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Sammanfattning 

Avvägning är den traditionella metoden för höjdmätning, medan trigonometrisk höjdmätning 

underlättar vid höjdmätning på längre avstånd och vid kuperad terräng. Syftet med studien var 

att undersöka mätosäkerheten vid trigonometrisk höjdmätning. Detta genom en jämförelse 

med traditionell höjdmätning som utförts med ett finavvägningsinstrument samt hur många 

helsatser som krävs för att erhålla resultat med låg mätosäkerhet för trigonometrisk 

höjdmätning. Kravet som ställdes var 2 mm√L, där L är avvägningstågets längd i km. 

Mätningarna har genomförts i två tunnlar varav i den ena var markytan plan och i den andra 

lutade marken 1 m på 10 m (1/10). Höjdfixarna monterades i bergväggen ungefär var tionde 

meter och höjdbestämdes med avvägningsinstrument, DNA03, för att erhålla sanna höjder för 

höjdfixarna. Därefter mättes höjdfixarna in genom trigonometrisk höjdmätning i helsatser 

med multistationen MS50. Höjder erhållna med trigonometrisk höjdmätning beräknades och 

nätutjämnades i Svensk byggnadsgeodesi (SBG) Geo 15 för att sedan kunna jämföra med 

höjd som erhållits med avvägningsinstrument. Signifikanstest beräknades för varje mätning 

för att avgöra om mätningarna var av samma population.  

Slutningsfelet för samtliga avvägningståg ligger inom toleransen och tillförlitligheten för 

höjdbestämningen är hög. Vid höjdbestämning med trigonometrisk höjdmätning kan inte 

samma låga mätosäkerhet som med avvägningsinstrument förväntas, men inte långt ifrån. 

Med trigonometrisk höjdmätning, utfört med MS50, för distanser mellan 10-100 m kan en 

mätosäkerhet runt 0,5-1,5 mm förväntas vid mätning i två helsatser. Signifikanstestet visade 

att fler mätningar var inom konfidensintervallet 95 % när två kända höjder användes i 

beräkningarna i stället för en känd höjd. Vid mätning med totalstation kan lägre 

mätosäkerheter för trigonometrisk höjdmätning förväntas än 0,5-1,5 mm på 10-100 m. 

Nyckelord: Trigonometrisk höjdmätning, finavvägare, mätosäkerhet, multistation och 

totalstation. 

  



 
 

Abstract 

Title: Uncertainty with trigonometric height measurement. 

The aim of the thesis was to determine the uncertainty of trigonometric height measurement 

in comparison by traditional height measurement performed with a digital level. Levelling is 

the traditional method of height measurement while the trigonometric height measurement 

facilitates height measurement at longer distances and in terrain. The uncertainty of the 

trigonometric height measurement has been investigated as well as how many rounds of 

measurements are sufficient for measurements between 10-100 m.  

The measurements were carried out in two tunnels where in one the ground was plane and in 

the other it is grade was 1/10. Height fixes were mounted about every 10 meters in the rock 

wall and height determined with a levelling instrument, DNA03, to obtain true elevations on 

height fixes. Thereafter, the height of the fixes were measured through trigonometric height 

measurement in one, two, three and four rounds of measurements with a multi station, MS50. 

Elevation data was calculated and levelling net adjusted in Svensk byggnadsgeodesi (SBG) 

Geo to then compare the height data from the trigonometric height measurement with the 

levelled height obtained by levelling instruments. Significance tests were calculated for the 

measurement to determine if the measurements are of the same population. 

Connection error of all leveling was within tolerance which shows that the reliability of the 

height determination is high. The height determination by trigonometric height measurement 

can not be of the same low uncertainty that is expected with levelling, but not far from it. 

With trigonometric height measurement, carried out with MS50, for distances between 10-100 

m can an uncertainty of 0.5-1.5 mm be expected when two rounds of measurements are used. 

Significance test shows that more measurements are within the confidence interval 95% when 

two known heights are used in the calculations, instead of one known height. 

Keyword: Trigonometric height measurement, digital levelling, uncertainty, multi station and 

total station.  
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1. INLEDNING 

Avsnittet behandlar studiens bakgrund, problembeskrivning, syfte, frågeställningar, tidigare 

studier och avgränsningar. Avsnittet ger även en kortare beskrivning av 

höjdmätningsmetoder och felkällor som påverkar höjdmätningens mätosäkerhet.  

1.1. Bakgrund 

I geodetiska sammanhang tillämpas höjdmätning för att bestämma höjdskillnaden mellan två 

punkter. Avvägningsinstrument och trigonometrisk höjdmätning är de mest förekommande 

metoderna, medan korresponderande höjdmätning, hydrostatisk nivellering och 

barometerhöjdmätning är andra höjdmätningsmetoder som kan tillämpas. Vid hydrostatisk 

nivellering bestäms höjdskillnaderna genom vätskefylda kommunicerande kärl, medan vid 

barometerhöjdmätning bestäms höjdskillnader genom att mäta lufttrycket (Bjerhammar, 

1967).  

Val av höjdmätningsmetod bestäms utifrån tillämpningsområdet och vilken mätosäkerhet som 

krävs. Ett stomnät i höjd består av punkter markerade på marken som bildar ett höjdsystem. 

Höjdpunkterna kallas för höjdfixar eller fixpunkter (Lantmäteriet, 2013). I detta arbete 

används höjdfixar som benämning.  

1.1.1. Strukton Rail AB 

På förslag från mätningsavdelningen på Strukton Rail AB i Stockholm ska mätosäkerheten för 

trigonometrisk höjdmätning undersökas genom den här studien. Strukton Rail har ansvar för 

drift och underhåll av tunnelbanan och Roslagsbanan i Stockholm för Storstockholms 

lokaltrafik (SL).  Ett av mätningsavdelningens största projekt är att etablera ett nytt stomnät i 

höjd, RH2000, i tunnelbanan. RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem och det är viktigt att 

ha ett uppdaterat höjdsystem i tunnelbanan vid bland annat spårbyte och för att definiera 

sättningar. Den huvudsakliga höjdmätningen genomför dem med avvägningsinstrument 

mellan höjdfixar, men ibland tillämpar Strukton Rail trigonometrisk höjdmätning när 

höjdskillnaderna är stor. Det är då viktigt att resultaten från dessa mätningar inte avviker 

nämnvärt från avvägningarnas resultat. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka mätosäkerheten för trigonometrisk höjdmätning 

och undersöka på vilka längder som kravet för avvägning kan uppnås. Kravet som ställs på 
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Strukton Rail från SL är att vid bruksnät i höjd får slutningsfelet vid 2 sigma vara 2 mm√L, 

där L är avvägningstågets längd i kilometer (SIS-TS 21143, 2013). Genom examensarbetet 

ska också argumentet av Mårtensson (2014) fastställas ”vid siktlängder som är kortare än 100 

m, och om man lägger stor omsorg på mätningarna av instrument- och signalhöjder, då kan 

trigonometrisk höjdmätning ersätta traditionell avvägning” (s.33). Med frågeställningarna 

nedan kommer syftet med examensarbetet uppnås. 

 Kan lika låg mätosäkerhet som höjdmätning med avvägningsinstrument erhållas vid 

trigonometrisk höjdmätning och i så fall på vilka längder? 

 Hur påverkar vertikalvinkeln mätosäkerheten vid trigonometrisk höjdmätning?  

 Hur många helsatser är optimalt för att erhålla låg mätosäkerhet vid siktlängder mellan 

10-100 m? 

1.2.1. Avvägning 

Avvägningsinstrument är det traditionella instrumentet vid höjdmätning och höjdskillnaden 

bestäms genom mittpunktsuppställning med lika långa siktlängder mellan punkterna. 

Avvägningsinstrumentet horisonteras med hjälp av lodlibell i instrumentet och i nyare 

instrument finns inbyggd kompensator för horisontering.  Vid mätning med 

avvägningsinstrument ska det först mätas mot den bakre punkten och därefter mot den främre, 

detta för att erhålla höjdskillnaden mellan punkterna. På punkterna hålls avvägningsstänger i 

lod med hjälp av lodlibell (se figur 1.1). Det är viktigt att siktlängderna är lika långa för att 

kunna eliminera kollimationsfel, jordkrökning och refraktion (HMK-Ge:TeDe, 2015). Nya 

finavvägningsinstrument har digital avläsning och till instrumentet används 

avvägningsstänger med sträckkodsgradering som benämns invarstänger. Matrialet som 

invarstängerna är gjorda av är järn- och nickellegering, som har en mycket låg 

längdutvidgningskoefficient. Innan mätningar genomförs bör kollimationskontroll utföras för 

att avgöra om siktaxeln är parallell med horisontalvattenpassets axel och korrigeras därefter 

om fel finns (Lantmäteriet, 2013). 
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Figur 1.1. Grundprincipen av tillvägagångssätt vid användning av avvägningsinstrument för att 
bestämma höjdskillnader (HMK-Ge:TeDe, 2015). 

1.2.2. Trigonometrisk höjdmätning  

Vid kuperad mark och när höjdskillnaderna är stor kan trigonometrisk höjdmätning vara en 

mer ändamålsenlig metod än höjdbestämning med avvägningsinstrument. Siktlängder upp till 

250 m är tillåtet vid trigonometrisk höjdmätning enligt SIS-TS 21143 (2013). Trigonometrisk 

höjdmätning utförs med bland annat totalstation samt multistation. Genom trigonometrisk 

mätning går det att mäta längre avstånd än med avvägningsinstrument samt med färre 

uppställningar. Detta leder till att det går fortare att mäta trigonometriskt än med 

avvägningsinstrument (Lantmäteriet, 2013).  

Med trigonometrisk höjdmätning (se figur 1.2) bestäms höjdskillnaden mellan punkter genom 

att mäta lutande längd och vertikalvinkel (zenitdistans) med en totalstation eller multistation 

(Lantmäteriet, 2013). Signalhöjden för prisman kan bestämmas genom angivelserna på 

prismastången eller genom att placera avvägningsstången på en känd höjd och läsa av höjden 

på stången med totalstationen i båda cirkellägena. Trigonometrisk höjdmätning har en 

förväntad standardosäkerhet i höjd på 2 mm på 50 m och 3 mm på 100 m vid måttliga 

höjdskillnader (HMK-Ge:TeDe, 2015). Höjdskillnaden mellan två punkter beräknas genom 

ekvationen 1.1.  

                  (1.1) 
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Figur 1.2. Beskrivning av trigonometrisk höjdmätning (HMK-Ge:TeDe, 2015). 

1.2.3. Korresponderande höjdmätning 

Korresponderande höjdmätning är en mätmetod som baseras på trigonometrisk höjdmätning. 

Genom att mäta vertikalvinkeln samtidigt från båda hållen anses refraktionen vara samma vid 

stationerna. Detta leder till att refraktionens inverkan elimineras till stor del, vilket medför att 

det inte krävs några beräkningar för korrektioner. På avstånd upp till cirka 300 m kan 

refraktionens inverkan nästan helt elimineras med denna metod och Lantmäteriverket 

tillämpade korresponderande höjdmätning under 90-talet (Lantmäteriverket, 1990). Även 

jordkrökningseffekten elimineras genom att tillämpa korresponderande höjdmätning (HMK-

Ge:S, 2015). Metoden är effektiv när mätning över exempelvis vattendrag och vägar ska 

genomföras. 

1.2.4. Mätosäkerhet och dess felkällor 

Mätosäkerhet kan delas in i två kategorier beroende på vad det grundar sig i, emellertid är det 

vanligt att kombinera mätosäkerheter från de olika kategorierna. Typ A mätosäkerhet bestäms 

utifrån någon form av statistisk metod, exempelvis genom att beräkna ett medeltal av 

upprepande mätningar och dess spridning. Typ B mätosäkerhet bestäms utifrån övriga sätt, 

bland annat från instrumentspecifikationer, handböcker eller liknande (JCGM 100, 2008).  

Mätosäkerheten påverkas av olika felkällor vid mätningen, exempelvis misstag eller 

systematiska effekter. Shiu, Kang, Han och Hsieh (2011) betonar hur viktigt det är med rutin, 

erfarenhet och goda mätmetoder för att undvika misstag och eliminera systematiska effekter. 

Enligt Mårtensson (2014) beror misstagen på användaren av instrumentet, exempelvis genom 

slarv eller oaktsamhet. Misstagen kan vara små och blir därmed svåra att upptäcka, därför ska 



5 
 

alltid finnas en eftersträvan att undvika misstag vid mätningar. Misstag kan bland annat  

upptäckas genom att kontrollera sig själv med att utföra fler mätningar eller exempelvis läsa 

av en extra gång på instrumentet vid manuell avläsning. Mårtensson (2014) beskriver vidare 

om systematiska effekter som kan finnas i instrumentet, eller hur mätosäkerheten påverkas av 

yttre effekter som sol, vind och temperatur. Systematiska effekter kan korrigeras och 

elimineras både före och efter mätningarna om de är definierade samt att dess storlek är känd.  

Genom kontroll, kalibrering och justering kan systematiska effekter minimeras och elimineras 

före genomförandet av mätningarna. Kollimationskontroll av avvägningsinstrument bör göras 

en gång i veckan och justering utförs vid behov. Kontroll av nollpunktsfelet för en totalstation 

bör utföras en gång per år och tillåtet fel är 3-5 mm. Kalibrering av totalstationer bör istället 

utföras två gånger per år samt att service hos tillverkaren sker årligen (HMK-Ge:TeDe, 2015). 

1.3. Tidigare studier 

Det som Beshr och Elnaga (2011) undersökte och som kommer kunna tas hänsyn till i 

examensarbetet var hur solljus påverkar mätosäkerheten för finavvägningsinstrument. 

Författarna utförde mätningar på distanser mellan 5-25 m i 34º värme och solljus med två 

typer av finavvägningsinstrument. Författarna bevisar att mätosäkerheten är större vid 

observationer i riktning mot solen än från solen samt att effekten är störst vid soluppgång och 

gryning. Vid observationer i riktning mot solen är mätosäkerheten 0,197 mm på 25 m och 

från solen är mätosäkerheten 0,164 mm på 25 m. Författarna undersöker även hur batterinivån 

påverkar reflektorlösa totalstationer och avvägningsinstrument. Det är svårt att uppfatta 

exakta siffror, men författarna drar en slutsats att vid mätningar med hög batterinivå är 

mätosäkerheten lägre. Författarna konstaterar även att vertikalvinkeln påverkar z-parameterns 

mätosäkerhet mer än horisontalvinkeln och att ju större vertikalvinkeln är ju större blir 

mätosäkerheten. Faktorerna som Beshr och Elnaga tar upp kan vara bra att tänka på vid 

genomförandet av mätningarna i examensarbetet som solljusets inverkan beroende på om den 

kommer fram ifrån eller om mätningarna genomförs i motljus. Författarna kom fram till när 

dem undersökte finavvägningsinstrumentet att om distansen ökar mellan avvägningsstången 

och avvägningsinstrumentet kommer osäkerheten för avläsningen av stången och den 

horisontala distansen att öka.  

Grattan och Šiaudinytė (2016) har studerat en trigonometrisk metod för kalibrering av 

vertikalvinkel för totalstationer, samt fastställande av de viktigaste källorna till osäkerheten. 

De menar att kalibrering av vertikalvinkeln under laborationsförhållanden kräver särskilda 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224116001421
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anordningar jämfört vid genomförandet i fält. Författarna utvärderar osäkerheten enligt 

standarden JCGM 100 (2008) och tillämpar typ A och B mätosäkerhet. Vid beräkningarna av 

osäkerheten använder författarna alla de komponenter som kan spela in. Repeterbarheten och 

upplösningen av totalstationen visade sig vara de mest framstående inverkningarna på 

mätresultatet. Även osäkerheten vid lutningen i referensskalan hade stor inverkan på 

mätresultatet.  

Ižvoltová och Chromčák (2015) har studerat hur det går att upptäcka systematiska effekter 

som påverkar vinkelmätning i en totalstation för att kunna undvika och korrigera dem. 

Systematiska effekter som undersöktes i studien var horisontalt fel, kollimationsfel, 

teleskopexcentricitet, vertikalt indexfel, horisontell axeloffset, siktlinjeoffset, brus av 

horisontellavinklar och brus av vertikalavinklar. Författarna beräknade systematiska, totala 

och slumpmässiga effekter för de parametrar som är kända med hjälp av Gauss-Markovs 

matematiska modell. Standardavvikelsen för systematiska effekter i horisontalvinkeln blev 

0,5 mgon och för vertikalvinkeln 0,7 mgon. Formler i artikeln kan vara till användning i 

examensarbetet samt vilka systematiska effekter som kan förekomma vid geodetisk mätning.  

Shiu et.al. (2011) tar i sin artikel om systematiska effekter upp hur viktigt det är med 

erfarenhet och rutin vid geodetisk mätning. Genom rutin och olika mätmetoder kan 

systematiska effekter undvikas och elimineras. Författarna använder sig av SimuSurvey som 

är ett mjukvaruprogram som mäter och analyserar systematiska effekter.   

I Izvoltova, Villim, och Kozak (2014) studie preciserar de hur bra modärna geodetiska 

instrument är. Författarna har studerat en automatiserad totalstation. Instrument underlättar 

mätning och är bland annat mer användarvänlig samt kräver endast en person för att utföra 

mätningarna. Författarna undersöker hur ett järnvägsspår ligger efter fem år med trafik 

jämfört med det projekterade spårläget. Spåret beräknats har förflyttas 4,2-6,1 mm på en 2 km 

lång sträcka.  

1.4. Avgränsning 

Examensarbetet avgränsas till att undersöka mätosäkerheten för trigonometrisk höjdmätning 

genom satsmätning samt jämföras mot höjdmätning med ett avvägningsinstrument. Den 

trigonometriska metoden korresponderande höjdmätning kommer inte att undersökas, då 

siktlängder på för långa distanser krävs.  
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2. MATERIAL OCH METOD 

Avsnittet behandlar material som har använts under studien samt metoder för genomförandet 

av fallstudien och databearbetningen.  

2.1. Instrument och programvaror 

Vid utförandet av fallstudien användes en multistation (MS50), ett finavvägningsinstrument 

(DNA03), en invarstång, stativ, trefötter, cirkelprisman, miniprisman och prismahållare. Vid 

beräkningarna av höjddata, nätutjämningen och simuleringen har programvaran Svensk 

byggnadsgeodesi (SBG) Geo 15 använts och Microsoft Excel 2013 har använts vid 

beräkningar av höjdskillnader, medeltal, mätosäkerheter och signifikanstestet.  

2.1.1. Avvägningsinstrument 

Ett finavvägningsinstrument av modellen Leica DNA03 användes i fallstudien. Leica utförde 

service av instrumentet den 4 juni 2015, detta sker årligen. Specifikation för 

avvägningsinstrumentet finns i tabell 2.1.  

Tabell 2.1. Specifikation för Leica DNA03 enligt Leica Geosystems (2006). 

Osäkerhet med invarstång 0,3 mm/1 km dubbelavvägning 

Räckvidd 1,8 m - 110 m 

Upplösning vid höjdmätning 0,01 mm 

2.1.2. Multistation 

Multistationen Leica Nova MS50 MultiStation med tillhörande fältdator användes i 

genomförandet av trigonometrisk höjdmätning för fallstudien. Leica utförde service av 

instrumentet den 16 juni 2015, detta sker årligen. Se specifikationer för instrumentet i tabell 

2.2. En totalstation exempelvis Leica Nova TS50 har en mätosäkerhet vid längdmätning på 

0,6 mm + 1 ppm jämfört med multistationen som har en mätosäkerhet på 1 mm + 1,5 ppm vid 

längdmätning (Leica Geosystems, 2013).  

Tabell 2.2. Specifikation för Leica MS50 enligt Leica Geosystems (2013). 

Vinkelosäkerhet 1” (0,3 mgon) 

Räckvidd vid längdmätning 1,5 m till >1000 m 

Mätosäkerhethet vid längdmätning 1 mm + 1,5 ppm   

Mättid vid längdmätning ungefär 1,5 sek 
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2.2. Simulering 

Genom simulering av trigonometriska höjdmätningsnät kan huvudsakligen nätets homogenitet 

och kontrollerbarhetstal (k-tal) undersökas (SIS-TS 21143, 2013). K-talet ger en övergripande 

analys av hela nätet och signaler kan erhållas om att det finns misstag i det. K-talet bör vara 

större än 0,3 för höjdtågsnät, och närmare 1 är till det bättre. Det går att kolla på de enskilda 

mätningarnas k-tal och på så vis upptäcka misstag i nätet (HMK-Ge:S, 2015).  Simulering för 

trigonometriskt höjdmätningsnät genomfördes i SBG Geo och vid simuleringen användes 

instrumentets (MS50) mätosäkerhet. Figur 2.1 illustrerar hur simuleringen genomfördes samt 

var stationerna och höjdfixarna var placerade. Genom ekvationen 2.1 beräknades 

kontrollerbarhetstalet för höjdnätet.   står för kontrollerbarhetstal,   för överbestämning och 

  för antalet mätningar i ekvation 2.1.  

  
 

 
     (2.1) 

    

Figur 2.1. Nätverket från simuleringen. 
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2.3. Fallstudie 

Mätningarna utfördes i två tunnlar i Stockholmsområdet. I tunnel A var det plan markyta, 

medan i tunnel B var det lutning med 1 m på 10 m (1/10 m). I båda tunnlarna var det 

makadam på marken och temperaturer var mellan 6-10 grader Celsius. 

Lokala höjdsystem upprättades i varje tunnel och höjden 10 m sattes på höjdfixen (R10) i 

tunnel A och höjden 20 m sattes på höjdfixen (R20) i tunnel B. R10 och R20 användes som 

referenshöjder vid mätningarna och beräkningarna. Avsikten var att innan första besöket i 

tunnlarna montera höjdfixar i bergväggen var tionde meter. Dessvärre var bergväggen allt för 

ojämn vilket skulle medföra dålig sikt, som i sin tur skulle försvåra mätningarna. Istället 

monterades höjdfixarna i båda tunnlarna på ungefärliga distanser uppmätta till 10, 21, 31, 40, 

47, 58, 70, 93, 102, och 112 m. Detta för att kunna jämföra höjddata senare i studien. Bilaga 

A figur A.1 visar en bild från simuleringen på hur det såg ut i tunnlarna med ungefärlig 

placering av höjdfixar och stationer. 

2.3.1. Höjdbestämning av höjdfixarna med finavvägning 

Tre avvägningståg mättes i respektive tunnel för att bestämma höjden på höjdfixarna och 

erhålla sann höjd. Metoden dubbelavvägning tillämpades genom att starta och avsluta på 

referensfixarna R10 och R20 i respektive tunnel och mittpunktsuppställning användes som i 

figur 1.1. Simuleringen visar lägesförhållanden för varje höjdfix i tunnel A i figur 2.1 och det 

såg liknande ut i tunnel B.  

Avvägningsinstrumentet placerades horisontellt på ett stativ mitt emellan de första 

höjdfixarna R10 och P0, för att sen mäta bakåt mot R10 och därefter framåt mot P0. Därefter 

placerades instrumentet med stativ till mellan punkterna P0 och P1, för att mäta bakåt mot P0 

och framåt mot P1. Denna procedur fortsattes på samma vis genom alla höjdfixar fram till P9. 

Efter detta påbörjades mätningar tillbaka genom alla höjdfixar igen och avslutades i R10. 

Detta upprepades tre gånger och samma tillvägagångsätt utfördes i båda tunnlarna. Det 

användes även en flyttpunkt mellan höjdfixarna P6 och P7 respektive K6 och K7. Även detta 

utfördes i båda tunnlarna. 

2.3.2. Höjdbestämning av höjdfixarna med trigonometrisk höjdmätning 

Grundprincipen för trigonometrisk höjdmätning beskrivs i det tidigare avsnittet 1.2.2. Samma 

metod tillämpades i den här studien förutom att instrumenthöjden inte mättes. Detta för att vid 

satsmätning krävs ingen etablering av instrumentet. Instrumenthöjden sattes till noll vid 
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mätningarna och istället användes höjden på referenshöjderna för att bestämma höjd på övriga 

höjdfixarna.  

I båda tunnlarna mättes höjdfixarna in i en, två, tre respektive fyra helsatser. En helsats 

innebär att objektet blir inmätt i två cirkellägen och att medelvärdet av de två mätningarna 

används. Mätmetoden tillämpas vanligast vid stommätning, men kan förekomma vid 

detaljmätning (SIS-TS 21143, 2013). Vid helsatsmätning erhålls mätningsresultat med låg 

mätosäkerhet och flera felkällor försvinner (Mårtensson, 2014). Vertikalvinkeln är en stor 

bidragande faktor till höjdskillnadens mätosäkerhet, men med helsatsmätning kan 

mätosäkerheten sänkas. De faktorer som elimineras genom en helsatsmätning är 

kollimationsfel i sidled och höjdled, horisontalcirkel excentrisk och horisontalaxel lutning 

(HMK-Ge:TeDe, 2015). 

Figur 2.2 visar hur mätningarna från station 1 har gått till. Från den mättes lutande längd och 

vertikalvinkel till station 2 och samtliga höjdfixar i först en helsats, för att sedan mätas i  två, 

tre respektive fyra helsatser (totalt tio helsatser). Station 2 i det här fallet bestod av stativ, 

trefot och ett cirkelprisma. Höjdfixarna mättes in genom att  miniprisman var placerade på 

dem. Signalhöjden angavs i handdatorn enligt de angivelser som finns graverade på 

prismorna.  

Därefter genomfördes en tvångscentrering genom att multistationen och cirkelprismat skiftade 

plats, medan stativen och trefötterna inte rubbats samtidigt som horisonteringen för trefötterna 

behölls. Figur 2.3 visar samma procedur som från station 1, men mätningen i detta fall utförs 

från station 2. Inmätning från två stationer krävs för att kunna utjämna höjdnätet, därav 

utfördes tvångcetrering mellan stationerna. I tunnel A var vertikalvinkeln från stationerna till 

höjdfixarna cirka 100 gon och figur 2.4 är en bild från mätningarna i tunnel A när inmätning 

från station 2 sker.  
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Figur 2.2. Från station 1 mättes station 2, R10 
och höjdfixarna P0-P9 in genom satsmätning i 
en, två, tre respektive fyra helsatser.  Pilarna i 
bilden visar vilka mätningar som utförts och i 
vilken riktning.  

Figur 2.3. Från station 2 mättes station 1, R10 
och höjdfixarna P0-P9 in genom satsmätning i 
en, två, tre respektive fyra helsatser.  Pilarna i 
bilden visar vilka mätningar som utförts och i 
vilken riktning. 
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Figur 2.4. Bild från trigonometrisk höjdmätning i tunnel A. Station 1, station 2 och referensfix R10. 

I tunnel B tillämpades samma tillvägagångssätt som i tunnel A genom tvångscentrering och 

inmätning från två stationer i en, två, tre respektive fyra helsatser, se figur 2.5. I tunnel B 

lutade marken 1 m på 10 m, därför mättes höjdfixarna in både uppifrån tunneln och ned samt 

nedifrån tunneln och upp. Vid mätning uppifrån tunneln och ned placerades instrumentet 

cirka 5 m från R20 (referensfixen) och vid mätning nedifrån tunneln och upp placerades 

instrumentet cirka 5 m från höjdfixen K9. Mätningar genomfördes för att undersöka om det 

blir skillnad med olika vertikalvinklar och om längre avstånd till kända höjdfix har någon 

inverkan. 
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Figur 2.5. Bild från trigonometrisk höjdmätning i tunnel B. 

2.3.3. Systematiska effekter 

Kollimationskontroll av avvägningsinstrumentet genomfördes före varje avvägningståg. Även 

kontroll av totalstationen utfördes genom nollpunktsfel samt kalibrering av instrumentet. De 

instrumentavvikelser som kan kontrolleras och justeras elektroniskt är följande: indexfel för 

kompensatorns längd- och tväraxel, v-indexavvikelse mot vertikalaxeln, siktlinjeavvikelse, 

kikaraxelavvikelse och automatisk prismalås (ATR) nollpunktsavvikelse för horisontal- och 

vertikalvinkel Leica Geosystems (2013).  

Nollpunktsfelets storlek bestämdes och utfördes i likhet som illustrationen i figur 2.6 visar. 

Genom att placera och horisontera multistationen på stativet vid uppställning nummer 1, samt 

placera cirkelprisman på resterande stativ (2-4) med cirka 18 m mellan stativen. Från första 

uppställningen mättes horisontal längden tre gånger till uppställningarna 2, 3 och 4. Efter 

detta beräknades medeldistanser till ekvationerna 2.2, 2.3 och 2.4. När mätningarna från 

uppställning nummer 1 var genomförd flyttades multistationen till uppställning nummer 2, för 
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att mäta in uppställningarna 3 och 4 tre gånger. Samma sak utfördes från uppställning 

nummer 3 där uppställning nummer 4 mättes in tre gånger.  

    är distansen mellan uppställning 1 och 2 medan     är distansen mellan uppställning 2 

och 3 och så vidare. Längderna tillämpades i ekvationerna 2.2, 2.3 och 2.4 och   beräknades 

för samtliga ekvationer. Nollpunktsfelets storlek bestämdes genom att beräkna medelvärdet 

av k. 

                     (2.2)  

                 (2.2) 

                 (2.4) 

 

Figur 2.6. Illustration av uppställningarna som användes vid kontroll av nollpunktsfelet med cirka 18 
m mellanrum (Mårtensson, 2014). 

2.4. Databearbetning 

I SBG Geo beräknades och nätutjämnades varje avvägningståg var för sig och nätutjämningen 

genomfördes i relation till längden för tåget. Därefter beräknades medeltalet av höjderna som 

erhölls från de tre avvägningstågen enligt ekvationen 2.5. Dessa höjder kommer senare i 

beräkningarna att användas som sann höjd för höjdfixarna.    står för höjd som erhållits,   

står för antalet mätningar,  ̅ står för medeltalet av höjderna som erhållits och  ( ) står för 

standardosäkerheten. 

 ̅  
 

 
 ∑    

          

 

 
      (2.5) 

Standardosäkerheten för höjdfixarna beräknades enligt ekvation 2.6 för att ta reda på 

spridningen av mätningarna. 

 ( )  √
∑ (    ̅)

  
   

   
    (2.6) 

Genom ekvation 2.7 beräknades medeltalets standardosäkerhet. 

 ( ̅)  
 ( )

√ 
     (2.7) 
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Höjddata erhållet med trigonometrisk höjdmätning beräknades som satsmätning och 

nätutjämnades därefter. Vid nätutjämningen användes absolut nätutjämning som innebär att 

höjdnätet deformeras, vilket betyder att nätet anpassas precis mot de kända punkterna. 

Nätutjämningen utfördes i avseende på instrumentets mätosäkerhet, se figur 2.7. Detta 

genomfördes för varje enskild helsats var för sig, anledningen var för att senare kunna 

jämföra antalet helsatsers inverkan. Vid beräkningarna och nätutjämningen utfördes även test 

genom att använda en känd höjd respektive två kända höjder. Detta för att ta reda på om det 

ger någon skillnad.  

Tabell 2.3 redovisar tillåten skillnad mellan höjd erhållen med avvägningsinstrument och höjd 

från trigonometrisk höjdmätning från ekvation 2.8. Om skillnaden mellan metoderna är inom 

tillåtet värde är mätmetoden trigonometrisk höjdmätning godkänd enligt SIS-TS 21143 

(2013).  

     √      (2.8) 

Tabell 2.3. Tillåten skillnad mellan avvägd höjd och höjd från trigonometrisk höjdmätning enligt 
ekvation 2.8. 

Höjdfix Tillåten skillnad 

P0, K0 0,2 mm 

P1, K1 0,3 mm 

P2, K2 0,4 mm 

P3, K3 0,4 mm 

P4, K4 0,4 mm 

P5, K5 0,5 mm 

P6, K6 0,5 mm 

P7, K7 0,6 mm 

P8, K8 0,6 mm 

P9, K9 0,7 mm 



16 
 

 

Figur 2.7. Inställningar som användes vid nätutjämningen som baseras på multistationens 
specifikationer. 

2.4.1. Signifikanstest 

Med konfidensnivå menas enligt SIS-TS 21143 (2013) sannolikheten att mätningar ligger 

inom gränsvärdet, vilket tas reda på genom signifikanstest. Konfidensnivån 95 % har en 

täckningsfaktor på 1,96 när antalet frihetsgrader är oändliga och det användes i 

signifikanstestet.  

Vid beräkningar av den trigonometriska höjdmätningens mätosäkerhet togs hänsyn till 

känslighetsfaktorerna lutande längden och zenitdistansen, se ekvation 2.9. Mätosäkerheten vid 

längdmätning betecknas  ( ) i ekvation 2.9 och värdet för parametern är hämtat från tabell 

2.2 som innehåller specifikationerna för instrumentet. Medan värdet för  ( ) är taget från 

beräkningarna i SBG Geo, då det var lägre än värdet som anges i specifikationen för 

instrumentet.  

  (  )  √      ( )          ( )   (2.9) 

Sammanlagd mätosäkerhet för höjdmätning med avvägningsinstrument och trigonometrisk 

höjdmätning beräknades enligt ekvation 2.10.  

 (  )  √ (  )    (  )    (2.10) 
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Signifikanstestet beräknades enligt ekvation 2.11 för att avgöra vilka mätningar som ligger 

inom konfidensnivån 95 %. Resultatet från höjdmätningen med avvägningsinstrumentet 

användes som sant värde och betecknas som     i ekvationerna nedan. Höjd som beräknats av 

trigonometrisk höjdmätning benämns   . I ekvationen står       för täckningsfaktorn vid ett 

visst antal frihetsgrader. Frihetsgrader bestäms genom antalet mätningar minus antalet 

obekanta (Mårtensson, 2014).  

|
     

 (  )
|            (2.11) 

Värdet som erhölls av ekvation 2.11 kontrollerades mot täckningsfaktorn i tabell 2.3. Om 

värdet är lika eller mindre än täckningsfaktorn är mätningarna inom konfidensnivån 95 %. I 

signifikanstestet har täckningsfaktorn 1,96 använts som avser 95 % konfidensnivå med 

oändligt med mätningar (frihetsgrader).  

Tabell 2.4. Konfidensnivå 95 % för olika antal frihetsgrader för t-fördelning (JCGM 100, 2008).  

 Antal frihetsgrader 

df 

Täckningsfaktor k 

4 2,78 

5 2,57 

6 2,45 

7 2,36 

8 2,31 

9 2,26 

10 2,23 

20 2,09 

30 2,04 

∞ 1,96 
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3. RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultatet från kontroll av instrument, simulering och fallstudie i 

tunnlarna samt jämförelse mellan höjdmätningsmetoder. 

3.1. Simulering 

Genom simulering av trigonometrisk höjdmätning erhölls ett kontrollerbarhetstal på 0,46. 

Vilket visar att höjdnätet är homogent.     

3.2. Kontroll av instrument 

Resultatet från kollimationskontrollerna av avvägningsinstrumentet återfinns i bilaga B där 

nytt och gammalt värde anges. I tabell B.1 i bilaga B visas resultatet från kalibreringen av 

multistationen vid två tillfällen, eftersom kalibreringen genomfördes två gånger under fyra 

dagar i fält. I tabell B.2 och B.3 i bilaga B redovisas resultatet från bestämningen av 

nollpunktsfelet. Nollpunktsfelet för instrumentet var 0,3 mm och ligger under toleransen 3-5 

mm, vilket visar på att felet var väldigt litet.  

3.3. Finavvägning 

Slutningsfelet kontrollerades direkt i fält enligt formeln 2.8 för bruksnät i höjd, för att avgöra 

om mätningen är av god kvalitet. Avvägningstågen som gjordes i båda tunnlarna hade tillåtna 

slutningsfel, se tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Slutningsfel för avvägningstågen som mättes i båda tunnlarna. 

 Avvägd längd Tillåtet slutningsfel Slutningsfel 

Avvägningståg 1 i tunnel A 0,246 km 0,99 mm 0,10 mm 

Avvägningståg 2 i tunnel A 0,246 km 0,99 mm – 0,34 mm 

Avvägningståg 3 i tunnel A 0,246 km 0,99 mm 0,07 mm 

Avvägningståg 1 i tunnel B 0,251 km 1,00 mm 0,05 mm 

Avvägningståg 2 i tunnel B 0,250 km 1,00 mm – 0,12 mm 

Avvägningståg 3 i tunnel B 0,246 km 0,99 mm 0,10 mm 

Resultatet som erhållits från beräkningarna och nätutjämningarna i höjd av avvägningsdata 

från tunnel A kan ses i tabell 3.2 och avvägningsdata samt höjdernas standardosäkerhet från 

tunnel B kan ses i tabell 3.3. I tabellerna 3.2 och 3.3 redovisas även sann höjd och medeltalets 
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standardosäkerhet som har erhållits från ekvationerna 2.5 till 2.7. Beteckningen  ( ) i 

tabellerna 3.2 och 3.3 är värden som erhölls från beräkningarna i SBG Geo. 

Tabell 3.2. Avvägningsresultat av tre avvägningståg i tunnel A efter beräkningar och nätutjämning i 
höjd.  

 Avvägning 1 

(m) 

u(H) 

(m) 

Avvägning 2 

(m) 

u(H) 

(m) 

Avvägning 3 

(m) 

u(H) 

(m) 

Sann höjd 

(m) 

u( ̅) 

(m) 

P0 10,0169 0 10,0168 0 10,0168 0 10,0168 0,0001 

P1 10,0821 0,0001 10,0820 0,0001 10,0819 0,0001 10,0820 0,0001 

P2 10,1183 0,0001 10,1182 0,0001 10,1182 0,0001 10,1182 0,0001 

P3 10,1669 0,0001 10,1668 0,0001 10,1668 0,0001 10,1668 0,0001 

P4 10,2120 0,0001 10,2119 0,0001 10,2119 0,0001 10,2119 0,0001 

P5 10,2636 0,0001 10,2635 0,0001 10,2635 0,0001 10,2635 0,0001 

P6 10,3357 0,0001 10,3355 0,0001 10,3356 0,0001 10,3356 0,0001 

P7 10,4471 0,0002 10,4468 0,0002 10,4469 0,0001 10,4469 0,0002 

P8 10,4839 0,0002 10,4837 0,0002 10,4837 0,0001 10,4838 0,0002 

P9 10,5153 0,0002 10,5151 0,0002 10,5151 0,0001 10,5152 0,0002 

Tabell 3.3. Avvägningsresultat av tre avvägningståg i tunnel B efter beräkningar och nätutjämning i 

höjd. 

 Avvägning 1 

(m) 

u(H) 

(m) 

Avvägning 2 

(m) 

u(H) 

(m) 

Avvägning 3 

(m) 

u(H) 

(m) 

Sann höjd 

(m) 

u( ̅) 

(m) 

K0 19,3974 0 19,3974 0 19,3974 0,0001 19,3974 0,0000 

K1 17,7600 0,0001 17,7599 0,0001 17,7600 0,0001 17,7600 0,0001 

K2 16,3851 0,0001 16,3849 0,0001 16,3851 0,0001 16,3850 0,0002 

K3 15,2681 0,0001 15,2679 0,0001 15,2680 0,0002 15,2680 0,0001 

K4 14,2345 0,0001 14,2341 0,0001 14,2343 0,0002 14,2343 0,0003 

K5 12,7965 0,0001 12,7963 0,0001 12,7965 0,0002 12,7964 0,0002 

K6 11,6646 0,0001 11,6643 0,0001 11,6645 0,0002 11,6645 0,0002 

K7 9,4081 0,0002 9,4079 0,0001 9,4080 0,0002 9,4080 0,0001 

K8 8,3755 0,0002 8,3752 0,0001 8,3755 0,0002 8,3754 0,0002 

K9 7,4355 0,0002 7,4352 0,0001 7,4355 0,0002 7,4354 0,0002 

Figur C.1 och C.2 i bilaga C är höjdnätutjämningsrapporter från Geo av samma 

avvägningståg, men med har viktas olika vid nätutjämningen. I nätutjämningen som redovisas 

i figur C.1 i bilaga C har standardinställningen enligt HMK använts, 2 mm för 1 km 
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dubbelavvägt tåg. I nätutjämningen som redovisas i figur C.2 i bilaga C har 0,5 mm för 1 km 

dubbelavvägt tåg använts. Detta efter att ha provat olika värden för att få ett högre och 

godkänt grundmedelfel. Det som skiljer är grundmedelfelet, beroende på om grundmedelfelet 

är stort eller litet skiljer sig emellertid inte höjderna och dess mätosäkerhet. 

3.4. Trigonometrisk höjdmätning 

I figurerna 3.1 till 3.6 står det ”avvägning - en helsats”. Med det menas höjd erhållen med 

avvägningsinstrument minus höjd erhållen med trigonometrisk höjdmätning mätt i en helsats. 

Trigonometrisk höjdmätning har mätts i en, två, tre respektive fyra helsatser, därför redovisas 

resultatet genom höjd erhållen med avvägningsinstrument minus höjd erhållen med 

trigonometrisk höjdmätning i n antal helsatser figurerna.   

Figurerna 3.1 till 3.6 illustrerar genom staplar skillnaderna för olika antal helsatser. Ju längre 

stapel desto större skillnad mellan höjd erhållen med avvägningsinstrument och höjd erhållen 

genom trigonometrisk höjdmätning. För samtliga nätutjämningsnät som beräknats är 

kontrollerbarhetstalet större än 0,5 och godkänd enligt HMKs krav. 

 

Figur 3.1. Illustrerar höjdskillnaderna mellan höjd erhållen med avvägningsinstrument och höjd 
erhållen med trigonometrisk höjdmätning med staplar för höjdfixarna P0-P9 i tunnel A. Enheten för 
värdena i figuren är i meter.  
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Figur 3.2. Illustrerar höjdskillnaderna mellan höjd erhållen med avvägningsinstrument och höjd 
erhållen med trigonometrisk höjdmätning med staplar för höjdfixarna P0-P8 i tunnel A. Vid 
beräkningarna har P9 använts som känd höjd. Enheten för värdena i figuren är i meter.   

 

Figur 3.3. Illustrerar höjdskillnaderna mellan höjd erhållen med avvägningsinstrument och höjd 
erhållen med trigonometrisk höjdmätning med staplar för höjdfixarna K0-K9 i tunnel B mätt uppifrån 
tunnel och ned. Enheten för värdena i figuren är i meter. 
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Figur 3.4. Illustrerar höjdskillnaderna mellan höjd erhållen med avvägningsinstrument och höjd 
erhållen med trigonometrisk höjdmätning med staplar för höjdfixarna K0-K8 i tunnel B mätt uppifrån 
tunneln och ned. Vid beräkningarna har K9 använts som känd höjd. Enheten för värdena i figuren är i 
meter.   

 

Figur 3.5. Illustrerar höjdskillnaderna mellan höjd erhållen med avvägningsinstrument och höjd 

erhållen med trigonometrisk höjdmätning med staplar för höjdfixarna K0-K9 i tunnel B mätt nedifrån 

tunneln och upp. Enheten för värdena i figuren är i meter.   
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Figur 3.6. Illustrerar höjdskillnaderna mellan höjd erhållen med avvägningsinstrument och höjd 

erhållen med trigonometrisk höjdmätning med staplar för höjdfixarna K0-K8 i tunnel B mätt nedifrån 

tunneln och upp. Vid beräkningarna har K9 använts som känd höjd. Enheten för värdena i figuren är i 

meter.   

3.4.1. Signifikanstest 

Signifikanstest har utförts mellan höjder som erhållits med avvägningsinstrument samt 

trigonometrisk höjdmätning och har kontrollerats mot 95 % konfidensnivå med en 

täckningsfaktor på 1,96. Tabellerna 3.4 till 3.9 visar resultat från signifikanstestet. Om värdet 

i tabellerna är inom täckningsfaktorn 1,96 är höjderna erhållna med avvägningsinstrument och 

trigonometrisk höjdmätning inom samma gränsvärde.  

Tabell 3.4. Signifikanstest mellan avvägning och trigonometrisk höjdmätning av mätresultat från 
tunnel A för höjdfixarna P0 till P9. 

 
En helsats Två helsatser Tre helsatser Fyra helsatser 

P0 0,522 4,104 6,564 2,565 

P1 2,629 6,696 8,373 6,696 

P2 0,688 4,407 7,212 3,746 

P3 0,934 3,472 5,038 3,472 

P4 2,144 4,288 6,277 5,175 

P5 1,053 3,500 6,233 4,224 

P6 2,739 0,890 2,576 2,966 

P7 2,795 3,679 5,593 5,003 

P8 1,585 1,297 2,507 2,321 

P9 2,865 3,243 3,953 3,804 
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Tabell 3.5. Signifikanstest mellan avvägning och trigonometrisk höjdmätning med P9 som känd punkt 
i beräkningarna av tunnel A. 

 
En helsats Två helsatser Tre helsatser Fyra helsatser 

P0 5,607 2,651 0,439 3,305 

P1 1,277 1,711 2,729 0,975 

P2 1,611 0,681 1,855 0,114 

P3 0,981 0,212 1,055 0,177 

P4 0,151 0,989 1,566 1,051 

P5 0,306 1,023 2,094 1,036 

P6 0,763 0,544 0,225 0,455 

P7 1,068 1,448 2,132 1,780 

P8 0,330 0,041 0,516 0,450 

Tabell 3.6. Signifikanstest mellan avvägning och trigonometrisk höjdmätning av mätresultat från 

tunnel B för höjdfixarna K0 till K9. Mätningar med trigonometrisk höjdmätning är mätt uppifrån 

tunneln och ned.  

 
En helsats Två helsatser Tre helsatser Fyra helsatser 

K0 1,051 0,701 0,701 0,701 

K1 0,753 0,753 1,204 0,753 

K2 1,029 1,029 1,470 1,470 

K3 3,541 3,541 3,984 3,984 

K4 2,547 2,183 2,547 2,547 

K5 0,259 0,649 0,649 0,259 

K6 1,836 2,180 1,491 1,491 

K7 1,829 2,743 2,743 2,438 

K8 3,779 3,239 2,970 2,970 

K9 4,301 4,554 4,554 4,301 

Tabell 3.7. Signifikanstest mellan avvägning och trigonometrisk höjdmätning av mätresultat från 
tunnel B för höjdfixarna K0 till K8, då K9 används som känd i beräkningarna. Mätningar med 
trigonometrisk höjdmätning är mätt uppifrån tunneln och ned. 

 
En helsats Två helsatser Tre helsatser Fyra helsatser 

K0 2,764 2,735 2,735 2,764 

K1 3,099 2,892 3,269 3,099 

K2 2,981 2,660 2,979 2,981 

K3 4,516 3,884 4,161 4,838 

K4 3,215 2,774 3,005 3,215 

K5 1,070 0,890 0,890 1,070 

K6 0,070 0,058 0,290 0,141 

K7 0,504 0,409 0,409 0,504 

K8 0,905 0,735 0,612 0,905 

 
  



25 
 

Tabell 3.8. Signifikanstest mellan avvägning och trigonometrisk höjdmätning för höjdfixarna K0 till K9 
i tunnel B. Trigonometriska höjdmätningen genomfördes nedifrån tunneln och upp.  

 
En helsats Två helsatser Tre helsatser Fyra helsatser 

K0 1,521 0,380 1,114 0,570 

K1 1,616 1,194 2,349 0,984 

K2 3,290 1,683 3,701 2,601 

K3 3,820 2,802 4,332 3,056 

K4 2,855 1,557 3,433 2,336 

K5 7,206 5,593 9,491 6,561 

K6 7,558 5,730 9,306 6,827 

K7 18,206 15,067 21,940 16,323 

K8 19,560 17,036 20,458 18,298 

K9 18,330 14,664 17,346 15,886 

Tabell 3.9. Signifikanstest mellan avvägning och trigonometrisk höjdmätning med K9 som känd punkt 
i beräkningarna av tunnel B. Trigonometriska höjdmätningen skedde nedifrån tunneln och upp. 

 
En helsats Två helsatser Tre helsatser Fyra helsatser 

K0 0,000 0,482 0,331 0,331 

K1 0,027 0,143 0,123 0,308 

K2 0,478 0,040 0,340 0,340 

K3 0,598 0,529 0,455 0,569 

K4 0,217 0,143 0,247 0,123 

K5 1,671 1,425 1,671 1,523 

K6 1,899 1,368 1,721 1,721 

K7 6,068 5,498 5,749 5,429 

K8 9,034 8,520 8,604 8,604 
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4. DISKUSSION 

I avsnittet diskuteras resultatet från studien samt jämförs det med tidigare studier. Även 

slutsatser och framtida studier redovisas i slutet av avsnittet. 

4.1. Finavvägning 

Slutningsfelen för samtliga avvägningståg är inom toleransen, som visar att de enskilda 

avvägningstågen är av god kvalitet. Den största höjddifferensen som beräknas mellan 

avvägningstågen i tunnel A är för höjdfixen P7, där skillnaden i höjd mellan avvägningstågen 

är 0,3 mm. Det kan bero på, som Beshr och Elnaga (2011) kom fram till, att mätosäkerheten 

ökar om distansen mellan stängerna är stor. Detta var fallet mellan höjdfixarna P6 och P7. Det 

syns även på standardosäkerheten som redovisas i tabell 3.3. Avvägningstågen från tunnel B 

skiljer sig mer sinsemellan än resultatet från tunnel A.  

Vid beräkningar av avvägningsdata användes instrumentets mätosäkerhet och nätutjämningen 

utfördes i relation till längden. Kontrollerbarhetstalet efter nätutjämningen och 

grundmedelfelet är godkända enligt kraven från HMK, men grundmedelfelet är väldigt lågt 

vilket visar på att viktningen är optimistisk. När ny viktning utförs för att få ett bättre 

grundmedelfel, påverkas inte de beräknade höjderna som erhålls. Istället erhålls samma 

resultat som när grundmedelfelet är lågt. Även mätosäkerheten som erhålls i rapporten från 

SBG Geo är densamma som när instrumentets mätosäkerhet har används vid viktningen.  

De systematiska effekterna som Ižvoltová & Chromčák (2015) tagit upp i sin studie fanns vid 

åtanke vid planeringen av fallstudien och metoder, detta för att eliminera de flesta effekter. I 

och med att mätningarna genomfördes i tunnlar elimineras effekten av solljus, men istället 

uppstod motljus från lamporna i tunneln vid höjdfix P7 som var placerad där 

tunnelmynningen började. Vid mätning mot höjdfixen P7 var det mörkt bakifrån, medan det 

framifrån lystes upp av lampor som fanns monterade i tunneln. Den högre mätosäkerheten 

kan bero på det som Beshr och Elnaga (2011) kom fram till, att mätosäkerheten påverkas vid 

mätning i riktning mot solen, och i den här studien påverkade ljuset från lamporna mätningen 

istället för solen. 

4.2. Trigonometrisk höjdmätning 

Vid mätningarna gjordes flera medvetna val. Som Shiu et.al. (2011) preciserar är viktigt för 

att erhålla resultat med låg mätosäkerhet. Detta genom att minska antalet felkällor genom 
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miljö, kontroll av instrument, mätmetod och att genomföra mätningarna metodiskt samt att 

systematiska effekter eliminerades genom helsatsmätning samt kalibrering. Mätosäkerheten 

som finns i och med att miniprismat är spetsig och placeras på en spetsig höjdfix var känt 

innan mätningarna genomfördes, därför avmonterandes spetsen på miniprismat och 

placeringen blev stabilare och kunde placeras på höjdfixens högsta punkt som invarstången 

gjorde vid höjdbestämningen med avvägningsinstrumentet.   

Beshr och Elnaga (2011) kom fram till att vertikalvinkeln påverkar z-parameterns 

mätosäkerhet mer än horisontalvinkeln samt att ju större vertikalvinkeln är desto större blir 

mätosäkerheten. Av fallstudien visar resultatet från höjdmätningen att den trigonometriska 

höjdmätningen i tunnel A har lägre mätosäkerhet än i tunnel B. Detta kan som Beshr och 

Elnaga (2011) konstaterade bero på att mätosäkerheten ökar med vertikalvinkelns storlek. 

Skillnaden är inte stor mellan resultatet vid plan markyta och 1/10 lutning, men den finns. 

Enligt HMK-Ge:TeDe (2015) har vertikalvinkeln stor inverkan på mätosäkerheten, men 

minskas vid tillämpning av helsatsmätning. Det kan vara en orsak till att det inte skiljer så 

mycket i resultaten mellan tunnel A och B i denna studie. 

I tunnel A där vertikalvinkeln mot samtliga höjdfixar var ungefär 100 gon syns det att 

mätosäkerheten ökar med längden. När P9 användes som känd höjd i beräkningarna minskade 

mätosäkerheten för de flesta höjdfixarna, emellertid finns inte alltid möjligheten i fält att 

använda sig av två kända höjdfixar. Om möjligheten finns kan användandet av två kända 

höjdfixar i beräkningarna förbättra mätosäkerheten om inte stora avvikelser hos höjdfixarna 

finns eller om relationen mellan dem är dålig.  

Analys av resultatet och skillnader mellan höjd erhållen med avvägningsinstrument och höjd 

erhållen med trigonometrisk höjdmätning mätt med olika antal helsatser visar att två helsatser 

är optimalt vid mätningar för distanser från 10-100 m. Signifikanstesten visar också att vid 

mätning i två helsatser erhålls goda mätresultat.    

Vid granskning av signifikanstesten som gjorts ligger flera mätningar inom 95 % 

konfidensnivå. När P9 och K9 har använts som kända höjder i respektive tunnel och vid 

nätutjämningen, förbättras resultatet samt att fler mätningar hamnar inom täckningsfaktorn. 

Att mätosäkerheten är mycket större vid mätningar som mätts nedifrån tunneln och upp 

jämfört med uppifrån tunneln och ned beror inte på vertikalvinkelns storlek, utan närheten till 

känd höjdfix eftersom att höjden är tagen från den. 
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Ett flertal mätningar i fallstudien som mätts genom trigonometrisk höjdmätning håller samma 

låga mätosäkerhet som erhölls med avvägning, men i det stora ger trigonometrisk 

höjdmätning högre mätosäkerhet. Trigonometrisk höjdmätning ger lägst mätosäkerhet vid 

plan markyta och med två kända höjder i beräkningarna. I figur 3.2 för två helsatser är alla 

mätningar utom en inom toleransen som SIS-TS 21143 (2013) anger och mätningen för 

höjdfixen P7 är den enda som inte är inom toleransen. Det kan bero på som tidigare nämnts 

att P7 har högst standardosäkerhet efter avvägning i tunnel A.  

Överlag ligger mätosäkerheten för de flesta mätningar runt 0,5-1,5 mm på 100 m och enstaka 

mätningar med de högsta mätosäkerheterna runt 2-4 mm på 100 m. Genom det kan 

Mårtenssons argument fastställas att trigonometrisk höjdmätning kan ersätta avvägning upp 

till 100 m om 0,5-1,5 mm är tillräckligt för just det tillämpningsområdet. Multistationen har 

en mätosäkerhet på 1 mm + 1.5 ppm för längdmätning, medan en totalstation som har en 

mätosäkerhet vid längdmätning på 0,6 mm + 1 ppm. Därför kan lägre mätosäkerheter 

förväntas vid trigonometrisk höjdmätning utfört med en totalstation.  

Vidare undersökning av trigonometrisk höjdmätning med mindre och större vertikalvinklar 

bör genomföras för att se hur vertikalvinkeln påverkar höjdmätningsresultatet och med vilken 

mätosäkerhet som erhålls. Detta kan exempelvis genomföras på korta distanser med låg 

uppställning av totalstationen och med liten eller stor vertikalvinkel.  

4.3. Slutsats 

 Mätning i två helsatser är tillräckligt vid trigonometrisk höjdmätning på distanser 

mellan 10-100 m i både plan och kuperad terräng.   

 Vid genomförandet av trigonometrisk höjdmätning med en totalstation med lägre 

mätosäkerhet i längdmätning än multistationen MS50 kan lägre mätosäkerheter 

förväntas än de mätosäkerheter som redovisas i den här studien.  

 En mätosäkerhet som kan förväntas fås med trigonometrisk höjdmätning på distanser 

mellan 10-100 m i två helsatser med två kända höjder i beräkningarna är 0,5-1,5 mm.  

4.4. Framtida studier 

 Undersöka någon lösning att mäta med prisman på höjdfixar för att få det stabilt och 

på höjdfixens högsta punkt.  

 Studera trigonometrisk höjdmätning med andra instrumentmodeller från olika 

tillverkare av totalstationer eller multistationer.   
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 Undersök den trigonometriska höjdmätningsmetoden korresponderande höjdmätning. 

 Att mätosäkerheten är större vid mätning i 3 respektive 4 helsatser jämfört med 2 

helsatser kan inte definieras varför i den här studien, utan bör undersökas vidare. 

 Undersöka trigonometrisk höjdmätning vid små och stora vertikalvinklar för att 

avgöra deras inverkan på mätosäkerheten.  
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BILAGA A 

  

Figur A.1. Bild från simuleringen som visar hur höjdfixarna ungefär var etablerade i tunnel A och B.  
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BILAGA B 
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Tabell B.1. Värden efter kalibrering av totalstationen. Alla värden är i mgon.  

 Gammalt värde 

tunnel A 

Nytt värde 

tunnel A 

Gammalt värde 

tunnel B 

Nytt värde 

tunnel B 

Kompensatorns 

längdaxelfel, l 

 

1,4 

 

1,5 

 

0,8 

 

0,9 

Kompensatorns 

tväraxelfel, t 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,6 

 

3,6 

Kikaraxelavvikelse, 

a 

 

-5,5 

 

-5,2 

 

-5,2 

 

-2,7 

Siktlinjeavvikelse, 

c 

4,5 -1,8 -1,8 -2,5 

Vertikalt indexfel, i  

- 4,5 

 

-4,5 

 

-4,5 

 

-4,3 

ATR Hz 

nollpunktsfel 

 

1,6 

 

6,9 

 

1,6 

 

2,0 

ATR V 

nollpunktsfel 

 

1,5 

 

2,6 

 

1,5 

 

1,6 

Tabell B.2. Bestämning av nollpunktsfel på totalstationen. Alla värden i meter. 

Observation d12 d13 d14 d23 d24 d34 

1 17,9958 36,0561 53,8903 18,0600 35,8936 17,8343 

2 17,9959 36,0561 53,8903 18,0601 35,8936 17,8343 

3 17,9959 36,0561 53,8902 18,0602 35,8936 17,8343 

Medelvärde 17,9959 36,0561 53,8903 18,0601 35,8936 17,8343 

Tabell B.3. Resultat från ekvationerna 1.1, 1.2 och 1.3 och nollpunktsfelets storlek. Alla värden är i 
millimeter. 
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BILAGA C 

Figur C.1. Höjdnätutjämningsrapport från Geo för avvägningståg 1 i tunnel A då nätutjämningen 
gjorts i relation till längden och en a priori standardavvikelse på 2 mm för 1 km dubbelavvägt tåg.   

 

Figur C.2. Höjdnätutjämningsrapport från Geo för avvägningståg 1 i tunnel A då nätutjämningen 
gjorts i relation till längden och en a priori standardavvikelse på 0,5 mm för 1 km dubbelavvägt tåg.   

 


