarbeten har legat på vad som bör beaktas vid ett byte och hur arbetet bör 
gå till. Några studier har även jämfört olika typer av transformationsmetoder och 
kontroller av dessa. 

Hegner och Engberg (2008) beskriver arbetet med att gå över till det nya 
referenssystemet SWEREF 99 (samt höjdsystemet RH 2000) i Umeå kommun. 
Kommuner och andra organisationer har tidigare använt lokala referenssystem 
blandade med äldre nationella system för att samla in och redovisa geografisk 
information. I Umeå kommuns fall ledde detta till att de hade omkring 10 olika 
referenssystem i plan i kommunen. Inför bytet gjordes en analys av det befintliga 
nätet och för att ta fram transformationsparametrar användes kända punkter med 
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liten osäkerhet som gemensamma punkter. Mätmetoden som främst användes för 
att koordinatbestämma lokala punkter i SWEREF 99 var statisk GNSS-mätning. 
Ett test av transformationsmetod, där en direkt projektion (tillsammans med en 
korrektionsmodell) och en 2D-Helmerttransformation jämförs, visar att 
Helmerttransformationen passar bäst i Umeå kommuns fall. Ett par slutsatser som 
dras av arbetet är att med det nationella referenssystemet underlättas utbyte av 
geografiska data, och generellt arbete med GNSS.  

Examensarbetet av Nilsson (2009) behandlar byte till SWEREF 99 i Oskarshamns 
kommun. Till skillnad från Umeå kommun byts enbart det plana systemet. 
Metoden som används för att mäta in passpunkter i SWEREF 99 är i detta fall 
nätverks-RTK. Kommunen har två koordinatsystem med koppling till de två 
tidigare referenssystemen RT 38 och RT 90. Transformationssamband och en 
restfelsmodell togs fram till vart och ett av de två systemen i programvaran 
Gtrans. För att kontrollera transformationsparametrarna gjordes två typer av 
tester. Det första testet använde ett rutnät av påhittade punkter för transformation. 
Transformationen gjordes med och utan restfelsinterpolation. Skillnaden mellan 
de två resultaten blev det interpolerade restfelet för varje punkt. Genom att 
jämföra de påhittade punkternas restfel med passpunkternas kan resultatet för den 
kommande primärkartstransformationen uppskattas på förhand. Det andra testet 
innebar en jämförelse av ett antal punkters GNSS-inmätta koordinater med deras 
transformerade koordinater. Båda testerna ger en uppfattning om hur bra kvalité 
transformationsparametrarna har, men författaren anser att det krävs mer underlag 
för att parametrarna och resultatet ska kunna ses som väl kontrollerade. Resultatet 
överensstämmer dock med andra kommuners resultat efter referenssystemsbyte. 

Edvardson och Karlsson (2007) har med sitt examensarbete tagit fram en 
handledning för ett referenssystembyte för kommuner och andra organisationer 
samt jämfört transformationsfunktionen i programvarorna Gtrans och ArcMap. 
Handledningen tar upp ett antal punkter som bör beaktas: inventering av berörda 
och samarbete mellan dessa, information om bytet, tidsplan, val av mätmetod och 
införandestrategi, tillgång till personal och utrustning och behov av 
kompletterande mätningar. Jämförelsen mellan programvarorna visar att ArcMap 
ger det bästa resultatet. 

Det har även utförts studier utomlands. González-Matesanz, Dalda & Malpica 
(2006) beskriver en studie av olika transformationsmetoder för 
referenssystemsbyte från det nationella referenssystemet ED 50 (European Datum 
1950) till ETRS 89 i Spanien. ED 50 var tidigare det gemensamma systemet för 
hela Europa innan ETRS 89 skapades för att tillfredsställa behovet av ett 
tredimensionellt system för GNSS. Eftersom Spanien ligger i kanten av ED 50 
passade det inte över hela landet, vilket gjorde att flera lokala system skapades. 
Spanien strävar efter att kunna ha ett gemensamt system i landet för att underlätta 
användandet av GNSS och effektivisera utbytet av geografiska data.  I och med 
GNSS har Spanien upprättat ett nät med referensstationer kopplat till ETRS 89. 
Detta har gjort att det finns en stor mängd punkter med koordinater i både ED 50 
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och ETRS 89. Några av dessa punkter användes i studien för att få fram 
transformationssamband och hitta den bäst lämpade metoden för Spanien. 
Metoderna är 5- och 7-parameterstransformationer, polynomtransformation samt 
ett antal ”förvrängningsmodeller”. Den sista metoden innebar en studie av fyra 
olika typer av modeller: ”regression”, ”least squares collocation”, ”minimum 
curvature surfaces” och ”rubber-sheet model”. Resultatet visar att de olika 
förvrängningsmodellerna presterade likvärdigt. Valet av modell görs efter 
behoven för nätet, och i Spaniens fall passar ”minimum curvature surfaces” bäst. 

 

1.4 Teori 
 
Den vanligaste mätmetoden som används vid ett referenssystembyte i plan är 
statisk GNSS-mätning. En annan typ av GNSS-mätning som ofta används, mycket 
tack vare sin användarvänlighet, är realtidskinematiska (RTK) mätningar i ett 
nätverk av fasta referensstationer, s.k. nätverks-RTK. Oavsett metod för mätning 
med hjälp av satelliter, erhålls koordinater beräknade utifrån referensellipsoiden 
WGS 84 (Schofield & Breach, 2007). Det är en av de ellipsoider som bäst passar 
en global geoid. Geodetic Reference System 1980 (GRS 80), som är den ellipsoid 
som Sveriges referenssystem SWEREF 99 baseras på, skiljer sig med endast 0,1 
mm på halva lillaxeln från WGS 84. Skillnaden mellan WGS 84 och SWEREF 99 
anses vara mindre än 0,5 m (Lantmäteriet, u.å.b). 

Det finns flera felkällor att ta hänsyn till vid en GNSS-mätning. Dels påverkar 
atmosfären (troposfären och jonosfären) satellitsignalens väg ner till mottagaren, 
dels kan signalen reflekteras från, och störas av, objekt i närheten av mottagaren 
(flervägsfel). Utöver dessa tillkommer osäkerheter i ban- och klockparametrar för 
satelliterna samt antennfel för mottagaren (Lantmäteriet m.fl., 2011). Antennens 
elektriska centrum, som är den position satellitsignalen mäter mot, kan skilja sig 
från antennens geometriska centrum, vilket kan ge skillnader i position från 
millimeter till centimeter. Med kalibreringstabeller som antenntillverkarna 
tillhandahåller kan hänsyn för detta tas (Lantmäteriet m.fl., 2011).  

1.4.1 Statisk mätning 
 

Statisk mätning minimerar, eller eliminerar, flera av de ovan nämnda felkällorna 
genom långa observationstider och genom att det är en relativ mätmetod. 
Beroende på hur långt avståndet mellan mottagarna är och tillgången till satelliter 
kan observationstiden variera, men en rekommendation för snabba observationer 
med korta baslinjer är 2–10 min och från 45 min upp till flera timmar för längre 
avstånd (>10km) (Hoffmann-Wellenhof, Lichtenegger & Colins, 2001; Schofield 
& Breach, 2007). Denna metod uppnår den bästa mätosäkerheten av alla typer av 
GNSS-mätmetoder, i allmänhet några millimeter i plan och cirka det dubbla i 
höjd. En studie utförd med statisk mätning av Garrido, Giménez, de Lacy & Gil 
(2010), där programvaran Bernese 5.0 användes för efterberäkningarna, visar 
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osäkerheter på 2 mm i plan och 4 mm i höjd. I många länder finns det tillgång till 
permanenta referensstationer som ofta upprättats och sköts av landets 
lantmäterimyndighet. I Sverige har Lantmäteriet upprättat ett nätverk kallat 
SWEPOS, som har ca 300 stationer vilka kan användas som referensstationer 
(Lantmäteriet m.fl., 2011). För att kunna utnyttja SWEPOS-stationernas data vid 
egen efterberäkning krävs ett abonnemang hos SWEPOS. Det går även att skicka 
mätdata, i RINEX-format, till SWEPOS beräkningstjänst där efterberäkning görs i 
programvaran Bernese (SWEPOS, u.å.). Bernese är ett avancerat 
beräkningsprogram som används för GNSS-beräkningar världen över (Bernese 
GPS Software, 2011). 

1.4.2 Nätverks-RTK 
 

RTK är relativ bärvågsmätning som utförs i realtid. När mottagaren ansluter till 
flera referensstationer, kallas metoden nätverks-RTK. I Sverige används 
SWEPOS som nätverk. Nätverks-RTK ger inte samma låga mätosäkerhet som 
statisk mätning gör, men en undersökning av Mårtensson, Reshetyuk & Jivall 
(2012) visar att i Sverige är det möjligt att uppnå en osäkerhet på 10 mm i plan 
och 16 mm i höjd. En annan undersökning av osäkerheter för nätverks-RTK, 
utförd i Storbritannien av Aponte, Meng, Hill, Moore, Burbidge & Dodson 
(2009), visar på osäkerheter på 10–50 mm. De gjorde även statiska mätningar som 
gav resultat med en osäkerhet kring 10 mm. Fördelar med nätverks-RTK är att 
metoden är snabb, koordinater kan erhållas direkt och att inget efterarbete krävs. 
Nackdelarna är det krävs god GSM/GPRS-täckning för att kunna koppla upp mot 
referensnätverket och att mätosäkerheten är relativt stor. Dessutom krävs ett 
betalabonnemang hos SWEPOS för att kunna använda nätverket. Dock har 
metoden använts sparsamt för det ändamål som den här rapporten avser, varför 
den inte presenteras närmare. 

1.4.3 Transformation mellan referenssystem 
 

Det finns en mängd olika typer av transformationer och varje transformation är 
utformad efter de egenskaper den ska påvisa, detta påpekar både Wu & Hill 
(2005) och González-Matesanz, Dalda & Malpica (2006). För att transformera 
plana koordinater mellan två referenssystem används någon form av inpassning, 
exempel på sådana transformationsmetoder är unitär och Helmert. Helmert-
transformationen är den vanligaste av dessa. Den använder fyra parametrar: en 
skalfaktor ( ), en rotation ( ) och två translationer (  och ), och beskrivs 
enligt HMK-Ge:D (1996, s. 129):  

 

	 ∙ ∙ cos ∙ ∙ sin 	

	 ∙ 	 ∙ sin ∙ ∙ cos 	

 

(1) 
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där  och  är koordinater i från-systemet och 	och 	är resultatet av 

transformationen i till-systemet. 

Unitär transformation skiljer sig från Helmerttransformation genom att den inte 
påverkar skalan. Förutom unitär- och Helmerttransformation som är välkända, har 
Lantmäteriet tagit fram en ny transformation som kallas direkt projektion. Den är 
lämplig för transformation från lokala tvådimensionella koordinatsystem till 
tredimensionella, som exempelvis är fallet i Sverige vid övergång från RT 90 till 
SWEREF 99 (Engberg & Lilje, 2006). Reit (1997) beskriver metoden som en 
förenklad version av en Helmerttransformation. För transformation mellan ett 
referenssystem i plan (t.ex. RT 90) och SWEREF 99 förespråkar Lantmäteriet 
denna metod, ett dokument med de exakta formlerna kan ses på Lantmäteriets 
hemsida (Lantmäteriet, u.å.a). 

Ett osäkerhetsmått som används vid transformationen är viktsenhetens 
standardosäkerhet (grundmedelfelet), , som beräknas enligt ekvation (2) 
(Hallert, 1967).  och  representerar residualerna för en passpunkts 

koordinatvärden,  anger antalet passpunkter och  står för antalet 
transformationsparametrar (Unitär = 3, Helmert = 4).  

 

∑ 	
2

 

  

(2) 
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2 Metod 

2.1  Fältarbete 
 
FKA tillhandahöll en förteckning över alla koordinatsatta punkter på området 
angivna i Forsmark TU och RH 70, samt en karta i CAD-formatet DWG där alla 
punkter fanns markerade. För att se om förteckningen stämde överrens med kartan 
gjordes en kontroll av dokumenten. Därefter valdes ett antal punkter ut och en 
rekognosering av dessa punkter gjordes i fält, se bilaga 1. Rekognoseringen 
medförde ett urval av nio punkter som ansågs lämpliga (tabell 1 och figur 3). De 
valdes ut med tanke på sikt, närliggande reflekterande ytor och elektroniska 
störningsobjekt, i enlighet med rekommendationer i Hoffman-Wellenhof m.fl. 
(2001). I HMK-Ge: GPS (1996) kan läsas att valet av antal punkter beror på 
områdets storlek, men bör vara minst fyra stycken. Vidare rekommenderar HMK-
Ge: GPS (1996) att punkterna som ska mätas in bör omge de punkter som ska 
transformeras. 

Punkterna koordinatbestämdes med hjälp av statiska GNSS-mätningar i 
SWEREF 99 18 00, som är den aktuella kartprojektionen för Forsmark. 
Utrustningen som användes var två mottagare (med inbyggd antenn) 
Leica Viva GS15, två mottagare Leica Viva GS 10 med tillhörande lös antenn 
AS10 samt en fältdator Leica Viva CS15 till varje mottagare. Instrumenten 
monterades på stativ som placerades över punkterna. Mätningarna utfördes enligt 
tabell 2. 

Punkt T U 
268 3 880,550 4 238,450 
303 5 867,170 2 538,540 
455 6 322,740 3 092,020 
3020 7 610,790 2 174,060 
8604 8 076,530 938,480 
8608 6 634,290 2 132,320 
8609 6 634,201 2 506,351 
8612 5 957,480 1 709,440 
10000 3 895,270 1 979,170 

Figur 3. Karta över punkternas placering 
runt kärnkraftverket i Forsmark.  
Bakgrundskartan: © Lantmäteriet 
Medgivande I2012/0021. 

N
Tabell 1. Koordinater för de nio utvalda 
punkterna presenterade i koordinat-
systemet Forsmark TU. 
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Observationstiden vid statisk mätning rekommenderas enligt HMK-Ge:GPS 
(1996, s. 44) att vara 45–60 min; i senare rekommendationer, som t.ex. i Lilje, 
Engfeldt & Jivall (2007, s. 37), anges observationstiden till 20 min och vid snabb 
statisk mätning för baslinjer upp till ca 30 km till 5–20 min. För att vara på den 
säkra sidan valdes 30 min i den här studien. 

 

                                          Tabell 2. Schema för förflyttning av GNSS-mottagare. 

 

 

 

 

 

2.2 Bearbetning i Leica Geo Office 
 
Rådata samt antenntyperna som användes importerades till programvaran Leica 
Geo Office (LGO). Observationsdata för punkt 455 exporterades till RINEX-
format och skickades till SWEPOS beräkningstjänst. Koordinater erhållna från 
SWEPOS ersatte sedan de inmätta koordinaterna för punkt 455 och en beräkning 
av baslinjer gjordes (figur 4). Programmets ”default”-parametrar valdes, vilket 
bl. a. innebar att troposfärsmodellen Hopfield och utsända bandata (broadcast 
ephemeris) användes. Till sist gjordes en minsta-kvadratutjämning av 
mätningarna. 

Som en kontroll av de beräknade koordinaterna kontrollmättes baslinjen mellan 
punkt 8609 och 8608 med hjälp av en totalstation Leica Viva TS15. Eftersom det 
inte var fri sikt från den ena punkten till den andra gjordes en indirekt mätning av 
avståndet vilket beräknades med hjälp av cosinussatsen. Det erhållna avståndet 
jämfördes sedan med avståndet mellan punkterna beräknat ur koordinater (bilaga 
2). 

Mottagare/ 
Session 

I II III IV V VI 

A 455 455 8609 3020 455 455 
B 8609 8612 8612 8604 10000 10000 
C 8608 303 303 8608 8608 8608 
D    8612 8612 268 
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2.3 Kontroll av Forsmark TU 
 
För att kontrollera det lokala referenssystemet utfördes en inpassning med unitär 
och Helmerttransformation, där de nio inmätta punkterna med kända koordinater i 
Forsmark TU (tabell 1) och SWEREF 99 18 00 (tabell 3) användes som 
passpunkter. Programvaran Gtrans (utvecklad av Lantmäteriet) användes för att 
utföra inpassningen. Inpassningsmodulen i Gtrans använder två 
tyngdpunktsreducerade system för att skatta transformationsparametrarna (L. E. 
Engberg, geodet på Lantmäteriet, personlig kommunikation, 31 januari 2013), se 
ekvation (3) nedan: 

	

 

där  och  är koordinater i till-systemet och  och  representerar x- och 
y-koordinat för tyngdpunkten i till-systemet. 	och  är koordinater i från-

systemet och  och   är x- och y-koordinater för tyngdpunkten i från-

Figur 4. Skiss över baslinjerna 
inmätta statiskt med GNSS. 

(3)
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systemet. Parametrarna  och  fås genom skalfaktorn ( ) och vridningsvinkeln 
( ) för transformationen, enligt ekvationer (4) och (5): 

cos  

sin  

Detta innebär att translationerna inte är parametrar i utjämningen utan de kan i 
efterhand beräknas som funktioner av parametrarna  och , se ekvation (6) och 
(7): 

 

 

 

 

där  och  är x- och y-koordinat för från-systemets origo i till-systemet. 

Inpassningsmodulen har en kvalitétskontroll av utjämningen i form av ett 
statistiskt test, s.k. datasnooping, som på vald konfidensnivå pekar ut punkter som 
avviker från ett visst tröskelvärde. Programmets förinställda tröskelvärde är 95 %. 
Efter inpassning med unitär och Helmerttransformation pekades i båda fallen 
punkt 8604 ut som avvikande. Punkten uteslöts och en ny inpassning med 
resterade punkter gjordes. För att undersöka om punkten som togs bort verkligen 
var förknippat med ett grovt fel gjordes ytterligare en analys med hjälp av en 
hypotesprövning. Hypotesen var: 

H0: skillnaden mellan transformationsparametrarna = 0 
H1: skillnaden mellan transformationsparametrarna ≠ 0 

Var skillnaden statistiskt signifikant torde punktens koordinater innehålla ett grovt 
fel och uteslutas från inpassningen. Testets kritiska värde valdes utifrån en t-
fördelning med 95 % konfidensnivå, se bilaga 3 för utförliga beräkningar. 
Analysen gjordes på samma sätt för Helmert- som för unitär transformation. 

  

(6) 

(7) 

(4) 

(5) 
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3 Resultat 
 
Efter beräkning genom SWEPOS beräkningstjänst erhölls koordinater för punkt 
455, dessa tillsammans med koordinater för övriga punkter som beräknats i LGO 
visas i tabell 3. Samtliga punkter har en mätosäkerhet som är mindre än 1 cm. 
Eftersom punkt 455 användes som utgångspunkt för beräkningar av övriga 
punkters koordinater är standardosäkerheten på den satt till 0 m. Kontrollen av 
avståndet mellan punkter 8609 och 8608, inmätt med GNSS och med totalstation, 
visar på en avvikelse på 2 mm (bilaga 2) vilket stödjer resultatet i LGO. 

Tabell 3. Koordinater för punkter inmätta statiskt med GNSS samt deras standardosäkerheter (u). 
Referenssystem: SWEREF 99 18 00. 
 
Punkt N E u(N) u(E) 
268 6 701 737,841 159 948,367 0,0026 0,0020 
303 6 699 179,031 159 410,900 0,0048 0,0032 
455 6 699 339,860 158 712,287 0,0 0,0 
3020 6 697 826,686 158 251,348 0,0060 0,0043 
8604 6 696 563,391 158 635,862 0,0037 0,0027 
8608 6 698 389,282 159 050,729 0,0016 0,0013 
8609 6 698 685,755 158 822,678 0,0051 0,0035 
8612 6 698 466,947 159 845,005 0,0041 0,0031 
10000 6 699 938,452 161 314,745 0,0017 0,0014 
 

Efter unitär inpassning var viktsenhetens standardosäkerhet 53 mm. Residualerna, 
se tabell 4, är för ett antal punkter ovanligt stora där punkt 8604 sticker ut. Enligt 
Gtrans statistiska test är det också punkt 8604 som flaggas som avvikande. 
Hypotesprövningen visade dock att punkten inte innehåller något grovt fel (bilaga 
3). Inpassning med en Helmerttransformation visade att viktsenhetens 
standardosäkerhet blev 46 mm med samtliga nio punkter involverade. Även här 
flaggades punkt 8604 som avvikande, men kunde inte anses innehålla ett grovt fel 
efter hypotesprövningen. Residualerna, som kan ses tabell 5, är relativt stora för 
flertalet av punkterna. 

Tabell 4. Residualer efter inpassning  
med unitär transformation för alla nio 
passpunkterna. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Residualer efter inpassning 
med Helmerttransformation för alla nio 
passpunkterna.

 Residualer (m) 
Punkt N E 
268 0,013 -0,039 
303 -0,007 0,030 
455 0,065 0,017 
3020 -0,057 -0,059 
8604 -0,133 -0,057 
8608 0,037 0,019 
8609 0,048 0,024 
8612 0,026 0,024 
10000 0,009 0,040 

 Residualer (m) 
Punkt N E 
268 -0,054 -0,053 
303 -0,014 0,029 
455 0,054 0,031 
3020 -0,032 -0,034 
8604 -0,078 -0,041 
8608 0,049 0,026 
8609 0,053 0,036 
8612 0,036 0,012 
10000 -0,015 -0,006 
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4 Diskussion 

4.1 Val av metoder för mätning och beräkning 
 
Valet av mätmetod grundades på att området som skulle mätas in var begränsat 
och avstånden mellan punkterna var relativt korta. Dessutom fanns det tillgång till 
mer än en GNSS-utrustning. För att få en jämn spridning runt kärnkraftverket 
hade det varit tillräckligt med fyra punkter, men för att få ett större antal 
överbestämningar valdes nio punkter. En avvägning mellan antal mätningar och 
därmed överbestämningar samt tidsåtgången måste alltid göras vid planeringen av 
ett arbete som detta. Många av de punkter som geografiskt var lämpliga 
kandidater till att bli passpunkter kunde inte hittas i fält, vilket begränsade antalet 
användbara punkter att mäta in. Dock eftersträvades att punkterna skulle täcka in 
ett så stort område som möjligt. Eftersom inte någon av de koordinatsatta punkter 
som enligt förteckning skulle finnas i Forsmarks bruk återfanns begränsades nätet 
till det närliggande området kring kärnkraftverket.  

I samråd med Mathias Andersson, ansvarig för geodetisk mätning vid Forsmarks 
kärnkraftverk (personlig kommunikation, 18 april 2012), bestämdes att 
transformationen mellan referenssystemen skulle göras utan skalförändring, för att 
inte ändra förhållanden mellan punkter i ett redan etablerat koordinatsystem. Valet 
blev då givetvis unitär transformation. Helmerttransformation är dock bruklig vid 
transformation mellan två existerande referenssystem med samma medelmeridian 
(Hoffmann-Wellenhof m.fl., 2001). För att se hur mycket det skiljde mellan de två 
typerna av transformationer utfördes därför även en Helmerttransformation. Det 
finns många programvaror för att transformera koordinater. För detta arbete 
valdes Lantmäteriets egenutvecklade programvara Gtrans därför att den ger en 
utförlig statistisk analys av beräknade transformationer. Vid införskaffandet av en 
programvara för FKA:s del är mångsidighet och förmåga att hantera många olika 
filformat eftertraktat enligt en intervju med J. Eklund, gruppchef för 
byggdokumentation vid FKA (personlig kommunikation, 17 maj 2012). En 
programvara som kan hantera många olika format och transformera koordinater är 
FME, ett program utvecklat av Safe Software (Metria, 2012). 

 

4.2 Resultatet 
 
Sex sessioner mättes med statisk GNSS för att kunna beräkna koordinater i LGO 
med god kontroll. Mätosäkerheten för koordinaterna har värden som kan 
förväntas av statiska mätningar. Studien av Garrido, Giménez, de Lacy & Gil 
(2010) visar liknande mätosäkerhet.  

Efter utjämning och analys av de gemensamma punkterna i Gtrans pekades punkt 
8604 ut som osäker både för Helmert- och unitär transformation. Det statistiska 
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testet kunde sedan inte påvisa ett grovt fel, vilket gjorde att alla punkter var 
godkända att användas i inpassningen. De två likartade resultaten från Gtrans gör 
ändå att misstankar väcks kring punkt 8604. Residualerna för de båda 
inpassningarna med relativ höga värden gör också att passpunkterna inte kan 
anses fullt pålitliga. Av viktsenhetens standardosäkerhet kan utläsas att det kan 
finnas en skalfaktor inblandad i nätet eftersom Helmerttransformationen har ett 
bättre resultat än den unitära. Värdena på 53 mm respektive 46 mm indikerar 
också att kvalitén på passpunkterna inte är fullt så bra som 
transformationsområdets storlek kunde ge en föraning om. 

De konstaterade stora avvikelserna på passpunkterna kan tyda på att det finns 
misstag i endera den ursprungliga bestämningen av Forsmark TU, eller i den 
senare bestämningen med hjälp av statisk GNSS. Den senare mätningen har 
genomförts med betryggande kontroll, utjämningen i LGO indikerade exempelvis 
att den största standardosäkerheten för någon koordinatkomponent i nätet skulle 
vara 6 mm. En annan möjlig förklaring till de stora avvikelserna kan vara att 
punkter har rört sig av en eller annan anledning, exempelvis froströrelser på ytligt 
placerade fundament. Tänkvärt är också att nätet etablerades på 1970-talet med 
det relativt glesa RT 38 som utgångspunkt. För att kunna dra några konkreta 
slutsatser kring kvaliteten på passpunkterna och transformationsparametrarna 
skulle fler mätningar behövts, vilket tidsramen för arbetet inte tillät. Slutsatsen av 
det arbete som gjorts landar i att eftersom ett antal av passpunkterna är 
förknippade med stora osäkerheter och att flera av Forsmark TU:s punkter inte 
längre kan hittas i fält begränsas antalet pålitliga passpunkter och i sin tur 
transformationsområdet. Forsmark TU verkar därför inte vara homogent, och det 
är inte lämpligt att ta fram några transformationsparametrar, varför inga sådana 
presenterats.  
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Bilaga 1. Rekognoseringsprotokoll för koordinatsatta 
punkter vid Forsmarks kärnkraftverk 
 
Punkt Placering Sikt mot satelliter 

268 I berg Fri sikt 
301 I betongblock Ok, enstaka tallar runt om 
303 I betongblock Ok, enstaka lövträd runt om 
406 I betongblock Ok, enstaka träd runt om 
407 I betongblock Ok, enstaka lövträd runt om 
408 I betongblock Dålig sikt, flera lövträd runt om 
410 I stenblock Fri sikt 
455 Innanför metallstaket, i betong Fri sikt 
456 Hittades inte - 
2622 I berg (utan rör, endast hål) Fri sikt 
3020 I stenblock Fri sikt 
3033 Hittades inte - 
3034 Hittades inte - 
8601 Hittades inte - 
8602 Hittades inte - 
8604 I berg Fri sikt 
8607 Hittades inte - 
8608 I stenblock Fri sikt 
8609 I berg Fri sikt 
8610 I stenblock Fri sikt 
8611 Ej kontrollerad Skog, ingen sikt 
8612 I betongblock Ok, enstaka lövträd runt om 
8613 Rubbad (vält stenblock) - 
8614 I stenblock Ok, enstaka tallar runt om 
86101 Hittades inte - 
86102 Hittades inte - 
86103 Hittades inte - 
86104 Hittades inte - 
86107 Rubbad (krökt rör i stenblock) - 
86108 Hittades inte - 
86109 Hittades inte - 
86110 Hittades inte - 
10000 I berg Fri sikt 
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Bilaga 2. Beräkningar av avståndet mellan punkterna 8608 
och 8609 baserat på totalstationsmätningar 
 
Inmätningar med totalstation 8608 – 8609 

 Station – 8608 Station – 8609 
V (gon) 99,3596 96,6891 
LL (m) 314,3256 63,8574 
   
 8608 – 8609  
Hz (gon) 175,0472  
 

HL = LL*sinV 

 Station – 8608 Station – 8609 
HL (m) 63,7711 314,3097 
 

HL = Horisontell längd 
LL = Lutande längd 
Hz = Horisontell riktning 
V = Zenitdistans 
 

Avstånd 8608 – 8609, enligt cosinussatsen: 2 ∙ ∙ ∙ cos  

där   

C = avstånd 8608 – 8609 
A = HL 8609 
B  = HL 8608 

 

ger avståndet 374,039 m. 

 

 

Avstånd 8608 – 8609, enligt avståndsformeln:  

där koordinaterna för punkterna 8608 och 8609 i SWEREF 99 18 00 är: 

 8608   8609 
N1 6 698 389,282  N2 6 698 685,755
E1 159 050,729  E2 158 822,678 
 

ger avståndet 374,037 m. Skillnaden är alltså 2 mm. 
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Bilaga 3. Hypotesprövning 
 
Unitär inpassning 

Punkter  u( ) 

Samtliga nio punkter 258,240875 0,000697 
Åtta punkter, ej 8604 258,240701 0,000588 
   
α = rotation (gon) 
 

  

|Δparametrar| = absoluta värdet av differensen mellan 
transformationsparametrarna 
 
u Δ  = standardosäkerhet av differensen mellan 
transformationsparametrar från två olika utjämningar 

|Δparametrar|

u Δ
											→ 									

|258,240875 258,240701|

0,000697 0,000588
 

ger  0,1908 för rotationsparametern. 

 t-värde enligt en t-fördelningstabell blir då 2,110. 

∴  skillnaden är inte statistiskt signifikant och punkt 8604 kan inte antas innehålla 
ett grovt fel. 

 

Helmertinpassning 

Punkter  m u( ) u(m) 

Samtliga nio punkter 258,240875 1,000023384 0,000602 0,000009453

Åtta punkter, ej 8604 258,240701 1,000009216 0,000588 0,000009232
     
α = rotation (gon)     
m = skalfaktor     
 

|Δparametrar|

u Δ
											→									 

|258,240875 258,240701|

0,000602 0,000588
																		 	0,2068	för	rotationsparametern 

Frihetsgrader (2p-m) = 17 där p är antalet passpunkter och m står för antalet 
transformationsparametrar 
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|1,000023384 1,000009216|

0,000009453 0,000009232
				 	1,0723	för	skalfaktorn 

Frihetsgrader (2p-m) = 16 där p är antalet passpunkter och m står för antalet 
transformationsparametrar 

t-värde enligt en t-fördelningstabell blir då 2,120. 

∴  skillnaden är inte statistiskt signifikant och punkt 8604 kan inte antas innehålla 
ett grovt fel. 


