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Abstract 
The purpose of this degree project is to compare the quality obtained from different types of 
free station establishment. Three different methods have been compared. The methods are 
establishing towards control points (traditional method), establishing towards GNSS-
determined points with a fast method and establishing towards GNSS-determined points with 
a slow method.  

The fast method is to measure a point with five (5) positions with GNSS while the total 
station measures the point as backsights simultaneously. Using this method each point needs 
to be visited only once. The slow method is to first measure all points to be used as backsights 
with 20 positions with GNSS, then return to each point and measure them with the total 
station. Each point must then be visited twice.  

Three control points in the city of Arvika were used as backsights. It was also those points 
that were measured with GNSS to compare the quality of GNSS measurements relative to 
their "true" coordinates extracted from the point description. Different number of backsights 
were used to investigate how the quality changed as more backsights were added.  

Free station establishment was performed with each method using three, five and seven 
backward objects. Three measuring rounds were made to compare the measurements in each 
round with each other.  

Conclusions drawn are that, when updating the primary chart, it is sufficient to use the fast 
GNSS method along with three backsights to achieve satisfactory quality, but in construction 
measuring where the quality needs to be very high the slow method with five backsights 
should be used instead.  

The work also describes the theory behind GNSS technology and free station.  



 
 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att jämföra kvaliteten som erhålls vid olika typer av fri 
stationsetablering. Tre olika metoder har jämförts vilka är etablering mot kända stompunkter 
(traditionell metod), etablering mot GNSS-bestämda punkter med snabb metod och etablering 
mot GNSS-bestämda punkter med långsam metod. Den snabba metoden går ut på att mäta in 
en punkt med fem (5) positionsbestämmelser med GNSS samtidigt som totalstationen mäter 
in punkten som ett bakåtobjekt. Varje punkt behöver då besökas endast en gång. Den 
långsamma metoden går ut på att mäta in alla punkter som ska användas som bakåtobjekt med 
tjugo (20) positionsbestämmelser med GNSS, för att därefter mäta in dem med totalstation. 
Varje bakåtobjekt måste då besökas två gånger. 

Arbetet utfördes i Arvika kommun. Tre stompunkter användes som huvudsakliga bakåtobjekt. 
Dessa punkter användes som bakåtobjekt för att jämföra kvaliteten på GNSS-mätningarna 
relativt de sanna koordinaterna på stompunkterna vilka hämtas från respektive 
punktbeskrivning. 

Olika antal bakåtobjekt mättes in med GNSS för att undersöka hur kvaliteten förändrades i 
takt med att fler bakåtobjekt tillkom. Fri stationsetablering genomfördes i varje metod med 
tre, fem och sju bakåtobjekt. Det gjordes tre mätomgångar för att kunna jämföra mätningarna 
med varandra. 

Slutsatser som dras är att vid uppdatering av primärkartan räcker det med att använda den 
snabba GNSS-metoden tillsammans med tre bakåtobjekt för att uppnå tillfredsställande 
kvalitet. Vid finutsättning bör den långsamma metoden med fem bakåtobjekt användas 
istället.  

Arbetet beskriver även teorin bakom GNSS-tekniken och fri station. 
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Begreppsförklaring 
Swepos – Lantmäteriets hjälpsystem för satellitpositionering i Sverige. 

Rover – bärbar GNSS-mottagare som flyttas runt i fält till de punkter som ska mätas in.  

Bakåtobjekt – punkt med kända koordinater som mäts in av en totalstation vid etablering för 
att orientera samt bestämma dess läge i plan.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Arvika Teknik AB (ATAB) är det bolag som genomför mätning åt Arvika kommun. Det är 
nästan enbart GNSS-baserad mätning som används då det anses att tekniken har blivit så pass 
tillförlitlig. Mätning med totalstation sker ytterst sällan då den bara används vid finutsättning 
eller om objekt ska mätas in där GNSS-tekniken inte fungerar, t.ex. i närheten av tät skog eller 
höga byggnader. Men även vid dessa tillfällena används GNSS-tekniken. Det beror på att 
ATAB använder sig av GNSS-inmätta punkter som bakåtobjekt vid etablering av en fri 
station. De använder enbart nätverks-RTK (N-RTK), vilket ger ett direkt resultat utan 
efterberäkning. Det är ett snabbt sätt att etablera en fri station utan att behöva leta upp 
befintliga polygonpunkter eller göra ett polygontåg.  

Det råder dock osäkerhet hos ATAB om vilken kvalitet som uppnås vid etablering av en 
totalstation när inga koordinatbestämda stompunkter används. Att det blir en godkänd 
etablering är man övertygad om, då det aldrig uppkommit några problem vid något 
mätningsjobb. Men exakt hur mycket etableringen, och i sin tur mätningarna, skiljer sig i 
kvalitet mot en etablering med polygonpunkter är inte klarlagt. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på avvikelse i plan vid mätningar gjorda från en 
totalstation etablerad enligt tre olika metoder. 

1. Traditionell fri etablering mot koordinatbestämda stompunkter i plan. 
2. Snabb fri etablering mot GNSS-bakåtobjekt. Bakåtobjekt mäts in med N-RTK för att 

direkt därefter mätas in med totalstation (RUFRIS).  
3. Långsam fri etablering mot GNSS-bakåtobjekt. Bakåtobjekt mäts in med N-RTK och 

markeras i terrängen. Det görs för varje punkt som ska användas som bakåtobjekt. När 
alla punkter är inmätta med N-RTK går man tillbaka till punkterna och mäter in dem 
från totalstationen.  

1.3 Avgränsning 
Med hänsyn till att det bara finns en totalstation på ATAB, som inte alltid finns tillgänglig, 
begränsas arbetet geografiskt till att endast omfatta tre polygonpunkter belägna på Agneteberg 
(se bilaga A). Punkterna valdes för att de ligger i ett lugnt område där det inte rör sig så 
mycket människor och trafik, vilket minskar risken för att instrumenten ska rubbas samt att 
det är större chans att polygonpunkterna inte har rubbats från sina ursprungliga lägen. 
Dessutom kommer endast läget i plan att undersökas då punkterna inte har någon bestämd 
höjd. 

Ambitionen är att etablering enligt metod 2, snabb GNSS, och metod 3, långsam GNSS, ska 
genomföras minst två gånger mot samma antal bakåtobjekt (t.ex. 3 stycken), och det ska göras 
etablering mot fem olika antal bakåtobjekt (3,5,7,9 och 11 stycken). Förklaring med ett 
exempel: vid etablering mot 7 bakåtobjekt används samma bakåtobjekt som vid etableringen 
mot 5 stycken + två nya bakåtobjekt. 

1.4 Koordinatsystem 
De koordinater som redovisas i den här rapporten anges i SWEREF 99 1200. SWEREF 99 
1200 är den regionala realiseringen av SWEREF 99 som gäller för Arvika kommun. 
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1.5 Frågeställningar 
De frågeställningar som besvaras i rapporten är följande: 

- skiljer sig kvaliteten på mätningar genomförda med en totalstation etablerad via fri 
station mot stompunkter respektive N-RTK-bestämda punkter? 

- Är det någon av de båda metoderna, ”snabb” respektive ”långsam” som är markant 
bättre än den andra? 

2 Teori 
2.1 GNSS-tekniken 
GNSS står för Global Navigation Satellite Systems och är samlingsnamnet för positionerings- 
och navigeringssystem som är satellitbaserade. Det används inom flertalet olika 
tillämpningsområden såsom farkostnavigering och arealbestämning inom skogsbruk, eller 
meteorologiska studier. Det huvudsakliga syftet och användningsområdet inom geodesi är att 
kunna genomföra global positionering (Lantmäteriet m.fl. 2013).  

Det finns ett flertal stora satellitsystem inom GNSS, där de tre största och mest relevanta i 
Europa är GLONASS (Ryssland), GPS (USA) och GALILEO (Europeiskt samarbete). Alla 
tre fungerar på liknande sätt, men då GPS har blivit ett vedertaget begrepp för GNSS-tekniken 
är det GPS som kommer att förklaras utförligast här (Lantmäteriet m.fl. 2013). 

2.1.1 GPS 
NAVSTAR-GPS (Navigation System with Time and Ranging – Global Positioning System), 
eller bara GPS är ursprungligen ett militärt system som grundades på 1970-talet vilket har 
blivit tillgängligt för civil användning. GPS kan delas upp i tre olika delar: 

- Rymdsegmentet 
- Kontrollsegmentet 
- Användarsegmentet 

Rymdsegmentet består av själva satelliterna. Det ska finnas minst 24 satelliter uppe och 
fungerande dygnet runt året om. Satelliterna befinner sig på 20 200 km höjd och förflyttar sig 
längs med sex olika cirkulära banor runt jorden. De har en inklinationsvinkel på 55 grader och 
har en period på 11 timmar 58 minuter. Det innebär att för varje dygn som går uppkommer 
samma satellitkonstellation fyra minuter tidigare än dagen innan. Tack vare sina sex olika 
omloppsbanor finns alltid sex satelliter tillgängliga för användaren året runt, var helst 
användaren befinner sig på jorden. 

Kontrollsegmentet består av flera övervakningsstationer och markantenner runt om i världen 
samt en driftledningscentral i Colorado Springs, USA. Övervakningsstationerna tar emot data 
från alla synliga satelliter vid en given tidpunkt. Datat skickas vidare till 
driftledningscentralen där det bearbetas. Banparametrar och korrektioner beräknas och 
förutsägs där och skickas sedan tillbaka till satelliterna via någon av markantennerna. 

Användarsegmentet består av alla mottagare som kan ta emot GPS-signalen för beräkning av 
position, hastighet etc. 
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GPS levererar alltid positionen i det amerikanska referenssystemet, WGS84. (US Coast Guard 
2016) (Engfeldt & Jivall 2003). 

Satelliterna sänder ut signaler på olika frekvenser, L1, L2, L2C, L5 och L1C. L1 och L2 är de 
äldsta frekvenserna som även sänder ut en så kallad P-kod. Det är en kod ämnad för endast 
militärt bruk och är krypterad. P-koden har en våglängd på 30 meter och upprepas ytterst 
sällan, endast var 267e dag. L1 sänder även ut C/A-kod vilken är en kod för civilt bruk. C/A-
koden återupprepas varje millisekund och har våglängden 300 m.  

Satellitmeddelande är också något som satelliterna sänder ut. Det innehåller alla parametrar 
som behövs för att beräkna exakt var satelliten befinner sig på himlen så som bandata, 
klockparametrar och tillståndet på satelliten (Engfeldt & Jivall 2003). 

Frekvenserna (L2C, L5 samt L1C) är nya civila signaler som kom till för att uppfylla de krav 
som marknaden ställer på GPS, men de fungerar på samma sätt som de ursprungliga 
signalerna. (National Executive Committee for Space-Based PNT [NEC] 2017) 

2.1.2 GLONASS 
GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) är den ryska 
motsvarigheten till det amerikanska GPS-systemet. Systemet fungerar på samma sätt som 
GPS, med den skillnaden att det är sämre utbyggt och är generellt av lite sämre kvalitet i 
hårdvaran. Satelliterna har en livslängd på endast 3 år vilket kan jämföras med ca 8 år för 
GPS satelliterna. Det medför att det inte finns lika många GLONASS-satelliter uppe i drift 
som det finns GPS-satelliter. GLONASS har även en kortare omloppsbana (11 timmar 15,73 
minuter) vilket leder till att satellitkonstellationen tidigareläggs med cirka 1,5 timmar varje 
dygn. Satelliterna ligger på en höjd av ungefär 19100 km. Ändå är GLONASS mycket viktigt 
för GNSS-tillämpningar i Sverige då de har en bana som går längre norrut än vad GPS-
satelliterna gör. Utan GLONASS skulle kvaliteten på mätningarna i Sverige bli sämre och det 
skulle inte gå att mäta lika ofta (Lantmäteriet u.å.1) (Lantmäteriet 2015c) 

2.2 Felkällor vid GNSS-mätning 
Vid mätningar med GNSS måste hänsyn tas till olika felkällor (Lantmäteriet u.å.2). Dessa 
felkällor listas i punktform nedan: 

 Fel i satellit- och mottagarklockan. Det innebär att satellitsignalen som sänds ut inte 
tas emot, eller sänds ut vid den exakta tidpunkten som klockan anger att den gjorde. 
Det ger fel i de senare beräkningarna för att bestämma positionen. Det går att reducera 
klockfelen genom att använda relativ mätning. 

 Fel i banparametrarna. Det händer när den förutspådda positionen för en satellit inte 
stämmer överens med den position som den verkligen befinner sig i. Det går att 
reducera felen genom att använda relativ mätning, alternativt genom att efterberäkna 
datat när datat för satellitbanorna är kända. 

 Störningar i jonosfären. Det är den största och vanligaste felkällan vid mätning med 
GNSS. Jonosfären innehåller partiklar som är laddade på grund av solstrålningen. 
Satellitsignalen påverkas på ett sätt som är proportionell mot frekvensen, vilket 
innebär att felet går att reducera med relativ mätning. 

 Störningar i troposfären. Sker i väderdelen av atmosfären. Satellitsignalen påverkas 
här främst av den vattenånga som finns i luften och är därför svår att reducera då 
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störningen är frekvensoberoende. Något positivt är att det är mindre problem med 
störning i troposfären än i jonosfären. 

 Flervägsfel. En typ av grovt fel som inträffar när satellitsignalen inte går direkt från 
satelliten till mottagaren. Signalen kan till exempel reflekteras mot en vattenyta eller 
höga hus med stora fönster innan den når mottagaren. Det blir då fel i både sträckan 
och tiden det tar för satellitsignalen att nå fram. Det går att reducera genom att 
använda ett skydd under mottagarantennen som hindrar signaler som kommer 
underifrån eller mäta över lång tid med bra utrustning. Den som mäter bör vara 
uppmärksam i sådana områden där flervägsfel kan förekomma.  

2.3 Positionsbestämning med GNSS-teknik 
För att kunna genomföra positionsbestämning med GNSS är det viktigt att avståndet mellan 
satelliten och mottagaren beräknas exakt. Det görs idag på två olika sätt; med kodmätning 
eller bärvågsmätning (Lantmäteriet 1996). 

 

2.3.1 Kodmätning 
Kodmätning är den snabbaste men enklaste metoden för att bestämma avståndet mellan 
satelliten och mottagaren. Det görs direkt på P eller C/A koden som satelliten sänder ut. 
Beroende på vilken kod som mäts ges olika noggrannhet. Om C/A-koden eller P-koden 
används ges en noggrannhet på ungefär 15 meter respektive ett par meter. (Lantmäteriet 1996) 

Avståndsberäkningen går till på så vis att GNSS-mottagaren skapar en kopia av den kod som 
satelliten sänder ut. Både mottagaren och satelliten tidsmarkerar respektive skapade kod. När 
mottagaren har tagit emot satellitens kod jämför den tidsmarkeringarna på den, och ser då att 
den senare koden är förskjuten. Förskjutningen beror på den tid som det tar för koden att 
färdas från satelliten till mottagaren. Enkelt sagt kan man då beräkna avståndet genom formel 
1  

Sträckan = Hastigheten * Tiden     (1) 

eftersom satellitsignalen färdas med ljusets hastighet större delen av tiden. Men det är dock 
inte helt sant då det finns flera faktorer som påverkar, och avståndet benämns då som 
psuedoavstånd, (psuedo = inte äkta). Ett mer korrekt sätt att matematiskt beskriva 
psuedoavståndet är med hjälp av formel 2  

   (2) 

där 

ρ = geometriskt avstånd 

dρ = fel i banparametrarna 

c = ljusets hastighet 

dt = fel i mottagarklockan 

dT = fel i satellitklockan 

datm = störningar i atmosfären 
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εP = brus i mätningarna 

Det är således många faktorer som spelar in som kan förvanska det mätta avståndet 
(Lantmäteriet 1996). 

2.3.2 Bärvågsmätning 
Vid bärvågsmätning mäter man inte på den kod som satelliten sänder ut, utan på själva 
bärvågen. Det är fasförskjutningen mellan den utsända bärvågen och den som genererats i 
mottagaren som är intressant i detta fall. Avståndet kan inte fås direkt som mottagaren tar 
emot den utsända bärvågen, då den inte har blivit tidsmarkerad. Istället måste mottagaren 
behålla låsning på signalen mot satelliten så att förändringen i antalet hela våglängder kan 
beräknas från den tidpunkt då låsningen initialerades. Eftersom våglängden på bärvågen är 
känd uttrycks avståndet som ”antalet hela våglängder plus del av våglängd”. Matematiskt 
skrivs den observerade fasen enligt formel 3: 

  (3) 

ρ = geometriskt avstånd 

c = ljusets hastighet 

dt = fel i mottagarklockan 

dT = fel i satellitklockan 

λ = våglängden 

N = antalet hela cykler 

εФ = brus i fasmätningen 

djon = störningar i jonosfären 

dtrop = störningar i troposfären 

Det finns alltså ett flertal faktorer som påverkar bärvågsmätningen likväl som kodmätningen. 
Men att mäta direkt på bärvågen ger ett mer noggrant resultat förutsatt att andelen 
periodobekanta våglängder har kunnat lösas. Rätt utfört ger bärvågsmätning en noggrannhet 
på några millimeter (Lantmäteriet m.fl. 2013).  

Det finns olika typer av lösningar mottagaren kan få när den mäter på bärvågen, nämligen 
flytlösning och fixlösning. Flytlösning är när antalet periodobekanta endast har bestämts till 
ett decimaltal. Det ger en sämre noggrannhet än den fixlösning som erhålls när antalet 
periodobekanta har bestämts till ett heltal. Standardosäkerheterna för de olika lösningarna 
ligger på centimeternivå respektive millimeternivå. (Lantmäteriet 2015a) 

2.3.3 Satellitkonfiguration och DOP-värden 
Satellitkonfigurationen är mycket viktigt, vilket DOP-värdena är ett mått på. De satelliter som 
används vid mätningen måste vara väl spridda över himlen för att ge en så bra 
positionsbestämning som möjligt. Hänsyn ska även tas till vilken höjd över horisonten 
satelliterna befinner sig. Om de befinner sig lågt bör de satelliterna undantas från mätningen, 
då det blir längre väg för signalen att färdas genom atmosfären. Det medför större osäkerhet i 
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kvaliteten på signalen. En avvägning måste därför göras mellan satelliternas spridning och 
höjd över horisonten (Lantmäteriet m.fl. 2013).  

DOP-värden används som ett mått på hur och var satelliterna befinner sig. DOP (Dilution Of 
Precision) är ett enhetslöst mått, ju lägre DOP-värde som erhålls desto bättre. De fem 
vanligaste DOP-värdena är  

          P-DOP – Positional DOP 

      V-DOP – Vertical DOP 

           H-DOP – Horizontal DOP 

T-DOP – Time DOP 

          G-DOP – Geometric DOP 

Eftersom DOP-värdena är ett mått på hur satellitkonstellationen ser ut just vid ett givet 
tillfälle är det svårt att sätta ett exakt värde som man ska eftersträva. Men en tumregel brukar 
vara att avvakta med mätningen om DOP-värdet överstiger 5-6 (Lantmäteriet m.fl. 2013). 

2.3.4 Positionsbestämning med GNSS 
För att positionsbestämning ska kunna ske används avståndsmätning enligt ovan beskrivna 
metoder tillsammans med satelliternas position på himlen. Satellitpositionerna beräknas ur 
den bandata som satelliterna sänder ut via satellitmeddelandet beskrivet i avsnitt ”2.1.1 GPS” 
(Engfeldt & Jivall 2003).  

Det finns två typer av mätning för positionsbestämning, relativ och absolut mätning. 

2.3.4.1 Absolut mätning 
Den enklaste och minst noggranna mätmetoden är absolut mätning. Den utförs med en 
mottagare som använder sig av kodmätning för att beräkna avståndet till satelliten. Positionen 
fås direkt i mottagaren genom inbindning. Det krävs kontakt med fyra satelliter vid absolut 
mätning, vilket gör den till en säker mätning i den bemärkelsen att mottagaren alltid erhåller 
en position. Noggrannheten vid absolut mätning ligger på ett tiotal meter i plan och 15-20 
meter i höjd (Engfeldt & Jivall 2003). 

2.3.5 Relativ mätning 
Vid relativ mätning bestäms positionen för mottagaren relativt en redan känd punkt. De 
eventuella felkällor som påverkar mätningarna kan till stor del elimineras vid relativ mätning, 
då två mottagare mäter mot samma satelliter. Felkällorna tar då ut varandra och ett bättre 
resultat kan erhållas. Det finns i huvudsak tre olika metoder för relativ mätning. Statisk 
mätning, DGPS samt RTK. RTK är den metod som används i examensarbetet (Engfeldt & 
Jivall 2003). 

2.3.5.1 RTK 
Via RTK (Real Time Kinematic) mätning erhålls en position för en GNSS-mottagare (rover) 
direkt i fält med en noggrannhet på centimeternivå då RTK använder sig av bärvågsmätning. 
En referensstation placeras över en känd punkt som sedan kommunicerar med satelliterna och 
rovern. Rovern erhåller data från referensstationen som tillsammans med data från satelliterna 
ger en position (Lantmäteriet m.fl. 2013). 
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Det går även att sammankoppla flera referensstationer till ett nätverk. Denna mätmetod kallas 
NRTK (Nätverks RTK). I Sverige är det SWEPOS som tillhandahåller de referensstationer 
som ingår i NRTK. Rovern kommunicerar med SWEPOS och erhåller en ungefärlig position 
från de satelliter den har kontakt med. Sin position skickar rovern till SWEPOS 
ledningscentral, som bearbetar data tillsammans med närliggande referensstationer för att ge 
en mer exakt position. All data i kombination ger SWEPOS möjligheten att skapa en Virtuell 
Referensstation (VRS). Rovern tror då att den har fått en riktig referensstation i närheten av 
sig och använder den för att utföra relativ mätning. Den VRS som skapades får en väl 
bestämd position eftersom den skapats utifrån flera fysiska referensstationer samt från datat 
från rovern. Den bidrar till att rovern kan bestämma sin position med en noggrannhet på 1-2 
cm (Lantmäteriet u.å.3). 

2.4 Stompunkter 
Stompunkter är punkter i terrängen som bygger upp ett stomnät vilket i sin tur realiserar det 
referenssystem som gör det möjligt att göra lägesangivelser. Det finns idag tre olika typer av 
stomnät, nämligen riksnät (som sträcker sig över hela Sverige och är väldefinierat. Till 
exempel RH2000 i höjd och SWEREF 99 i plan), anslutningsnät (som är länken mellan 
riksnäten och de sämre definierade bruksnäten) och bruksnät (har lägst status av de tre och är 
oftast lokala nät) (Lantmäteriet 2015b). 

Det finns aktiva och passiva referensnät. SWEREF 99 är ett aktivt referensnät som realiseras 
av 21 fundamentalstationer utspridda över Sverige. De är aktiva referensstationer som 
möjliggör NRTK-mätningar med bra kvalitet genom att sända ut korrektioner till GNSS-
mottagaren. Nätet har utökats till att omfatta ungefär 300 SWEREF-punkter vilka har mätts in 
direkt mot de 21 fundamentalstationerna. Dessa nya stompunkter etableras idag med hjälp av 
GNSS-tekniken. Det traditionella sättet att realisera ett referenssystem är med ett passivt 
referensnät. Det är till de passiva näten som alla stompunkter på marken finns till för 
(Lantmäteriet 2015c). 

Äldre stompunkter som skapades för referenssystemet RT90 (innan GNSS-tekniken kunde 
användas vid bestämning av nya stompunkter) är väl koordinatsatta genom att de är bestämda 
med så kallad triangelmätning där resultatet av mätningarna bildar ett ”nät” av trianglar. Varje 
stompunkt har då kunnat bli mätt från flera andra punkter under definieringen av nätet, vilket 
bidragit till att stompunkternas koordinater har blivit väl definierade. Vid definiering av ett 
triangelnät mäts vinklar och längder mellan respektive stompunkt (Lantmäteriet 2015b).   

Anslutningsnät och bruksnät kan vara bestämda med triangelmätning, men de kan också vara 
bestämda med så kallad polygontågsmätning och bilda polygonnät. Punkter ingående i ett 
polygonnät är inte lika exakta i sin lägesbestämmelse då de inte är mätta från flera håll som 
vid triangelmätning. Här börjar mätningen i en känd punkt varefter många nya punkter följer i 
ett ”tåg” fram till nästa kända punkt. Punkterna mellan de kända punkterna har då en högre 
osäkerhet då de bara har mätningar framåt och bakåt mot andra punkter som heller inte är 
kända. 

Stompunkter i ett triangelnät är mer exakta i sin lägesangivelse än punkter i polygonnät. 
Bruksnäten realiseras ofta av polygonnät (Lantmäteriet 2015b).  
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2.5 Fri station 
En fri stationsetablering innebär att ett instruments orientering samt läge i plan & höjd (om 
data för höjd finns tillgänglig) bestäms. Det görs genom att instrumentet ställs upp på lämplig 
plats med sikt mot minst tre bakåtobjekt med kända koordinater. Från instrumentet sker 
längd- och riktningsmätning mot de kända punkterna. Det krävs minst tre mätningar varav en 
riktningsmätning eftersom det är tre obekanta parametrar som ska definieras för instrumentet, 
en nordlig koordinat, en östlig koordinat samt dess orientering. Överbestämning krävs för att 
upptäcka några grova fel i mätningarna. De flesta totalstationer mäter längd och riktning 
samtidigt genom två mätningar mot varje känd punkt, vilket blir sex mätningar (=tre 
överbestämningar) vid mätning mot tre bakåtobjekt om man har en sådan inställning på 
totalstationen (Lantmäteriet 2015d).  

För att reducera osäkerheten i etableringen och öka möjligheterna för bra mätningar är det 
viktigt att ha en bra konfiguration på bakåtobjekten som ska användas. Det optimala är att 
bakåtobjekten är väl spridda runt instrumentet (den fria stationen). Det minimerar påverkan på 
stationsetableringen om någon mätning mot ett bakåtobjekt skulle vara dåligt. Det är därför 
det är bättre med fler bakåtobjekt än vad som är nödvändigt, för då blir det ett mer utjämnat 
värde på stationspunkten. (Lantmäteriet 2015d). 

Om bra konfiguration har erhållits för bakåtobjekten och det sker överbestämning vid 
etableringen kan stationens kvalitet likställas med de ingående bakåtobjektens kvalitet. Även 
om bakåtobjekten också besitter en viss osäkerhet blir den utjämnad i och med att man mäter 
mot flera kända punkter. En fri station kan således betraktas ha samma osäkerhet som de 
kända punkter som används som bakåtobjekt vid etableringen (Lantmäteriet 2015d). 

Det finns analyser som kan utföras vid etablering av fri station för att avgöra dess kvalitet. 
Residualerna (förbättringar), standardosäkerhet i plan, viktsenhetens standardosäkerhet, 
redundansen samt en testkvot utgör de kvalitetsmått som används (Lantmäteriet 2015d).  

 Residualer. Om residualerna är mycket stora bör det övervägas om något gått fel i 
mätningarna då det inte borde vara stora tal här om allt gått rätt till. Det är svårt att 
sätta ett givet gränsvärde på vad residualerna inte får överstiga. Därför finns begreppet 
standardiserade residualer där residualen divideras med sin egen standardosäkerhet. 
Den standardiserade residualen ska vara  1 för 68,3% av mätningarna och  2 för 
95,4% av mätningarna. Är den mellan 2 och 3 ska mätningen kontrolleras och om den 
är mer än 3 ska mätningen uteslutas (Lantmäteriet 2015b). 

 Redundans. Den genomsnittliga redundansen realiseras genom ett k-tal, vilket är alla 
överbestämningar delat med alla mätningar. K-talet bör ligga runt 0,5 vid 
planmätning. 

 Testkvot. Denna kvot definieras som varje mätnings förbättring dividerat med roten ur 
k-talet och a priori standardosäkerheten. Resultatet återspeglar sigma-principen, alltså 
om någon mätning får testkvoten > 2 bör den kontrolleras eller mätas om, då det 
betyder att den ligger utanför 2 sigma (=den tillhör inte de 95% av mätningarna som 
ska ligga innanför 2 sigma enligt standardavvikelsen).   

 Viktsenhetens standardosäkerhet. Om den avviker från 1 bör det övervägas om något 
är fel. Det kan tyda på ett grovt fel eller att viktsättningen är dåligt utförd. 

 Standardosäkerhet i plan. Denna borde inte överskrida den beräknade 
standardosäkerhet som råder i bruksnätet. 
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Om det saknas bakåtobjekt (med kända koordinater) i det berörda mätområdet, eller om de är 
av osäker kvalitet kan GNSS-bestämda punkter användas som bakåtobjekt. Punkter i 
terrängen markeras och mäts in med GNSS, och därefter är förfarandet det samma som vid fri 
stationsetablering mot stompunkter (Lantmäteriet 2015d). 

2.5.1 Formler 
De formler som används vid beräkningar under arbetet är formler för standardosäkerhet, 
testkvot och redundansen.  

Standardavvikelse är detsamma som standardosäkerheten i enskild mätning i en mätserie. Det 
beräknas enligt formel 4: 

  (4) 

där li är en enskild mätning, n är antalet mätningar som gjorts och Ῑ är medeltalet av 
mätningarna. Medeltalet beräknas genom formel 5: 

  (5) 

Testkvoten beräknas enligt formel 6: 

  (6) 

där v är alla mätningars förbättring, u är den förväntade standardosäkerheten och k är k-talet 
(den genomsnittliga redundanen i stationsetableringen). K-talet beräknas enligt formel 7: 

  (7) 

där ö är antalet överbestämningar vid etableringen och n är antalet genomförda mätningar 
(Lantmäteriet 2015d). 

2.6 GNSS-etablerad fri station med RUFRIS 
RUFRIS (RealtidsUppdaterad Fri Station) innebär att mätning med totalstation mot en känd 
punkt sker parallellt med att punkten bestäms med GNSS-teknik. Det som behövs är, förutom 
totalstationen, en mätstång på vilken det går att montera både ett prisma och en GNSS-
mottagare. När bakåtobjekten bestäms med GNSS-mottagaren mäts vinklar och längder till 
prismat in med totalstationen. Det är viktigt att se till att korrekt parametrar är definierade i 
totalstationen så som det förlängda avståndet till GNSS-mottagaren, prismakonstanter m.m. 
Etablering av stationen sker genom att man förflyttar mätstången till olika punkter tills ett 
tillfredsställande antal bakåtobjekt är bestämda med GNSS samt inmätta med totalstationen 
(Lantmäteriet 2015d).  

Spridningen av bakåtobjekten skiljer sig åt vid RUFRIS jämfört med traditionell etablering av 
fri station. Det krävs inte att bakåtobjekten ska vara spridda runt om totalstationen, utan det 
räcker att de är inom en sektor på 200 gon runt totalstationen (Lantmäteriet 2015d). 
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Ökas sektorn så att bakåtobjekten befinner sig inom 300 gon istället för 200 gon är 
förbättringarna mycket små. Det sker förbättringar i storleksordningen mindre än 1 mm. 
Tendensen fortsätter om bakåtobjekten befinner sig ett helt varv, 400 gon, istället för 300 gon 
runt totalstationen. Då blir förbättringen mindre än 0,1 mm. Det sker dock en betydande 
förbättring om bakåtobjekten befinner sig på olika avstånd från totalstationen, men inom 
samma sektor (Horemuz 2009).  

Precisionen som fås i plan med denna metoden endast ökar marginellt om bakåtobjekten har 
en större spridning än 200 gon runt totalstationen. Detsamma gäller om bakåtobjekten ökar i 
antal över 15 stycken. Den radiella spridningen av bakåtobjekten spelar endast roll om 
bakåtobjekten befinner sig inom en sektor på mindre än 200 gon (Horemuz 2009).  
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3 Metod och teknik 
Här beskrivs hur arbetet genomfördes och vilka instrument som användes. 

3.1 Instrument och programvaror 
De instrument och tillbehör som används under examensarbetet är: 

 Totalstation: Leica Viva TS15 
 Handdator: Leica Viva CS15 
 GNSS-mottagare: Leica Viva GNSS GS12 
 Leica 360ᵒ prisma 
 Mätstång med möjlighet att fästa prismat 
 Tvåbensstativ för att hålla mätstången i lod 
 Stativ för totalstation 

De programvaror som används är: 

 Topocad 2015, Adtollo 
 Microsoft Excel 2010 

3.2 Val av stompunkter 
De stompunkter som använts i arbetet redovisas i bilaga A. De är punkter som ingår i Arvikas 
kommunala nät av stompunkter. De valdes ut med tanke på deras geografiska läge. De ligger 
inte mitt inne i centrala Arvika vilket medför flera fördelar: 

 Det är större chans att de inte har rubbats från sitt ursprungliga läge än om de hade 
varit placerade i centrum. Det är ett område där det inte kör så många bilar och det inte 
byggs så mycket.  

 Säkerhet. De flesta stompunkterna i Arvika är placerade på vägar eller i 
vägkorsningar. Eftersom jag ska röra mig i anslutning till punkterna, och inte har 
någon behörig utbildning till att arbeta efter väg eller stänga av delar av vägen känns 
det bättre att vara i ett lugnare område där trafiken inte är lika intensiv som i centrum.  

 Satellittillgänglighet. Höga hus saknas i direkt anslutning till punkterna vilket bidrar 
till att det blir lättare att få god tillgång till satelliter, och det finns inte så mycket som 
kan störa satellitsignalen. Det blir då lättare att få bra fix-lösning i området. 

 Sikt. De råder fri sikt mellan de tre punkterna som valts. 

Det negativa med de valda stompunkterna är att de är rör i mark, vilket innebär att de kan ha 
rubbats ur sitt ursprungliga läge till följd av tjäle och tjällossning. Visuellt ser punkterna ut att 
vara i gott skick så en bedömning gjordes att de går att använda. Koordinaterna på de kända 
punkterna hämtas från Arvika kommuns databas över kända punkter. 

För enkelhetens skull används inte stompunkternas riktiga namn i rapporten. Se tabell 1 för 
stompunkternas riktiga namn och dess beteckning under arbetet. 
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Tabell 1. Stompunkter som ingick i arbetet.

 

3.3 Beskrivning av metoder som används i Arvika 
Tre olika metoder har använts i arbetet för att göra en fri etablering av totalstation. Alla 
metoder har testats och jämförts med varandra. De metoderna som testats i arbetet är: 

Metod 1: Fri station mot stompunkter. Etablering av totalstation med väl koordinatsatta 
punkter som bakåtobjekt. 

Metod 2: Fri station mot ”snabba” GNSS-punkter. Här mäts punkter som är tänkta 
bakåtobjekt in med GNSS och koordinatsätts samtidigt som de mäts in med totalstation som 
riktiga bakåtobjekt. Först identifieras en punkt som passar som bakåtobjekt och därefter ställs 
GNSS-mottagaren upp där och mäter in den. GNSS-mottagaren erhåller 5 positioner för 
punkten (ungefär likvärdigt med 5 sekunder under normala förhållanden). Sedan sker växling 
från GNSS-mätning till totalstationsmätning medan GNSS-mottagaren fortfarande står kvar 
över exakt samma punkt och mätning sker mot ett prisma som sitter under GNSS-mottagaren. 
Samma förfarande görs för alla punkter som ska användas som bakåtobjekt. Man behöver 
alltså bara mäta mot en punkt en gång. Detta är en snabb metod för en fri stationsetablering.  

Metod 3: Fri station mot ”långsamma” GNSS punkter. Först mäts punkter som ska användas 
som bakåtobjekt in med GNSS-mottagare. Inmätning av punkterna sker så att GNSS-
mottagaren erhåller 20 positioner (ungefär likvärdigt med 20 sekunder under normala 
förhållanden) för punkten. Punkterna markeras sedan i terrängen genom att slå ned en mätspik 
i gräsmattan eller markera med färg på en hårdgjord yta. Det görs för att man ska kunna 
återkomma till dem vid stationsetableringen. Efter att alla tänkta bakåtobjekt är inmätta och 
markerade påbörjas etablering av den fria stationen där inmätning sker av de nu koordinatsatta 
punkterna som bakåtobjekt med totalstationen. Varje punkt måste därför besökas två gånger 
innan stationsetablering är genomförd.  

Under arbetet ställdes GNSS-mottagaren upp på både kända stompunkter och på nypunkter 
för både metod 2 och metod 3. Att mätning med GNSS sker på redan kända punkter medför 
möjlighet att kontrollera avvikelsen mellan de erhållna GNSS-inmätta koordinaterna och de 
sanna koordinaterna från respektive punktbeskrivning samt de koordinater som erhålls vid 
kontrollinmätning av stompunkterna från totalstationen efter etablering. 

Att det är 5 respektive 20 positioner som använts beror på att det är det antalet positioner som 
är mest använda för respektive metod hos Arvika Teknik och är således det antal som är mest 
intressant sett ur deras perspektiv. 

3.4 Genomförande 
De fria stationsetableringarna utfördes i korsningen Valdemar Dahlgrens gata/Kolonigatan där 
det råder fri sikt mot alla bakåtobjekt, se figur 1 samt bilaga A för dess position på 
översiktskartan. Uppställningen av totalstationen var inte över exakt samma punkt utan bara i 

Koordinatsystem:
Sweref99 1200
Pnr N E Namn under arbetet
1784ARV*POL*454 6616268,189 181998,367 1
1784ARV*POL*446 6616289,910 182273,331 3
1784ARV*POL*451 6616178,983 182168,166 4
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samma område. Det är kontrollmätningarna från totalstationen mot stompunkterna efter 
etablering samt GNSS-inmätningarna på stompunkterna under etableringen som jämfördes 
med stompunkternas koordinater hämtade ur respektive punktbeskrivning. 

 

Figur 1. Etableringsplatsen för den fria stationen vid varje mätning, korsningen Valdemar Dahlgrens gata/Kolonigatan. Från 
denna plats syns alla punkter som användes som bakåtobjekt. Foto: Robert Thyle 

För att vara säker på att mätstången är centrerad mitt för röret som realiserar stompunkten 
användes en mätspik. Den placerades i röret varvid skallen på spiken vilade på röret. Skallen 
är utformad så att den kilas fast i röret vilket bidrar till att den blir centrerad. Mitt på skallen 
är en försänkning där mätstången placerades. På så sätt mäts exakt centrum av stompunkten. 

Fri etablering på traditionellt vis mot kända punkter (metod 1) genomfördes genom att 
använda Leica 360ᵒ prisma på mätstången, som hölls i lod med hjälp av tvåbensstativet. 
Felkällor med centreringen elimineras då mätstången blir fixerad med hjälp av stativet, se 
figur 2. Totalstationens låsningsfunktion användes så att mätning på prismat alltid sker på 
samma ställe. Den mänskliga faktorns osäkerhet i inriktning på prismat elimineras då. 
Etablering sker mot bakåtobjekt nr 1,4 & 3. 
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Figur 2. Mätstången med GNSS-mottagare och det tvåbensstativ som ska hålla den i lod. Foto: Robert Thyle 

Fri etablering mot ”snabba” GNSS-punkter (metod 2) har skett genom att mäta in de kända 
punkterna 1,4 & 3 under nytt namn. Till exempel 1S, 4S & 3S för att visa att de är inmätta 
med snabba metoden. Med nytt namn blir det därmed ”nya” punkter som mäts in med GNSS. 
Totalstationens låsningsfunktion på Leica 360ᵒ prismat används under hela etableringen då 
mätning från totalstationen mot prismat sker parallellt som GNSS-mottagaren samlar data för 
positionsbestämning. Uppställningen kontrollerades genom att se till att doslibellen på 
mätstången var i lod före och efter mätning, se figur 2.  

Fri etablering mot ”långsamma” GNSS-punkter (metod 3) kommer att ske genom att mäta in 
de kända punkterna 1,4 & 3 under nytt namn. Till exempel som 1AL,4AL & 3AL för att visa 
att de är inmätta med långsamma metoden. Med nytt namn blir det därmed ”nya” punkter som 
mäts in med GNSS. När 1AL, 4AL & 3AL är inmätta med GNSS används totalstationens 
låsningsfunktion på Leica 360ᵒ prismat och punkterna mäts in med totalstationen via 
traditionell etablering. Uppställningen kontrollerades genom att se till att doslibellen på 
mätstången var i lod före och efter mätning, se figur 2.  
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Efter att den fria stationen etablerats med respektive metod gjordes kontrollinmätning av 
stompunkterna från totalstationen för att kontrollera vilka koordinater som erhålls på 
stompunkterna. De koordinaterna jämfördes med stompunkternas koordinater enligt 
punktbeskrivningen för respektive punkt. 

Antalet GNSS-inmätta bakåtobjekt som använts vid metod 2 och metod 3 ökades succesivt till 
antalet för att kontrollera hur kvaliteten förändrades i och med att fler bakåtobjekt använts på 
olika avstånd. Bakåtobjekten valdes ut med hänsyn till att försöka få dem inom en sektor på 
200 gon i möjligaste mån, samt att försöka få dem på ett varierande avstånd från 
totalstationen. Den exakta positionen för bakåtobjekten kunde inte bestämmas förrän dagen de 
skulle användas då det inte gick att förutse hur lastbilar skulle stå parkerade på vägen. 
Kvaliteten på de tre metoderna kontrollerades och jämfördes mot varandra.  

Mätningarna genomfördes i mätomgångar där en mätomgång innebär att alla metoderna har 
använts för etablering mot alla olika antal bakåtobjekt. Varje mätning återupprepades två 
gånger med en dags mellanrum. Till exempel: Dag ett etablerades fri station med fem GNSS-
inmätta bakåtobjekt för metod 2 och metod 3. Dag två återupprepades mätningen med 5 
GNSS-inmätta bakåtobjekt för metod 2 och metod 3. Detta gjordes för att minska risken att 
inte upptäcka om det var något fel med mätningarna ena dagen då de kunde jämföras med 
varandra. Ett exempel på ett sådant fel kan vara störningar i jonosfären ena dagen som bidrar 
till att mätningarna borde ha kasserats.  

Mätningarna utfördes med fem olika antal GNSS-inmätta bakåtobjekt med en ökning med två 
bakåtobjekt i antal för varje steg. Första etableringen var mot tre bakåtobjekt, nästa etablering 
mot fem bakåtobjekt för att fortsätta med samma mönster upp till 11 bakåtobjekt. Mätning 
mot stompunkter enligt metod 1 genomfördes endast initialt i arbetet samt i slutet på arbetet, 
då det mätvärdet inte borde ha förändrats något för att mätning skedde mot exakt samma 
punkter i båda mätomgångarna.  

Efter att alla mätningar genomfördes har koordinater erhållits från GNSS-inmätning på 
stompunkterna vid fri stationsetablering samt koordinater från inmätning med totalstation mot 
stompunkterna. Alla erhållna koordinater på stompunkterna jämfördes med dess sanna 
koordinater tagna från respektive punktbeskrivning. 

Alla punkter som mätts in och använts som bakåtobjekt utöver stompunkterna 1,4 & 3 ska 
betraktas som nya vid varje mätning även fast de är belägna på i stort sett samma ställe. Detta 
då det inte går att garantera att exakt samma plats återfinns mellan varje mätomgång samt att 
de inte har något referensvärde att bli jämförda mot. Se tabell 2 för utförda mätningar. 

Tabell 2. Planerade mätningar 

 

Mätningar utfördes under tio dagar där metod 1,2 & 3 utfördes dag 1 och dag 10. Under de 
andra dagarna utfördes endast metod 2 och metod 3 med ett succesivt ökande antal 
bakåtobjekt. 

Dag Siffror på samma rad men i kolumnerna höger om metod 1-3 anger antal bakåtobjekt
Metod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Metod 1 3 3
Metod 2 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11
Metod 3 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11
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Nedan återfinns förklaring av punktkoder som använts under arbetet: 

2 = Stompunkter inmätta med snabb GNSS-metod    

3 = Stompunkter inmätta med långsam GNSS-metod    

4 = Nypunkter inmätta med snabb GNSS-metod    

5 = Nypunkter inmätta med långsam GNSS-metod 

3.5 Kvalitetsanalyser 
De parametrar som undersöktes vid kvalitetsanalysen var: 

 DOP-värden.  
 Fix-lösning. Har inte fix-lösning erhållits kasseras mätningen. 
 Standardavvikelse i plan för den fria stationen. 
 Residualer för mätningarna. 
 Avvikelsen mellan de ”sanna” koordinaterna för punkterna och de erhållna 

koordinaterna från mätningarna. 

4 Resultat 
Här redovisas resultatet från undersökningen. Resultatet är uppdelat efter olika mätomgångar. 
I bilaga A redovisas de nypunkter som använts som bakåtobjekt utöver stompunkt 1,3 och 4. 
Nedan följer en beskrivning av vad punktnamnen betyder och inleds med exempel hur de kan 
se ut: 

1GPSL 
1GPSS 
1LGPS 
1SGPS 
1GPSL18 
1GPSL218 
1pp 

 

L/S i slutet av namnet betyder att punkten använts som bakåtobjekt under etableringen. L/S 
direkt efter punktnumret (1 i det här fallet) betyder att punkten har kontrollinmätts från 
totalstation efter etablering har skett. GPSS betyder GNSS-mätning med Snabb metod (metod 
2). GPSL betyder GNSS-mätning med Långsam metod (metod 3). GPSL18 betyder att 
punkten användes den 18/5. GPSL218 betyder att punkten användes en andra gång den 18/5. 
1PP betyder kontrollinmätning av stompunkt efter etablering enligt metod 1. Namn på de fria 
stationerna följer samma princip. Fri station ”0518FRI2GPSS” betyder alltså följande: 
stationen etablerades den 18 Maj. Det är den andra fria stationen som har etablerats samma 
dag med den snabba GNSS-metoden. 

En översiktlig jämförelse mellan de olika metoderna i återfinns i Bilaga B där de olika 
metoderna har delats upp samt att uppdelning har gjorts mellan mätomgångarna. Alla punkter 
som mätts med en metod är samlade under en rubrik vilket gör det lättare att hitta ett mönster 
i metoderna.    
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4.1 Mätomgång 1 
Etableringarna av fri station redovisas i tabellform. I tabellerna 3-9 avser rubriken Kvalitet 
osäkerheten på själva stationen medan rubriken Detaljer avser skillnaden mellan 
bakåtobjektens koordinater som erhållits vid GNSS-mätningen och de koordinater som 
erhållits vid mätningen med totalstation mot samma punkt vid etableringen. I 
tabellbeskrivningen står att läsa den tid som gick åt för att etablera respektive station. I bilaga 
C redovisas kvalitetsparametrar så som antal satelliter och DOP-värden för respektive GNSS 
mätning, och i Bilaga D redovisas, för bakåtobjekten, avstånd från den virtuella 
referensstationen, koordinater i SWEREF 99 1200 samt skillnaden mot det sanna värdet vilket 
är koordinaterna som erhålls från punktbeskrivningarna för respektive stompunkt, se tabell 1.  

Tabell 3. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0517FRI. Etablering mot tompunkter. Etableringstid:20 minuter 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
1 (traditionell etablering mot stompunkter) 
och gjordes med tre stycken bakåtobjekt. 

 

Tabell 4. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0517FRIGPSS. Etableringstid: 22 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
2 (snabba metoden) och gjordes med tre 
stycken bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen. 

 

 

 

0517FRI 
   

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,004 
  

σ E (m) 0,005 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0012 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

3 0,007 0,007 0,002 
4 0,005 0,005 -0,005 
1 0,011 -0,011 0,004 

0517FRIGPSS 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,002 
  

σ E (m) 0,002 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0008 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

3GPSS -0,005 -0,005 0,001 
4GPSS 0,004 0,003 -0,004 
1GPSS -0,002 0,001 0,003 



 

25 
 

Tabell 5. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0518FRIGPSS. Etableringstid: 25 minuter 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
2 (snabba metoden) och gjordes med fem 
stycken bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt två nya 
bakåtobjekt (10GPSS18 och 11GPSS18). 

 

Tabell 6. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0518FRI2GPSS. Etableringstid: 40 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
2 (snabba metoden) och gjordes med sju 
stycken bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt fyra nya 
bakåtobjekt (10GPSS218, 11GPSS218, 
13GPSS218 och 12GPSS218). 

 

 

 

 

 

 

0518FRIGPSS 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,001 
  

σ E (m) 0,002 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,001 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

3GPSS18 -0,004 -0,004 -0,002 
4GPSS18 0,002 0,006 -0,002 
10GPSS18 0,003 -0,003 0,003 
11GPSS18 -0,003 0,001 -0,004 
1GPSS18 0 0 0,006 

0518FRI2GPSS 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,001 
  

σ E (m) 0,001 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0007 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

1GPSS218 0 0 0 
10GPSS218 0,001 0 0,001 
11GPSS218 -0,007 -0,003 -0,006 
4GPSS218 -0,015 0,005 0,016 
13GPSS218 0,003 0,001 -0,003 
12GPSS218 -0,001 0 -0,003 
3GPSS218 -0,001 -0,001 -0,005 
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Tabell 7.Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0517FRIGPSL. Etableringstid: 30 minuter 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
3 (långsamma metoden) med tre stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen. 

 

Tabell 8.Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0518FRIGPSL. Etableringstid: 35 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
3 (långsamma metoden) med fem stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt två nya 
bakåtobjekt (10GPSL18 och 11GPSL18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0517FRIGPSL 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,002 
  

σ E (m) 0,002 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0006 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

1GPSL -0,002 0,002 -0,001 
4GPSL -0,003 0,001 0,003 
3GPSL -0,003 -0,003 -0,003 

0518FRIGPSL 
   

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,001 
  

σ E (m) 0,002 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,001 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

1GPSL18 0,001 -0,002 0,005 
10GPSL18 0,005 -0,003 0,006 
11GPSL18 -0,008 0 -0,008 
4GPSL18 0,005 0,009 -0,004 
3GPSL18 -0,003 -0,003 0,002 
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Tabell 9. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0518FRI2GPSL. Etableringstid: 50 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
3 (långsamma metoden) med sju stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt fyra nya 
bakåtobjekt (10GPSL218, 11GPSL218, 
13GPSL218 och 12GPSL218) 

0518FRI2GPSL 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,001 
  

σ E (m) 0,001 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0009 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

11GPSL218 -0,004 -0,004 -0,004 
10GPSL218 0,001 0,001 0,004 
1GPSL218 0,001 -0,001 -0,001 
13GPSL218 -0,003 0 0,003 
4GPSL218 -0,006 0,006 0,006 
12GPSL218 -0,004 -0,004 -0,002 
3GPSL218 0,002 0,002 -0,008 
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4.2 Mätomgång 2 
Nedan kommer de olika etableringarna av fri station att redovisas i tabellerna 10-15 enligt 
samma struktur som föregående mätomgång. I bilaga E redovisas kvalitetsparametrar som 
antal satelliter och DOP-värden för respektive GNSS-mätning. I Bilaga F redovisas, för 
bakåtobjekten, avstånd från den virtuella referensstationen, koordinater i SWEREF 99 1200 
samt skillnaden mot det sanna värdet vilket är koordinaterna som erhålls från 
punktbeskrivningarna för respektive stompunkt, se tabell 1. 

Tabell 10. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0520FRIGPSS. Etableringstid: 20 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
2 (snabba metoden) och gjordes med tre 
stycken bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen. 

 

Tabell 11. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0523FRIGPSS. Etableringstid: 30 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
2 (snabba metoden) med fem stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt två nya 
bakåtobjekt (10GPSS23och 11GPSS23). 

 

 

 

 

 

0520FRIGPSS 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,001 
  

σ E (m) 0,001 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0003 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

3GPSS20 0,001 0,001 -0,001 

4GPSS20 -0,002 0,001 0,002 

1GPSS20 0,001 -0,001 -0,001 

0523FRIGPSS 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,001 
  

σ E (m) 0,002 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0011 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

3GPSS23 -0,005 -0,005 -0,003 

4GPSS23 -0,008 0,007 0,009 

11GPSS23 -0,006 -0,002 -0,006 

10GPSS23 -0,001 -0,001 -0,004 

1GPSS23 -0,002 0,002 0,005 
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Tabell 12. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0523FRI2GPSS. Etableringstid: 26 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
2 (snabba metoden) med sju stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt fyra nya 
bakåtobjekt (13GPSS23, 12GPSS23, 
11GPSS223 och 10GPSS223). 

 

Tabell 13. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0520FRIGPSL. Etableringstid: 30 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
3 (långsamma metoden) med tre stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0523FRI2GPSS 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,001 
  

σ E (m) 0,001 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0006 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

1GPSS223 -0,002 0,001 0,005 
3GPSS223 -0,007 0,004 0,007 
13GPSS23 0,004 0,001 -0,003 
4GPSS223 -0,004 -0,004 0,003 
12GPSS23 0 -0,004 -0,003 
11GPSS223 -0,01 -0,001 -0,01 
10GPSS223 -0,001 0,002 0,001 

0520FRIGPSL 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,001 
  

σ E (m) 0,001 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0005 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

1GPSL20 0 0 0 
4GPSL20 -0,002 0,001 0,002 
3GPSL20 -0,001 -0,001 -0,002 
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Tabell 14. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0523FRIGPSL. Etableringstid: 36 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
3 (långsamma metoden) med fem stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt två nya 
bakåtobjekt (11GPSL23 och 10GPSL23). 

 

Tabell 15. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0523FRI2GPSL. Etableringstid: 41 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 
3 (långsamma metoden) med sju stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från 
GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt fyra nya 
bakåtobjekt (10GPSL223, 11GPSL223, 
12GPSL23 och 13GPSL23). 

 

 

 

 

 

 

 

0523FRIGPSL 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,005 
  

σ E (m) 0,006 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0025 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

1GPSL23 0 0 -0,001 
10GPSL23 0,013 -0,001 0,024 
11GPSL23 -0,008 -0,005 -0,007 
4GPSL23 0,015 0,008 -0,014 
3GPSL23 -0,001 -0,001 -0,003 

0523FRI2GPSL 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 0,002 
  

σ E (m) 0,002 
  

σ Ny orientering 
(g) 

0,0014 
  

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

10GPSL223 0 -0,001 -0,002 
11GPSL223 -0,003 -0,008 -0,002 
12GPSL23 -0,003 -0,003 -0,003 
3GPSL223 -0,004 -0,004 -0,01 
13GPSL23 -0,002 0,003 0,003 
4GPSL223 -0,008 0,01 0,009 
1GPSL223 -0,003 0,003 0,005 
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4.3 Mätomgång 3 
Nedan kommer de olika etableringarna av fri station att redovisas i tabellerna 16-22 enligt 
samma struktur som de föregående mätomgångarna. I bilaga G redovisas kvalitetsparametrar 
så som antal satelliter och DOP-värden för respektive GPS mätning. I bilaga H redovisas, för 
bakåtobjekten, avståndet till den virtuella referensstationen, koordinater i SWEREF 99 1200 
samt skillnaden mot det sanna värdet vilket är koordinaterna som erhålls från 
punktbeskrivningarna för respektive stompunkt, se tabell 1. 

Tabell 16. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0525FRIPP. Etablering mot stompunkter. Etableringstid: 17 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 1 
(traditionell etablering mot stompunkter) och 
gjordes med tre stycken bakåtobjekt. 

 

Tabell 17. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0525FRIGPSS.Etableringstid: 14 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 2 
(snabba metoden) med tre stycken bakåtobjekt. 
Bakåtobjekten är de tre stompunkterna men med 
koordinater från GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen. 

 

 

 

 

 

 

 

0525FRIPP 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 
 

0,003 
 

σ E (m) 
 

0,003 
 

σ Ny orientering (g) 0,0008 
 

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

3PP 0,004 0,004 0,001 

4PP 0,003 0,004 -0,002 

1PP 0,007 -0,007 0,002 

0525FRIGPSS 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 
 

0,001 
 

σ E (m) 
 

0,002 
 

σ Ny orientering (g) 0,0007 
 

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

3GPSS25 -0,003 -0,003 -0,001 
4GPSS25 0,001 0,004 0 
1GPSS25 0 -0,001 0,002 
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Tabell 18. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0527FRIGPSS. Etableringstid: 20 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 2 
(snabba metoden) med fem stycken bakåtobjekt. 
Bakåtobjekten är de tre stompunkterna men med 
koordinater från GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt två nya bakåtobjekt 
(11GPSS27 och 10GPSS27). 

 

Tabell 19. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0528FRIGPSS. Etableringstid: 28 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 2 
(snabba metoden) med sju stycken bakåtobjekt. 
Bakåtobjekten är de tre stompunkterna men med 
koordinater från GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen, samt fyra nya bakåtobjekt 
(13GPSS28, 12GPSS28, 11GPSS28 och 
10GPSS28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

0527FRIGPSS 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 
 

0,002 
 

σ E (m) 
 

0,003 
 

σ Ny orientering (g) 0,0013 
 

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

3GPSS27 -0,006 -0,006 -0,007 
4GPSS27 -0,021 0,007 0,022 
11GPSS27 -0,011 0,002 -0,012 
10GPSS27 -0,004 0,002 0,004 
1GPSS27 0,004 -0,004 0,001 

0528FRIGPSS 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 
 

0,002 
 

σ E (m) 
 

0,002 
 

σ Ny orientering (g) 0,001 
 

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

4GPSS28 -0,012 0,007 0,012 
13GPSS28 -0,001 -0,002 0,001 
3GPSS28 0,004 0,004 0 
12GPSS28 -0,008 -0,007 -0,003 
11GPSS28 -0,016 -0,007 -0,016 
10GPSS28 -0,005 0,006 0,001 
1GPSS28 0 0 0,005 
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Tabell 20. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0525FRIGPSL. Etableringstid: 23 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 3 
(långsamma metoden) med tre stycken bakåtobjekt. 
Bakåtobjekten är de tre stompunkterna men med 
koordinater från GNSS-mätning istället för de i 
punktbeskrivningen.  

 

Tabell 21. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0527FRIGPSL. Etableringstid: 27 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 3 
(långsamma metoden) med fem stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från GNSS-
mätning istället för de i punktbeskrivningen, samt 
två nya bakåtobjekt (10GPSL27 och 11GPSL27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0525FRIGPSL 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 
 

0,005 
 

σ E (m) 
 

0,006 
 

σ Ny orientering (g) 0,0019 
 

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

1GPSL25 0 0,001 -0,003 
4GPSL25 -0,01 0,004 0,011 
3GPSL25 -0,004 -0,004 -0,009 

0527FRIGPSL 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 
 

0,001 
 

σ E (m) 
 

0,002 
 

σ Ny orientering (g) 0,0006 
 

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

1GPSL27 -0,007 0,007 -0,001 
10GPSL27 -0,004 0,003 -0,002 
11GPSL27 -0,011 -0,003 -0,011 
4GPSL27 -0,013 -0,006 0,012 
3GPSL27 -0,001 -0,001 0,001 
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Tabell 22. Översiktlig kvalitet på den fria stationen 0528FRIGPSL. Etableringstid: 50 minuter. 

Denna etablering genomfördes enligt metod 3 
(långsamma metoden) med sju stycken 
bakåtobjekt. Bakåtobjekten är de tre 
stompunkterna men med koordinater från GNSS-
mätning istället för de i punktbeskrivningen, samt 
fyra nya bakåtobjekt (10GPSL28, 11GPSL28, 
12GPSL28 och 13GPSL28). 

  

0528FRIGPSL 
  

Kvalitet 
   

σ N (m) 
 

0,002 
 

σ E (m) 
 

0,002 
 

σ Ny orientering (g) 0,0012 
 

    

Detaljer Δ avst 
(m) 

Δ y (m) Δ x (m) 

Pnr 
   

10GPSL28 0,003 -0,001 0,004 
11GPSL28 -0,007 0,003 -0,008 
12GPSL28 -0,003 -0,002 -0,01 
3GPSL28 0,006 0,006 0,008 
13GPSL28 -0,005 -0,006 0,003 
4GPSL28 -0,004 0,001 0,004 
1GPSL28 0 0 -0,002 
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4.4 Analys av resultatet 
Som det går att utläsa ur kvalitetskontrollen i bilaga B avviker mätningarna gjorda från en 
stompunktsetablerad totalstation minst från de ”sanna” värdena. Detta överensstämmer med 
hur det borde vara då stompunkterna väl koordinatbestämda punkter i terrängen. Det går även 
att se tendenser i mätningarna som visar att ju fler bakåtobjekt som används vid etableringen 
desto bättre blir mätningarna sett till att avvikelsen från de sanna värdena minskar vid 
kontrollmätning mot kända punkter.  

Eftersom DOP-värdena var låga under alla genomförda mätningar (högsta värdet av alla 
DOP-typer under alla mätomgångar var 1,931) och antalet satelliter aldrig understeg 12 
stycken antas det att förutsättningarna var goda för GNSS-mätning under hela arbetets gång. 
De avvikelser som har blivit bör därför bero på vilken metod som har använts. 

Dock verkar det inte vara någon stor skillnad mellan den snabba och den långsamma 
etableringsmetoden utöver slumpmässiga eller centreringsfel, även om den långsamma 
metoden ger något bättre resultat. Se tabell 23 där medelvärden har bildats av alla koordinater 
från inmätningar mot stompunkterna fördelade på respektive etableringsmetod. Differensen är 
beräknad utifrån stompunkternas sanna värden som erhålls från respektive punktbeskrivning. 

Tabell 23. Medelvärdesbildningar av alla kontrollinmätningar mot stompunkterna fördelade på respektive 
etablerinsgmetod. 

 

Noggrannheten i plan vid etablering av fri station tyder det på att den snabba metoden ger 
minst avvikelse på koordinaterna, se bilaga B. Det bekräftas även av medelvärdesbildningen i 
tabell 24. Differensen är beräknad utifrån stompunkternas sanna värden som erhålls från 
respektive punktbeskrivning. 

Kontrollmätningar
Metod Pnr Medel diff. N Medel diff. E Medel rad.avv.
Metod 1 1 0,002 -0,012 0,013
(traditionell 3 -0,001 0,003 0,003
mot stom- 4 -0,004 -0,001 0,004
punkter)

Metod 2 1 0,018 -0,027 0,033
(snabb) 3 0,012 -0,011 0,017

4 0,009 -0,015 0,018

Metod 3 1 0,011 -0,027 0,032
(Långsam) 3 0,011 -0,010 0,015

4 0,006 -0,012 0,015
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Tabell 24. Medelvärdesbildningar av alla GNSS-inmätningar på stompunkterna vid etablering fördelade efter respektive 
metod. 

 

Vid granskning av själva stationsetableringarna, som återfinns i avsnitt 4.1 – 4.3, verkar det 
som att de stationer som etablerats med den snabba metoden är bäst, sett till den osäkerhet i 
plan och orientering som erhållits. Det beror med största sannolikhet på att totalstationen 
mäter samtidigt som punkten (bakåtobjektet) blir positionerad med GNSS. Osäkerheten i 
mätningarna mot bakåtobjekten blir mindre än vid den långsamma metoden där exakt samma 
punkt måste återfinnas vid inmätning med totalstation.  

  

Etableringsmätningar
Metod Pnr Medel diff. N Medel diff. E Medel rad.avv.
Snabb 1 0,011 -0,026 0,029

3 0,013 -0,008 0,015
4 0,002 -0,017 0,019

Långsam 1 0,014 -0,026 0,030
3 0,016 -0,009 0,020
4 0,006 -0,014 0,018



 

37 
 

5 Avvikelser och felkällor 
Här redovisas de avvikelser från det planerade utförandet och de felkällor som uppstod under 
arbetets gång. 

5.1 Avvikelser från det planerade utförandet 
Det var tyvärr inte möjligt att genomföra mätningar med upp till 11 stycken bakåtobjekt då 
tiden inte räckte till. Under de dagar jag genomförde mätningarna hade jag tillgång till 
instrumenten under förmiddagen, och det var knappt att det var tillräckligt med tid för att 
hinna tre olika etableringar när antalet bakåtobjekt översteg tre stycken.  

Efter diskussion med anställda på Arvika Teknik där det kom fram att etableringstider över en 
timme är ganska irrelevanta, samt efter egen övervägning där hänsyn togs till att det kan vara 
bättre att göra fler upprepningar med färre bakåtobjekt bestämdes att det högsta antalet 
bakåtobjekt som skulle användas under arbetet var sju stycken. Därmed gjordes etableringar 
med tre, fem och sju bakåtobjekt och etableringarna hann göras tre gånger med respektive 
metod. Vilket är en gång mer än vad ambitionen var.    

5.2 Felkällor 
En stor felkälla uppstod när det regnade. Då stompunkterna som är rör i mark är nedsänka 
under gatunivå och vägen har börjat gett vika mot rören, blev röret på stompunkt 3 ständigt 
dolt av vatten då det skyddande locket ej fanns kvar över punkten se figur 4. Det medförde 
problem med att vara helt säker på att mätspiken var mitt i hålet samt att det inte låg något 
skräp i vägen.  

 

Figur 3. Stompunkt 3 doldes under vatten vid regnväder. Foto: Robert Thyle 



 

38 
 

Ytterligare en felkälla är att stompunkterna kan vara mer rubbade ur sitt ursprungliga läge än 
vad som antogs initialt i arbetet. Särskilt stompunkt 1 ser misstänkt ut efter att upprepade 
mätningar har gjorts mot den. Om man tittar i bilaga B under ”Diff. E” vid alla mätningar ser 
avvikelsen oroväckande stor ut redan när den har mätts in från totalstation som använt den 
som bakåtobjekt i form av stompunkt. Redan där är avvikelsen -11mm som minst. Det 
avvikande mönstret fortsätter sedan om man kollar på GNSS-mätningarna på den punkten. 
Avvikelsen i östlig ledd är aldrig närmare än -21 mm någon gång. Även tabell 23 och tabell 
24 under Analys av resultatet bekräftar att punkten är rubbad då medelavvikelsen på 
stompunkt 1 är större än för de andra stompunkterna. Detta bidrar naturligtvis till sämre 
kvalitet vid fri stationsetablering med stompunkter som bakåtobjekt, samt att det ger ett 
missvisande resultat om man jämför GNSS-mätningar på samma punkt med dess kända 
koordinater. 
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6 Slutsats och diskussion 
Baserat på de utförda mätningarna och stationsetableringarna i det här arbetet anser jag att det 
är mer tillförlitligt att etablera fri station med hjälp av GNSS-teknik än på traditionellt vis. I 
tabell 23 redovisas medelvärdesbildningar av kontrollmätningar mot stompunkterna efter 
etablering. Där visas att för stompunkt 3 och stompunkt 4 blir avvikelsen mindre vid 
etablering mot stompunkter. Men stompunkt 1 visar på en tydlig avvikelse som syns först 
efter att etablering har skett. Det finns då en osäkerhet i vilken kvalitet det blir vid etablering 
mot stompunkter. Det gäller under förutsättning att stompunkterna inte har blivit 
kontrollerade och inmätta med till exempel statisk mätning innan användning av dem sker. 
Kvaliteten på inmätningarna när etablering sker mot stompunkter (med godkänd kvalitet) blir 
överlägset bättre än vid etablering med GNSS-teknik, vilket bekräftas i övre delen av bilaga 
B. Inmätning av punkt 3 & 4 efter stompunktsetablering har en mindre avvikelse än inmätning 
av punkterna med GNSS-etablering. Om det antas att stompunkterna är korrekta och 
etablering sker utan vidare kontroll kan det innebära en dålig etablering om de är rubbade, 
som i det här fallet där punkt 1 verkar ha rubbats i östlig led. 

I efterhand med de erhållna resultaten och den upptäckta rubbningen av stompunkt 1 kan det 
slås fast att statisk mätning borde ha genomförts på stompunkterna innan arbetet började. Då 
hade det upptäckts att stompunkt 1 var rubbad och andra stompunkter kunde ha letats upp och 
använts istället. På grund av att rubbningen inte upptäcktes förrän mätningarna var utförda 
blev resultatet svårtolkat. Det är svårt att säga vad som beror på rubbningen av stompunkter 
och vad som beror på vilken metod som användes. 

Vid jämförelse av den snabba och den långsamma GNSS-metoden uppvisar resultatet inte 
någon markant skillnad mellan metoderna. Den långsamma metoden påvisar att det blir ett 
något bättre resultat med mindre avvikelser vid kontrollmätning av stompunkterna efter 
etablering. Det kan dock bli förvirrande om man ser till kvaliteten på stationsetableringen. 
Kvaliteten vid den snabba metoden, sett till den standardosäkerhet i plan och höjd samt ny 
orientering som erhålls, blir bättre än vid den långsamma metoden. Varför kvaliteten på 
stationen blir bättre med den snabba metoden, men kvaliteten på mätningarna från stationen 
blir sämre är svårt att säga. 

Sett till antalet bakåtobjekt minskar mätosäkerheten ju fler bakåtobjekt som används. Den 
största förbättringen sker när man går från tre bakåtobjekt till fem bakåtobjekt vilket kan läsas 
i övre halvan i bilaga B där kontrollinmätningarna redovisas. Det blir inte en lika stor 
förbättring i differensen i nordlig ledd, östlig ledd eller i radiell avvikelse när antalet 
bakåtobjekt ökar från fem till sju stycken. Det sker dock en viss förbättring. Men det verkar 
bara gälla vid den snabba GNSS-metoden. Studeras resultatet från den långsamma GNSS-
metoden verkar avvikelsen vid kontrollinmätningarna vara oförändrad och i vissa fall sämre 
när antalet bakåtobjekt ökar från fem till sju stycken. Vad det kan bero på är svårt att säga på 
grund av att det inte har gjorts så många mätningar. En möjlig anledning till resultatet från 
metod 3 kan vara att på grund av att stompunkterna tycks vara rubbade ger den snabba 
metoden ett resultat närmare de förväntade koordinaterna eftersom den metoden har större 
osäkerhet. På grund av den osäkerheten kanske den inmätta punkten hamnar närmare de sanna 
koordinaterna än den mer noggrannare långsamma metoden. För den metoden (metod 3) 
koordinatbestämmer röret mer exakt än den snabba metoden. Detta ger då ett missvisande 
resultat varvid det vore önskvärt att genomföra en större undersökning med metod 2 och 
metod 3. 
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En slutsats som kan dras baserat på denna undersökning är att vid inmätning till primärkartan, 
där noggrannheten inte är lika hög som vid till exempel finutsättning utan det räcker med en 
osäkerhet på upp till en decimeter, blir resultatet tillräckligt bra om den snabba GNSS-
metoden används tillsammans med tre väl spridda bakåtobjekt. Vid korrekt utförd etablering 
kan man då vara säker på att kvaliteten blir godtagbar, samt att etableringstiden inte blir 
oförsvarbart lång (Medeletableringstid för snabb GNSS-metod med fem bakåtobjekt är cirka 
25 minuter). 

Vid finutsättning däremot bör den långsamma GNSS-metoden användas tillsammans med 
fem bakåtobjekt för att eliminera risken med ett kvalitetsmässigt dåligt resultat ifall att någon 
GNSS-mätning blivit dålig. Kvaliteten på inmätningarna blir bättre sett till att avvikelsen 
minskar. Etableringstiden ökar heller inte nämnvärt vid användande av den långsamma 
GNSS-metoden (Medeletableringstid för långsam GNSS-metod med fem bakåtobjekt är 33 
minuter).  

Detta arbete ger en fingervisning åt vilket metod som bör användas. För att kunna garantera 
vilken kvalitet som erhålls vid respektive metod krävs fler mätningar än vad tiden räckte till i 
detta arbete. 
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Bilaga A. Översiktskarta över stompunkter och nypunkter 
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Bilaga B. Kvalitetskontroll alla mätomgångar 

 

Siffrorna inom parentes efter punktnummren visar hur många bakåtobjekt som användes vid den stationetablering av den fria stationen som mätningen gjordes från.
Mätomgång 1 Mätomgång 2 Mätomgång 3
Kvalitetskontroller Kvalitetskontroller Kvalitetskontroller
Kontrollinmätningar efter etablering Kontrollinmätningar efter etablering Kontrollinmätningar efter etablering
Mätningar från TS sorterade efter etableringsmetod Mätningar från TS sorterade efter etableringsmetod Mätningar från TS sorterade efter etableringsmetod
Stompunkter Stompunkter Stompunkter
Pnr diff. N (m) diff. E (m) rad.avv. (m) Pnr diff. N (m) diff. E (m) rad.avv. (m) Pnr diff. N (m) diff. E (m) rad.avv. (m)
1PP 0,003 -0,014 0,014 Mättes ej i mätomgång 2 då de antogs vara orubbade pp1 0,000 -0,011 0,011
3PP -0,001 0,004 0,004 under arbetets gång. pp3 -0,001 0,002 0,002
4PP -0,006 -0,001 0,006 pp4 -0,002 -0,001 0,002

Snabb metod Snabb metod Snabb metod
1SGPS (3p) 0,016 -0,027 0,031 1SGPS20 (3p) 0,011 -0,026 0,028 1sgps25 (3p) 0,019 -0,029 0,035
3SGPS (3p) 0,006 -0,011 0,013 3SGPS20 (3p) 0,021 -0,012 0,024 3sgps25 (3p) 0,007 -0,015 0,017
4SGPS (3p) 0,007 -0,014 0,016 4SGPS20 (3p) 0,012 -0,009 0,015 4sgps25 (3p) 0,002 -0,020 0,020
1SGPS18 (5p) 0,010 -0,025 0,027 1SGPS23 (5p) 0,026 -0,027 0,037 1sgps27 (5p) 0,035 -0,030 0,046
3SGPS18 (5p) 0,014 -0,008 0,016 3SGPS23 (5p) 0,008 -0,014 0,016 3sgps27 (5p) 0,020 -0,009 0,022
4SGPS18 (5p) 0,011 -0,009 0,014 4SGPS23 (5p) 0,010 -0,021 0,023 4sgps27 (5p) 0,021 -0,020 0,029
1SGPS218 (7p) 0,015 -0,024 0,028 1SGPS223 (7p) 0,020 -0,030 0,036 1sgps28 (7p) 0,007 -0,024 0,025
3SGPS218 (7p) 0,016 -0,006 0,017 3SGPS223 (7p) 0,001 -0,014 0,014 3sgps28 (7p) 0,013 -0,006 0,014
4SGPS218 (7p) 0,009 -0,009 0,013 4SGPS223 (7p) 0,004 -0,026 0,026 4sgps28 (7p) 0,003 -0,007 0,008

Långsam metod Långsam metod Långsam metod
1LGPS (3p) 0,013 -0,025 0,028 1LGPS20 (3p) 0,017 -0,028 0,033 1lgps25 (3p) 0,017 -0,034 0,038
3LGPS (3p) 0,017 -0,012 0,021 3LGPS20 (3p) 0,012 -0,011 0,016 3lgps25 (3p) 0,006 -0,017 0,018
4LGPS (3p) 0,011 -0,010 0,015 4LGPS20 (3p) 0,009 -0,018 0,020 4lgps25 (3p) 0,007 -0,024 0,025
1LGPS18 (5p) 0,014 -0,027 0,030 1LGPS23 (5p) -0,021 -0,024 0,032 1lgps27 (5p) 0,004 -0,021 0,021
3LGPS18 (5p) 0,000 -0,006 0,006 3LGPS23 (5p) 0,014 -0,012 0,018 3lgps27 (5p) 0,010 -0,003 0,010
4LGPS18 (5p) 0,004 -0,015 0,016 4LGPS23 (5p) -0,006 0,003 0,007 4lgps27 (5p) 0,004 -0,003 0,005
1LGPS218 (7p) 0,019 -0,029 0,035 1LGPS223 (7p) 0,032 -0,026 0,041 1lgps28 (7p) 0,007 -0,026 0,027
3LGPS218 (7p) 0,012 -0,009 0,015 3LGPS223 (7p) 0,014 -0,009 0,017 3lgps28 (7p) 0,015 -0,009 0,017
4LGPS218 (7p) 0,009 -0,016 0,018 4LGPS223 (7p) 0,015 -0,014 0,021 4lgps28 (7p) 0,003 -0,007 0,008

Kontroll av GPS-noggrannhet vid etablering Kontroll av GPS-noggrannhet vid etablering Kontroll av GPS-noggrannhet vid etablering
Mätningar med GPS sorterade efter metod Mätningar med GPS sorterade efter metod Mätningar med GPS sorterade efter metod
Pnr diff. N (m) diff. E (m) rad.avv. (m) Pnr diff. N (m) diff. E (m) rad.avv. (m) Pnr diff. N (m) diff. E (m) rad.avv. (m)
Snabb metod Snabb metod Snabb metod
1GPSS 0,011 -0,025 0,027 1GPSS20 0,014 -0,024 0,028 1gpss25 0,012 -0,028 0,030
1GPSS18 -0,002 -0,026 0,026 1GPSS23 0,01 -0,028 0,030 1gpss27 0,019 -0,022 0,029
1GPSS218 0,014 -0,023 0,027 1GPSS223 0,019 -0,031 0,036 1gpss28 0,006 -0,024 0,025
3GPSS 0,007 -0,005 0,009 3GPSS20 0,021 -0,01 0,023 3gpss25 0,009 -0,011 0,014
3GPSS18 0,018 -0,007 0,019 3GPSS23 0,011 -0,01 0,015 3gpss27 0,023 -0,002 0,023
3GPSS218 0,007 -0,004 0,008 3GPSS223 0,005 -0,009 0,010 3gpss28 0,012 -0,013 0,018
4GPSS 0,012 -0,016 0,020 4GPSS20 0,011 -0,009 0,014 4gpss25 0,003 -0,018 0,018
4GPSS18 0,011 -0,015 0,019 4GPSS23 -0,001 -0,021 0,021 4gpss27 -0,005 -0,023 0,024
4GPSS218 -0,007 -0,014 0,016 4GPSS223 -0,001 -0,018 0,018 4gpss28 -0,006 -0,017 0,018

Långsam metod Långsam metod Långsam metod
1GPSL 0,015 -0,027 0,031 1GPSL20 0,013 -0,026 0,029 1gpl25 0,019 -0,031 0,036
1GPSL18 0,009 -0,024 0,026 1GPSL23 0,009 -0,023 0,025 1gpsl27 0,005 -0,027 0,027
1GPSL218 0,018 -0,025 0,031 1GPSL223 0,023 -0,028 0,036 1gpsl28 0,017 -0,025 0,030
3GPSL 0,019 -0,007 0,020 3GPSL20 0,009 -0,01 0,013 3gpsl25 0,016 -0,011 0,019
3GPSL18 0,012 -0,006 0,013 3GPSL23 0,023 -0,009 0,025 3gpsl27 0,018 -0,006 0,019
3GPSL218 0,021 -0,011 0,024 3GPSL224 0,027 -0,005 0,027 3gpsl28 0,002 -0,014 0,014
4GPSL 0,007 -0,011 0,013 4GPSL20 0,005 -0,014 0,015 4gpsl25 -0,007 -0,021 0,022
4GPSL18 0,011 -0,017 0,020 4GPSL23 0,025 -0,011 0,027 4gpsl27 -0,007 0,000 0,007
4GPSL218 0,005 -0,018 0,019 4GPSL223 0,007 -0,021 0,022 4gpsl28 0,006 -0,015 0,016
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Bilaga C. Kvalitetsparametrar mätomgång 1 

 

Mätningar sorterade efter punkter
Punkt 1
Punkt id Ant. Höjd (m) Ant. metod Punktkod Ant. sat PDOP HDOP VDOP RMS
1GPSS 2,059 Okorrigerad 2 18 1,166 0,6 1 1,176
1GPSL 2,059 Okorrigerad 3 17 1,253 0,6 1,1 2
1GPSS18 2,059 Okorrigerad 2 15 1,36 0,8 1,1 0,993
1GPSL18 2,059 Okorrigerad 3 18 1,166 0,6 1 1,787
1GPSS218 2,059 Okorrigerad 2 18 1,432 0,6 1,3 1,225
1GPSL218 2,059 Okorrigerad 3 14 1,304 0,7 1,1 1,972

Punkt 3
3GPSS 2,059 Okorrigerad 2 17 1,253 0,6 1,1 1,242
3GPSL 2,059 Okorrigerad 3 15 1,931 0,7 1,8 2,185
3GPSS18 2,059 Okorrigerad 2 15 1,14 0,7 0,9 1,213
3GPSL18 2,059 Okorrigerad 3 17 1,166 0,6 1 2,154
3GPSS218 2,059 Okorrigerad 2 15 1,838 0,7 1,7 1,124
3GPSL218 2,059 Okorrigerad 3 15 1,253 0,6 1,1 1,994

Punkt 4
4GPSS 2,059 Okorrigerad 2 16 1,166 0,6 1 1,456
4GPSL 2,059 Okorrigerad 3 16 1,523 0,6 1,4 2,235
4GPSS18 2,059 Okorrigerad 2 12 1,442 0,8 1,2 1,476
4GPSL18 2,059 Okorrigerad 3 15 1,581 0,9 1,3 2,297
4GPSS218 2,059 Okorrigerad 2 18 1,393 0,5 1,3 1,411
4GPSL218 2,059 Okorrigerad 3 12 1,887 1 1,6 2,469

Punkt 10
10GPSS18 2,059 Okorrigerad 4 13 1,442 0,8 1,2 1,369
10GPSL18 2,059 Okorrigerad 5 17 1,166 0,6 1 2,181
10GPSS218 2,059 Okorrigerad 4 18 1,393 0,5 1,3 1,085
10GPSL218 2,059 Okorrigerad 5 15 1,253 0,6 1,1 2,335

Punkt 11
11GPSS18 2,059 Okorrigerad 4 15 1,221 0,7 1 1,111
11GPSL18 2,059 Okorrigerad 5 17 1,166 0,6 1 1,953
11GPSS218 2,059 Okorrigerad 4 18 1,393 0,5 1,3 1,104
11GPSL218 2,059 Okorrigerad 5 13 1,565 0,7 1,4 2,04

Punkt 12
12GPSS18 2,059 Okorrigerad 4 17 1,523 0,6 1,4 1,243
12GPSL18 2,059 Okorrigerad 5 15 1,253 0,6 1,1 1,933

Punkt 13
13GPSS18 2,059 Okorrigerad 4 18 1,393 0,5 1,3 1,083
13GPSL18 2,059 Okorrigerad 5 14 1,304 0,7 1,1 1,779
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Bilaga D. Resultat av GNSS-mätningar i mätomgång 1. 

 

  

Koordinatsystem:
Sweref99 1200 RH2000 Skillnad mot "sanna" koordinater (m)

Punkt Id Delta X Delta Y Delta Z Prism. Höjd (m) North East Z-koord North (m) East (m) Rad.avv. (m) Ursprung
1GPSS 50,604 -152,956 -8,804 2 6616268,178 181998,392 49,261 0,011 -0,025 0,027 EX JOBB.xml
1GPSL 2,504 0,084 -0,098 2 6616268,174 181998,394 49,262 0,015 -0,027 0,031 EX JOBB.xml
1GPSS18 1,949 1,193 -1,088 2 6616268,191 181998,393 49,273 -0,002 -0,026 0,026 EX JOBB.xml
1GPSL18 1,95 1,191 -1,11 2 6616268,18 181998,391 49,225 0,009 -0,024 0,026 EX JOBB.xml
1GPSS218 1,951 1,191 -1,116 2 6616268,175 181998,39 49,25 0,014 -0,023 0,027 EX JOBB.xml
1GPSL218 1,958 1,195 -1,111 2 6616268,171 181998,392 49,258 0,018 -0,025 0,031 EX JOBB.xml

3GPSS -25,03 112,056 1,944 2 6616289,903 182273,336 50,395 0,007 -0,005 0,009 EX JOBB.xml
3GPSL -73,131 265,096 10,632 2 6616289,891 182273,338 50,38 0,019 -0,007 0,020 EX JOBB.xml
3GPSS18 -73,676 266,208 9,629 2 6616289,892 182273,338 50,384 0,018 -0,007 0,019 EX JOBB.xml
3GPSL18 -73,684 266,206 9,626 2 6616289,898 182273,337 50,378 0,012 -0,006 0,013 EX JOBB.xml
3GPSS218 -73,689 266,203 9,627 2 6616289,903 182273,335 50,376 0,007 -0,004 0,008 EX JOBB.xml
3GPSL218 -73,67 266,214 9,635 2 6616289,889 182273,342 50,393 0,021 -0,011 0,024 EX JOBB.xml

4GPSS 90,382 29,082 -54,263 2 6616178,971 182168,182 49,661 0,012 -0,016 0,020 EX JOBB.xml
4GPSL 42,277 182,114 -45,551 2 6616178,976 182168,177 49,663 0,007 -0,011 0,013 EX JOBB.xml
4GPSS18 41,732 183,231 -46,563 2 6616178,972 182168,181 49,661 0,011 -0,015 0,019 EX JOBB.xml
4GPSL18 41,732 183,233 -46,562 2 6616178,972 182168,183 49,662 0,011 -0,017 0,020 EX JOBB.xml
4GPSS218 41,721 183,227 -46,548 2 6616178,99 182168,18 49,668 -0,007 -0,014 0,016 EX JOBB.xml
4GPSL218 41,731 183,234 -46,551 2 6616178,978 182168,184 49,671 0,005 -0,018 0,019 EX JOBB.xml

10GPSS18 -55,284 122,043 16,44 2 6616303,675 182128,501 49,474 EX JOBB.xml
10GPSL18 -55,283 122,035 16,454 2 6616303,683 182128,493 49,485 EX JOBB.xml
10GPSS218 -55,294 122,032 16,428 2 6616303,679 182128,493 49,457 EX JOBB.xml
10GPSL218 -55,276 122,04 16,456 2 6616303,676 182128,497 49,491 EX JOBB.xml

11GPSS18 -98,155 147,674 38,41 2 6616346,364 182162,483 50,117 EX JOBB.xml
11GPSL18 -98,145 147,675 38,4 2 6616346,351 182162,482 50,114 EX JOBB.xml
11GPSS218 -98,15 147,672 38,396 2 6616346,353 182162,48 50,107 EX JOBB.xml
11GPSL218 -98,151 147,673 38,389 2 6616346,351 182162,481 50,101 EX JOBB.xml

12GPSS18 -69,024 227,56 11,742 2 6616293,968 182234,567 50,251 EX JOBB.xml
12GPSL18 -69,027 227,559 11,741 2 6616293,969 182234,566 50,248 EX JOBB.xml

13GPSS18 -12,049 170,386 -13,992 2 6616243,13 182166,798 49,843 EX JOBB.xml
13GPSL18 -12,046 170,389 -13,983 2 6616243,131 182166,8 49,851 EX JOBB.xml
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Bilaga E. Kvalitetsparametrar mätomgång 2 

 

  

Mätningar sorterade efter punkter
Punkt Id Ant. höjd Ant. metod Punktkod Ant. sat PDOP HDOP VDOP RMS
Punkt 1
1GPSS20 2,059 Okorrigerad 2 18 1,166 0,6 1 1,251
1GPSL20 2,059 Okorrigerad 3 18 1,523 0,6 1,4 2,071
1GPSS23 2,059 Okorrigerad 2 18 1,389 0,7 1,2 1,099
1GPSL23 2,059 Okorrigerad 3 16 1,442 0,8 1,2 1,908
1GPSS223 2,059 Okorrigerad 2 16 1,253 0,6 1,1 1,166
1GPSL223 2,059 Okorrigerad 3 17 1,432 0,6 1,3 2,007

Punkt 3
3GPSS20 2,059 Okorrigerad 2 16 1,253 0,6 1,1 1,25
3GPSL20 2,059 Okorrigerad 3 17 1,432 0,6 1,3 2,709
3GPSS23 2,059 Okorrigerad 2 17 1,476 0,7 1,3 1,151
3GPSL23 2,059 Okorrigerad 3 16 1,082 0,6 0,9 1,806
3GPSS223 2,059 Okorrigerad 2 15 1,389 0,7 1,2 1,208
3GPSL224 2,059 Okorrigerad 3 15 1,838 0,7 1,7 2,157

Punkt 4
4GPSS20 2,059 Okorrigerad 2 17 1,253 0,6 1,1 1,507
4GPSL20 2,059 Okorrigerad 3 17 1,616 0,6 1,5 2,354
4GPSS23 2,059 Okorrigerad 2 17 1,565 0,7 1,4 1,388
4GPSL23 2,059 Okorrigerad 3 15 1,082 0,6 0,9 2,291
4GPSS223 2,059 Okorrigerad 2 16 1,389 0,7 1,2 1,295
4GPSL223 2,059 Okorrigerad 3 18 1,393 0,5 1,3 2,509

Punkt 10
10GPSS23 2,059 Okorrigerad 4 15 1,7 0,8 1,5 1,165
10GPSL23 2,059 Okorrigerad 5 15 1,304 0,7 1,1 2,68
10GPSS223 2,059 Okorrigerad 4 17 1,166 0,6 1 1,743
10GPSL223 2,059 Okorrigerad 5 16 1,655 0,7 1,5 2,041

Punkt 11
11GPSS23 2,059 Okorrigerad 4 16 1,565 0,7 1,4 1,295
11GPSL23 2,059 Okorrigerad 5 16 1,166 0,6 1 1,817
11GPSS223 2,059 Okorrigerad 4 16 1,166 0,6 1 1,249
11GPSL223 2,059 Okorrigerad 5 15 1,838 0,7 1,7 2,115

Punkt 12
12GPSS23 2,059 Okorrigerad 4 18 1,166 0,6 1 1,016
12GPSL23 2,059 Okorrigerad 5 17 1,616 0,6 1,5 2,023

Punkt 13
13GPSS23 2,059 Okorrigerad 4 18 1,118 0,5 1 1,092
13GPSL23 2,059 Okorrigerad 5 19 1,3 0,5 1,2 2,016
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Bilaga F. Resultat av GNSS-mätningar i mätomgång 2 

 

  

Koordinatsystem:
Sweref99 1200 RH2000 Skillnad mot "sanna" koordinater (m)

Punkt id Delta X Delta Y Delta Z Prism. Höjd (m) North East Z-koord North (m) East (m) Rad.avv. (m)Ursprung

1GPSS20 54,04 -152,237 -9,969 2 6616268,175 181998,391 49,258 0,014 -0,024 0,027785 EX JOBB 2.xml
1GPSL20 51,711 -152,873 -17,3 2 6616268,176 181998,393 49,268 0,013 -0,026 0,029069 EX JOBB 2.xml
1GPSS23 51,377 -152,956 -8,677 2 6616268,179 181998,395 49,254 0,010 -0,028 0,029732 EX JOBB 2.xml
1GPSL23 -0,006 0,001 -0,021 2 6616268,18 181998,39 49,273 0,009 -0,023 0,024698 EX JOBB 2.xml
1GPSS223 47,421 -144,049 -5,661 2 6616268,17 181998,398 49,25 0,019 -0,031 0,036359 EX JOBB 2.xml
1GPSL223 47,246 -143,763 -6,53 2 6616268,166 181998,395 49,238 0,023 -0,028 0,036235 EX JOBB 2.xml

3GPSS20 -21,59 112,782 0,765 2 6616289,889 182273,341 50,382 0,021 -0,01 0,023259 EX JOBB 2.xml
3GPSL20 -23,933 112,142 -6,568 2 6616289,901 182273,341 50,382 0,009 -0,01 0,013454 EX JOBB 2.xml
3GPSS23 -24,262 112,057 2,054 2 6616289,899 182273,341 50,37 0,011 -0,01 0,014866 EX JOBB 2.xml
3GPSL23 -75,64 265,019 10,692 2 6616289,887 182273,34 50,376 0,023 -0,009 0,024698 EX JOBB 2.xml
4GPSS224 -28,215 120,961 5,103 2 6616289,905 182273,34 50,396 0,005 -0,009 0,010296 EX JOBB 2.xml
3GPSL224 -28,374 121,249 4,225 2 6616289,883 182273,336 50,384 0,027 -0,005 0,027459 EX JOBB 2.xml

4GPSS20 93,815 29,794 -55,428 2 6616178,972 182168,175 49,655 0,011 -0,009 0,014213 EX JOBB 2.xml
4GPSL20 91,488 29,163 -62,745 2 6616178,978 182168,18 49,677 0,005 -0,014 0,014866 EX JOBB 2.xml
4GPSS23 91,157 29,086 -54,107 2 6616178,984 182168,187 49,679 -0,001 -0,021 0,021024 EX JOBB 2.xml
4GPSL23 39,778 182,037 -45,5 2 6616178,958 182168,177 49,657 0,025 -0,011 0,027313 EX JOBB 2.xml
3GPSS223 87,196 37,985 -51,084 2 6616178,984 182168,184 49,678 -0,001 -0,018 0,018028 EX JOBB 2.xml
4GPSL223 87,014 38,274 -51,971 2 6616178,976 182168,187 49,646 0,007 -0,021 0,022136 EX JOBB 2.xml

10GPSS23 -5,858 -32,113 8,878 2 6616303,679 182128,498 49,476 EX JOBB 2.xml
10GPSL23 -57,25 120,844 17,566 2 6616303,704 182128,494 49,517 EX JOBB 2.xml
10GPSS223 -9,812 -23,209 11,919 2 6616303,681 182128,497 49,493 EX JOBB 2.xml
10GPSL223 -9,987 -22,923 11,033 2 6616303,67 182128,495 49,467 EX JOBB 2.xml

11GPSS23 -48,024 -6,089 30,376 2 6616345,465 182162,717 50,103 EX JOBB 2.xml
11GPSL23 -99,412 146,87 39,01 2 6616345,459 182162,715 50,1 EX JOBB 2.xml
11GPSS223 -51,979 2,811 33,398 2 6616345,459 182162,713 50,103 EX JOBB 2.xml
11GPSL223 -52,149 3,094 32,541 2 6616345,458 182162,706 50,104 EX JOBB 2.xml

12GPSS23 -22,837 81,138 6,919 2 6616293,428 182233,27 50,234 EX JOBB 2.xml
12GPSL23 -23,003 81,426 6,056 2 6616293,419 182233,267 50,231 EX JOBB 2.xml

13GPSS23 33,418 25,144 -18,53 2 6616243,13 182166,805 49,847 EX JOBB 2.xml
13GPSL23 33,239 25,429 -19,401 2 6616243,129 182166,802 49,83 EX JOBB 2.xml
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Bilaga G. Kvalitetsparametrar mätomgång 3 

 

  

Mätningar sorterade efter punkter
Punkt 1
Punkt id Ant. Höjd (m) Ant. metod Punktkod Ant. sat PDOP HDOP VDOP RMS
1gpss25 2,059 Okorrigerad 2 14 1,442 0,8 1,2 1,086
1gpl25 2,059 Okorrigerad 3 17 1,432 0,6 1,3 1,9
1gpss27 2,059 Okorrigerad 2 14 1,612 0,8 1,4 1,182
1gpsl27 2,059 Okorrigerad 3 17 1,166 0,6 1 2,23
1gpss28 2,059 Okorrigerad 2 17 1,523 0,6 1,4 1,329
1gpsl28 2,059 Okorrigerad 3 15 1,204 0,8 0,9 2,04

Punkt 3
3gpss25 2,059 Okorrigerad 2 15 1,304 0,7 1,1 1,157
3gpsl25 2,059 Okorrigerad 3 16 1,253 0,6 1,1 2,085
3gpss27 2,059 Okorrigerad 2 14 1,304 0,7 1,1 1,193
3gpsl27 2,059 Okorrigerad 3 15 1,389 0,7 1,2 2,336
3gpss28 2,059 Okorrigerad 2 16 1,655 0,7 1,5 1,148
3gpsl28 2,059 Okorrigerad 3 16 1,166 0,6 1 2,088

Punkt 4
4gpss25 2,059 Okorrigerad 2 15 1,304 0,7 1,1 1,497
4gpsl25 2,059 Okorrigerad 3 18 1,208 0,5 1,1 2,422
4gpss27 2,059 Okorrigerad 2 12 1,749 0,9 1,5 1,687
4gpsl27 2,059 Okorrigerad 3 18 1,03 0,5 0,9 2,721
4gpss28 2,059 Okorrigerad 2 16 1,655 0,7 1,5 1,764
4gpsl28 2,059 Okorrigerad 3 13 1,36 0,8 1,1 3,008

Punkt 10
10gpss27 2,059 Okorrigerad 4 13 1,749 0,9 1,5 1,076
10gpsl27 2,059 Okorrigerad 5 15 1,565 0,7 1,4 2,86
10gpss28 2,059 Okorrigerad 4 18 1,523 0,6 1,4 1,591
10gpsl28 2,059 Okorrigerad 5 18 1,166 0,6 1 2,201

Punkt 11
11gpss27 2,059 Okorrigerad 4 13 1,304 0,7 1,1 1,018
11gpsl27 2,059 Okorrigerad 5 18 1,03 0,5 0,9 2,144
11gpss28 2,059 Okorrigerad 4 18 1,523 0,6 1,4 1,576
11gpsl28 2,059 Okorrigerad 5 14 1,389 0,7 1,2 2,08

Punkt 12
12gpss28 2,059 Okorrigerad 4 17 1,616 0,6 1,5 1,457
12gpsl28 2,059 Okorrigerad 5 16 1,166 0,6 1 1,97

Punkt 13
13gpss28 2,059 Okorrigerad 4 17 1,616 0,6 1,5 1,286
13gpsl28 2,059 Okorrigerad 5 15 1,221 0,7 1 1,918
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Bilaga H. Resultat av GNSS-mätningar i mätomgång 3 

 

 

Koordinatsystem:
Sweref99 1200 RH2000 Skillnad mot "sanna" koordinater (m)

Punkt Id Delta X Delta Y Delta Z Prism. Höjd (m) North East Z-koord North (m) East (m) Rad.avv. (m) Ursprung
1gpss25 53,383 -151,063 -12,362 2 6616268,177 181998,395 49,261 0,012 -0,028 0,030 ex jobb 3.xml
1gpl25 2,724 -0,416 -1,064 2 6616268,170 181998,398 49,256 0,019 -0,031 0,036 ex jobb 3.xml
1gpss27 -1,576 -0,292 5,699 2 6616268,170 181998,389 49,258 0,019 -0,022 0,029 ex jobb 3.xml
1gpsl27 -0,033 -0,028 0,017 2 6616268,184 181998,394 49,254 0,005 -0,027 0,027 ex jobb 3.xml
1gpss28 51,269 -150,336 -11,926 2 6616268,183 181998,391 49,255 0,006 -0,024 0,025 ex jobb 3.xml
1gpsl28 0,461 0,634 -0,961 2 6616268,172 181998,392 49,275 0,017 -0,025 0,030 ex jobb 3.xml

3gpss25 -22,257 113,951 -1,626 2 6616289,901 182273,342 50,381 0,009 -0,011 0,014 ex jobb 3.xml
3gpsl25 -72,918 264,594 9,669 2 6616289,894 182273,342 50,371 0,016 -0,011 0,019 ex jobb 3.xml
3gpss27 -77,217 264,719 16,418 2 6616289,887 182273,333 50,363 0,023 -0,002 0,023 ex jobb 3.xml
3gpsl27 -75,655 264,986 10,752 2 6616289,892 182273,337 50,382 0,018 -0,006 0,019 ex jobb 3.xml
3gpss28 -24,363 114,687 -1,191 2 6616289,898 182273,344 50,379 0,012 -0,013 0,018 ex jobb 3.xml
3gpsl28 -75,197 265,65 9,771 2 6616289,908 182273,345 50,383 0,002 -0,014 0,014 ex jobb 3.xml

4gpss25 93,158 30,974 -57,807 2 6616178,980 182168,184 49,671 0,003 -0,018 0,018 ex jobb 3.xml
4gpsl25 42,484 181,618 -46,499 2 6616178,990 182168,187 49,666 -0,007 -0,021 0,022 ex jobb 3.xml
4gpss27 38,164 181,749 -39,774 2 6616178,988 182168,189 49,627 -0,005 -0,023 0,024 ex jobb 3.xml
4gpsl27 39,751 181,994 -45,413 2 6616178,990 182168,166 49,679 -0,007 0,000 0,007 ex jobb 3.xml
4gpss28 91,049 31,705 -57,356 2 6616178,989 182168,183 49,680 -0,006 -0,017 0,018 ex jobb 3.xml
4gpsl28 40,223 182,667 -46,424 2 6616178,977 182168,181 49,661 0,006 -0,015 0,016 ex jobb 3.xml

10gpss27 -58,788 120,563 23,281 2 6616303,663 182128,498 49,516 ex jobb 3.xml
10gpsl27 -57,242 120,823 17,612 2 6616303,682 182128,498 49,524 ex jobb 3.xml
10gpss28 -5,926 -29,475 5,699 2 6616303,682 182128,502 49,559 ex jobb 3.xml
10gpsl28 -56,771 121,478 16,619 2 6616303,682 182128,495 49,520 ex jobb 3.xml

11gpss27 -100,965 146,581 44,752 2 6616345,445 182162,713 50,114 ex jobb 3.xml
11gpsl27 -99,425 146,837 39,061 2 6616345,459 182162,711 50,099 ex jobb 3.xml
11gpss28 -48,119 -3,471 27,117 2 6616345,454 182162,707 50,101 ex jobb 3.xml
11gpsl28 -98,954 147,501 38,077 2 6616345,462 182162,717 50,104 ex jobb 3.xml

12gpss28 -18,461 74,872 0,333 2 6616292,830 182233,173 50,225 ex jobb 3.xml
12gpsl28 -69,295 225,84 11,268 2 6616292,825 182233,178 50,206 ex jobb 3.xml

ex jobb 3.xml
ex jobb 3.xml

13gpss28 37,275 18,86 -24,799 2 6616243,135 182166,798 49,853 ex jobb 3.xml
13gpsl28 -13,553 169,821 -13,846 2 6616243,135 182166,795 49,851 ex jobb 3.xml


