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Sammanfattning  
 
Syftet med detta examensarbete är att påvisa eventuella spänningar i det kommunala nätet, att 
etablera ett spänningsfritt byggplatsnät samt att jämföra skillnader mellan olika 
utjämningsmetoder. 
 
Idén till detta upplägg kommer från Svenska Mätcenter AB som även bistått med utrustning 
och handledning. 
 
Ett område med tre kommunala polygonpunkter valdes som plats för etablering av ett 
byggplatsnät. På denna plats bestämdes placeringar för olika stationsuppställningar, 
byggnätspunkter och kontrollpunkter. En inmätning av byggplatsnätet utfördes följt av 
analyser och beräkningar. Två typer av nätutjämningar beräknades, en fri och en absolut.  
Detaljmätningar mot kontrollpunkterna utfördes från olika platser i de tre näten för interna 
och korsvisa jämförelser. 
 
I det fritt utjämnade byggplatsnätet utfördes mätningar från tre oberoende fria 
stationsetableringar för att visa om nätet är spänningsfritt. De små skillnaderna indikerar att 
nätet är i princip spänningsfritt. 
 
För att visa eventuella spänningar i det kommunala nätet gjordes två olika jämförelser. Den 
första jämförelsen visar de koordinatförändringarna som sker för de kommunala 
polygonpunkterna vid den fria nätutjämningen. Den andra jämförelsen sker mellan 
detaljmätning i de båda näten. Resultaten visar på mycket små skillnader mellan näten. Detta 
visar att det endast finns små spänningar i det kommunala nätet. 
 
Jämförelse mellan det fritt och det absolut utjämnade byggplatsnätet gjordes dels genom att 
jämföra resultatet från utjämningarna och dels genom jämförelser av detaljmätningar. 
Resultaten av jämförelserna visade mycket små skillnader.  
 
Resultaten av alla jämförelser är presenterade i tabellform under resultatdelen.
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Abstract 

 
The purpose of this paper is to identify the possible constraints in the local geodetic network, 
to establish a constrained free geodetic construction site network and to compare differences 
between the constrained and free network adjustment. 
 
The idea for this approach comes from Svenska Mätcenter AB, who also helped with 
equipment and guidance. 
 
An area with three survey marks in the local geodetic network was chosen as the location for 
the establishment of a construction site network. Locations for various station setups, 
construction site network points and control points were established in this area. The survey 
of the network was performed followed by the analysis and calculations. Two types of 
adjustment methods, a free and a constrained adjustment, were applied. Detailed surveying of 
the control points were performed from various locations in the three networks for internal 
and external comparisons. 
 
In the free adjustment network, surveying was carried out from three independent free stations 
to show whether the net is constrained free. The small differences indicate that the network is 
basically constrained free. 
 
Two different comparisons were made to demonstrate the possible constraints in the local 
geodetic network.  The first comparison shows the coordinate changes occurring for the 
geodetic survey marks using the free adjustment method. The second comparison is between 
detailed surveying using the two networks. The results show very small differences between 
the networks. This shows that there are only minor constraints in the local geodetic network. 
 
Comparison between the free and constrained adjustment of the construction site networks 
were performed by comparing the results of the adjustments and by comparisons of detailed 
surveying. The results of the comparisons showed very small differences.   
 
The results of the comparisons are presented in table form in the results section.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Av olika anledningar kan det uppstå spänningar mellan polygonpunkter ingående i det 
kommunala nätet. För att eliminera dessa spänningar etableras ett lokalt byggplatsnät med 
syfte att uppnå ett homogent nät fritt från spänningar. Examensarbetet består i att göra ett 
byggplatsnät och utifrån detta göra olika beräkningar och jämförelser. 
Idén till examensarbetet kommer från Svenska Mätcenter AB. De kommer också att bistå med 
handledning. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att: 
• Etablera ett spänningsfritt byggplatsnät. 
• Jämföra skillnaderna mellan en absolut respektive en fri utjämning av byggplatsnätet. 
• Påvisa eventuella spänningar i det kommunala nätet. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur etableras ett spänningsfritt byggplatsnät? 
• Hur påverkar de olika utjämningsmetoderna byggplatsnätet? 
• Hur stora är spänningarna i byggplatsnätet? 
• Om inmätningar/utsättningar sker direkt från de kommunala punkterna, hur stora kan 

spänningarna bli? 

1.4 Metod 

• Ett område med tre kommunala polygonpunkter väljs ut. 
• Lämpliga positioner för stationsetableringar och byggnätspunkter bestäms. 
• Mätningar med god konfiguration och överbestämningar utförs. 
• Mätdatat analyseras och beräknas. 
• En fri samt en absolut nätutjämning beräknas för byggplatsnätet. 
• Analys och jämförelse av nätutjämningsmetoderna. Dessutom görs jämförelser mot 

kommunens nät. 
• Detaljmätningar mot kontrollpunkter görs för att ytterligare jämföra de tre olika näten. 

1.5 Material 

1.5.1 Instrument 

• Höjdavvägning: WILD (Leica) NA 3003 
• Byggnätsetablering: Totalstation Leica TS 30 
• Detaljmätning: Totalstation Trimble M3 DR5 

1.5.2 Programvaror 

Geo Professional 2010 
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2 Genomförande 

2.1 Planering och rekognosering 

Först gjordes en översiktlig rekognosering över möjliga platser för etablering av ett 
byggplatsnät i Karlstad. Med hjälp av kart- och polygonpunktsinformation från Karlstad 
kommun besöktes ett urval av möjliga platser. Kriterier för val av plats var:  
 

• Tre kommunala polygonpunkter (1415, 1416, 1417) med möjlighet att etablera 
fristation mellan. Se bild 1. 

• En närbelägen höjdfix (2000). 
• En ganska öppen yta där arbete kunde ske utan att påverka omgivningen. 

 
 

 
Bild 1. Polygonpunkt 1416 
 
 

Den plats som valdes var ett parkområde i stadsdelen Marieberg (se bild 2) vilken uppfyllde 
alla kriterier. 
 
Polygonpunkts- och fixpunktbeskrivning med koordinatinformation (se bilaga 1) samt ett 
utdrag ur primärkartan erhölls från Karlstad kommun. Förutom detta erhölls även en fil med 
transformerade plankoordinater till systemet Sweref 99 13 30, det är detta som används 
genom hela arbetsgången. Höjdsystemet som används är RH 00.  
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Bild 2. Valt område med kända punkter. 
 
 
Lämpliga placeringar för stationer och reflexer vid etableringen av byggplatsnätet 
identifierades enligt följande kriterier: 
 

• God spridning mellan fyra stycken stationsuppställningarna. 
• Möjlighet att mäta mot övriga tre stationsuppställningar. 
• Möjligt att göra minst två mätningar av varje reflex i byggplatsnätet från olika 

stationsuppställningar. 
• Möjligt att göra minst tre mätningar av varje prisma i det kommunala nätet från olika 

stationsuppställningar. 
• Placeringar av reflexer och stationer så att en god konfiguration uppnås. Minst sex 

reflexer ska ingå i byggplatsnätet. 

2.2 Höjdavvägning 

Eftersom byggplatsnätet skulle etableras i både plan och höjd behövde en avvägning utföras 
från en känd höjd till någon av de koordinatsatta kommunala polygonpunkterna. En 
dubbelavvägning från höjdfix 2000 till polygonpunkt 1415 gjordes med digitalt 
avvägningsinstrument. Höjden för punkt 1415 bestämdes till 49,5401m. Se bilaga 2 för 
avvägningsprotokoll. 
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2.3 Kontrollpunkter 

Åtta punkter definierades som kontrollpunkter. Syftet med dessa var att tjäna som jämförbara 
referensobjekt för olika typer av mätningar. Alla inmätningar från både det kommunala nätet 
och byggplatsnätet skulle utföras mot dessa punkter. Punkterna placerades med god spridning 
i området för att eventuella skillnader i olika delar av näten skulle framgå tydligare. Se bild 3. 
 
 

 
Bild 3. Kontrollpunkter (A-H). 
 
 
Det var också viktigt att punkterna var entydigt markerade för att möjliggöra mätning mot 
exakt samma punkt vid olika tillfällen utan att kvaliteten i mätningarna påverkades. Sex av 
punkterna markerades med spikar i asfalt, två med reflextejper på stabila plana ytor med bra 
egenskap beträffande möjliga mätvinklar. Se bild 4. 
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Bild 4. Reflextejp och stativ över spik i asfalt. 
 

2.4 Etablering av byggplatsnät 

2.4.1 Markering  

Sex stycken reflextejper placerades med god spridning i utkant av mätområdet på platser som 
identifierats under rekognoseringen (se 2.1. Planering och rekognosering). De sattes på plana 
stabila ytor och med varierande inbördes vinklar. 

2.4.2 Inmätning 

Inmätningen av byggplatsnätet utfördes från fyra stationsuppställningar (se 2.1. Planering och 
rekognosering). 
 
Förberedelser: 

• Tvångscentrering av prismor över de kommunala polygonpunkterna. 
• Inmätning av prismahöjd över de kommunala polygonpunkterna. 
• Kalibrering av instrument. 
• Definitivt val av stationsuppställningar. 

 
Mätningen utfördes med tre helsatser. Tabell 1 visar inmätningarna från respektive 
stationsuppställning mot de kommunala punkterna, övriga stationsuppställningar och de 
utplacerade byggnätspunkterna. Se bild 5 för översikt. 
 
Tabell 1. Inmätta objekt från respektive stationsetablering 

Fri station Polygonpunkt Stationsuppställning Byggnätspunkt 

1 1416, 1417 2, 3, 4 100, 101, 103, 105 
2 1415, 1416, 1417 1, 3, 4 100, 101, 103, 105 
3 1415, 1416, 1417 1, 2, 4 100, 102, 103, 104, 

105 
4 1415, 1416, 1417 1, 2, 3 100, 101, 102, 103, 

104 
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Bild 5. Översikt byggplatsnät och komponenter inblandade vid etablering av byggplatsnätet. 
Numreringen är den som kan läsas i Tabell 1. 
 

2.4.3 Beräkning 

Av inmätningsfilen gjordes sedan satsreduceringar där mindre lyckade helsatser 
avaktiverades. Av de godtagbara satserna beräknades en satsutjämning som ligger till grund 
för nätutjämningarna. 
Två olika nätutjämningar i plan beräknades för att senare kunna analyseras. För att få bort 
längd och riktningsfel avaktiverades tre mätningar. Vid den fria nätutjämningen (se bilaga 3) 
är samtliga punkter, även de kommunala polygonpunkterna, rörliga. Detta innebär att samtliga 
punkter erhåller nya koordinater och ger bättre förutsättningar för att skapa ett spänningsfritt 
nät. I den absoluta nätutjämningen (se bilaga 4) behåller de kommunala polygonpunkterna 
sina lägen och övriga punkter flyttas för att passa in och minska eventuella spänningar i nätet. 
 
Även en nätutjämning i höjd beräknades. Dessa koordinater kommer att presenteras, men 
kommer ej finnas med vid analyser och jämförelser. 
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2.5 Detaljmätning i kommunalt nät 

Syfte: Att mäta in kontrollpunkter utifrån två skilda stationsetableringar. 
 
Plats för stationsetableringar valdes enligt följande kriterier: 
 

• God konfiguration och sikt mot de tre kommunala punkterna. 
• Fri sikt till samtliga kontrollpunkter. 

 
Prismor på stativ placerades och centrerades över de kommunala polygonpunkterna samt över 
de spikmarkerade kontrollpunkterna. Fria stationer etablerades med två helsatser mot de 
kommunala polygonpunkterna varifrån detaljmätningar sedan utfördes. Varje kontrollpunkt 
mättes in tre gånger från varje station. Mätningarna avslutades med kontroll mot känd punkt.  
 
Beräkningar i Geo av de fria stationerna utfördes med minsta kvadratmetoden för bestämning 
av x, y och z koordinater. Utifrån respektive fri station beräknades koordinater på de inmätta 
kontrollpunkterna fram. För var och en av stationerna räknades medelvärden fram för 
respektive kontrollpunkt. 

2.6 Detaljmätning i byggplatsnät 

Syfte: Att mäta in kontrollpunkter utifrån tre skilda stationsetableringar i byggplatsnätet. 
 
Plats för stationsetableringar valdes enligt följande kriterier: 
 

• God konfiguration och sikt mot tre unika punkter ingående i byggplatsnätet vid två av 
stationsetableringarna. 

• Möjlighet att etablera en tredje station med en kombination av punkterna i punkten 
ovan. 

• Fri sikt till samtliga kontrollpunkter. 
 
Prismor på stativ placerades och centrerades över de spikmarkerade kontrollpunkterna. Fria 
stationer etablerades med två helsatser mot det fritt utjämnade byggplatsnätet varifrån 
detaljmätningar sedan utfördes. Varje kontrollpunkt mättes in tre gånger från varje station. 
Mätningarna avslutades med kontroll mot känd punkt.  
 
Beräkningar i Geo av de fria stationerna utfördes med minsta kvadratmetoden för bestämning 
av x, y och z koordinater. Utifrån respektive fri station beräknades koordinater på de inmätta 
kontrollpunkterna fram. För var och en av stationerna räknades medelvärden fram för 
respektive kontrollpunkt. 
 
För att undvika att s.k. mätfel påverkar resultatet används samma mätdata för bestämning av 
koordinater på kontrollpunkterna i det absolut utjämnade nätet. Detta innebär att det blir så 
bra förutsättningar som möjligt för att göra jämförelser. 
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3 Resultat 

3.1 Utjämning av byggplatsnät 

3.1.1 Jämförelse mellan kommunalt nät och fritt utjämnat byggplatsnät 

De polygonpunkter som använts för stationsetableringar i det kommunala nätet (1415, 1416, 
1417) kan också ses som en del i det fritt utjämnade byggplatsnätet. Men då med andra 
koordinater som anpassats något till följd av utjämningen. En jämförelse har gjorts mellan 
koordinater från det kommunala nätet och koordinater efter fri utjämning av byggplatsnätet på 
dessa polygonpunkter (se tabell 2). Detta gjordes för att upptäcka eventuella spänningar i det 
kommunala nätet. Det kommunala nätets koordinater har justerats några få millimeter för alla 
punkter vid den fria utjämningen (se tabell 3). 
 
Tabell 2: Koordinater i kommunalt nät och fritt utjämnat byggplatsnät. 
  Kommunalt nät Fritt utjämnat byggplatsnät 
Polygonpunkt X Y Z X Y Z 
1415 6584108.5260 149108.0010 49.5401 6584108.5279 149108.0021 49.5401 
1416 6584256.4170 149200.7300   6584256.4144 149200.7263 47.5932 
1417 6584186.3200 148958.4480   6584186.3207 148958.4507 51.3116 
 
Tabell 3: Differenser mellan kommunalt nät och fritt utjämnat byggplatsnät. 
  Diff: Kommunalt nät - Fritt utjämnat byggplatsnät 
Polygonpunkt X Y Z Radiell avvik. 2D 
1415 -0.0019 -0.0011 0.0000 0.0022 
1416 0.0026 0.0037 -47.5932 0.0045 
1417 -0.0007 -0.0027 -51.3116 0.0028 
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3.1.2 Jämförelse mellan fritt- och absolut utjämnat byggplatsnät 

Det går även att jämföra hur fri- respektive absolut utjämningsmetod av byggplatsnätet 
påverkar koordinaterna för nätets punkter (se tabell 4). Koordinaterna för samtliga punkter 
skiljer sig åt med endast bråkdelen av en millimeter mellan de olika metoderna (se tabell 5). 
 
 Tabell 4: Koordinater i fritt- och absolut utjämnat byggplatsnät. 
  Fritt utjämnat byggplatsnät Absolut utjämnat byggplatsnät 
Byggnätspunkt X Y Z X Y Z 
100 6584248.5870 149143.1013 48.8119 6584248.5871 149143.1014 48.8119 
101 6584196.6043 149107.1283 50.0903 6584196.6051 149107.1284 50.0903 
102 6584147.5712 149077.5861 51.7702 6584147.5712 149077.5862 51.7702 
103 6584112.8100 149083.3728 52.1604 6584112.8101 149083.3729 52.1604 
104 6584113.1885 149118.9049 50.8903 6584113.1886 149118.9050 50.8903 
105 6584186.8422 149161.0489 49.9064 6584186.8423 149161.0489 49.9064 
 
Tabell 5: Differenser mellan fritt- och absolut utjämnat byggplatsnät. 
  Diff: Fritt - Absolut utjämnat byggplatsnät 
Byggnätspunkt X Y Z Radiell avvikelse 2D 
100 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0001 
101 -0.0008 -0.0001 0.0000 0.0008 
102 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0001 
103 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0001 
104 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0001 
105 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0001 
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3.2 Inmätning 

Alla mätningar som behandlas här är utförda mot de kontrollpunkter (A – H) som beskrivits 
tidigare. Mätningarna gjordes i tre dimensioner. Dock sker bara jämförelser för plana 
koordinater (X, Y) för att begränsa omfattningen och ge en tydligare överblick. 

3.2.1 Jämförelse kommunalt nät och byggplatsnät 

Två mätserier utfördes från olika fria stationer etablerade mot samma kommunala 
polygonpunkter. Koordinater för kontrollpunkter beräknades på två sätt. Dels med 
kommunala nätets koordinater på polygonpunkterna, dels med det fritt utjämnade 
byggplatsnätets koordinater (se tabell 6 och 8). Detta gjordes för att upptäcka eventuella 
spänningar i det kommunala nätet. Båda mätserierna visar på mycket små skillnader mellan 
de olika näten för samtliga kontrollpunkter (se tabell 7 och 9). 
 
Tabell 6: Resultat av mätning 1 i kommunalt nät och fritt utjämnat byggplatsnät. 
  Kommunalt nät Stn 1 Fritt utjämnat byggplatsnät Stn 1 
Kontrollpunkt X Y X Y 
A 6584156.4221 149087.3836 6584156.4220 149087.3839 
B 6584114.0177 149080.5870 6584114.0174 149080.5876 
C 6584117.1041 149109.4944 6584117.1041 149109.4949 
D 6584139.6919 149133.5813 6584139.6920 149133.5817 
E 6584182.7708 149144.4474 6584182.7710 149144.4474 
F 6584256.3545 149187.9543 6584256.3550 149187.9539 
G 6584248.5791 149143.1240 6584248.5793 149143.1236 
H 6584199.8913 149114.6195 6584199.8913 149114.6194 
 
Tabell 7: Differens vid mätning 1 mellan kommunalt nät och fritt utjämnat byggplatsnät. 
  Diff: Kommunalt Stn 1 - Byggplatsnät Stn 1 
Kontrollpunkt X Y Radiell avvikelse 
A 0.0001 -0.0003 0.0003 
B 0.0003 -0.0006 0.0007 
C 0.0000 -0.0005 0.0005 
D -0.0001 -0.0004 0.0004 
E -0.0002 0.0000 0.0002 
F -0.0005 0.0004 0.0006 
G -0.0002 0.0004 0.0004 
H 0.0000 0.0001 0.0001 
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Tabell 8: Resultat av mätning 2 i kommunalt nät och fritt utjämnat byggplatsnät. 
  Kommunalt nät Stn 2 Fritt utjämnat byggplatsnät Stn 2 
Kontrollpunkt X Y X Y 
A 6584156.4230 149087.3900 6584156.4233 149087.3910 
B 6584114.0100 149080.5860 6584114.0104 149080.5877 
C 6584117.1060 149109.5050 6584117.1070 149109.5063 
D 6584139.6940 149133.5880 6584139.6955 149133.5893 
E 6584182.7710 149144.4520 6584182.7722 149144.4522 
F 6584256.3510 149187.9550 6584256.3525 149187.9545 
G 6584248.5740 149143.1270 6584248.5752 149143.1270 
H 6584199.8870 149114.6240 6584199.8883 149114.6245 
 
Tabell 9: Differens vid mätning 2 mellan kommunalt nät och fritt utjämnat byggplatsnät. 
  Diff: Kommunalt Stn 2 - Byggplatsnät Stn 2 
Kontrollpunkt X Y Radiell avvikelse 
A -0.0003 -0.0010 0.0010 
B -0.0004 -0.0017 0.0017 
C -0.0010 -0.0013 0.0016 
D -0.0015 -0.0013 0.0020 
E -0.0012 -0.0002 0.0012 
F -0.0015 0.0005 0.0016 
G -0.0012 0.0000 0.0012 
H -0.0013 -0.0005 0.0014 
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3.2.2 Jämförelse av olika utjämningsmetoder i byggplatsnät 

Tre olika fria stationsetableringar i byggplatsnätet gjordes mot olika kombinationer av punkter 
i nätet. Mätserierna för respektive fri station har beräknats i både det fria och absolut 
utjämnade nätet (se tabell 10, 12 och 14). Denna jämförelse gjordes för att se var i det absolut 
utjämnade nätet eventuella deformationer finns. Jämförelse visade att skillnaderna i 
utjämningsmetod är mycket små, knappt mätbara (se tabell 11, 13 och 15).  
 
 
Tabell 10: Resultat i fritt respektive absolut utjämnat nät i mätning 1.  
Reflexer: 102, 103, 104. 
  Fritt utjämnat Stn 1 Absolut utjämnat Stn 1 
Kontrollpunkt X Y X Y 
A 6584156.4254 149087.3836 6584156.4255 149087.3837 
B 6584114.0122 149080.5896 6584114.0123 149080.5898 
C 6584117.1160 149109.5041 6584117.1161 149109.5042 
D 6584139.6975 149133.5859 6584139.6976 149133.5860 
E 6584182.7808 149144.4415 6584182.7810 149144.4415 
F 6584256.3584 149187.9475 6584256.3586 149187.9475 
G 6584248.5809 149143.1148 6584248.5810 149143.1148 
H 6584199.8956 149114.6207 6584199.8957 149114.6208 
 
Tabell 11: Differens mellan fritt respektive absolut utjämnat nät i mätning 1. 
  Diff: Fritt- Absolut Stn 1 
Kontrollpunkt X Y Radiell avvikelse 
A -0.0001 -0.0001 0.0001 
B -0.0001 -0.0002 0.0002 
C -0.0001 -0.0001 0.0001 
D -0.0001 -0.0001 0.0001 
E -0.0002 0.0000 0.0002 
F -0.0002 0.0000 0.0002 
G -0.0001 0.0000 0.0001 
H -0.0001 -0.0001 0.0001 
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Tabell 12: Resultat i fritt respektive absolut utjämnat nät i mätning 2. 
Reflexer: 100, 101, 105. 
  Fritt utjämnat Stn 2 Absolut utjämnat Stn 2 
Kontrollpunkt X Y X Y 
A 6584156.4209 149087.3877 6584156.4217 149087.3873 
B 6584114.0135 149080.5927 6584114.0144 149080.5919 
C 6584117.1044 149109.5012 6584117.1051 149109.5004 
D 6584139.6941 149133.5849 6584139.6945 149133.5843 
E 6584182.7981 149144.4389 6584182.7984 149144.4387 
F 6584256.3550 149187.9517 6584256.3549 149187.9522 
G 6584248.5802 149143.1196 6584248.5806 149143.1200 
H 6584199.8962 149114.6182 6584199.8968 149114.6181 
 
Tabell 13: Differens mellan fritt respektive absolut utjämnat nät i mätning 2. 
  Diff: Fritt- Absolut Stn 2 
Kontrollpunkt X Y Radiell avvikelse 
A -0.0008 0.0004 0.0009 
B -0.0009 0.0008 0.0012 
C -0.0007 0.0008 0.0011 
D -0.0004 0.0006 0.0007 
E -0.0003 0.0002 0.0004 
F 0.0001 -0.0005 0.0005 
G -0.0004 -0.0004 0.0006 
H -0.0006 0.0001 0.0006 
 
Tabell 14: Resultat i fritt respektive absolut utjämnat nät i mätning 3. 
Reflexer: 100, 103, 104, 105. 
  Fritt utjämnat Stn 3 Absolut utjämnat Stn 3 
Kontrollpunkt X Y X Y 
A 6584156.4234 149087.3838 6584156.4235 149087.3836 
B 6584114.0113 149080.5897 6584114.0114 149080.5894 
C 6584117.1034 149109.4979 6584117.1035 149109.4976 
D 6584139.6917 149133.5840 6584139.6917 149133.5837 
E 6584182.7930 149144.4331 6584182.7930 149144.4330 
F 6584256.3557 149187.9505 6584256.3555 149187.9506 
G 6584248.5782 149143.1200 6584248.5782 149143.1201 
H 6584199.8950 149114.6149 6584199.8950 149114.6148 
 
Tabell 15: Differens mellan fritt respektive absolut utjämnat nät i mätning 3. 
  Diff: Fritt- Absolut Stn 3 
Kontrollpunkt X Y Radiell avvikelse 
A -0.0001 0.0002 0.0002 
B -0.0001 0.0003 0.0003 
C -0.0001 0.0003 0.0003 
D 0.0000 0.0003 0.0003 
E 0.0000 0.0001 0.0001 
F 0.0002 -0.0001 0.0002 
G 0.0000 -0.0001 0.0001 
H 0.0000 0.0001 0.0001 



14 
 

 

3.2.3 Jämförelse av  olika fria stationsetableringar i byggplatsnät 

En jämförelse har även gjorts mellan mätningarna från de olika fria stationerna i det fritt 
utjämnade byggplatsnätet (se tabell 16). Stationerna har olika fysiska positioner och använder 
sig av olika kombinationer av byggpunktsreflexer vid stationsetablering. Tanken var att 
försöka se om mätningar från etableringar i olika delar av nätet gav ett likvärdigt resultat. 
Jämförelsen resulterade i skillnader på några millimeter (se tabell 17, 18 och 19). Det är lite 
mer än vid tidigare jämförelser, men ändå mycket små skillnader. Det faktum att det handlar 
om olika fria stationsetableringar och mätningar bidrar förmodligen till ett fel som är större än 
de mätbara differenserna i olika delar av nätet. Ett par kontrollpunkter (C och E) har uteslutits 
ur jämförelsen eftersom stativen över dessa punkter rörde sig något under mätperioden. 
 
Tabell 16: Resultat av mätningar från olika stationer i fritt utjämnat nät. 
  Fritt utjämnat Stn 1 Fritt utjämnat Stn 2 Fritt utjämnat Stn 3 
 Reflexer: 102, 103, 104 Reflexer: 100, 101, 105 Reflexer: 100, 103, 104, 105 
Kontrollp. X Y X Y X Y 
A 6584156.4254 149087.3836 6584156.4209 149087.3877 6584156.4234 149087.3838 
B 6584114.0122 149080.5896 6584114.0135 149080.5927 6584114.0113 149080.5897 
C 6584117.1160 149109.5041 6584117.1044 149109.5012 6584117.1034 149109.4979 
D 6584139.6975 149133.5859 6584139.6941 149133.5849 6584139.6917 149133.5840 
E 6584182.7808 149144.4415 6584182.7981 149144.4389 6584182.7930 149144.4331 
F 6584256.3584 149187.9475 6584256.3550 149187.9517 6584256.3557 149187.9505 
G 6584248.5809 149143.1148 6584248.5802 149143.1196 6584248.5782 149143.1200 
H 6584199.8956 149114.6207 6584199.8962 149114.6182 6584199.8950 149114.6149 
 
Tabell 17: Differens mellan mätningar från station 1 respektive station 2. 
  Diff: Stn 1 - Stn 2 
Kontrollpunkt X Y Radiell avvikelse 
A 0.0045 -0.0041 0.0061 
B -0.0013 -0.0031 0.0034 
C 0.0116 0.0029 0.0120 
D 0.0034 0.0010 0.0035 
E -0.0173 0.0026 0.0175 
F 0.0034 -0.0042 0.0054 
G 0.0007 -0.0048 0.0049 
H -0.0006 0.0025 0.0026 
 
Tabell 18: Differens mellan mätningar från station 1 respektive station 3. 
  Diff: Stn 1 - Stn 3 
Kontrollpunkt X Y Radiell avvikelse 
A 0.0020 -0.0002 0.0020 
B 0.0009 -0.0001 0.0009 
C 0.0126 0.0062 0.0140 
D 0.0058 0.0019 0.0061 
E -0.0122 0.0084 0.0148 
F 0.0027 -0.0030 0.0040 
G 0.0027 -0.0052 0.0059 
H 0.0006 0.0058 0.0058 
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Tabell 19: Differens mellan mätningar från station 2 respektive station 3. 
  Diff: Stn 2 - Stn 3 
Kontrollpunkt X Y Radiell avvikelse 
A -0.0025 0.0039 0.0046 
B 0.0022 0.0030 0.0037 
C 0.0010 0.0033 0.0034 
D 0.0024 0.0009 0.0026 
E 0.0051 0.0058 0.0077 
F -0.0007 0.0012 0.0014 
G 0.0020 -0.0004 0.0020 
H 0.0012 0.0033 0.0035 
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4 Slutsatser och reflektioner 
 
För att påvisa att det fritt utjämnade byggplatsnätet är spänningsfritt har tre mätserier utförts 
från olika fria stationsuppställningar mot olika kombinationer av byggnätspunkter (se Kap 
3.2.3). En jämförelse av mätserierna visar att skillnaderna är små, 1- 6 mm. Eftersom 
mätningarna har utförts från tre skilda fria stationsuppställningar med separata mätdata utgör 
detta en felkälla som sannolikt orsakar merparten av de inmätta skillnaderna. Reduceras 
skillnaden med denna felkälla återstår så små skillnader att nätet kan betraktas som 
spänningsfritt. 
 
Ett av syftena med arbetet var att påvisa eventuella spänningar i det kommunala nätet. 
Spänningar i det kommunala nätet uppstår ofta över tid på grund av yttre faktorer som på 
något sätt förflyttar polygonpunkters lägen. Då vi använder de kommunala polygonpunkterna 
vid etableringen av byggplatsnätet kunde det redan vid den fria utjämningen av byggplatsnätet 
konstateras att de valda kommunala polygonpunkterna var bra, alltså hade mycket små 
spänningar. En jämförelse mellan dessa koordinater finns redovisad i Kap. 3.1.1. 
Vid en jämförelse av spänningar mellan de två näten baserat på mätningar från två fria 
stationer (se Kap 3.2.1) konstaterades återigen att spänningarna är små, detta var ett väntat 
resultat i enlighet med vad vi konstaterat tidigare. Det intressanta är att det trots allt finns 
skillnader i mätresultatet mellan de båda fria stationsuppställningarna. Detta beror troligen på 
var i nätet stationsetableringen görs, vilket orsakas av spänningarna i det kommunala nätet. En 
annan faktor som påverkar skillnaderna är kvalitén på den fria stationsetableringen. Då 
skillnaderna är så små är det omöjligt att avgöra vilken faktor som har mest påverkan i det här 
fallet. 
 
Även eventuella skillnader mellan ett fritt och ett absolut utjämnat byggplatsnät har 
undersökts. Då det redan konstaterats att spänningarna är små i det kommunala nätet blir 
följaktligen skillnaden mellan de båda utjämningsmetoderna också små. Jämförelserna mellan 
de båda utjämningsmetoder är redovisade i Kap 3.1.2.  
En jämförelse baserad på mätningar gjordes också mellan dessa nät. I Kap 3.2.2 redovisas 
resultatet, vilket visar på nästan obefintliga skillnader. 
 
På grund av den tid som fanns till förfogande begränsades omfattningen av arbetet till ett 
område. Det visade sig att valet av kommunala polygonpunkter gjorde det svårt att påvisa 
några tydliga skillnader i de analyser som gjorts. Detta beroende på att det kommunala nätet 
var i princip spänningsfritt i detta område. Om flera områden undersökts hade förmodligen 
större spänningar funnits på andra platser och därmed hade skillnader beroende av 
stationsetableringar tydligare kunnat påvisas. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Punktbeskrivningar 
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Bilaga 2: Avvägningsprotokoll 
Levelling run Skapad: 2012-05-09

Fil: 1415.lvt Tågnummer: 1

Punkt Höjd
Start 2000 52.096 Längd 248.630
Slut 2000 52.096 Slutningsfel: -0.0002

Antal flyttpunkter: 4
Antal detaljpunkter: 0

Flyttpunkter
Punkt Bakåt Framåt Instrumenthöjd: Pkt höjd Avstånd Residual

2000 0.140 52.236 16.460 0.0000132
flp1 2.092 50.143 19.280 0.0000155

flp1 1.230 51.374 40.060 0.0000322
1415 1.834 49.540 48.360 0.0000389

1415 1.834 51.374 48.360 0.0000389
flp2 1.301 50.073 43.060 0.0000346

flp2 2.120 52.194 16.230 0.0000131
2000 0.098 52.096 16.820 0.0000135
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Bilaga 3: Fri nätutjämning 

 
Nätutjämning i plan Skapad: 2012-05-29
Nätutjämningsfil:
Beräkning: Utjämning Metod Fri utjämning med translation och vridning

Antal observationer: 80 Kontrollerbarhet: 0.62
Antal okända: 30 Minsta tillåtna (HMK): 0.50
Rangdefekt: 3
Redundans: 53 Grundmedelfel: 0.31

Max tillåtna (HMK): 1.16

A priori fel:
(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar)

Riktningar: 0.00050 Antal helsatser: 3
Orienterade riktningar: 0.00200 Antal helsatser: 3

Längder: 0.0030  + 3,0000 ppm
Koordinater 0.0200

Centrering: 0.0030 Koordinatdifferenser: 0.0050

Fördelning av BVH-kvot
Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%)

1 0.0 - 1.0 80 100.00 67.65
2 1.0 - 2.0 0 100.00 95.19
3 2.0 - 3.0 0 100.00 99.59
0 0.0000 0 100.00 100.00
? Ej beräkningsbar 0 100.00  
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Bilaga 4: Absolut nätutjämning 

 
Nätutjämning i plan Skapad: 2012-05-29
Nätutjämningsfil: C:\Sbg\Geo\Examensjobb Byggnät Björn Eriksson\HNA\Abs anslutning Seminarieparken 120529.hna
Beräkning: Utjämning Metod Absolut anslutning

Antal observationer: 79 Kontrollerbarhet: 0.70
Antal okända: 24 Minsta tillåtna (HMK): 0.50
Rangdefekt: 0
Redundans: 55 Grundmedelfel: 0.56

Max tillåtna (HMK): 1.16

A priori fel:
(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella mätningar)

Riktningar: 0.00050 Antal helsatser: 3
Orienterade riktningar: 0.00200 Antal helsatser: 3

Längder: 0.0030  + 3,0000 ppm
Koordinater 0.0200

Centrering: 0.0030 Koordinatdifferenser: 0.0050

Fördelning av BVH-kvot
Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%)

1 0.0 - 1.0 74 93.67 67.67
2 1.0 - 2.0 5 100.00 95.21
3 2.0 - 3.0 0 100.00 99.60
0 0.0000 0 100.00 100.00
? Ej beräkningsbar 0 100.00  

 


