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Sammanfattning  

Traditionella stomnät med fasta markerade punkter (s.k. passiva nät) som realiserar ett 

referenssystem har länge varit dominerande inom den geodetiska infrastrukturen. Numera 

finns satellitbaserade referenssystem (s.k. aktiva nät) som har medfört att de traditionella 

stomnätens roll inom samhällsmätningen har minskat kraftigt. Den minskade användningen 

har lett till att underhållet av näten i många kommuner har prioriterats bort. Fasta markerade 

stomnät utsätts kontinuerligt för påfrestningar från t.ex. väder, snöröjning och markarbeten, 

något som gör att kontroll och underhåll måste göras regelbundet. I Gävle kommun har inget 

underhåll eller nyetablering av stompunkter skett på många år. 

Syftet med denna studie är att ge klarhet i hur stor lägesavvikelsen är i delar av Gävle 

kommuns plana stomnät och utifrån resultatet komma fram till ett förslag för framtida 

förvaltning och utveckling. Fem områden med olika bra kvalité på stomnäten valdes till 

undersökningen: Sätra, Valbo, Hille, Södra Bomhus och Furuvik/Ytter-Harnäs. I varje område 

valdes ca 20 punkter ut vilka sedan inventerades. Om punkterna uppfyllde kravet på goda 

GNSS-förhållanden och tillgänglighet kontrollmättes de med nätverks-RTK uppställd på 

stativ med mätning i en minut och återbesök efter minst 20 minuter.  

Resultatet av kontrollmätningen visade att 95 % av punkterna hade en radiell lägesavvikelse 

inom 64 mm. Störst avvikelser hade punkter ingående i 53000-serien i Södra Bomhus (RMS 

54 mm) och lägst avvikelser hade punkterna ingående i 30000-serien i Sätra (RMS 13 mm). 

Vi anser med stöd av tidigare studier att en radiell avvikelse på ±40 mm kan accepteras på en 

punkt när den kontrollmäts med nätverks-RTK.  

Gävle kommun har idag ingen stomnätsstrategi men denna studie ger ett förslag som innebär 

att inget framtida underhåll bör göras med undantag av punkter i 30000-serien som bör 

bevaras för att i framtiden ingå i ett glest huvudnät. I Södra Bomhus bör inte 53000-punkterna 

användas på grund av dess höga lägesavvikelser. I övrigt rekommenderas att traditionella 

punktskisser inte bör underhållas och uppdateras och man bör eftersträva att hålla 

stomnätskartan aktuell. 
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1 Inledning 

1.1 Geodetisk infrastruktur 

För att kunna ange positioner på jordens yta och för att kunna göra karteringar och geodetiska 

mätningar krävs en geodetisk infrastruktur bestående av referenssystem och referensnät i plan 

och höjd. Jorden har en komplex yta att ta hänsyn till och är därför mycket komplicerad att 

beskriva matematiskt. Vid framtagande av referenssystem måste markytan förenklas i två steg 

enligt följande: 

1. Till en geoid. Geoiden kan ses som havsytans teoretiska förlängning in under 

landytan. Tyngdkraften på denna yta är konstant. 

2. Till en jordellipsoid. Jordellipsoiden är en matematisk framtagen modellyta som på 

bästa sätt ansluter till geoidens yta. 

 (Lantmäteriet, u.å.b). I figur 1 visas sambandet mellan dessa ytor. 

 

Figur 1. Förhållandet mellan markens, geoidens och ellipsoidens yta. 

 

Referenssystem i tre dimensioner är främst avsedda för positionering på global nivå. Dessa 

system är antingen uttryckta i geodetiska koordinater med latitud, longitud och höjder över 

ellipsoiden eller i geocentriska kartesiska koordinater X, Y och Z. Exempel på 

tredimensionella referenssystem är det amerikanska systemet WGS 84 avsett för GPS 

positionering och Sveriges nationella referenssystem SWEREF 99 (Lantmäteriet, u,å.g).  

Sveriges nationella tredimensionella referenssystem SWEREF 99 är en realisering av det 

Europeiska referenssystemet ETRS 89 och antogs som officiellt system under EUREF 

sammankomsten i Tromsö år 2000. SWEREF 99 realiseras genom 21 SWEPOS-stationer 
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spridda över landet.  (Lantmäteriet, u.å.c). Trots att SWEREF 99 är ett fullständigt 

tredimensionellt system används det i allmänhet endast som ett tvådimensionellt system. 

Ellipsoidhöjden ersätts istället med ett separat system i höjd som visar höjd över geoiden. Det 

tvådimensionella systemet av SWEREF 99 benämns SWEREF 99 TM där TM står för 

transversal mercator, vilket anger projektionstypen (Lantmäteriet, u.å.h). 

Förutom SWEREF 99 TM finns det 12 separata projektioner som används för olika zoner i 

Sverige. Medelmeridianen i SWEREF 99 TM går genom mitten av Sverige (figur 2), vilket 

innebär att koordinater i princip skulle kunna bli negativa i västra Sverige. Anledningen till de 

lokala projektionerna är att man vill förhindra avbildningsfel längre bort från 

medelmeridianen. För att förhindra att E-koordinater blir negativa, görs tilläggen 500 000 m 

för rikstäckande SWEREF 99 TM och 150 000 m för de lokala projektionszonerna 

(Lantmäteriet, u.å.d). 

 

Figur 2. Medelmeridianen för SWEREF 99 TM sammanfaller med 15:e  breddgraden räknat 

från Greenwich. Källa: (Lantmäteriet, u.å.d) 
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1.1.1 Passiva och aktiva stomnät 

 

Vid traditionell terrester mätning krävs det att man förankrar mätningarna till en referens i 

plan eller höjd. Referenssystem representeras traditionellt av fast markerade punkter i marken 

med angivna koordinater; så kallade passiva stomnät. Referenssystemen är normalt separerade 

i plan och höjd på grund av bland annat mätningstekniska och beräkningstekniska skäl 

(HMK-Ge:D, 1996). Idag finns det nya satellitbaserade mättekniker, som nätverks-RTK, som 

konkurrerar med den traditionella tekniken med avvägare och totalstation vilket har lett till att 

de passiva stomnätens roll i samhällsmätningen har minskat (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2013b). Tekniken med nätverks-RTK som i många fall ersatt traditionell terrester 

mätning kräver även den referensnät, dessa kallas aktiva stomnät. Ett aktivt stomnät i Sverige 

är SWEPOS-nätet som möjliggör mätning över långa avstånd med god kvalité (HMK-ReGe, 

2013).  

Sveriges stomnät i plan kan delas in tre olika kategorier. Riksnätet är det nationella 

överordnade nätet som realiserar SWEREF 99. Detta nät består av fasta SWEPOS stationer 

spridda över landet; 21 fundamentalstationer samt ca 280 tilläggsstationer avsedda främst för 

nätverks-RTK (Andersson, u.å.; SWEPOS, u.å.). Riksnätet representeras även av fast 

markerade punkter i det så kallade RIX 95 nätet. Detta nät av punkter upprättades 1996–2006 

i ett samarbete mellan Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Banverket, Vägverket 

och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med projektet var att skapa ett rikstäckande 

nät som skulle kunna användas som grund till vidare förtätningar (Lantmäteriet, u.å.e). 

Underordnat riksnätet finns det så kallade anslutningsnätet med ett ungefärligt punktavstånd 

på 2–5 km. Anslutningsnätets syfte är främst att vara kopplingen mellan riksnätet och 

kommunernas lokala bruksnät. I det dagliga mätningsarbetet är det främst bruksnätet som 

används. Detta nät är utformat så att de ska kunna tjäna som utgångspunkt vid detaljmätning, 

utsättningar och inmätning och har ett ungefärligt punktavstånd på 100–500 m (HMK-Ge:D, 

1996). Utöver ovan nämnda nätindelningar finns det andra mer produktionsanpassade nät, s.k. 

specialnät (HMK-ReGe, 2013). 
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1.1.2 Markering 

 

Det är viktigt att stompunkter placeras så att de varaktigt består och därför är det viktigt att 

deras markering är god. Regler och råd för markering av stompunkter hanteras i HMK-Ge:M 

(1996). I den står det att anslutningspunkter ska ha ett sådant material och ett utförande att de 

är varaktiga i åtminstone 25 år och för punkter i bruksnätet är rekommendationen att de ska 

markeras så de håller i minst 15 år.  

Markering sker först och främst utefter vilken mark stompunkten ska förläggas på och det kan 

vara i flera olika underlag som berg, stenar, fast jordart, byggnader, betong samt asfalt. I 

stenar och berg borras hål där rör slås ner och tätas med spackel eller betong. I jord markeras 

punkterna med rör nedslagna till ett sådant djup att tjälen inte riskerar att deformera röret. 

Röret skyddas även ofta av ett skyddande hölje av gjutjärn med ett lock på, en så kallad 

däcksel. Utöver dessa två vanliga markeringssätt finns det stompunkter som är markerade 

med bland annat dubb i berg, rör eller sondborrstål (järnstång) i fast jordart, fästplatta för 

markering på husväggar och betongfundament. För asfalt används ofta markeringspik eller 

expandermarkering (HMK-Ge:M, 1996). 

Stompunkter är inte alltid lätta att hitta, punkter på marken kan vara särskilt svåra att 

lokalisera då det kan vara överväxta eller förstörda. Det kan gå åt mycket tid att hitta punkter 

för den som inte har kännedom om var punkterna är lokaliserade. HMK-Ge:M (1996) betonar 

att markeringen ska vara utformad på ett sådant sätt att den med enkelhet ska kunna finnas vid 

återbesök.  För att underlätta återfinnande brukar punktens läge förtydligas med något 

närliggande riktmärke. Markeringar i sten och berg kan vara omringade av inristade kryss, 

kvadrater, trianglar eller cirklar som dessutom kan vara färglagda. Vissa punktmarkeringar 

har brickor och plattor fästa invid markeringen som berättar vilken punkt det rör sig om. Det 

är även vanligt med distanspålar som har en stansad bricka fäst en bit upp på stolpen som 

anger avstånd till punkten från stolpen, punktnummer och ägaren till punkten (HMK-Ge:M, 

1996). 

Som ytterligare hjälp för återfinnande av stompunkter har punktbeskrivningar för enskilda 

punkter upprättats. Punktbeskrivningar innehåller utförliga och detaljerade skisser över 

punktens läge och avstånd till varaktiga stabila objekt. De innehåller även uppgifter om 

markeringstyp, uppgifter om närbelägna stompunkter, årtal för upprättande samt vilken 

organisation som upprättat punkten.  Beskrivningarna saknar vanligtvis koordinatuppgifter 
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eftersom koordinatsystem kan ändras över tid och punktbeskrivningarna ska hålla i många år. 

Koordinatuppgifter hämtas hos ansvarig organisation vanligtvis kommunerna (HMK:Ge.M, 

1996). 

Markeringar är skyddade av lagen enligt 14 kap 9§ i Brottsbalken. Lagen säger att om en 

individ på något sätt förfalskar, skadar, flyttar eller förstör markering för plan- och 

höjdmätning kan denne dömas till böter eller fängelse i högst 4 år (SFS 2013:425).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur stor lägesavvikelserna är i delar av det plana 

stomnätet i Gävle kommun, samt att undersöka hur Gävle kommun ser på sin fortsatta 

förvaltning och underhållning av nätet.  Resultatet av undersökningen ska leda fram till en 

rekommendation på övergripande strategi för fortsatt underhåll och utveckling av nätet. 

Arbetet behandlar endast det plana passiva stomnätet och begränsas till fem utvalda delar 

spridda över Gävle kommun.  

Frågeställningarna för arbetet är: 

 Vilken lägesavvikelse har delar av det plana stomnätet i Gävle kommun, dvs. hur väl 

stämmer GNSS-mätta koordinater med Gävle kommuns officiella koordinater? 

 Hur ser Gävle kommuns strategi ut för framtida underhåll och förvaltning av det plana 

stomnätet? 

 Hur bör Gävle kommun, baserat på kontrollmätningar och tidigare studier, underhålla 

och förvalta det plana stomnätet?  

 

1.3 Gävle kommuns stomnät 

Gävle kommun har ett övergripande plannät med ca 2100 punkter bestående av kommunala 

bruksnätspunkter, anslutningspunkter och RIX 95 punkter. Bruksnätet i Gävle förvaltas under 

kommunalt ansvar medan RIX 95 punkterna går under Lantmäteriets ansvarsområde (M. 

Lindell, personlig kommunikation, 9 april 2015; Z. Kadric, personlig kommunikation, 19 maj 

2015).  I figur 3 visas en skiss över omfattningen av Gävles plana stomnät. 
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Figur 3. Översiktlig karta över det plana stomnätet i de centrala delarna av Gävle kommun. 

Röda punkter markerar stompunkter. Tillstånd: Gävle kommun genom mätningsingenjör 

Martin Lindell. 

Den första stommätningen i Gävle ägde rum 1914 och resulterade i 32 punkter. Efter det har 

nätet succesivt utvidgats. I slutet av 40-talet ansåg lantmäteristyrelsen att stomnätet var 

bristfälligt och begärde då att man skulle utföra en ny triangulering och skapa ett nytt 

stadsnät. Utgångspunkter för nätet var fyra rikstriangelpunkter bestämda i RT 38 2,5 gon V 

(Bergkvist, 1953 omnämnd i Edvardsson & Karlsson, 2007). Idag består nätet av olika 

punktserier etablerade under 50-talet fram till och med 90-talet. I tabell 1 på sidan 10 

redovisas de olika punktserierna. 

Gävle kommun använder sig sedan 2007 av koordinatsystemet SWEREF 99 16 30 som är en 

av de 12 lokala projektionszonerna i det övergripande systemet SWEREF 99.  Nuvarande 

koordinatsystem transformerades 2007 från det tidigare referenssystemet RT 38 2,5 gon V 

(M. Lindell, personlig kommunikation, 9 april 2015). Transformation mellan koordinatsystem 

är aldrig helt felfria. Lantmäteriet, (u.å.h) skriver att ett medelfel på 0,07 kan uppstå. Detta fel 

reduceras när man använder tillägg skapad från en restfelsmodell. 

 

1.4 Underhåll av passiva stomnät 

Utbudet av nya satellitbaserade mättekniker har medfört att den traditionella plana mätningen 

med totalstation har minskat, vilket även har påverkat behovet av passiva stompunkter. Idag 

kan man i många fall utföra inmätningar, utsättningar m.m. med hjälp av nätverks-RTK med 
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stöd av de aktiva stomnäten. Bruksnäten, som förvaltas på kommunal nivå, har i många fall 

prioriterats bort trots att det ofta inte finns några officiella beslut. Trots att nya tekniker är 

lättare att använda och i många fall kan ersätta traditionell mätning bör de passiva stomnäten 

bevaras. Det finns fall där GNSS-tekniken inte är tillämplig, som i exempelvis tunnlar eller 

innerstadsmiljöer där sikten uppåt är avskärmad eller begränsad.  Noggrannheten som man 

kan åstadkomma med nätverks-RTK är inte heller jämförbar med den noggrannhet som kan 

uppnås med totalstation, vilket ytterligare motiverar bevarandet av traditionella passiva 

stomnät i plan. Passiva stomnät är även bra som referens för kontroll av GNSS-mätningar 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2013a). 

I HMK-Ge:S (1996) står det att stomnät inte är någon statisk produkt och med de menar de att 

stomnäten inte bibehåller sin varaktighet och noggrannhet för alltid. Enligt HMK-Ge:M 

(1996) så ska stompunkter i bruksnät placeras och markeras på ett sådant sätt att de ska vara 

varaktiga i minst 15 år, men det understryks att hållbarheten i vissa fall är kortare. Punkter 

påverkas av rörelser i jorden orsakade av bland annat markarbeten, tjäle, snöröjning och 

väder, vilket kan deformera punkter så att de blir oanvändbara.  

 

1.5 Tidigare studier 

Det har tidigare gjorts ett examensarbete där en undersökning av Gävles kommuns stomnät 

utförts. Detta examensarbetes är utfört av Hånell (2006) och är en översiktlig undersökning 

som behandlar Gävle kommuns stomnät innan kommunen bytte referenssystem från RT 38 

2,5 gon V 0:–15 till SWEREF 99 16 30. Syftet med Hånells examensarbete var att undersöka 

hur Gävle kommuns stomnät i plan överensstämde med kommunens officiella koordinater för 

punkterna samt att skapa transformationssamband mellan RT 38 2.5 gon V 0:–15 och RT 90. 

Studien genomfördes genom att mäta in 20 punkter spridda runt om i Gävle kommun. 

Mätningarna genomfördes med nätverks-RTK uppställd på stativ och varje punkt mättes in 

vid två tillfällen, detta för att säkerställa att två olika satellitkonfigurationer användes. På varje 

punkt utfördes 10 mätningar vid varje mättillfälle med ny initialisering mellan varje mätning. 

Inmätta punkter transformerades sedan till RT 90 och tillsammans med de officiella 

koordinaterna skapades nya transformationssamband. Slutsatsen av Hånells arbete är att de 

punkter som mätts in stämmer väl överens med de officiella koordinaterna för punkterna. 

En annan studie om Gävle kommuns stomnät har genomförts av Edwardsson och Karlsson 

(2007). Syftet med deras studie var att utarbeta en metod för att underlätta för kommuner att 
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byta referenssystem. I studien kontrollmättes 3 stompunkter ur riksnätet i Gävle med 

nätverks-RTK uppställd på stativ för att kontrollera noggrannhet på GNSS-mottagarens och 

dess realisering av SWEREF 99. Punkterna mättes 20 gånger i två omgångar och erhållna 

resultat jämfördes sedan med Lantmäteriets koordinater. Resultatet av kontrollmätningen 

visade att avvikelserna mot Lantmäteriets koordinater var under 1 cm. 

Satirapod, Simons & Promthong (2008) skriver i sin studie om det aktiva stomnätet i Thailand 

som deformerades stort efter jordbävningarna utanför Banda Aceh 2004 och Nias Island 2005. 

I studien kontrollerade de stationerna med hjälp av data insamlat före jordbävningen 2004, 

efter jordbävningen 2005 och där emellan. Tekniken de använde var PPP (precice point 

positioning). Resultatet visade att det aktiva stomnätet hade deformerats från 6 cm till 55 cm. 

I det Thailändska nätet rörde sig fortfarande punkterna flera år efter jordbävningarna och 

författarna skriver att det är viktigt att kontrollmäta stomnäten och följa upp 

deformationsrörelser. 

Odolinski (2010a) skriver i rapporten Checklista för Nätverks-RTK om kontroll av instrument 

på känd punkt. I rapporten skriver han att vid kontroll på känd punkt med nätverks-RTK på 

lodstav kan en avvikelse på upp till ±40 mm accepteras. 

Sveriges Kommuner och Landsting, (2013b), skriver i sin rapport Samhällsmätning i 

förändring om dagens situation där användandet av de passiva stomnäten minskar till förmån 

för nya satellitbaserade tekniker som nätverks-RTK. De poängterar i sin rapport att alla 

kommuner bör se över sitt stomnät och utifrån sina förutsättningar besluta om en strategi för 

sin geodetiska infrastruktur. De föreslår att kommuner ska satsa på ett glest huvudnät anpassat 

för mätning med GNSS. 

Kring ämnet stomnätsstrategi har det 2014 genomförts en gemensam studie av Stockholm 

stad, Malmö stad och Göteborg stad. Syftet med studien var att analysera behovet av stomnät i 

de tre storstadskommunerna och komma fram till en strategi för att säkerställa ett starkt, 

behovsanpassat och varaktigt stomnät. Studien behandlar både stomnät i plan och höjd. I 

studien har de efter de egna förutsättningarna utrett behovet av fast markerade passiva 

stomnät genom att bland annat skicka ut en enkät till de dagliga användarna av nätet om deras 

användande, deras åsikter och önskemål om framtida utformning. Resultatet av enkäten 

visade att näten fyller en funktion och används men olika mycket i de tre kommunerna. 

Användandet av plannätet är lägre i Malmö än i de övriga kommunerna (Smiljanic, Winkler, 

Wilhelmsson & Uggla, 2014). 
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Strategin som undersökningen ledde fram till kan sammanfattas i att en stomnätsplan skall 

göras årligen där eventuell nyläggning redovisas, stompunkter i plan ska ha ett maximalt 

avstånd på 300 m och för höjdnätet ska maximalt avstånd vara 500 m. Stompunktskartan ska 

göras tillgängliga via internet och punktskisser ska i framtiden göras med hjälp av 

primärkartan. Rörande punktskisser kan tilläggas att både Göteborg och Malmö redan har 

slutat med utlämnande av dessa (Smiljanic, Winkler, Wilhelmsson & Uggla, 2014). 

En liknande strategi har 2014 tagits fram av Falköpings kommun i Västra Götaland. 

Falköping är en medelstor kommun som saknar hög bebyggelse i stadskärnan vilket innebär 

att GNSS-tekniken kan tillämpas till de flesta ändamål. I strategin som är anpassad efter 

Falköpings förhållanden föreslås att inget underhåll ska göras på kommunens 2500 punkter i 

plan då kvalitén visat sig vara god. På sikt ska ett nytt glest huvudstomnät bildas där 

punkterna är bestämda i 3D dvs. i både plan och höjd. Av de punkter som användes som 

passpunkter vid transformeringen till SWEREF 99 ska ett antal av dessa väljas ut för att 

utgöra detta glesa huvudstomnät. För att verkställa detta huvudstomnät krävs att plana punkter 

avvägs i höjd, vilket innebär att markeringen på dessa punkter måste vara stabil även i höjdled 

(Kvarnström, 2015). 
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2 Metod 

2.1 Val av områden och punkter 

Strategin för att välja områden baserades på att välja områden med olika kvalité samt med en 

god geografisk spridning över Gävle kommun. Samråd och diskussion över intressanta 

områden fördes med Martin Lindell, mätningsingenjör på Gävle kommun. Områdena som 

valdes är av begränsad storlek och omfattas av ett specifikt område eller en stadsdel. För att 

veta hur kvalitén på stomnäten är i olika områden användes tabell 1 upprättad av Gävle 

kommun efter deras erfarenheter. Mindre god kvalité har punkter med serienummer 10000, 

16000, 50000, 53000 och 54000. Områden där dessa punkter dominerar är Valbo, Södra 

Bomhus och Furuvik/Ytter-Harnäs vilka valdes för undersökningen. Valbo har en blandning 

av punkter med god och mindre god kvalité etablerade mellan 1965–1985. För att få ett 

område som Gävle kommun klassar som bra valdes Sätra där stompunkterna ingår i det så 

kallade stadsnätet som är etablerat under 90-talet. Hille valdes som ett slumpmässigt område. 

Stompunkterna i Hille är en blandning av punkter med olika serienummer etablerade under 

olika årtionden. I bilaga 3 visas områdenas utbredning och läge. Med kvalitet avses 

osäkerheten i punkternas lägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Redovisning över Gävle kommuns nuvarande stomnät. Tabellen 

innefattar information om serienummer, placering, årtal för skapande samt 

kvalité. Kvalitén på stomnäten är kopplade till dess serienummer och 

bedöms enligt fyra kriterier mycket god, god, duglig och mindre god 
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I det första urvalssteget valdes ett antal punkter slumpmässigt placerade inom varje område. I 

nästa steg sållades vissa olämpliga punkter ut efter ett antal kriterier. Punkter valdes med 

avseende på dess serienummer, tillgänglighet och för att de antogs ha goda förhållanden för 

mätning med GNSS. Platser med goda GNSS-förhållanden är platser där sikten uppåt är fri 

och inte nämnvärt påverkas av störande objekt som kan ge flervägsfel. Med dessa kriterier i 

åtanke valdes inga punkter inom täta skogsområden, områden med hög bebyggelse och inte 

heller punkter som antogs inkräkta på privata egendomar och industrier.  

Något som var i åtanke var att löven på lövträden ännu inte hunnit slå ut när mätningarna 

genomfördes, vilket betyder att punkter kunde mätas på platser där lövverken annars skulle 

störa GNSS-signalen för mycket. För att se till att punkterna följde de här kriterierna användes 

Lantmäteriets ortofoto genom deras gratistjänst ”Kartsök och ortnamn” (kso2.lantmateriet.se) 

som jämfördes med Gävle kommuns stomnätskarta.  

Punkter som ingår i Riksnätet med serienummer 127000, 137000 och 147000 uteslöts. Dessa 

punkter förvaltas av Lantmäteriet och kontrollmäts redan regelbundet och är därför inte av 

intresse i detta arbete. 

Utöver punkter i de fem ovan nämnda områdena valdes sex extra punkter ut för kontroll. 

Dessa punkter förekommer i en tidigare studie av Hånell (2006). Anledningen till att 

kontrollera dessa punkter var att återknyta till Hånells studie och se om hennes resultat 

överensstämmer med denna undersöknings resultat. 

Slutligen blev det ca 20 punkter inom varje område, totalt 100, som valdes för 

undersökningen. Se bilaga 4 för kartor över områdena. 

 

2.2 Rekognosering  

Det inledande momentet i fältarbetet var att inventera och kontrollera punkterna så att de 

uppfyller de kriterier på god sikt uppåt och tillgänglighet som ställts. Många av punkterna är 

gamla och härstammar från 60- och 70-talet och kan vara överväxta av vegetation eller dolda 

under marken. Till hjälp för att hitta punkterna användes som första steg 

punktbeskrivningarna. Dessa beskrivningar på ca en A4-sida innehåller en skiss samt 

information om punktens läge med angivna avstånd och/eller riktningar från varaktiga objekt 

som stenar och större träd. Se i bilaga 6 hur punktbeskrivningar ser ut. 
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I de fall där punktbeskrivningen var inaktuell lokaliserades punkterna med hjälp av utsättning 

med nätverks-RTK. Koordinater som kommunen tillhandahållit användes till utsättningen. 

För de punkter som inte syntes ovan jord användes kratta och spade för att kunna få bort 

jordmassor och högt gräs. De punkter som inte hittades efter grävning söktes med 

metalldetektor. Om punkten trotts dessa åtgärder inte hittades antecknades den som saknad. 

Punkter som var synligt deformerade, överasfalterade eller förstörda av vegetation 

antecknades som förstörda.  

 

2.3 Utrustning och kontroll 

Nedan listas den mätutrustning som användes för arbetet ute i fält.  

 GNSS-mottagare (Leica GS-14) 

 3 Stativ (Leica) 

 Trefot med optiskt lod för centrering över stompunkt 

 Prismaadapter med antennadapter 

 Metalldetektor  

2.3.1 Kontroll av optiskt lod 

 

Optiskt lod används när man vill centrera ett stativ över en känd punkt. Om det optiska lodet 

är felaktigt får man ett centreringsfel i mätningarna. För att kontrollera eventuellt 

centreringsfel på de tre optiska loden utfördes en kontroll som redovisas i stegen nedan. 

Utförandet är hämtat från Lundin (1980). 

1. Ställ upp stativet på en plan yta och horisontera trefoten på stativet. 

2. Rita med en penna runt trefoten för att markera trefotens position. 

3. På ett papper placerat under stativet markeras punkten som lodet markerar. 

4. Rotera trefoten en tredjedels varv och passa in det med markeringarna från steg 2. 

Horisontera trefoten och markera en andra punkt på papperet. 

5. Upprepa steg 4. 

6. Om lodet är ojusterat kan en triangel ritas upp från de tre punkterna. 
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2.4 Mätning 

Mätningarna utfördes i april 2015 under vecka 16 och 17. Den mätmetod som användes för 

studien är en av Mårtensson, Reshetyuk & Jivall (2012) utarbetad metod där mätningar utförs 

med nätverks-RTK med GNSS-antenn uppställd på stativ. Dataloggning sker varje sekund 

under 1 minut.  Stativet med antenn horisonterades och centrerades över den kända 

stompunkten. För att undvika systematiska fel på grund av satellitgeometrin mättes alla 

punkter in med återbesök med ett mellanrum på minst 20–40 minuter (Odolinski, 2010b). 

Enligt Mårtensson, Reshetyuk & Jivall (2012) nås med denna metod en osäkerhet på 10 mm i 

plan och 16 mm i höjd vilket anses var tillräckligt för denna studie. Även Odolinski & Sunna 

(2009) bekräftar i deras studie att en osäkerhet på 10 mm i plan kan uppnås med nätverks-

RTK. 

 DOP (dilution of precision) är ett kvalitetstal som anger satellitgeometrins påverkan på 

mätresultatet. DOP värdet kan delas in i flera olika undergrupper exempelvis GDOP 

(geometric dilution of precision) samt PDOP (positioning dilution of precision).  Ju lägre 

DOP värdet är ju bättre är mätningen (Songhui, Qingming, Gouzhong &Yanlu, 2014). Under 

mätningen av punkterna angavs i handenheten 3 som översta gräns för PDOP. 

Elevationsvinkeln för inkommande satellitsignaler angavs till 15˚. Teunissen, Odolinski & 

Odijik (2013) skriver att med ökad elevationsvinkel ökar även DOP värdet vilket motiverar 

vald elevationsvinkel på 15˚. Vid en allt för liten elevationsvinkel riskerar man att få 

flervägsfel från närliggande objekt, som träd, väggar och tak. Problemet blir då att 

satellitsignalen tar en annan väg med en annan tidsperiod än den riktiga signalen. Mottagaren 

beräknar då en felaktig fixlösning (Odolinski, 2010a). 

För att effektivisera mätningen och spara tid för uppställning av stativ, horisontering och 

centrering användes tre stativ samtidigt uppställda över olika punkter. När den första punkten 

var mätt flyttades mottagare och antenn med adaptern till det andra stativet och slutligen till 

det tredje. När minst 20 minuter passerat återupprepades proceduren. Kontroll av 

horisontering och centrering utfördes vid varje ny mätning.  Punkter där osäkerheten av olika 

anledningar var hög mättes fler än två gånger för att få så bra mätresultat som möjligt. Figur 4 

visar uppställning på punkt 53646 belägen i norra Hille. 
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Figur 4. Uppställning av stativ över punkt 53646 i norra Hille. 

 

2.5 Beräkning 

Inmätta koordinater för alla punkter importerades till Excel för beräkning. Av de två 

tidsåtskiljda mätningarna med lägst osäkerhet för varje punkt beräknades ett medelvärde för 

N- och E-koordinaterna separat. Dessa medelvärden användes sedan i vidare beräkningar 

nedan. 

Erhållna koordinater efter medeltalsbildningen jämfördes med Gävle kommuns officiella 

koordinater för stompunkterna för att uppskatta eventuella avvikelser. Avvikelse beskrivs 

enligt HMK-Ge:D (1996) som mätt värde minus korrekt värde. Gävle kommuns officiella 

koordinater används här som korrekt värde. Även om kommunens koordinater i det här fallet 

betraktas som korrekta så innebär det inte att de nödvändigtvis är helt korrekta. Dessa 

koordinater kan bära med sig fel från transformationen från RT 38 till SWEREF 99 16 30 

vilket är viktigt att ha i åtanke. Avvikelse (f) beräknades enligt ekvation 1 för både N- och E-

koordinaterna separat och radiell avvikelse (fr) enligt avståndsformeln i ekvation 2 

(Mårtensson, 2014). 

 

Koordinatskillnader:        𝑓𝑁 =  𝑁 (𝑀ä𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡) − 𝑁 (𝐺ä𝑣𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡)        

                                       𝑓𝐸 =  𝐸 (𝑀ä𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡) − 𝐸 (𝐺ä𝑣𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡)           

(1) 
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Avståndsformeln som ger radiell avvikelse (𝑓𝑟):      𝑓𝑟 = √𝑓𝑁
2 + 𝑓𝐸

2    (2) 

 

För att få fram osäkerheter för respektive mätning importerades data till programvaran LGO 

(Leica Geo Office) där osäkerheterna för N- och E-koordinaterna redovisades. För att beräkna 

standardosäkerheten för det medeltalsbildade värdet (uc) för varje punkt användes ekvation 3. 

I ekvation 3 används osäkerheterna för varje ingående mätning där u1 är osäkerheten för första 

mätningen och u2 är osäkerheten för andra mätningen. Beräkningen utfördes på både N- och 

E-koordinaternas osäkerheter. 

Medeltalets standardosäkerhet:       𝑢𝑐 =  
√𝑢1

2+𝑢2
2

2
                 (3) 

Det kvadratiska medelvärdet RMS (Root Mean Square error) beräknades enligt ekvation 4 för 

att se spridningen på de radiella avvikelserna (fr). Detta för att få ett mått för varje område. 

Punkter som hade synliga deformationer togs inte med i RMS-beräkningen.  

Kvadratiskt medelvärde:            𝑅𝑀𝑆𝑓𝑟 =    √
1

𝑛
(𝑓1

2 + 𝑓2
2 + ⋯ + 𝑓𝑛

2)                 (4) 

 

2.6 Kontakt med sakkunniga 

Möte och diskussion med mätningsingenjör på Gävle kommun genomfördes 9 april 2015 för 

att få bakgrundsinformation om Gävle kommuns stomnät, kunskap om stomnätsstrategi och 

annan nödvändig kunskap för att kunna utföra arbetet. Mötet ska inte ses som en intervju utan 

var en diskussion. För att besvara frågeställningen om hur Gävle kommuns nuvarande 

stomnätsstrategi ser ut skickades några frågor ut via mail till fyra sakkunniga på Gävle 

kommun. Trots att frågan besvarades vid det första mötet anses det vara behövligt att åter 

ställa frågan till flera berörda. Frågeformuläret innehöll även frågor som ska ligga till grund 

för förslagen stomnätsstrategi. I bilaga 7 redovisas frågeformulär och svar. 
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3 Resultat 

 

3.1 Resultat av förberedelser 

Här nedan redovisas resultaten från förberedande arbete och kontroll av utrustning. 

3.1.1 Fel i optiskt lod 

 

Kontroll av centreringsfel genomfördes på de tre optiska lod som användes under 

mätningarna. Utförandet beskrivs i avsnitt 2.3.1. Resultatet visar det fel som påverkar 

centreringens osäkerhet. I figur 5 visas resultatet av kontrollen för varje optiskt lod. 

Sidlängderna i trianglarna anger felet och dessa är ca 1–2 mm långa. Enligt HMK:Ge.S 

(1996) tillåts ett fel på 1 mm. Resultatet av kontrollen ansågs som godkänt för denna studie. 

 

Figur 5. Felen på de tre optiska loden som användes. Felen är av storleksordningen 1–2 mm. 

 

3.1.2 Resultat av rekognosering 

 

Efter rekognosering av de ca 20 valda punkterna i varje område konstaterades att flera punkter 

var borta eller i sådant skick eller med sådan placering att de inte kunde mätas. Att de inte 

gick att mäta berodde på att punkterna antingen inte gick att lokalisera, att den hade fastrostad 

däcksel eller att förhållandena för GNSS-mätning var för dåliga. Totalt inventerades 100 
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punkter varav 24 inte återfanns och 15 mättes inte på grund av att de inte uppfyllde de givna 

kraven. I bilaga 4 visas kartor över inventerade punkter i varje område. 

I Sätra återfanns alla 13 valda punkter. Punkterna var markerade med rör i mark med däcksel 

(rmd) förutom 30191 som var markerad med spik i gjutning (sg).  30196 och 30176 saknade 

däcksel. 

I Valbo var 13 punkter av 16 valda mätbara. Punkt 4181 kunde lokaliseras men inte mätas 

eftersom locket på däckseln inte gick att få upp. Punkterna 54279 och 54870 hittades inte och 

ansågs därför vara borta. Punkt 54883 saknade lock på däckseln. Rör i mark med däcksel var 

den dominerande markeringen i detta område. 

I Södra Bomhus var 10 punkter mätbara av 16 valda. Fem av de punkter som var omätbara 

var överasfalterade och ansågs därför vara förstörda. Punkt 53253 gick inte att återfinna på 

grund av att vegetation störde GNSS-mätningen. Tre punkter saknade lock på däckseln, 

30426, 54840 och 53625. Markeringen i detta område består av rör i mark med däcksel, rör i 

sten (rs) och rör i berg (rb) 

I Hille kunde 10 punkter av de 23 valda mätas. Två punkter gick inte att mäta då 

däcksellocket satt fast och här var det även tre punkter som låg inne på privata tomter där det 

ansågs olämpligt att mäta. Resterande punkter var antingen överasfalterade eller omätbara på 

grund av dåliga förhållanden för GNSS. Punkt 31019 och 31022 saknade lock på däckseln. 

De dominerande markeringarna i detta område var rör i mark med däcksel samt rör i sten och 

rör i berg. 

I Furuvik/Ytter-Harnäs var det 10 punkter som ansågs mätbara av 26 valda. Åtta punkter var 

under väg, både grus och asfalt, vilka ansågs vara borta. Några punkter var bortgrävda 

alternativt överfyllda. Ett par punkter låg på privata tomter och de ansågs som olämpliga att 

undersöka.  Punkt 53502 var deformerad med en sned rörände och gick därför inte att mäta.  I 

detta område var punkterna markerade med rör i mark med däcksel och rör i sten. 

Av de punkter som Anna Hånell mätte i sin studie från 2006 valde vi 6 punkter att kontrollera, 

av dem återfanns fem vilka även mättes. Punkt 30164 var överasfalterad. 30000-punkterna var 

alla markerade med rör i mark med däcksel och punkt 4134 var markerad med rör i sten. 
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3.2 Resultat från mätningen 

Av de två tidsåtskilda mätningarna på varje punkt beräknades ett medelvärde. I tabellerna 2–7 

redovisas koordinater och deras osäkerheter efter medeltalsbildning för varje område separat. 

Samtliga koordinatangivelser redovisas i Gävle kommuns nuvarande referenssystem 

SWEREF 99 16 30. För att skilja punktserierna åt är punkterna i tabellerna färgsatta efter 

serietillhörighet och uppskattad kvalité i enlighet med tabell 1. Osäkerheterna är beräknade 

enligt ekvation 3. Mätdatat som ligger till grund för medelvärdena redovisas i sin helhet i 

bilaga 1.  

 

 

Tabell 2. Markeringstyp, medeltalsbildade koordinater och standardosäkerheter för 

punkterna i Sätra presenterade i SWEREF 99 16 30.  Värdena redovisas i meter. 

Markeringstyper: rmd (rör i mark med däcksel), sg (spik i gjutning). 

Sätra 

Punktnummer Markering N E u(N) u(E) 

30168  rmd 6730638,215 184584,106 0,005 0,003 

30174  rmd 6730658,394 183208,306 0,005 0,004 

30176  rmd 6731167,271 183259,715 0,004 0,003 

30181 rmd 6730854,334 182395,498 0,005 0,003 

30183 rmd 6731081,769 184529,825 0,007 0,004 

30189 rmd 6731187,479 184114,916 0,004 0,003 

30191 sg 6731442,402 183599,472 0,003 0,002 

30192 rmd 6731309,051 183030,829 0,003 0,002 

30193 rmd 6731472,268 182720,258 0,006 0,005 

30194 rmd 6731751,059 183861,768 0,005 0,004 

30195 rmd 6731974,035 183649,210 0,006 0,004 

30196 rmd 6732099,539 183377,309 0,007 0,004 

30198 rmd 6731974,351 182683,589 0,006 0,004 
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Tabell 3. Markeringstyp, medeltalsbildade koordinater och standardosäkerheter för 

punkterna i Valbo presenterade i SWEREF 99 16 30. Värdena redovisas i meter. 

Markeringstyper: rmd (rör i mark med däcksel), rgd (rör i gjutning med däcksel), 

rm (rör i mark). 

Valbo 

Punktnummer Markering N E u(N) u(E) 

4007 rmd 6725853,506 177864,239 0,005 0,003 

4138 rgd 6724479,001 176659,369 0,011 0,008 

4160 rmd 6725428,040 177597,625 0,004 0,002 

4176 rmd 6725803,718 178099,779 0,006 0,003 

4182 rmd 6725158,991 176950,319 0,003 0,002 

4194 rmd 6726346,875 177854,760 0,004 0,003 

54142 rmd 6725938,998 177285,956 0,006 0,005 

54143 rmd 6726039,264 177327,967 0,004 0,003 

54236 rmd 6724868,521 176609,091 0,002 0,002 

54254 rmd 6725429,376 177430,639 0,006 0,003 

54256 rmd 6724915,821 177389,272 0,003 0,002 

54883 rmd 6726618,775 178309,985 0,004 0,003 

54884 rm 6726435,525 177987,102 0,004 0,003 

 

Tabell 4. Markeringstyp, medeltalsbildade koordinater och standardosäkerheter för 

punkterna i Södra Bomhus presenterade i SWEREF 99 16 30. Värdena redovisas i 

meter. Markeringstyper: rmd (rör i mark med däcksel), rs (rör i sten), rb (rör i berg). 

Södra Bomhus 

Punktnummer Markering N E u(N) u(E) 

30425 rs 6728547,557 189836,740 0,006 0,004 

30426 rmd 6728516,215 189513,557 0,003 0,002 

30427 rmd 6728541,838 189188,386 0,003 0,002 

53492 rb 6727996,144 190045,827 0,003 0,003 

53623 rmd 6728136,736 189846,114 0,005 0,004 

53624 rmd 6728115,239 189723,115 0,003 0,002 

53625 rmd 6728000,555 189714,637 0,005 0,004 

53652 rmd 6728225,322 189894,456 0,004 0,004 

53959 rs 6728213,677 189607,991 0,008 0,005 

54840 rmd 6728102,632 188824,090 0,004 0,003 
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Tabell 5. Markeringstyp, medeltalsbildade koordinater och standardosäkerheter för 

punkterna i Hille presenterade i SWEREF 99 16 30. Värdena redovisas i meter. 

Markeringstyper: rmd (rör i mark med däcksel), rs (rör i sten). 

Hille 

Punktnummer Markering N E u(N) u(E) 

10956 rs 6736356,661 186346,876 0,008 0,005 

10958 rs 6736061,655 186732,872 0,004 0,002 

31020 rmd 6733985,924 186398,041 0,007 0,006 

31022 rmd 6734420,908 185998,007 0,003 0,002 

31023 rmd 6734432,886 186192,050 0,004 0,002 

31025 rm 6734333,814 186555,952 0,005 0,003 

31028 rmd 6734705,284 186603,324 0,003 0,002 

50481 rmd 6734946,979 186429,949 0,006 0,004 

53646 rs 6735660,329 187258,997 0,004 0,002 

54318 rmd 6735659,356 186770,850 0,003 0,002 

 

 

 

Tabell 6. Markeringstyp, medeltalsbildade koordinater och standardosäkerheter för 

punkterna i Furuvik/Ytter-Harnäs presenterade i SWEREF 99 16 30. Värdena 

redovisas i meter. Markeringstyper: rmd (rör i mark med däcksel), rs (rör i sten). 

Furuvik/Ytter-Harnäs 

Punktnummer Markering N E u(N) u(E) 

16211 rs 6727411,491 196530,459 0,005 0,004 

16235 rs 6726921,273 196917,590 0,007 0,004 

16236 rs 6726971,264 197045,535 0,008 0,005 

16273 rs 6727395,576 195371,369 0,005 0,004 

50339   rmd 6726724,528 194814,322 0,004 0,003 

53925 rs 6726740,713 195918,648 0,006 0,004 

53926   rmd 6726675,348 195968,865 0,003 0,003 

54163 rs 6726720,504 195055,760 0,020 0,007 

54164   rmd 6726744,261 195166,790 0,008 0,012 

54167 rmd 6726569,499 194968,635 0,004 0,003 
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Tabell 7. Markeringstyp, medeltalsbildade koordinater och standardosäkerheter för 

punkter omnämnda i Hånell (2006)  presenterade i SWEREF 99 16 30. Värdena 

redovisas i meter. Markeringstyper: rmd (rör i mark med däcksel), rs (rör i sten). 

Övriga punkter 

Punktnummer Markering N E u(N) u(E) 

4134 rs 6723232,323 176621,804 0,003 0,003 

30010 rmd 6726108,774 185170,059 0,002 0,002 

30041 rmd 6729380,561 183203,822 0,003 0,004 

30217 rmd 6731927,052 186502,098 0,002 0,002 

30410 rmd 6729299,446 191915,383 0,003 0,002 

 

3.3 Koordinatskillnader  

Skillnaden mellan Gävle kommuns officiella koordinater och inmätta koordinater samt radiell 

avvikelse för kontrollmätta stompunkter beräknades enligt ekvation 1 och 2 i avsnitt 2.5. I 

tabellerna 8–13 redovisas resultatet av beräknade avvikelser i N- och E-riktning, radiella 

avvikelser och dess RMS-värde. Odolinski (2010a) skriver att vid kontrollmätning av känd 

punkt med nätverks-RTK kan man acceptera en avvikelse på ± 40 mm i plan vilket kan ses 

som en riktlinje för att tolka resultatet. 

 

3.3.1 Sätra 

 

Resultatet från kontrollmätningen i Sätra visade att radiella skillnaderna mellan koordinaterna 

varierade mellan 3 och 131 mm, se tabell 8. Punkt 30193 och 30174 hade en radiell avvikelse 

på 3 mm respektive 4 mm och är de punkter i Sätra som överensstämde bäst med de officiella 

koordinaterna. Störst radiell avvikelse hade punkt 30195 med en avvikelse på 22 mm och 

punkt 30196 med en avvikelse på 131 mm. RMS-värdet för de radiella avvikelserna var 13 

mm och i den beräkningen uteslöts punkt 30196 då den var synligt deformerad. Figur 6 visar 

det deformerade röret på punkt 30196. 
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Tabell 8. Avvikelse i N- och E-riktning och radiell avvikelse mellan 

inmätta koordinater och Gävle kommuns officiella koordinater för 

punkterna i Sätra. RMS-värde redovisas för radiella avvikelserna 

förutom punkt 30196. Markeringstyp: rmd (rör i mark med däcksel), 

sg (spik i gjutning). 

Sätra 

Punktnummer Markering fN (m) fE (m) fr (m) 

30168 rmd 0,001 -0,012 0,012 

30174 rmd 0,002 0,004 0,004 

30176 rmd 0,000 0,013 0,013 

30181 rmd -0,007 0,013 0,014 

30183 rmd -0,012 -0,010 0,015 

30189 rmd 0,009 -0,011 0,014 

30191 sg 0,008 -0,005 0,009 

30192 rmd -0,009 0,000 0,009 

30193 rmd -0,002 0,002 0,003 

30194 rmd 0,001 -0,011 0,011 

30195 rmd -0,018 -0,012 0,022 

30196 rmd 0,056 -0,119 0,131 

30198 rmd -0,007 0,014 0,016 

   RMS 0,013 

Figur 6. Punkt 30196 saknade däcksel och 

var synligt deformerad. 
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3.3.2 Valbo 

 

Radiella avvikelser mellan inmätta och officiella koordinater i Valbo varierade mellan 13 mm 

och 53 mm och RMS-värdet var 31 mm, se tabell 9. De punkter som avvek mest var 54256 

och 4182 med en radiell avvikelse på 53 mm respektive 50 mm. Minst avvikelse hade 

punkterna 54254 med en radiell avvikelse på 14 mm och 4160 med en radiell avvikelse på 13 

mm. Ingen punkt i detta område var synligt deformerad eller på annat sätt skadad. 

 

 

Tabell 9. Avvikelse i N- och E-riktning och radiell avvikelse mellan 

inmätta koordinater och Gävle kommuns officiella koordinater för 

punkterna i Valbo. RMS-värde redovisas för radiella avvikelserna. 

Markeringstyp: rmd (rör i mark med däcksel), rgd (rör i gjutning med 

däcksel), rm (rör i mark). 

Valbo 

Punktnummer Markering fN (m) fE (m) fr (m) 

4007 rmd 0,010 -0,020 0,022 

4138 rgd -0,016 -0,015 0,022 

4160 rmd -0,010 -0,010 0,013 

4176 rmd 0,010 -0,032 0,034 

4182 rmd 0,032 -0,039 0,050 

4194 rmd 0,029 0,019 0,034 

54142 rmd 0,026 -0,016 0,030 

54143 rmd 0,026 -0,007 0,027 

54236 rmd -0,013 -0,032 0,035 

54254 rmd -0,014 -0,005 0,014 

54256 rmd -0,036 -0,040 0,053 

54883 rmd 0,013 0,020 0,024 

54884 rm 0,017 0,008 0,019 

   RMS 0,031 
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3.3.3 Södra Bomhus  

 

I Södra Bomhus varierade de radiella avvikelserna mellan 5 mm och 164 mm och RMS-

värdet var 54 mm, se tabell 10. I beräkningen för RMS uteslöts punkt 54840 som skiljde sig 

ur mängden med en radiell avvikelse på 164 mm. Denna punkt ligger belägen i 

Kokstensvägen och saknade lock till däckseln och var därmed fylld med grus och jord. Ingen 

synlig deformation på själva röret fanns. Både punkt 53959 och 53625 hade en radiell 

avvikelse på över 70 mm. Den förstnämnda hade inga synliga deformationer och den andra 

saknade helt skyddande däcksel. Lägst avvikelse hade punkt 30427 med en radiell avvikelse 

på 5 mm. Speciellt uppenbar var den systematiska avvikelsen från kommunens koordinater i 

både N- och E-led för Södra Bomhus. Tabell 10 har därför för att kunna bedöma den interna 

avvikelsen kompletterats med ett RMS-värde där den systematiska avvikelsen är borträknad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Avvikelse i N- och E-riktning och radiell avvikelse mellan 

inmätta koordinater och Gävle kommuns officiella koordinater för 

punkterna i Södra Bomhus. RMS-värde redovisas för radiella avvikelserna 

förutom för punkt 54840.  Markeringstyp: rmd (rör i mark med däcksel), rs 

(rör i sten), rb (rör i berg). 

Södra Bomhus 

Punktnummer Markering fN (m) fE (m) fr (m) 

30425 rs -0,028 -0,006 0,029 

30426 rmd -0,024 -0,033 0,041 

30427 rmd -0,001 0,005 0,005 

53492 rb -0,035 -0,012 0,037 

53623 rmd -0,050 -0,021 0,054 

53624 rmd -0,059 -0,019 0,061 

53625 rmd -0,074 0,006 0,074 

53652 rmd -0,056 -0,032 0,064 

53959 rs -0,067 -0,042 0,078 

54840 rmd -0,164 -0,005 0,164 

 

RMS med syst. avv. 0,054 

RMS utan syst. avv. 0,027 
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3.3.4 Hille 

 

Resultatet från kontrollmätningen i Hille visade att de radiella avvikelserna varierade mellan 

10 mm och 52 mm och RMS-värdet var 32 mm. Störst avvikelser hade punkterna 54318 och 

31020 med en avvikelse på 52 mm respektive 51 mm radiellt. Inga av de mätta punkterna i 

Hille hade synliga deformationer och däckslarna var i stort sett oskadda förutom punkt 31028 

vars däcksel var sned och saknade lock. Tabell 11 visar avvikelser i N- respektive E-led samt 

radiellt.  

 

 

Tabell 11. Avvikelse i N- och E-riktning och radiell avvikelse mellan 

inmätta koordinater och Gävle kommuns officiella koordinater för punkterna 

i Hille. RMS-värde redovisas för radiella avvikelserna. Markeringstyp: rmd 

(rör i mark med däcksel), rs (rör i sten), rm (rör i mark). 

Hille 

Punktnummer Markering fN (m) fE (m) fr (m) 

10956 rs -0,027 -0,003 0,027 

10958 rs 0,012 0,007 0,014 

31020 rmd -0,044 -0,025 0,051 

31022 rmd -0,033 -0,019 0,038 

31023 rmd -0,023 -0,015 0,027 

31025 rm 0,005 0,011 0,012 

31028 rmd -0,001 -0,038 0,038 

50481 rmd -0,007 -0,007 0,010 

53646 rs -0,007 0,013 0,014 

54318 rmd 0,022 -0,047 0,052 

   RMS 0,032 
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3.3.5 Furuvik/Ytter-Harnäs 

 

Resultatet från kontrollmätningen i Furuvik och Ytter-Harnäs visade att de radiella 

avvikelserna varierade mellan 5 mm och 61 mm och RMS-värdet var 38 mm. De punkter som 

särskilde sig mest var 53925 och 53926 med en radiell avvikelse på 57 respektive 61 mm. 

Även punkt 16211, markerad med rör i sten belägen ytterst på Sandviksudden söder om 

Furuviksparken, hade en radiell avvikelse på 48 mm som är högre än övriga punkter i 

området. Tabell 12 visar avvikelser i N- och E-led samt radiella avvikelser. Även här, i likhet 

med Södra Bomhus, fanns en påtaglig systematisk avvikelse, speciellt i E-led. RMS-värdet 

minskade till 0,022 m om den borträknades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 12.  Avvikelse i N- och E-riktning och radiell avvikelse mellan 

inmätta koordinater och Gävle kommuns officiella koordinater för punkterna i 

Furuvik/Ytter-Harnäs.  RMS-värde redovisas för radiella avvikelserna.  

Markeringstyp: rmd (rör i mark med däcksel), rs (rör i sten). 

Furuvik/Ytter-Harnäs 

Punktnummer Markering fN (m) fE (m) fr (m) 

16211 rs 0,005 -0,048 0,048 

16235 rs 0,002 -0,018 0,018 

16236 rs 0,006 -0,027 0,028 

16273 rs -0,004 -0,003 0,005 

50339 rmd 0,000 -0,031 0,030 

53925 rs -0,043 -0,039 0,057 

53926 rmd 0,004 -0,061 0,061 

54163 rs -0,009 -0,029 0,030 

54164 rmd 0,018 -0,024 0,030 

54167 rmd -0,022 -0,023 0,031 

   RMS 0,038 
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3.3.6 Jämförelser med tidigare kontrollerade punkter 

 

I tabell 13 redovisas resultatet av kontrollmätningen av punkter från Hånell (2006). 

Mätningen är en uppföljning på tidigare utförda studier och resultatet visade att skillnaden 

mellan kontrollmätningen och Gävle kommuns officiella koordinater varierade mellan 8 mm 

och drygt 22 mm radiellt. RMS-värdet var 17 mm. Störst avvikelse hade punkt 30410 belägen 

i Bomhus och punkt 4134 belägen i Valbo med en radiell avvikelse på 21 mm respektive 22 

mm. Punkterna hade inga synliga deformationer på varken rör eller däcksel. 

 

 

 

  

Tabell 13.  Avvikelse i N- och E-riktning och radiell avvikelse mellan inmätta koordinater 

och Gävle kommuns officiella koordinater för fem punkter spridda över Gävle Kommun.  

RMS-värde redovisas för radiella avvikelserna.  Markeringstyp: rmd (rör i mark med 

däcksel), rs (rör i sten). 

Tidigare kontrollerade punkter 

Punktnummer Markering fN (m) fE (m) fr (m) Lokalisering 

4134 rs -0,005 -0,020 0,021 Valbo 

30010 rmd 0,001 0,008 0,008 Ica Maxi 

30041 rmd -0,013 0,004 0,013 Gustavsbro 

30217 rmd -0,015 -0,009 0,017 Avan 

30410 rmd -0,014 -0,018 0,022 Bomhus 

   RMS 0,017  
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3.3.7 Sammanställt resultat 

 

I figur 7 sammanställs RMS-värdena för alla områden och övriga kontrollerade punkter. 

Diagrammet visar att RMS-värdet är högst i Södra Bomhus och lägst i Sätra. Medelvärdet för 

RMS för alla redovisade värden är 0,031 m.  

 

Figur 7. Figuren visar RMS för alla områden + övriga punkter. Värdena redovisas i meter. 

 

Tabell 14 visar kontrollmätta punkter rangordnade efter radiella avvikelser från minst till 

störst. Tabellen visar en gräns vid 95 % där värden där under hade en lägesavvikelse inom 64 

mm. Resultatet presenteras med en gräns på 95 % och den gränsen valdes med motivationen 

att värden där över troligen var deformerade. Gränsen på 64 mm kan även ses som en gräns 

som ungefärligt motsvarar medelvärdet av alla RMS gånger två.  Punkter med serienummer 

30000 hade överlag lägre radiellt fel än resterande serienummer. Vidare kan även utläsas att 

punkter med serienummer 53000 hade en radiell avvikelse som överlag var högre än de 

övriga punkterna. Av de fyra punkter som hamnade utanför 95 % ligger 53625, 53959 och 

54840 i Södra Bomhus och 30196 ligger i Sätra.  
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Tabell 14. Radiella avvikelser rangordnade från minst till störst. Brunmarkerade rutor ligger 

utanför 95 % av totala antalet. 

 Punktnummer fr (m)   Punktnummer fr (m) 

1 30193 0,003  32 10956 0,027 

2 30174 0,004  33 31023 0,027 

3 30427 0,005  34 16236 0,028 

4 16273 0,005  35 30425 0,029 

5 30010 0,008  36 54164 0,030 

6 30192 0,009  37 54142 0,030 

7 30191 0,009  38 54163 0,030 

8 50481 0,010  39 50339 0,030 

9 30194 0,011  40 54167 0,031 

10 30168 0,012  41 4176 0,034 

11 31025 0,012  42 4194 0,034 

12 30176 0,013  43 54236 0,035 

13 4160 0,013  44 53492 0,037 

14 30041 0,013  45 31022 0,038 

15 30189 0,014  46 31028 0,038 

16 10958 0,014  47 30426 0,041 

17 30181 0,014  48 16211 0,048 

18 53646 0,014  49 4182 0,050 

19 54254 0,014  50 31020 0,051 

20 30183 0,015  51 54318 0,052 

21 30198 0,016  52 54256 0,053 

22 30217 0,017  53 53623 0,054 

23 16235 0,018  54 53925 0,057 

24 54884 0,019  55 53926 0,061 

25 4134 0,021  56 53624 0,061 

26 4138 0,022  57 53652 0,064 

27 30195 0,022  58 53625 0,074 

28 30410 0,022  59 53959 0,078 

29 4007 0,022  60 30196 0,131 

30 54883 0,024  61 54840 0,164 

31 54143 0,027     
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3.4 Gävle kommuns nuvarande stomnätsstrategi 

Gävle kommun har idag ingen strategi för det plana stomnätets underhåll och utveckling. 

Svaret på enkäten visar dock att planer finns på att i framtiden ta fram en stomnätsstrategi. 

Även om ingen stomnätsstrategi finns så anser en majoritet av mätningsingenjörerna på Gävle 

kommun att stomnätet i plan bör bevaras och önskar att man bevarar ett glest strategiskt 

placerat huvudstomnät med låg osäkerhet som man bör kontrollera och underhålla 

regelbundet för att säkerställa dess kvalité (M. Lindell personlig kommunikation 19 maj 2015; 

Z. Kadic personlig kommunikation 19 maj 2015; L. Krüger personlig kommunikation 12 maj 

2015). 

3.5 Rekommenderat förslag på översiktlig stomnätsstrategi 

Förslaget på framtida förvaltning av Gävle kommuns plana stomnät baseras på inventeringen, 

mätresultatet från kontrollmätningen, svar från enkäter och tidigare studier inom ämnet. 

Gävle kommuns stomnät i plan är överlag av duglig kvalité med undantag av punkter 

ingående i 53000-serien i Södra Bomhus och Furuvik/Ytter-Harnäs. Dessa punkter bör 

användas med försiktighet och inte användas till tillämningar där hög noggrannhet 

eftersträvas.  I Södra Bomhus där 53000-serien dominerar bör eventuella framtida förtätningar 

utgå från punkter i 30000-serien belägna längs med Upplandsleden i norra delen av Södra 

Bomhus. 

Punkter ingående i 30000-serien, Gävle stadsnät, är av god kvalité med låg osäkerhet. I linje 

med tidigare studier bör Gävle kommun i framtiden satsa på ett glest huvudstomnät med låg 

osäkerhet där punkter i 30000-serien med fördel kan ingå. Dessa stompunkter bör prioriteras i 

underhåll och kontrolleras med jämna mellanrum. I övrigt rekommenderas inget underhåll på 

övriga punkter. 

Punktbeskrivningar och skisser är i många fall inaktuella och missvisande. Nyproduktion och 

ajourhållning av punktbeskrivningar bör inte utföras. Lokalisering av punkter kan med fördel 

göras med hjälp av utsättning med nätverks-RTK. I områden där inte nätverks-RTK går att 

använda som i tät skog och på trånga gator bör dock punktskisser finnas uppdaterade. Ett 

möjligt alternativ till traditionella punktskisser är interaktiva kartor där man utgår från 

primärkartan och bestämmer avstånd från fasta objekt till den sökta punkten eller digitala 

dynamiska punktbeskrivningar som kan uppdateras när det behövs. 
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Drygt 20 % av de inventerade punkterna saknades eller var förstörda. Stomnätskartan är dåligt 

uppdaterad och innehåller punkter som inte längre finns kvar.  För att hålla kartan uppdaterad 

är det viktigt att uppgifter om eventuella skadade eller försvunna punkter registreras. Gävle 

kommun bör vara noga att informera användare av stomnätet att de ska rapportera skadade 

och försvunna punkter, även punkter som riskerar att skadas bör rapporteras så att de 

eventuellt kan säkras upp, flyttas eller tas bort.  
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4 Diskussion 

4.1 Resultat 

Resultatet av utförda mätningar visar att avvikelserna på stomnätet skiljer sig från område till 

område och från punktserie till punktserie. Sätras stompunkter har lägst avvikelser mot de 

officiella koordinaterna och dessa punkter ingår i 30000-serien som etablerades under 90-talet 

och är därmed förhållandevis unga i jämförelse med övriga punktserier i Gävle. I Södra 

Bomhus visar resultatet av kontrollmätningen att stompunkterna i 53000-serien har tydliga 

avvikelser jämtemot kommunens officiella koordinater. Punkter i denna serie är tillkomna 

efter förtätningar från tidigt 80-tal och klassas redan av Gävle kommun som mindre goda. Sett 

till hela området är alla koordinatavvikelser systematiskt negativa. En möjlig orsak till dessa 

systematiska avvikelser som vi ser är att man vid etableringen utgick från bristfälliga 

anslutningspunkter. 

I Valbo kontrollerades punkter i 4000-serien och 54000-serien. Trots att Gävle kommun 

klassar den förstnämnda som god och den sistnämnda som mindre god syns inga tydliga 

skillnader mellan punktserierna. I Hille kontrollerades punkter i flera olika serier och på grund 

av att endast 10 punkter mättes går det inte att hitta några mönster mellan serierna. I Hille som 

helhet ligger radiella avvikelserna inom 52 mm. I Furuvik/Ytter-Harnäs är det två punkter 

som särskiljer sig med radiella avvikelser på ca 60 mm och dessa ingår i 53000-serien från 

tidigt 80-tal och åter bekräftas här att punkter i 53000-serien har högst avvikelser. För övrigt 

ligger de radiella avvikelserna på mellan 5 mm och 48 mm på övriga punkter i området vilket 

bör anses som fullt dugligt för en liten tätort som Furuvik/Ytter-Harnäs. 

Gemensamt för alla områden är att flera däckslar saknar lock, vilket medför att mycket skräp 

och jord hamnar i däckseln som kan påverka röret. Ett exempel på en sådan punkt utan lock är 

54840 som ligger i Kokstensvägen i Södra Bomhus. Röret har en nämnvärd deformation i N-

led men ingenting i E-led vilket förmodligen beror på att något kommit ner i däcksel och 

deformerat röret i en riktning. Rörande samband mellan markeringstyp och avvikelser syns 

inget samband. 

Kontrollmätningen av punkter från Hånell (2006) bekräftar hennes slutsats om att de stämmer 

bra mot Gävle kommuns officiella koordinater. Fyra av de kontrollerade punkterna från 

hennes studie ingår i 30000-serien och dessa har i alla områden visat sig ha lägst avvikelser. 
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I denna studie beräknades RMS för de radiella avvikelserna för varje område. Om man jämför 

värdena ser man att de är störst i Södra Bomhus, 54 mm, och lägst i Sätra, 13 mm. Övriga 

områden har RMS värde i fallande ordning, Furuvik/Ytter-Harnäs 38 mm, Hille 32 mm, 

Valbo 31 mm och övriga punkter 17 mm. RMS-värdet bör tolkas så att högre värden 

motsvarar sämre områden med större spridning på avvikelserna och med det sagt bekräftas 

tidigare resultat. Om man studerar RMS-värdet i Södra Bomhus utan systematiska fel ser man 

att värdet halveras. Utifrån det kan man dra slutsatsen att nätet internt är bra men inte i 

förhållande till Gävles stomnät i helhet. I både Sätra och Södra Bomhus uteslöts punkter i 

beräkningen då dessa var så pass deformerade att de skulle påverka beräkningen kraftigt.  

Sett till alla områden så ligger de radiella avvikelserna för 95 % av punkterna inom 64 mm. 

Punkter utöver detta skulle kunna vara deformerade. Att definitivt kunna bestämma om en 

punkt är deformerad krävs till exempel ett signifikanstest. Problemet i detta fall är att 

osäkerheter för de officiella koordinaterna saknas. Alternativet finns att sätta de osäkerheterna 

till noll men vi ansåg inte det vara riktigt korrekt och valde därför att utesluta 

signifikanstestet. 

Hur stor avvikelse som kan accepteras på en punkt är en fråga att diskutera. När man tolkar 

resultatet måste man vara medveten om att mätmetoden inte är perfekt i alla lägen. Odolinski 

(2010a) skriver att acceptabel avvikelse för mätning på en kontrollpunkt med nätverks-RTK 

är ±40 mm i plan. Med stöd av detta anser vi att en radiell avvikelse på mindre än ±40 mm 

bör accepteras på en punkt. Med de riktlinjerna i åtanke uppfyller 75 % av alla punkter det 

kravet. 

Gävle kommun har idag ingen strategi för stomnätets framtida utveckling och bevarande. I 

tidigare studier av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (2013b) poängteras att alla 

kommuner utefter deras egna förutsättningar bör analysera behovet av ett passivt stomnät och 

utefter det utforma en strategi. Problemet i Gävle verkar vara att resurser saknas för att 

förvalta stomnätet, vilket har lett till att ajourhållning inte har skett på många år. Presenterad 

strategi i resultatet bör ses som ett grundläggande förslag för framtida utveckling. Det är 

sedan upp till kommunen att utreda hur en slutgiltig strategi bör se ut. 

I vår strategi föreslås att punkter i Gävle stadsnät i 30000-serien bör prioriteras i användande 

och även underhåll. Dessa punkter har enligt vår undersökning lägst lägesavvikelse och alla 

undersökta punkter återfanns utom en. För att säkerställa kvalitén i dessa punkter föreslår vi 

att kontroll bör utföras av punkterna med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att det 
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finns en geodetisk infrastruktur med brukspunkter i gott skick även i framtiden. I Sveriges 

Kommuner och Landsting (2013b) och Kvarnström (2015) är man eniga om att man bör 

skapa ett glest huvudstomnät med god kvalité. Med detta som stöd anser vi att även Gävle i 

framtiden bör satsa på ett sådant glest huvudnät. Eftersom punkterna i 30000-serien har lägst 

lägesavvikelser och har stabila markeringar anser vi att dessa punkter med fördel kan ingå i 

detta huvudnät.  

Övriga punkter i stomnätet anser vi att man inte behöver underhålla. Med tanke på en allt 

mindre användning är det inte längre nödvändigt att lägga resurser på sådant arbete. Detta 

ligger även i linje med tidigare studier. 

I Södra Bomhus visade resultatet att 53000-punkterna hade större lägesavvikelser än övriga 

punkter. På grund av dess bristande kvalité bör dessa punkter inte användas till noggrannare 

tillämningar. Vid eventuella förtätningar i området anser vi det lämpligare att punkter i 

30000-serien används före punkter i 53000-serien.  

Rörande punktbeskrivningar anser vi att dessa i de flesta fall är överflödiga idag.  En 

punktbeskrivning måste vara aktuell för att den ska tjäna sitt syfte och med årens lopp ändras 

riktmärken som punktbeskrivningarna bygger på. Ett mer modernt sätt att återfinna en punkt 

är med hjälp av utsättning med nätverks-RTK, vilket även användes under denna studie. De 

enda tillfällen där punktbeskrivningar är motiverade är i områden med skymd sikt uppåt som 

försvårar GNSS-mätning så som tät skog och på trånga gator och i dessa fall bör 

punktbeskrivningar finnas. I Stockholm, Malmö och Göteborg är man eniga om att 

inskannade punktbeskrivningar tillhör det förgångna och i både Malmö och Göteborg har man 

slutat helt med utlämnande av punktskisser (Smiljanic, Winkler, Wilhelmsson & Uggla, 

2014). För Gävles del anser vi att ingen nyproduktion eller ajourhållning bör ske med 

undantag för viktiga punkter i områden med dåliga GNSS-förhållanden. 

Trots att inte alla punkter används så anser vi att stomnätskartan bör vara så uppdaterad som 

det går. Fältarbetet visade att ca 20 % av punkterna saknas helt men ändå finns markerade på 

kartan. En förutsättning för att kunna skapa en fungerande stomnätsstrategi är att ha vetskap 

om vilka punkter som faktiskt finns. I vårt förslag skriver vi att Gävle kommun bör ta hjälp av 

användare att rapportera in saknade och förstörda punkter. Att själva inventera punkter är 

resurskrävande och vi anser inte att det är lönt.  
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4.2 Metod 

Den valda mätmetoden var en metod där mätningar utförs med nätverks-RTK med GNSS-

antenn uppställt på stativ där dataloggning sker varje sekund under en minut. Denna metod är 

utarbetad av Mårtensson, Reshetyuk & Jivall (2012) och enligt dem så är det inte lönt att mäta 

under längre tid med nätverks-RTK om man använder sig av återbesök, resultatet blir inte 

avsevärt bättre. Denna metod ger en osäkerhet på 10 mm i plan, vilket vi anser är fullt 

acceptabelt för denna typ av kontrollmätning. Jämfört med Hånell (2006) och Edwardsson & 

Karlsson (2007) mätte de varje punkt 10 respektive 20 gånger till skillnad från oss som mätte 

varje punkt två gånger. I och med att vi använde metoden utarbetad av Mårtensson, 

Reshetyuk & Jivall (2012) ansåg vi det inte nödvändigt att mäta fler gånger. 

Vi hade kunnat mäta med andra metoder som exempelvis med PPP, som i Satirapod, Simons 

& Promthong (2008), totalstation eller med statisk GNSS, men även om resultatet 

förmodligen hade blivit noggrannare ansåg vi att vi inte hade den tiden att genomföra sådana 

mätningar på samma antal punkter.  

Mätning med GNSS-tekniken blir dock lite begränsad då man inte kan erhålla mätningar med 

hög kvalité i områden med skymd sikt uppåt och i närheten av störande objekt med tanke på 

flervägsfel. Mätningarna utfördes under två veckor tidigt i april vilket betydde att löven på 

träden inte hade slagit ut än, med det i åtanke kunde punkter som annars inte skulle kunna 

mätas in med önskad mätosäkerhet mätas in ändå. För övrigt anser vi att mätmetoden var väl 

lämpad för denna typ av studie.  

4.3 Slutsats 

Slutsatsen av undersökningen är att de radiella avvikelserna för Gävle kommuns plana 

stomnät varierar mycket mellan olika områden och serienummer. Lägst avvikelser har punkter 

i 30000-serien i Sätra och högst har punkter i 53000-serien i Södra Bomhus. 95 % av alla 

kontrollmätta punkter har radiella avvikelser inom 64 mm. Gävle kommun har idag ingen 

stomnätsstrategi men bör ta fram en sådan. Enligt våra rekommendationer bör punkter i 

53000-serien användas med största försiktighet, punkter i 30000-serien bör prioriteras i 

framtida underhåll och även i framtiden ingå i ett glest huvudstomnät och övriga punkter bör 

inte underhållas. Traditionella punktskisser bör inte nyproduceras eller uppdateras med 

undantag för i skymda områden och stomnätskartan bör uppdateras så den blir aktuell.  
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4.4 Förslag på vidare studier  

Det skulle vara av intresse att göra en liknande studie som denna om Gävle kommuns stomnät 

i höjd där man kontrollmäter höjdfixar och utifrån det ger förslag på en övergripande strategi 

för höjdnätet. Det går även att bygga vidare på detta arbete och kontrollera fler områden och 

fler punktserier.   
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Bilaga 1 

 

Tabellerna nedan redovisar koordinater och osäkerheter för alla mätningar. Det är således två 

mätningar per punkt (M1) och (M2). Värdena redovisas i meter. 

Sätra     

Punktnummer N E u(N) u(E) 

30168M1 6 730 638,217 184 584,105 0,007 0,004 

30168M2 6 730 638,212 184 584,106 0,007 0,004 

30174M1 6 730 658,386 183 208,311 0,007 0,006 

30174M2 6 730 658,401 183 208,301 0,007 0,004 

30176M1 6 731 167,270 183 259,715 0,004 0,003 

30176M2 6 731 167,272 183 259,715 0,006 0,004 

30181M1 6 730 854,328 182 395,506 0,006 0,004 

30181M2 6 730 854,339 182 395,489 0,009 0,004 

30183M1 6 731 081,775 184 529,830 0,010 0,005 

30183M2 6 731 081,763 184 529,819 0,010 0,007 

30189M1 6 731 187,476 184 114,918 0,006 0,004 

30189M2 6 731 187,481 184 114,913 0,006 0,004 

30191M1 6 731 442,397 183 599,474 0,004 0,003 

30191M2 6 731 442,407 183 599,469 0,005 0,003 

30193M1 6 731 472,280 182 720,256 0,008 0,007 

30193M2 6 731 472,255 182 720,260 0,008 0,006 

30194M1 6 731 751,060 183 861,762 0,007 0,005 

30194M2 6 731 751,058 183 861,773 0,007 0,006 

30195M1 6 731 974,046 183 649,217 0,009 0,006 

30195M2 6 731 974,024 183 649,203 0,009 0,005 

30196M1 6 732 099,529 183 377,300 0,006 0,004 

30196M2 6 732 099,548 183 377,318 0,012 0,008 

30198M1 6 731 974,345 182 683,594 0,008 0,006 

30198M2 6 731 974,357 182 683,584 0,008 0,004 

 

Valbo     

Punktnummer N E u(N) u(E) 

4007M1 6 725 853,501 177 864,243 0,006 0,003 

4007M2 6 725 853,510 177 864,235 0,008 0,005 

4138M1 6 724 479,004 176 659,368 0,015 0,012 



 

42 

 

4138M2 6 724 478,997 176 659,370 0,017 0,011 

4160M1 6 725 428,044 177 597,624 0,006 0,004 

4160M2 6 725 428,035 177 597,625 0,004 0,003 

4176M1 6 725 803,726 178 099,778 0,007 0,004 

4176M2 6 725 803,709 178 099,779 0,010 0,006 

4182M1 6 725 158,989 176 950,321 0,004 0,003 

4182M2 6 725 158,992 176 950,317 0,004 0,003 

4194M1 6 726 346,874 177 854,758 0,006 0,004 

4194M2 6 726 346,875 177 854,761 0,006 0,004 

54142M1 6 725 938,988 177 285,952 0,009 0,007 

54142M2 6 725 939,008 177 285,959 0,009 0,006 

54143M1 6 726 039,269 177 327,962 0,005 0,005 

54143M2 6 726 039,259 177 327,972 0,006 0,004 

54236M1 6 724 868,523 176 609,090 0,004 0,003 

54236M2 6 724 868,519 176 609,092 0,003 0,003 

54254M1 6 725 429,383 177 430,634 0,010 0,006 

54254M2 6 725 429,368 177 430,644 0,006 0,004 

54256M1 6 724 915,819 177 389,269 0,005 0,003 

54256M2 6 724 915,822 177 389,274 0,005 0,003 

54883M1 6 726 618,773 178 309,987 0,006 0,004 

54883M2 6 726 618,776 178 309,983 0,007 0,005 

54884M1 6 726 435,526 177 987,101 0,007 0,004 

54884M2 6 726 435,524 177 987,103 0,006 0,004 

 

Södra Bomhus     

Punktnummer N E u(N) u(E) 

30425M1 6 728 547,557 189 836,742 0,009 0,005 

30425M2 6 728 547,557 189 836,738 0,008 0,005 

30426M1 6 728 516,216 189 513,554 0,005 0,003 

30426M2 6 728 516,213 189 513,560 0,005 0,003 

30427M1 6 728 541,833 189 188,385 0,004 0,003 

30427M2 6 728 541,842 189 188,386 0,005 0,003 

53492M1 6 727 996,145 190 045,823 0,005 0,004 

53492M2 6 727 996,143 190 045,830 0,004 0,004 

53623M1 6 728 136,729 189 846,117 0,007 0,005 

53623M2 6 728 136,743 189 846,111 0,008 0,005 

53624M1 6 728 115,240 189 723,113 0,005 0,004 

53624M2 6 728 115,237 189 723,116 0,004 0,003 

53625M1 6 728 000,560 189 714,632 0,006 0,005 
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53625M2 6 728 000,549 189 714,642 0,007 0,006 

53652M1 6 728 225,326 189 894,454 0,005 0,005 

53652M2 6 728 225,317 189 894,457 0,006 0,005 

53959M1 6 728 213,691 189 607,989 0,009 0,006 

53959M2 6 728 213,662 189 607,992 0,012 0,008 

54840M1 6 728 102,635 188 824,090 0,005 0,003 

54840M2 6 728 102,629 188 824,090 0,007 0,004 

 

Hille     

Punktnummer N E u(N) u(E) 

10956M1 6 736 356,662 186 346,876 0,013 0,008 

10956M2 6 736 356,660 186 346,876 0,007 0,006 

10958M1 6 736 061,658 186 732,871 0,006 0,003 

10958M2 6 736 061,652 186 732,872 0,005 0,003 

31020M1 6 733 985,919 186 398,057 0,011 0,008 

31020M2 6 733 985,929 186 398,025 0,009 0,009 

31022M1 6 734 420,902 185 998,012 0,006 0,003 

31022M2 6 734 420,914 185 998,001 0,004 0,002 

31023M1 6 734 432,897 186 192,050 0,006 0,004 

31023M2 6 734 432,875 186 192,049 0,006 0,003 

31025M1 6 734 333,808 186 555,952 0,009 0,005 

31025M2 6 734 333,819 186 555,952 0,006 0,005 

31028M1 6 734 705,282 186 603,323 0,005 0,004 

31028M2 6 734 705,286 186 603,324 0,004 0,003 

50481M1 6 734 946,983 186 429,944 0,010 0,005 

50481M2 6 734 946,975 186 429,953 0,008 0,005 

53646M1 6 735 660,334 187 258,990 0,004 0,003 

53646M2 6 735 660,324 187 259,003 0,006 0,004 

54318M1 6 735 659,357 186 770,850 0,004 0,003 

54318M2 6 735 659,354 186 770,850 0,004 0,003 

 

Furuvik/Ytter-

Harnäs 

    

Punktnummer N E u(N) u(E) 

16211M1 6 727 411,473 196 530,465 0,007 0,005 

16211M2 6 727 411,508 196 530,453 0,007 0,006 

16235M1 6 726 921,278 196 917,591 0,006 0,004 

16235M2 6 726 921,268 196 917,588 0,007 0,004 
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16236M1 6 726 971,272 197 045,532 0,008 0,005 

16236M2 6 726 971,255 197 045,538 0,008 0,005 

16273M1 6 727 395,579 195 371,376 0,008 0,007 

16273M2 6 727 395,573 195 371,362 0,006 0,004 

50339M1 6 726 724,525 194 814,320 0,006 0,006 

50339M2 6 726 724,531 194 814,323 0,005 0,004 

53925M1 6 726 740,734 195 918,644 0,007 0,006 

53925M2 6 726 740,691 195 918,651 0,010 0,005 

53926M1 6 726 675,346 195 968,870 0,005 0,003 

53926M2 6 726 675,349 195 968,866 0,005 0,004 

54163M1 6 726 720,506 195 055,747 0,016 0,009 

54163M2 6 726 720,502 195 055,773 0,037 0,012 

54164M1 6 726 744,264 195 166,795 0,014 0,012 

54164M2 6 726 744,258 195 166,785 0,010 0,022 

54167M1 6 726 569,493 194 968,635 0,007 0,004 

54167M2 6 726 569,505 194 968,634 0,006 0,003 

 

Annas Punkter     

Punktnummer N E u(N) u(E) 

4134M1 6 723 232,326 176 621,805 0,005 0,004 

4134M2 6 723 232,320 176 621,803 0,005 0,004 

30010M1 6 726 108,774 185 170,057 0,003 0,002 

30010M2 6 726 108,774 185 170,061 0,003 0,002 

30041M1 6 729 380,561 183 203,820 0,004 0,003 

30041M2 6 729 380,561 183 203,823 0,004 0,004 

30217M1 6 731 927,052 186 502,098 0,004 0,002 

30217M2 6 731 927,052 186 502,098 0,003 0,002 

30410M1 6 729 299,449 191 915,384 0,004 0,003 

30410M2 6 729 299,442 191 915,381 0,004 0,004 
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Bilaga 2 

 

Tabellerna nedan visar kommunens officiella koordinater i SWEREF 99 16 30 som använts 

för att jämför inmätta koordinater med. Värdena redovisas i meter. 

Sätra   

Punktnummer N E 

30168 6 730 638,215 184 584,117 

30174 6 730 658,392 183 208,302 

30176 6 731 167,271 183 259,702 

30181 6 730 854,340 182 395,485 

30183 6 731 081,781 184 529,834 

30189 6 731 187,470 184 114,926 

30191 6 731 442,394 183 599,476 

30192 6 731 309,060 183 030,829 

30193 6 731 472,269 182 720,256 

30194 6 731 751,058 183 861,778 

30195 6 731 974,053 183 649,222 

30196 6 732 099,483 183 377,428 

30198 6 731 974,358 182 683,575 

 

Valbo   

Punktnummer N E 

4007 6 725 853,496 177 864,219 

4138 6 724 479,016 176 659,384 

4160 6 725 428,049 177 597,634 

4176 6 725 803,708 178 099,811 

4182 6 725 158,959 176 950,358 

4194 6 726 346,846 177 854,741 

54142 6 725 938,972 177 285,971 

54143 6 726 039,238 177 327,974 

54236 6 724 868,534 176 609,123 

54254 6 725 429,389 177 430,644 

54256 6 724 915,856 177 389,311 

54883 6 726 618,762 178 309,965 

54884 6 726 435,508 177 987,094 
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Södra Bomhus   

Punktnummer N E 

30425 6 728 547,585 189 836,746 

30426 6 728 516,238 189 513,590 

30427 6 728 541,838 189 188,381 

53492 6 727 996,179 190 045,838 

53623 6 728 136,786 189 846,135 

53624 6 728 115,297 189 723,133 

53625 6 728 000,628 189 714,631 

53652 6 728 225,377 189 894,487 

53959 6 728 213,743 189 608,032 

54840 6 728 102,796 188 824,095 

 

Hille   

Punktnummer N E 

10956 6 736 356,688 186 346,879 

10958 6 736 061,643 186 732,865 

31019 6 734 170,849 186 484,721 

31020 6 733 985,968 186 398,066 

31022 6 734 420,941 185 998,025 

31023 6 734 432,909 186 192,064 

31025 6 734 333,814 186 555,990 

31028 6 734 705,279 186 603,313 

50481 6 734 946,986 186 429,955 

53646 6 735 660,336 187 258,984 

54318 6 735 659,334 186 770,897 
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Furuvik/Ytter-

Harnäs 

  

Punktnummer N E 

16211 6 727 411,486 196 530,507 

16235 6 726 921,271 196 917,607 

16236 6 726 971,258 197 045,562 

16273 6 727 395,580 195 371,372 

50339 6 726 724,528 194 814,352 

53925 6 726 740,755 195 918,686 

53926 6 726 675,344 195 968,926 

54163 6 726 720,513 195 055,789 

54164 6 726 744,243 195 166,814 

54167 6 726 569,521 194 968,657 

 

Annas 

punkter 

  

Punktnummer N E 

4134 6 723 232,318 176 621,784 

30010 6 726 108,773 185 170,051 

30041 6 729 380,574 183 203,818 

30217 6 731 927,067 186 502,107 

30410 6 729 299,459 191 915,400 
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Bilaga 3 

Ortofotot visar områdenas lägen i Gävle. Blåa punkter representerar undersökta stompunkter. 

 

Översiktskarta                                                                                              ©Lantmäteriet [i2014/00655] 
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Bilaga 4 

Kartorna visar undersökta stompunkter i varje område. Blåmarkerade punkter visar punkter 

som mätts, svarta punkter uppfyllde inte kraven på tillgänglighet eller var på annat vis 

omätbara. Röda punkter är ej återfunna och anses vara borta. 

  

 Sätra                  ©Lantmäteriet [i2014/00655] 
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Hille          ©Lantmäteriet [i2014/00655] 
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Södra Bomhus    ©Lantmäteriet [i2014/00655] 

Furuvik/Ytter-Harnäs               ©Lantmäteriet [i2014/00655] 
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 Valbo    ©Lantmäteriet [i2014/00655] 

 Övriga punkte ©Lantmäteriet [i2014/00655] 
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Bilaga 6 

Exempel på punktbeskrivningar.  



 

54 

 

Bilaga 7 

Nedan redovisas de frågor som skickades till sakkunniga på Gävle kommun. Av fyra 

utfrågade svarade tre. 

Fråga 1: Om man läser rapporter från SKL och olika konferenser så poängterar de att 

kommuner bör utreda sitt stomnätsbehov och besluta om en stomnätsstrategi för framtida 

underhåll och utveckling. Har Gävle kommun någon stomnätsstrategi? Om nej. Planeras 

någon sådan strategi? 

Svar 1: I dagsläget saknas en stomnätsstrategi men vi har planer på att ta fram en sådan. 

Svar 2: Jag har jobbat i Gävle kommun i 4 år och under den tid har jag inte hört att det finns 

någon stomnätsstrategi. 

Svar 3: Nej, inte vad jag vet. 

Fråga 2: Vi undrar vad du anser om framtiden för Gävle kommuns plana stomnät. Har det 

plana nätet någon framtid?  Anser du att man bör lägga resurser på att fortsätta underhålla det 

eller bör man låta det vara?  

Svar 1: Jag anser att det kommer att behövas även i framtiden. Däremot tror jag inte att det 

behovet kommer att se lika ut som det gjorde förr (innan NRTK) och därmed bör resurserna 

som läggs på detta kunna begränsas en aning. Jag tycker idén att ha ett begränsat antal, väl 

markerade stompunkter som underhålls ordentligt och kontinuerligt låter rimligt. 

Svar 2: Vårt stomnät i plan består av ca 2100 punkter och det är svårt att kontrollera och 

underhålla alla, men en reducering till ett lämpligt antal strategiskt viktiga punkter, som sedan 

ska underhållas, borde genomföras.  

Svar 3: Nej. Nej. 

Fråga 3: Av våra undersökningar har det visat sig att lägesosäkerheten på punkterna är 

väldigt varierande i olika områden. Hur stor osäkerhet anser du att en punkt får ha för att 

kunna användas till de tillämningar ni på kommunen utför. 

Svar 1: Om jag svarar för framtidsscenariot där vi har ett begränsat antal, väl markerade 

stompunkter som faktiskt underhålls ordentligt så anser jag att osäkerheten ska vara väldigt 

låg. Tanken med sådana stompunkter är att möjliggöra kontroller och vidare förtätningar och 

därför tycker jag inte det skall tummas något på kvaliteten på de punkter som man faktiskt 

bevarar. Det är svårt att svara något annat än ”väldigt låg” för våra tillämpningar också 

eftersom dessa varierar en hel del. Även om det för 75% av gångerna inte gör så mycket om 

lägesosäkerheten är lite sisådär så kan det vara direkt avgörande vid dom andra 25%. Därför 

bör det vara ”så bra som det bara går” som gäller för stompunkterna 
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Svar 2: Det beror alldeles på för vilket ändamål inmätning genomförs, men osäkerheten av 

fasta stomnätspunkter bor inte vara större än tillfälliga punkter inmätta med Nätverks-RTK.   

Svar 3: Vet ej. 

Fråga 4: Hur ofta använder ni stomnätet i plan? Finns det områden där stomnätet används 

oftare? Var? 

Svar 1: Svårt att svara för alla men; ett par gånger i månaden för kontrollmätning av GPS:en 

och några fåtal gånger per år i mätjobb för min del. Ibland dyker det upp projekt som kräver 

att man använder stompunkter väldigt frekvent under en tid men annars duger NRTK 

vanligtvis. För kontroll av mätutrustningen använder jag stompunkter som ligger centralt i 

Gävle och annars så är det jobbens läge som styr och det kan variera mycket. 

Svar 2: Jag brukar använda stomnätspunkter bara vid instrumentkontroller, för andra 

inmätningar har inte funnits något behov. 

Svar 3: Aldrig. Nej. Ingenstans 

 

 


