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Sammanfattning 
 

Uppdraget på Trollhättans Golfklubb vid Kobergs slott går ut på att avväga hela 
spelfältet för att göra en terrängmodell, men även att lokalisera och mäta in så mycket 
som möjligt av det som finns under jordytan för planerad dränering av Skanska. Den 
skapade terrängmodellen skall vara lätt att använda för både Skanska och personalen på 
golfbanan för deras framtida planeringar om förändringar på golfbanan. Vi har använt 
både Leica 1205 & Leica GPS 500 för uppgiften. Eftersom vi inte visste vilken 
transformation som skulle användas i fält gjordes detta i efterhand med Leica SKI PRO 
samt GTRANS. Med totalstation har vi satt ut nypunkter för att kunna täcka hela arean 
med en så precis avvägning som möjligt. Metoden för avvägningen påminner påminner 
i de flacka ytorna om en rutnätsmodell. Vi har också försökt hålla oss inom HMK´s 
olika feltoleranser för de olika mätningarna, även om det inte har funnits sådana krav 
från uppdragsgivarna. 
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Basic drainage data for the golf course at Koberg 
Henrik Karlsson, Per Wilenius and Hans Berntson 

Summary 
The purpose of our degree project at the Golfcourse in Koberg / Trollhättan was to level 
the entire golf course to create a digital terrain model but also to localise and measure 
the cables and pipes beneath the surface. The result will serve as data for the upcoming 
drainage of the area which will be conducted by SKANSKA. The result must be easy to 
use both for SKANSKA and the personnel at the golf club for their future planning of 
the area. We used Leica 1205 and Leica GPS 500 in the project. Since we worked with 
different reference systems while doing the GPS field work we had to use several 
computer programs such as Leica SKI PRO and GTRANS to perform the coordinate 
transformations into the local system RT90 7.5 gon V RH00. To be able to reach the 
entire area with the total station we needed to measure and mark several new points to 
expand the local network. The method used for the levelling is similar to a framework 
model. Since we didn’t have any precise demands on the accuracy in the measurements 
we tried to follow the recommendations from HMK. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete utförs på uppdrag av Trollhättans GK. Resultatet skall bli en 
terrängmodell av Kobergs golfbana som skall fungera som underlag vid SKANSKA´s 
kommande dränering av banan. Förutom terrängmodellen skall även underjordiska 
dräneringsrör, kablar och andra hinder redovisas. Inmätning av dessa objekt genomförs i 
första hand med GPS och positionerna erhålls i vissa fall från muntliga redogörelser 
från golfklubben. På grund av att vi inte har möjlighet att kontrollera vad som finns 
under jord tar vi inte på oss något ansvar för eventuell felaktig utmärkning av dessa 
objekt. 

1.1 Bakgrund 
Kobergs golfbana hotas av höjda vattennivåer i den intilliggande sjön Vanderydvattnet. 
Tidigare dräneringsarbete har utförts och vallar har byggts upp för att förhindra att 
vattnet tar sig in på banan. En ytterligare dränering skall göras och vår uppgift är att ta 
fram underlag för denna. Underlaget består dels av en terrängmodell och dels av 
inmätningar av underjordiska kablar och rör. För genomförandet använder vi oss av 
både GPS och totalstation. För datorbearbetningen har SBG GEO, Leica SKI PRO och 
GTRANS använts. 

1.2 Syfte och mål 
Arbetets syfte och mål grundar sig på SKANSKA´s krav på dräneringsunderlagets 
kvalitet samt på hur det skall presenteras. Detta skall genomföras enligt följande: 

1. Kontrollera de RT90 punkter som finns på banan och vid behov komplettera dessa 
med nypunkter / piképunkter. 

2. Genomföra inmätning av terrängmodellen 

3. Genomföra inmätning av underjordiska hinder 

4. Ta stickprovskontroller av inmätningarna för att se om dessa uppfyller HMK´s krav 
på detaljmätning. 

2 Förtätning av befintligt nät (utsättning av nypunkter) 
De stomnätspunkter som utgjort bakåtrikter vid mätningarna är bestämda i RT90 7,5 
gon V RH00. För att kunna genomföra inmätningen av terrängmodellen hade vi behov 
av ett flertal nypunkter. En metod för att få nya punkter är att upprätta en fri station och 
mäta in en piképunkt och därifrån fortsätta mätningarna med den fria stationen som 
bakåtrikt. Det finns då ingen möjlighet att kontrollera piképunktens kvalitet. Denna 



 Dräneringsunderlag för Kobergs golfbana 
 

 2 

metod förkastades och vi valde att istället genomföra en nätutjämning med absolut 
anslutning mot de kända punkterna. 

 

 

2.1 Nätutjämning i plan 
När en nätutjämning skall göras strävar man efter att göra så många överbestämningar 
som möjligt av nypunkterna samt efter en så bra nätkonfiguration som möjligt. När vi 
genomförde denna utjämning hade vi inte tillgång till utrustning för att genomföra en 
beständig markering. Vi valde att markera nypunkterna genom att slå ner spikar i 
stubbar på och intill banan. Varaktigheten i en sådan markering är för vår del okänd 
men eftersom vi bara behöver punkterna under ett par veckor bör denna markering 
räcka. Eftersom vi bara kunde placera nypunkterna där det fanns stubbar att markera i 
hade vi ganska liten frihet beträffande nätkonfigurationen. Vid fältmätningarna 
kontrollerades också att avvikelsen mellan halvsatserna inte överskred 0,002 gon. 

Resultatet är följande nät, rapporten för denna nätberäkning finns i bilaga 1: 

 

Nätet skulle kunna förstärkas genom fler överbestämningar för att erhålla en större 
tillförlitlighet. Som exempel kan ges mätningarna från stationen fri100. Dessa finns inte 
med i nätet på grund av ett överföringsfel från totalstationen (filen var korrupt). Trots 
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detta är nätet som helhet godkänt enligt HMK´s krav. I övrigt har så många 
överbestämningar som möjligt gjorts där sikt erhållits. Trots vissa brister i nätet 
uppfyller det HMK´s krav med god marginal och täcker våra behov då vi enbart ägnar 
oss åt detaljmätning (alternativet var ju att bara sätta ut piképunkter som inte alls går att 
kontrollera). Vi har genom att utföra denna nätberäkning kunnat bekräfta att våra 
utgångspunkter har en bra kvalitet i plan. 

 

2.2 Kommentarer till bilaga A 
Här följer lite kommentarer till bilaga 1, horisontell nätutjämning. 

2.2.1 Nät 

Vi har använt oss av standardinställningarna i GEO för apriorifel. Dessa inställningar 
följer HMK´s rekommendationer. Den genomsnittliga kontrollerbarheten ligger på 0.55 
och är något högre än minimikravet 0.5. Grundmedelfelet ligger på 0,34 vilket är ett 
fullt godkänt resultat. Det kan kommenteras att kontrollerbarheten kan höjas genom att 
lägga till en eller flera observationer med hög sigmanivå. Detta resulterar i en högre 
kontrollerbarhet men på bekostnad av ett högre medelfel.  

2.2.2 Kända punkter 

Av Trollhättans kommun fick vi ett antal kända punkter. Kvaliteten i dessa punkter har 
kunnat kontrolleras indirekt genom denna utjämning. Eftersom utjämningen är godkänd 
finns åtminstone inga grova fel i dessa.  

2.2.3 Nypunkter 

Detta är de utjämnade koordinaterna på nypunkterna. Här åskådliggörs kvaliteten på 
nypunkterna och vi kan konstatera att punkternas medelfel ligger på mellan en och två 
millimeter vilket är fullt godkänt för våra behov. 

2.2.4 Riktningar 

När det gäller riktningarna klarar vi inte HMK´s krav på kontrollerbarhet (minst 0.5). 
Detta beror på att vi inte gjorde några stationsberäkningar i fält när nätutjämningen 
genomfördes och därför inte erhöll några orienterade riktningar. 

2.2.5 Längder 

Kontrollerbarheten för längdmätningen är godkänd förutom på stationen fri100. Detta 
beror som tidigare nämnts på att inmätningarna från denna station inte kunde användas.   
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2.3 Nätutjämning i höjd 
Hela höjdutjämningen har gjorts med trigonometrisk höjdmätning (Leica 1205) i 
samband med att vi utförde den horisontella nätutjämningen. Vi valde denna metod för 
att spara tid (en avvägning hade tagit minst en extra dag) och för att det räcker för våra 
noggrannhetskrav. Även här utfördes beräkningen med absolut anslutning mot kända 
punkter. Nätutjämningsrapporten redovisas i bilaga 2. 

2.4 Kommentarer till bilaga 2, höjdutjämning 
Här nedan redovisas kommentarer till bilaga 2, höjdutjämning.  

2.4.1 Nät 

Precis som i den horisontella utjämningen har vi i höjdutjämningen använt oss av 
GEO’s standardinställning för apriorifel. I bilagan ser vi att den genomsnittliga 
kontrollerbarheten för höjdnätet ligger på 0,71 vilket klart uppfyller HMK’s 
minimumkrav på 0,5. Även grundmedelfelet 1,05 är godkänt enligt HMK där högsta 
tillåtna värde är satt till 1,20.  

2.4.2 Kända punkter 

Av Trollhättans kommun fick vi ett antal kända punkter. Några av dessa punkter var 
dock inte bestämda i höjd varför de i höjdutjämningen har behandlats som nypunkter. 
Punkter med kända höjder har i samband med utjämningen kontrollerats och i och med 
att den är godkänd kan vi liksom i den horisontella utjämningen utesluta grova fel.  

2.4.3 Nypunkter 

Detta är de utjämnade höjderna på nypunkterna och några av de kända punkterna enligt 
ovan. Här redovisas kvaliteten i höjd på dessa och vi kan utläsa att medelfelet i höjd 
ligger på 3 till 6 millimeter vilket är bra med tanke på att de kända punkternas höjder är 
redovisade med centimeternoggrannhet.  

2.4.4 Observationer 

I denna del av rapporten redovisas kvaliteten på observationerna. Man kan se att 
kontrollerbarheten i stort sett är över HMK´s gräns på 0,5. I mätningen mellan fri100 
och 6322 är den dock endast 0,246. Detta beror på det tidigare nämnda 
överföringsproblemet från instrumentet. Även i punkten P4 är kontrollerbarheten låg, 
detta till följd av att en överbestämning hade så dålig standardresidual att den valdes 
bort ur beräkningen. 
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3 GPS mätning, transformationer mm 
GPS mätningarna har utförts dels mot Trollhättan Kommuns referensstation och dels 
med nätverks RTK (EPOS). Eftersom vi inte hittade något bra transformationssamband 
i fältdatorn beslutade vi oss för att göra transformationsberäkningarna i efterhand. Innan 
vi går in på våra mätningar tänkte vi beskriva grunderna för GPS mätning. 

 

3.1 Mätmetoder 
Här beskriver vi enkelt de olika mätmetoder som används vid GPS mätning.  
 

3.1.1 Kodmätning 

 

Satelliterna sänder ut signaler på frekvenserna L1 och L2 [2]. På L1 frekvensen sänds 
både C/A-kod (Coarse/Acquisition) och P(Y)-kod (Precision) medan L2 frekvensen 
endast sänder i P(Y)-kod. Våglängderna är olika på frekvenserna, anledningen är att de 
har olika egenskaper att ta sig igenom jonosfären och därmed kan onoggrannheten 
minskas med en tvåfrekvensmottagare. C/A-koden är civilt tillgänglig och P(Y)-koden 
är antingen krypterad (Y-kod) eller okrypterad (P-kod) [2]. I Gps-mottagaren 
produceras kopior av koderna som har mottagits från satelliterna. Mottagaren jämför de 
mottagna kodade satellitsignalerna med de genererade kodade signalerna i mottagaren. 
Fördröjningen som uppstår, är ett mått på hur lång gångtid frekvenserna har emellan 
satellit och mottagare. Gångtiden mäts med tidsmärken och därefter kan avståndet 
beräknas mellan satellit och mottagare. Signalens hastighet är känd (ljusets hastighet) 
och tiden känd och då vet vi avståndet (S=v*t).  Metoden har en precision på ca 10 
meter. 

 

3.1.2 DGPS 

 
För att uppnå en högre noggrannhet använder man relativ mätning. Man använder två 
eller flera mottagare som samtidigt mäter mot samma satelliter. Om mottagarna inte är 
placerade för långt ifrån varandra så kommer felen i avstånden till satelliterna att ta ut 
varandra dvs bli lika stora på alla mottagare. Går att använda både på bärvågsmätning 
och kodmätning. Numera används det ofta fasta referensstationer som är stationer med 
kända positioner där GPS-observationsdata registreras kontinuerligt för att kunna 
distribueras till användare inom närområdet. Man behöver i princip bara en GPS-
mottagare. Numera sänds vanligtvis korrektionerna i realtid från referensstationerna 
istället för direkta observationsdata. Denna metod där korrektionerna erhålls direkt 
kallas för DGPS (Differentiell GPS). Denna mätmetod är enkel att använda och täcker 
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stora mätområden, den är även okänslig för signalavbrott. Denna typ av mätning ger en 
noggrannhet på någon meter när. Man kan abonnera på tjänsten som drivs av Cartesia 
Informationsteknik AB. Tjänsten kallas för Epos. 

 

3.1.3 RTK 

 
Real Time Kinematic är en relativ bärvågsmätning med GPS-mottagaren i rörelse, man 
får korrektionerna i realtid direkt i fält. Denna metod kräver att man har tillgång till två 
GPS mottagare, en som används till som referensstation och en som används till en så 
kallad rover. Referensstationen etableras över en känd punkt och för att överförningen 
av korrektioner skall kunna genomföras måste man ha ett GSM-modem eller ett 
radiomodem. [1] 

 

3.1.4 NRTK 

 
För att kunna täcka ett större område och för att kunna utesluta felkällor som t ex 
atmosfärspåverkan kan man använda flera referensstationer i ett nätverk. Rovern får då 
inte bara data från referensstationen utan även korrektioner för den sfäriska påverkan 
som kan tänkas tillkomma. NRTK-systemet håller i nuläget på att byggas upp i Sverige. 
Tanken är att landet skall delas upp i trianglar och data bearbetas i realtid för varje 
triangel. Överföringen av den ungefärliga positionen erhålls ur absolut kodmätning. 
Positionen som mottagaren har sänds via GSM-länk till Swepos driftledningscentral 
som väljer den triangel som mottagaren befinner sig i. Korrektionerna förbättras då de 
är uträknade för den triangel där man befinner sig. Utrustningen består i en GPS-
mottagare med ett GSM-modem. NRTK-mätningarna ger en noggrannhet på 
centimeternivå (teoretisk millimeternivå) [1]. 

 
 

3.2 Grunder för GPS mätning 
När man utför relativ mätning är syftet att öka noggrannheten i mätningarna. Relativ 
mätning bygger på att man använder sig av minst två GPS mottagare. En (eller flera) av 
dessa används som referens och den andra kalls för rover. Principen är att 
referensstationen står placerad över en känd punkt och att samtidig mätning görs med 
rovern.  

Genom att mätningen utförs vid samma tidpunkt kan man eliminera vissa av de fel som 
signalen från GPS systemet ger (atmosfärspåverkan m.m). Bilden nedan visar en enkel 
förklaring av relativ mätning: 
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Genom att referensstationen står över en känd punkt och samtidigt erhåller positionsdata 
från satellitsystemet kan skillnaden mellan känd position och erhållen position beräknas 
(dX, dY, dZ). I det här fallet är dX = -2, dY = -2, dZ = -1 och genom att dessa 
korrektioner används på mätningarna med rovern (över okänd punkt) kan man förbättra 
mätresultatet avsevärt. I praktiken är detta en mer avancerad beräkning men detta är 
grundtekniken. 

Korrektionerna kan antingen erhållas direkt i fält med t ex RTK eller beräknas i 
efterhand (statisk mätning). Man använder sig då av radiolänk eller ett GSM modem för 
att upprätthålla kontakt mellan referens och rover.  

3.2.1 Transformationsproblematik 

Oavsett noggrannheten i mätmetoden finns det i de flesta GPS mätningssammanhang ett 
återkommande problem, nämligen vilket referenssystem som används. GPS systemets 
referenssystem är det globala WGS 1984. I detta system använder man sig av en 
ellipsoid för att beskriva medelhavsytan. I lokala system som t ex RT90 har man 
bestämt höjden över havet genom noggrann avvägning. När man utför en avvägning 
horisonterar man instrumentet med hjälp av ett vattenpass (rörlibell). Eftersom 
vattenpasset är beroende av tyngdkraften är tanken att man lodar instrumentet rakt ner 
mot jordens tyngdpunkt. I verkligheten finns det dock variationer i jordens tyngdkraft 
till följd av massvariationer i jordens inre. Bilden nedan visar ett något överdrivet 
exempel, avvägning vid foten av ett högt berg. 
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På grund av den stora massan i berget bildar den tänkta medelhavsytan (geoiden) en 
”uppförsbacke” i riktning mot bergstoppen. När avvägningsinstrumentet horisonteras 
görs detta parallellt med geoiden och alltså inte i riktning mot jordens verkliga 
tyngdpunkt. Ett höjdsystem som baseras på avvägda höjder blir därför fullt av ”kullar”. 
För att kunna beskriva denna ojämna yta använder man sig av en geoidmodell. Vid 
praktisk GPS mätning erhåller man som tidigare nämnts höjder över ellipsoiden. När 
man skall använda sig av GPS mätningar i ett lokalt system är det största problemet att 
kombinera avvägda höjder (som påverkas av tyngdkraften) med GPS mätta höjder vilka 
är totalt opåverkade av denna. Istället för att beskriva detta principiellt tar vi ett exempel 
och diskuterar detta: 

 
Bild från: http://swepos.lmv.lm.se/files/mittost/anv_sem_041125_Mullsj%C3%B6.pdf 
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Om vi tar det från början så kan vi se att GPS koordinaterna i denna mätning levereras i 
SWEREF99. Det första momentet blir därför att transformera de geocentriska 
SWEREF99 koordinaterna till geodetiska koordinater (latitud, longitud och 
ellipsoidhöjd). Detta görs i regel direkt i GPS mottagaren så man behöver inte engagera 
sig för mycket i detta. Som tidigare nämnts används WGS84 av GPS systemet. Om man 
tar emot korrektioner från t ex SWEPOS hamnar man trots detta direkt i SWEREF99 
och ingen transformation behöver därför göras mellan dessa system. Nästa steg är att 
transformera SWEREF99 koordinaterna till något lokalt system. Transformationen som 
beskrivs ovan kan göras med hjälp av t ex LMV´s program GTRANS.  

3.3 Mätning mot SWEPOS 
Mätresultaten importerades som rådata till Leica SKI PRO och koordinaterna erhölls i 
SWEREF99. Transformationssambandet SWEREF99 – RT90 7.5 gon V RH00 
importerades från GPS utrustningen och användes i SKI PRO. Detta gav ett 
tillfredsställande resultat varför GTRANS inte behövde användas för dessa mätningar. 
Avvikelsen mellan dessa mätningar och de kända punkterna redovisas i tabellen nedan: 

 
Jämförelse - GPS mätning i SWEPOS och "kända" punkter   
Punkt ID dX dY dZ Horisontellt avstånd Lutande längd 
p4 0,039 -0,033 0,038 0,051088159 0,063
6325 0,035 -0,039 0,005 0,05240229 0,052640289
p6 0,045 -0,039 0,027 0,0595483 0,066
p5 0,033 -0,036 0,04 0,048836462 0,063

 

Dessa mätningar klarar HMK´s toleranskrav med 50 % tillägg (kontroll från olika 
stationer) som medger 4,5 cm i höjd och 1 dm i plan. Vi kan däför förvänta oss en bra 
noggrannhet i de mätningar som utförts med SWEPOS. 

3.4 Mätning mot Trollhättan Kommuns fasta referensstation 
(T350). 

Även dessa mätningar importerades som rådata till SKI PRO. Vi hade inte tillgång till 
Trollhättan kommuns geoidmodell som är en lokal förbättring av SWEN98L. Vi fick 
därför använda oss av den rikstäckande geoidmodellen (SWEN98L). T350´s position är 
bestämd i SWEREF93 och korrektionerna levereras alltså inte i WGS84 som man påstår 
på Trollhättan kommuns hemsida [1]. Transformationen utfördes i GTRANS genom att 
SWEREF93 koordinaterna (latitud, longitud, ellipsoidhöjd) kopierades över till en K- fil 
för att beräknas i GTRANS. Följande transformationssamband användes därefter i 
GTRANS: 

--------------------------------------------------------------------------- 

Från: SWEREF 93, lat long och höjd över ellipsoid GRS 1980 
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Till: RT 90 2.5 gon V och höjder i RH 70. 

Geoidhöjder interpoleras från SWEN 98L grid. 

----------------------------------------------------------- 

Överräkning mellan SYSTEM: 

 RT 90 2.5 gon V 0:-15-> RT 90 7.5 gon V 0:-15 RH 00 

-------------------------------------------------------------------------- 

Observera att man i sista steget kan förledas att tro att höjderna ”transformeras”. Detta 
görs dock inte i detta steg utan samma höjder följer med hela vägen sedan 
geoidseparationen interpolerats. Man hamnar direkt i RH00 (istället för RH70 som 
GTRANS påstår). Detta eftersom T350 är bestämd i RH00. Resonemanget förutsätter 
då givetvis att Trollhättan enhetligt använder sig av samma transformationssamband. 

3.4.1 Kontroll av transformationsväg 

För att vara säkra på att den valda transformationsvägen överensstämmer med den 
transformation som kommunen använder vid GPS mätning användes följande metod: 

Först gjordes mätning i fält med kommunens transformation (RT90 7.5 gon V geoid). 
Därefter importerades koordinaterna till GEO utan att transformeras. Följande 
koordinater erhölls: 

6325:  6 449 141,415  1 563 580,956  76,716 

6324:  6 449 247,888  1 563 883,437  77,074 

Därefter importerades samma mätvärden till SKI PRO som rådata (SWEREF93 lat long 
ellipsoidhöjd) och transformerades med GTRANS som tidigare. Resultatet efter 
transformation är följande: 

6325:  6449141.415    1563580.956  76.717 

6324:  6449247.888    1563883.437    77.075 

Det är tydligt att det är i princip samma transformationssamband. Den millimeter som 
skiljer höjderna åt beror troligtvis på skillnaden mellan SWEN98L och Trollhättans 
lokala geoidmodell. Hur som helst är en millimeter försumbart när våra mätningar 
utförs på 13 km avstånd från T350 och därför inte har bättre noggrannhet än 5-15 cm 
[4]. 
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3.4.2 Stickprovskontroll av mätningar mot T350 

 
Jämförelse - GPS mätning mot T350 och "kända" punkter 
SWEN98L höjder   
Punkt ID dX dY dZ Horisontellt avstånd Lutande längd 
6325 0,053 -0,001 0,033 0,053009433 0,062441973
6324 0,05 0,006 0,014 0,050358713 0,052268537
6326 0,037 -0,011 0,083 0,038600518 0,091536878
p5 0,014 0,022 0,055 0,02607681 0,060868711
p4 0,061 -0,011 0,061 0,061983869 0,08696551

 

Dessa kontrollmätningar har utförts med RTK och man kan därför förvänta sig liknande 
avvikelser i terrängmodellen då samma metod har använts. Det kan tilläggas att punkten 
6326 ligger i relativt tät vegetation vilket kan vara orsaken till den stora höjdskillnaden. 
Den maximalt tillåtna avvikelsen enligt HMK för kontroll av punkter från olika 
stationer medger ett 50 % toleranstillägg vilket ger 4,5 cm i höjd (grundtoleransen är 3 
cm)., detta överskrids i punkterna 6326, p4 och p5. Vi kan alltså med dessa stickprov 
som utgångspunkt anta att vi inte klarar detta toleranskrav för de punkter i modellen 
som mätts med RTK. 

 

4 Terrängmodell 
En terrängmodell är en geodetisk, tredimensionell modell av verkligheten. För att kunna 
skapa en sådan måste inmätningar av höjder i fält genomföras. Dessa mätdata bearbetas 
sedan i GEO för att slutligen kunna presenteras som en terrängmodell. 

 

4.1 Inmätning 
Vid inmätning för terrängmodellen använde vi oss till största delen av totalstation, Leica 
1205. Anledningen till detta är till viss del att vi hade större tillgänglighet till 
totalstation än till GPS. Men det visade sig snart att mätning med totalstation hade 
många fördelar. Bortsett från en relativt lång uppstartstid var arbetsgången med 
totalstationen snabb eftersom vi då slapp problematiken med signalbortfall. Dessutom 
blev mätningarna givetvis noggrannare och vi behövde heller inte transformera dessa 
mätdata då de i och med stationsberäkningen redan är orienterade relativt de kända 
punkterna.  
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Steg ett i fält var att hitta en lämplig plats att etablera stationen på. Faktorer man då 
måste ta hänsyn till är tillgänglighet och fri sikt till minst två (helst tre eller fler) kända 
punkter samt bra konfiguration till dessa. Dessutom vill man täcka in så stor yta som 
möjligt med en enda uppställning varför sikten över området som skall mätas in måste 
beaktas. För att etablera stationen använde vi oss av inmätningsläget i Leica 1205 och 
mätte sedan in kända punkter.  

 

Det finns tre metoder att göra en stationsetablering: inskärning, inbindning och 
skärbindning. Den metod vi använt oss av är en fri stationsetablering vilken är en 
kombination av dessa eftersom beräkningen är baserad på horisontalvinkel, 
vertikalvinkel och längd. Stationsetablering med fri station är fördelaktig ur 
noggranhetssynpunkt då man slipper centreringsfelet som kan uppkomma vid 
uppställning över känd punkt. Den fria stationens läge interpoleras från 
omkringliggande kända punkter. Beräkningen gjordes i GEO med sträng utjämning 
enligt minsta kvadrat-metoden (mk-metoden). [3] 
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Vid inmätning av mätdata för terrängmodellen gjorde vi en typ av rutavvägning över 
hela golfbanan. Rent praktiskt innebar detta att vi täckte in hela banan med raka linjer 
med 10 meter mellan varje punkt i linjen och 10 till 20 meters avstånd mellan linjerna. 
Denna metod innebär en begränsad noggrannhet i återgivningen av terrängens verkliga 
form vid större höjdvariationer på små ytor som till exempel bunkrar och diken. Detta 
löste vi genom att komplettera med detaljerade inmätningar av brytlinjer på dessa 

områden. Vid till exempel inmätning av 
en kulle är det viktigt att mäta runt foten 
på hela kullen, en linje i form av en 
cirkel runt brytlinjen i mitten, det vill 
säga där kullen planar ut mot toppen 
samt en liten ring eller linje på toppen. 
Se exempel på detta i figuren till vänster. 
Denna metod tillämpade vi både vid 
mätning med totalstation och GPS. 

 

Exempel på brytlinjer vid inmätning av 
bunker. 

4.2 Bearbetning av mätdata 
För att bearbeta mätdata från fältmätningarna använde vi GEO. Alla bakåtobjekt, det 
vill säga de punkter vi erhållit från Trollhättans kommun och de nypunkter vi själva 
skapat sparades som en geo-fil. Denna fil användes under ”filer med kända punkter” i 
projektinställningarna. Detta är en förutsättning för att fri station sedan skall kunna 
beräknas på inmätningarna. Vid mätning med totalstation registreras horisontalvinkel, 
vertikalvinkel och längd till de kända punkterna från stationspunkten och genom 
skärbindning, inbindning eller inskärning eller en kombination av dessa kan man 
beräkna stationspunktens koordinater. Beräkningen görs genom öppna en inmätningsfil, 
plm-fil, och sedan göra en autoberäkning av fri station med minsta kvadratmetoden. Då 
skapas en geo-fil där inmätta punkter är koordinatbestämda. 
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4.2.1 Redigering av geo-fil 

I den skapade geo-filen redigerade vi alla punkter och linjer manuellt så att lämplig 
triangelbildning uppstod när terrängmodellen skapades. När många linjer mäts i samma 
jobb-fil är det praktiskt att döpa punktnumren i tusental. Exempel, linje 1 har 
punktnummer 1001, 1002, 1003 och så vidare och linje 2 har punktnummer 2001, 2002, 
2003… Detta underlättar hanteringen av punkter i GEO då man lätt kan se vilka punkter 
som tillhör en viss linje. Se exempel på redigering i GEO nedan.  

 

Den vänstra bilden illustrerar hur linjedragningen är gjord i fält. I bilden till höger visas 
hur redigering i GEO’s grafiska läge är gjord för att passa triangelbildningen i samband 
med bildandet av terrängmodellen.  

När alla linjer är redigerade kan en terrängmodell skapas i GEO. Den tredimensionella 
modellen bygger på triangelbildning mellan linjerna vars punkter utgör triangelhörnen. 
Varje triangel betraktas som helt plan, men tillsammans skapar trianglarnas varierande 
lutning själva modellen.  
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Bilden ovan illustrerar en liten kulle där en punkt i mitten har fått fel höjd på grund av 
en felaktigt angiven signalhöjd.  

5 Inmätning av underjordiska ledningar m.m. 
Efter kontakt med Vattenfall Energi och Telia var dessa ute och markerade var el- och 
teleledningarna var dragna. Vid inmätningen närvarade Leif Eriksson (greenkeeper) och 
anvisade i vilken riktning ledningarna gick. Det hade varit svårt att få klarhet i detta 
utan hjälp från banpersonal med kunskap om området. Leif visade också var 
vattenstammar och dräneringsrör fanns så att dessa också kunde mätas in. Inmätningen 
gjordes med GPS. Vissa markeringar av ledningarna befann sig i tät vegetation och 
dessa mättes in trots dåligt GDOP (med Leif Erikssons vetskap). Resultatet av dessa 
mätningar leveredes i AutoCAD, GEO och PDF format till Trollhättans GK. En 
koordinatförteckning i Excel format bifogades till PDF ritningen. Resultatet kan även 
erhållas på skiva från Einar Hunnes på institutionen för teknik/HTU. 
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6 Resultat 
Beträffande GPS mätningarna blev resultatet inte helt tillfredsställande, dock godkänt 
med tanke på syftet med mätningarna. Orsaken till detta var dels det stora avståndet till 
referensstationen och dels osäkerhet beträffande transformationssambanden. För att 
förbättra mätningarna kunde ett antal statiska mätningar över de kända punkterna gjorts 
för att ta fram bättre transformationssamband än de vi använt oss av. På grund av 
konkurrensen om GPS utrustningen saknades tyvärr tid för detta. 

När det gäller mätningarna med totalstation klarade vi HMK´s krav för nätutjämningar. 
Beträffande inmätningen av terrängmodellen har inga kontroller gjorts förutom 
sedvanlig inmätning av en känd punkt innan mätningarna avslutats. 

Vi hann med att mäta in i stort sett hela golfbanan samt underjordiska ledningar mm. De 
ljusblåa fläckarna i bilden är tät terräng som ändå inte behöver dräneras. De mörkblåa 
partierna visar en referensyta med 73,6 meters höjd vilket är den ungefärliga 
vattennivån i sjön. Terrängmodellen samt inmätta ledningar m.m. finns lagrade på CD 
skiva och kan erhållas från HTU. 
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7 Slutord / Kommentarer 
När det gäller instrumentval för ett projekt av den här typen tycker vi att totalstation är 
det bästa valet. Nackdelen med att använda sig av totalstation är att man måste ha sikt 
dels till de kända punkter som skall användas vid stationsetableringen och dels till alla 
detaljer som skall mätas in. Om man inte har sikt mot tillräckligt många kända punkter 
måste man sätta ut nypunkter. Man behöver dessutom ofta göra en ny stationsetablering 
för att kunna mäta in detaljer som varit skymda från den aktuella stationen. Trots att det 
krävs en del arbete innan man kommer igång med totalstationen har vi uppfattat det som 
att den är effektivare när man väl börjat mäta, beträffande noggrannheten och i vårt fall 
även när det gäller efterbearbetningen.  

Fördelen med GPS mätning är att det går snabbt att komma igång och att man kan röra 
sig fritt över öppna ytor. Till nackdelarna hör att man lätt tappar kontakten med 
satelliterna så fort man kommer i närheten av ett högt träd eller liknande. En annan 
nackdel är den låga höjdnoggrannheten, särskilt med RTK mätning på ett så stort 
avstånd från referensstationen.  

Eftersom vi inte hade klarhet i vilket transformationssamband vi skulle använda i fält 
var vi tvungna att efterberäkna detta. Detta var ett större problem än vi hade väntat oss 
eftersom vi inte kunde få information om detta vare sig från HTU eller från Trollhättans 
kommun. Vi fick därför prova oss fram vilket var tidskrävande. Vi kom i slutändan fram 
till att Trollhättans fasta referensstation är bestämd i SWEREF93 och således sänder 
korrektioner i detta system. Geoidmodellen som används är SWEN98L eller en lokal 
förbättring av denna. När det gäller Väst-RTK är det SWEREF99 och SWEN01L som 
används så det gäller att inte förväxla mätningar mot Väst-RTK och mätningar mot 
T350.  

Resultatet av samtliga mätningar finns på en CD skiva som kan erhållas från Einar 
Hunnes på HTU. 
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7.1 Analys av resultat 
Med hjälp av att lägga upp en referensyta i terrängmodellen kan man se vad som skulle 
hända om vattennivån i sjön stiger. Bilden nedan visar hur det skulle se ut på banan om 
vattennivån stiger med 0,8 m. 

 
Det som är intressant med en ökning om just 0,8 m är att vattnet då tar sig över 
skyddsvallarna som tidigare byggts upp. Den röda pilen visar var vattnet rinner över 
dessa vallar. Vi avstår dock från att göra några djupare hydrologiska analyser av 
resultatet eftersom det inte tillhör vårt fackområde och inte heller ingår i uppgiften. 
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Bilaga 1 

A Horisontell nätutjämning 
 
Horisontell nätutjämning     Skapad: 2005-05-

24 
Nätutjämningsfil: C:\Exjobb\GEO Projekt\Nätberäkningar\hela nätet med alla punkter ok.hna 
Beräkning: Utjämning Metod: Absolut anslutning   
          
Antal observationer: 105   Kontrollerbarhet: 0,55 
Antal obekanta: 47   Min tillåtna (HMK): 0,5 
Rangdefekt: 0       
Redundans: 58   Grundmedelfel: 0,34 
      Max tillåtna (HMK): 1,16 
          
Apriorifel         
(Notera: Dessa är de senast använda standardinställningarna, värden kan skilja vid enskilda mätningar) 

Riktningar: 0,0008   Antal helsatser: 2 
Orienterade 

riktningar: 
0,002   Antal helsatser: 2 

Längder: 0,005  + 3,000 ppm     
      Koordinater: 0,02 

Centrering: 0,003   Koordinatdifferenser: 0,005 
          
Standardiserade residualer       

Sigmanivå Värde Antal 
observationer 

Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 

1 0 64 60,95 67,69 
2 0 30 89,52 95,24 
3 0 5 94,29 99,6 
0 0 1 95,24 100 
? Ej 

beräkningsbar 
5 100   

 
Horisontell nätutjämning, Kända punkter   Skapad: 

2005-05-24 
            
Antal punkter: 5         

            
Punkt X Y a-axel b-axel vinkel 

Centreringsfel.     sX sY a/b 
6316 6449676,819 1564249,232 0 0 50 
0,003     0 0   
            
6317 6449686,074 1563902,42 0 0 50 
0,003     0 0   
            
6322 6449747,629 1564847,483 0 0 50 
0,003     0 0   
            
6324 6449247,909 1563883,457 0 0 50 
0,003     0 0   
            
6326 6449363,166 1563708,567 0 0 50 
0,003     0 0   
            

Horisontell nätutjämning, Nypunkter     Skapad: 
2005-05-24 

            
Antal punkter: 12         
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Punkt X Y a-axel b-axel vinkel 
Centreringsfel.     sX sY a/b 

fri10 6449542,222 1564028,121 0,001 0,001 59,4145 
0,003     0,001 0,001 0,657 
            
fri100 6449792,903 1564817,513 0,002 0,002 22,4627 
0,003     0,002 0,002 0,651 
            
fri500 6449697,8 1564328,615 0,001 0,001 65,4929 
0,003     0,001 0,001 0,728 
            
p1 6449587,135 1564244,491 0,001 0,001 56,0161 
0,003     0,001 0,001 0,82 
            
p2 6449385,788 1563781,035 0,001 0,001 184,3093 
0,003     0,001 0,001 0,679 
            
p4 6449278,776 1563755,933 0,001 0,001 66,0789 
0,003     0,001 0,001 0,558 
            
p5 6449745,275 1564332,054 0,001 0,001 55,6715 
0,003     0,001 0,001 0,883 
            
p6 6449815,908 1564579,949 0,002 0,001 185,3806 
0,003     0,002 0,001 0,618 
            
p7 6449837,869 1564701,817 0,002 0,001 184,7799 
0,003     0,002 0,001 0,651 
            
p8 6449742,597 1564728,459 0,002 0,002 11,3677 
0,003     0,002 0,002 0,78 
            
st1 6449500,765 1563918,026 0,001 0,001 189,0766 
0,003     0,001 0,001 0,628 
            
st2 6449408,76 1563674,672 0,001 0,001 23,5742 
0,003     0,001 0,001 0,806 

 

 

Horisontell nätutjämning, Riktningar   Skapad: 2005-
05-24 

            
      Från punkt Till punkt   

Max residual: -0,002   6316 p1   
Max std residual: -4,132   6316 p1   

            
Antal stationer: 23         

Antal riktningar: 48         
            

Typ Från punkt Värde Residual Utj.riktning Std Residual 
  Till  punkt Apr medelfel Utj  medelfel Orienterad 

riktn 
Kontrollerbarhet 

Riktning 6326 294,9927 0 294,9927 ? 
  p2 0,0008 0,0009 80,7372 *!*   0,000 
            
Riktning p2 207,1959 -0,0001 207,1958 -0,87 
  st1 0,0008 0,0004 55,5479 *!*   0,057 
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Riktning p2 32,3848 0,0004 32,3852 0,87 
  6326 0,0008 0,0008 280,7372 *!*   0,222 
            
Riktning st1 34,1871 -0,0001 34,187 -0,663 
  6317 0,0008 0,0004 394,6512 *!*   0,119 
            
Riktning st1 248,186 -0,0003 248,1857 -1,373 
  6324 0,0008 0,0003 208,6499 *!*   0,343 
            
Riktning st1 295,0831 0,0006 295,0837 1,814 
  p2 0,0008 0,0003 255,5479  *?*   0,448 
            
Riktning 6326 236,7716 -0,001 236,7706 -1,525 
  st2 0,0008 0,001 359,3034 *!*   0,289 
            
Riktning 6326 44,9063 0,0004 44,9067 1,525 
  p4 0,0008 0,0007 167,4395 *!*   0,110 
            
Riktning p2 367,4769 -0,0004 367,4765 -0,725 
  6326 0,0008 0,0007 280,7372  *?*   0,417 
            
Riktning p2 0,2808 0,0002 0,281 0,725 
  st2 0,0008 0,0006 313,5418 *!*   0,223 
            
Riktning st2 219,5913 0,0002 219,5915 0,566 
  p2 0,0008 0,0006 113,5418 *!*   0,168 
            
Riktning st2 265,3536 -0,0005 265,3531 -0,566 
  6326 0,0008 0,0008 159,3034  *?*   0,540 
            
Riktning p2 234,1308 0,0005 234,1313 0,869 
  6326 0,0008 0,0007 280,7372  *?*   0,465 
            
Riktning p2 168,0624 -0,0003 168,0621 -0,869 
  p4 0,0008 0,0006 214,668 *!*   0,244 
            
Riktning 6326 358,1909 0,0006 358,1915 1,123 
  p2 0,0008 0,0007 80,7372  *?*   0,402 
            
Riktning 6326 44,8942 -0,0004 44,8938 -1,123 
  p4 0,0008 0,0006 167,4395 *!*   0,262 
            
Riktning p4 302,0849 0 302,0849 ? 
  6324 0,0008 0,0006 115,1185 *!*   0,000 
            
Riktning p4 277,9829 0,0003 277,9832 0,752 
  p2 0,0008 0,0005 14,668 *!*   0,342 
            
Riktning p4 230,755 -0,0004 230,7546 -0,752 
  6326 0,0008 0,0006 367,4395  *?*   0,424 
            
Riktning fri10 364,4147 -0,0001 364,4146 -0,765 
  6326 0,0006 0,0002 267,4852  *?*   0,428 
            
Riktning fri10 326,0131 0,0001 326,0132 0,706 
  6324 0,0006 0,0002 229,0839  *?*   0,491 
            
Riktning fri10 183,9004 -0,0006 183,8998 *?*   -2,406 
  p1 0,0006 0,0003 86,9705  *?*   0,454 
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Riktning fri10 162,1177 0,0005 162,1182 *?*   2,444 
  6316 0,0006 0,0003 65,1888  *?*   0,378 
            
Riktning p1 281,6269 -0,0002 281,6267 -1,487 
  fri10 0,0006 0,0003 286,9705 *!*   0,206 
            
Riktning p1 26,8489 0,0003 26,8492 1,487 
  p5 0,0006 0,0004 32,193 *!*   0,275 
            
Riktning 6316 273,0291 *!*   -0,0020 273,0271 *!*   -4,132 
  p1 0,0006 0,0006 203,3625  *?*   0,403 
            
Riktning 6316 334,8531 0,0004 334,8535 *?*   2,614 
  fri10 0,0006 0,0003 265,1888 *!*   0,187 
            
Riktning 6316 125,6923 0 125,6923 -0,007 
  p5 0,0006 0,0005 56,0277 *!*   0,348 
            
Riktning p5 113,2678 0 113,2678 ? 
  p1 0,0006 0,0004 232,193 *!*   0,000 
            
Riktning fri500 80,2604 0,0003 80,2607 0,511 
  6316 0,0006 0,0006 283,5502  *?*   0,442 
            
Riktning fri500 38,0896 -0,0001 38,0895 -0,309 
  p1 0,0006 0,0004 241,379  *?*   0,360 
            
Riktning fri500 268,7436 0,0003 268,7439 1,56 
  p6 0,0006 0,0003 72,0334 *!*   0,284 
            
Riktning fri500 273,853 -0,0002 273,8528 -1,364 
  p7 0,0006 0,0002 77,1423 *!*   0,273 
            
Riktning p5 384,1396 *!*   -0,0020 384,1376 *?*   -2,230 
  fri500 0,0006 0,0011 204,6035  *?*   0,402 
            
Riktning p5 261,8631 0,0001 261,8632 *?*   2,230 
  p6 0,0006 0,0003 82,329 *!*   0,022 
            
Riktning p6 22,4687 -0,0001 22,4686 -0,348 
  fri500 0,0006 0,0002 272,0334  *?*   0,383 
            
Riktning p6 32,7642 0,0001 32,7643 0,348 
  p5 0,0006 0,0002 282,329  *?*   0,418 
            
Riktning p7 180,3996 -0,0001 180,3995 -1,852 
  p5 0,0006 0,0003 284,3794 *!*   0,043 
            
Riktning p7 78,6608 0,0007 78,6615 1,852 
  p8 0,0006 0,0006 182,6414 *!*   0,288 
            
Riktning p8 69,721 0,0002 69,7212 1,181 
  p6 0,0006 0,0004 329,1921 *!*   0,218 
            
Riktning p8 123,1711 -0,0006 123,1705 -1,181 
  p7 0,0006 0,0005 382,6414  *?*   0,528 
            
Riktning p7 318,0153 0 318,0153 0,1 
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  p6 0,0006 0,0005 288,6498 *!*   0,255 
            
Riktning p7 212,0076 -0,0007 212,0069 -1,388 
  p8 0,0006 0,0005 182,6414  *?*   0,469 
            
Riktning p7 152,964 0,0004 152,9644 1,636 
  fri100 0,0006 0,0005 123,5988 *!*   0,197 
            
Riktning p6 146,0291 0 146,0291 ? 
  p8 0,0006 0,0004 129,1921 *!*   0,000 
            
Riktning p8 203,0642 0,0002 203,0644 1,555 
  p6 0,0006 0,0004 329,1921 *!*   0,088 
            
Riktning p8 341,1372 -0,0005 341,1367 -1,555 
  fri100 0,0006 0,0006 67,2644 *!*   0,199 
            
Riktning 6322 369,908 0 369,908 ? 
  fri100 0,0006 0,0012 362,7737 *!*   0,000 

 

Horisontell nätutjämning, längder   Skapad: 2005-
05-24 

          
      Från punkt Till punkt 

Max residual: 0,003   st1 6324 
Max std residual: 1,824   st1 6324 

          
Antal längder: 57       

          
Från punkt Värde Residual Utj värde Std Residual 
Till  punkt Apr  medelfel Utj medelfel   Kontrollerbarhet 

6326 75,915 0,002 75,917 0,999 
p2 0,005 0,001   0,909 
          
p2 178,848 -0,001 178,847 -0,332 
st1 0,006 0,001   0,81 
          
p2 75,915 0,002 75,917 0,999 
6326 0,005 0,001   0,909 
          
st1 185,965 0 185,965 -0,204 
6317 0,006 0,001    *?*   0,681 
          
st1 250,612 0,001 250,613 0,333 
6326 0,006 0,001   0,843 
          
st1 255,205 0,003 255,208 1,824 
6324 0,006 0,001    *?*   0,697 
          
st1 178,849 -0,002 178,847 -0,817 
p2 0,006 0,001   0,81 
          
6326 75,916 0,001 75,917 0,473 
p2 0,005 0,001   0,909 
          
6326 56,812 0,001 56,813 0,368 
st2 0,005 0,001   0,728 
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6326 96,775 -0,001 96,774 -0,392 
p4 0,005 0,001   0,846 
          
p2 75,916 0,001 75,917 0,473 
6326 0,005 0,001   0,909 
          
p2 108,818 -0,003 108,815 -1,652 
st2 0,005 0,001   0,765 
          
st2 108,817 -0,002 108,815 -1,078 
p2 0,005 0,001   0,765 
          
st2 56,811 0,002 56,813 0,956 
6326 0,005 0,001   0,728 
          
p2 75,916 0,001 75,917 0,473 
6326 0,005 0,001   0,909 
          
p2 109,917 0 109,917 -0,13 
p4 0,005 0,001   0,793 
          
6326 75,919 -0,002 75,917 -1,107 
p2 0,005 0,001   0,909 
          
6326 96,774 0 96,774 0,154 
p4 0,005 0,001   0,846 
          
p4 96,773 0,001 96,774 0,699 
6326 0,005 0,001   0,846 
          
p4 131,204 0,002 131,206 1,35 
6324 0,005 0,001    *?*   0,672 
          
p4 109,916 0,001 109,917 0,433 
p2 0,005 0,001   0,793 
          
p4 96,774 0 96,774 0,154 
6326 0,005 0,001   0,846 
          
fri10 220,985 -0,003 220,982 -1,426 
p1 0,006 0,001   0,744 
          
fri10 258,855 0,001 258,856 0,539 
6316 0,006 0,001   0,747 
          
p1 89,808 0,001 89,809 0,621 
6316 0,005 0,001   0,83 
          
p1 220,984 -0,002 220,982 -0,921 
fri10 0,006 0,001   0,744 
          
p1 180,762 0,002 180,764 0,901 
p5 0,006 0,001   0,797 
          
6316 89,808 0,001 89,809 0,621 
p1 0,005 0,001   0,83 
          
6316 258,855 0,001 258,856 0,539 
fri10 0,006 0,001   0,747 
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6316 107,452 -0,001 107,451 -0,535 
p5 0,005 0,001   0,762 
          
p5 107,453 -0,002 107,451 -1,11 
6316 0,005 0,001   0,762 
          
p5 180,762 0,002 180,764 0,901 
p1 0,006 0,001   0,797 
          
fri500 82,112 -0,003 82,109 -1,675 
6316 0,005 0,001   0,736 
          
fri500 139,007 0,003 139,01 1,595 
p1 0,005 0,001    *?*   0,696 
          
fri500 47,6 -0,001 47,599 -0,442 
p5 0,005 0,001   0,81 
          
fri500 277,699 0,002 277,701 0,917 
p6 0,006 0,001   0,811 
          
fri500 398,621 0 398,621 0,239 
p7 0,006 0,001   0,811 
          
p5 47,6 -0,001 47,599 -0,442 
fri500 0,005 0,001   0,81 
          
p5 257,762 -0,001 257,761 -0,64 
p6 0,006 0,001   0,816 
          
p5 381,183 -0,003 381,18 -1,27 
p7 0,006 0,001   0,816 
          
p6 123,831 0,001 123,832 0,469 
p7 0,005 0,001   0,855 
          
p6 277,699 0,002 277,701 0,917 
fri500 0,006 0,001   0,811 
          
p6 257,762 -0,001 257,761 -0,64 
p5 0,006 0,001   0,816 
          
p7 398,62 0,001 398,621 0,724 
fri500 0,006 0,001   0,811 
          
p7 381,181 -0,001 381,18 -0,304 
p5 0,006 0,001   0,816 
          
p7 123,831 0,001 123,832 0,469 
p6 0,005 0,001   0,855 
          
p7 98,928 -0,001 98,927 -0,652 
p8 0,005 0,001   0,834 
          
p8 165,62 -0,001 165,619 -0,363 
p6 0,005 0,001   0,833 
          
p8 98,928 -0,001 98,927 -0,652 
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p7 0,005 0,001   0,834 
          
p7 123,831 0,001 123,832 0,469 
p6 0,005 0,001   0,855 
          
p7 98,929 -0,002 98,927 -1,202 
p8 0,005 0,001   0,834 
          
p7 124,126 0 124,126 0,025 
fri100 0,005 0,001    *?*   0,631 
          
p6 165,62 -0,001 165,619 -0,363 
p8 0,005 0,001   0,833 
          
p6 238,673 0,002 238,675 1,181 
fri100 0,006 0,001   0,717 
          
p8 165,619 0 165,619 0,187 
p6 0,005 0,001   0,833 
          
p8 102,28 0,001 102,281 0,377 
fri100 0,005 0,001    *?*   0,627 
          
6322 54,295 0 54,295 0,196 
fri100 0,005 0,002   *!*   0,100 
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B Andra bilagans rubrik 
 
Höjdnätutjämning     Skapad: 2005-05-

24 
Nätutjämningsfil: C:\Exjobb\GEO Projekt\höjdutjämning alla.lna   
Beräkning: Utjämning Metod: Absolut anslutning   
          
Antal observationer: 51   Kontrollerbarhet: 0,71 
Antal obekanta: 15   Min tillåtna (HMK): 0,5 
Rangdefekt: 0       
Redundans: 36   Grundmedelfel: 1,05 
      Max tillåtna (HMK): 1,2 
          
Apriori medelfel         
(Notera: Dessa är de senast använda standardinställningarna, värden kan skilja vid enskilda mätningar) 

Längder: 0,005  + 3,000 ppm Instr.höjd: 0,003 
Vertikalvinklar: 0,0008   Signalhöjd: 0,003 

          
Avvägd: 0,002 för 1km dubbelavvägt tåg Höjdobservationer: 0,003 

          
Standardiserade residualer       

Sigmanivå Värde Antal 
observationer 

Ackumulerade (%) Teoretisk (%) 

1 0 32 62,75 67,43 
2 0 16 94,12 94,95 
3 0 1 96,08 99,52 
0 0 0 100 100 
? Ej beräkningsbar 2 100   

 

Höjdnätutjämning, Kända 
punkter 

Skapad: 2005-05-24 

      
Antal punkter: 15   

      
Punkt Z -Koordinat sZ 

6322 74,71 0 
      
6324 77,17 0 
      
6325 76,8 0 
      
6326 78,25 0 
      

 

Höjdnätutjämning, Nypunkter Skapad: 2005-05-24 

      
Antal punkter: 15   

      
Punkt Z -Koordinat sZ 

6316 77,462 0,004 
      
6317 85,622 0,006 
      
fri 76,85 0,003 
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fri10 76,66 0,003 
      
fri100 76,433 0,004 
      
fri500 76,387 0,004 
      
p1 76,764 0,004 
      
p2 80,164 0,003 
      
p3 79,788 0,004 
      
p4 75,955 0,006 
      
p5 75,224 0,004 
      
p6 75,122 0,004 
      
p7 80,04 0,004 
      
p8 74,001 0,005 
      
st1 76,43 0,003 

 

Höjdnätutjämning, observationer     Skapad: 2005-
05-24 

            
      Från punkt Till punkt   

Max residual: 0,012   fri500 p7   
Max std residual: 2,552   p6 fri500   

            
Antal observationer: 51         

            
Typ Från punkt Värde Residual Utj värde Std Residual 

  Till punkt Apr medelfel  Utj medelfel   Kontrollerbarhet 
Trigonometrisk p3 -1,54 0,002 -1,538 0,541 
  6326 0,005 0,004    ??   0,500 
            
Trigonometrisk 6326 1,917 -0,003 1,914 -0,866 
  p2 0,004 0,003    ??   0,631 
            
Trigonometrisk 6326 -1,821 0,001 -1,82 0,293 
  st1 0,005 0,003   0,73 
            
Trigonometrisk 6326 1,536 0,002 1,538 0,541 
  p3 0,005 0,004    ??   0,500 
            
Trigonometrisk p2 -3,737 0,003 -3,734 0,727 
  st1 0,005 0,003    ??   0,704 
            
Trigonometrisk p2 -1,911 -0,003 -1,914 -0,939 
  6326 0,004 0,003    ??   0,631 
            
Trigonometrisk st1 9,192 0 9,192 ? 
  6317 0,005 0,005   !!   0,000 
            
Trigonometrisk st1 1,819 0,001 1,82 0,154 
  6326 0,005 0,003   0,73 
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Trigonometrisk st1 0,332 0,001 0,333 0,297 
  p1 0,006 0,004    ??   0,600 
            
Trigonometrisk st1 3,731 0,003 3,734 0,64 
  p2 0,005 0,003    ??   0,704 
            
Trigonometrisk 6322 1,72 0,003 1,723 1,518 
  fri100 0,004 0,004   !!   0,246 
            
Trigonometrisk p6 -1,127 0,006 -1,121 1,274 
  p8 0,005 0,003   0,759 
            
Trigonometrisk p6 1,316 -0,005 1,311 -1,518 
  fri100 0,005 0,004    ??   0,385 
            
Trigonometrisk p7 -4,918 0 -4,918 -0,037 
  p6 0,005 0,002   0,813 
            
Trigonometrisk p7 -6,041 0,002 -6,039 0,453 
  p8 0,004 0,002   0,74 
            
Trigonometrisk p8 1,114 0,007 1,121 1,58 
  p6 0,005 0,003   0,759 
            
Trigonometrisk p8 6,034 0,005 6,039 1,492 
  p7 0,004 0,002   0,74 
            
Trigonometrisk p7 -4,821 0,005 -4,816 0,91 
  p5 0,006 0,003   0,774 
            
Trigonometrisk p7 -4,918 0 -4,918 -0,037 
  p6 0,005 0,002   0,813 
            
Trigonometrisk p7 -6,044 0,005 -6,039 1,287 
  p8 0,004 0,002   0,74 
            
Trigonometrisk p6 4,92 -0,002 4,918 -0,387 
  p7 0,005 0,002   0,813 
            
Trigonometrisk p6 1,253 ??   0,012 1,265 ??   2,552 
  fri500 0,005 0,003   0,769 
            
Trigonometrisk p6 0,099 0,003 0,102 0,692 
  p5 0,005 0,002   0,781 
            
Trigonometrisk fri500 1,071 0,004 1,075 1,136 
  6316 0,004 0,002    ??   0,703 
            
Trigonometrisk fri500 0,379 -0,002 0,377 -0,436 
  p1 0,005 0,002   0,792 
            
Trigonometrisk fri500 -1,162 -0,001 -1,163 -0,139 
  p5 0,004 0,002   0,76 
            
Trigonometrisk fri500 -1,269 0,004 -1,265 0,937 
  p6 0,005 0,003   0,769 
            
Trigonometrisk fri500 3,641 0,012 3,653 1,873 
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  p7 0,007 0,003   0,827 
            
Trigonometrisk p5 1,161 0,002 1,163 0,413 
  fri500 0,004 0,002   0,76 
            
Trigonometrisk p5 -0,105 0,003 -0,102 0,607 
  p6 0,005 0,002   0,781 
            
Trigonometrisk fri10 0,506 0,004 0,51 0,819 
  6324 0,006 0,003    ??   0,690 
            
Trigonometrisk fri10 0,099 0,005 0,104 1,085 
  p1 0,005 0,002   0,783 
            
Trigonometrisk p1 0,701 -0,003 0,698 -0,782 
  6316 0,004 0,002   0,835 
            
Trigonometrisk p1 -0,112 0,008 -0,104 1,725 
  fri10 0,005 0,002   0,783 
            
Trigonometrisk p1 -1,539 0 -1,539 -0,097 
  p5 0,005 0,002   0,88 
            
Trigonometrisk 6316 -0,696 -0,002 -0,698 -0,527 
  p1 0,004 0,002   0,835 
            
Trigonometrisk 6316 -2,242 0,005 -2,237 1,173 
  p5 0,004 0,002   0,844 
            
Trigonometrisk p5 2,234 0,003 2,237 0,908 
  6316 0,004 0,002   0,844 
            
Trigonometrisk p5 1,538 0,001 1,539 0,301 
  p1 0,005 0,002   0,88 
            
Trigonometrisk fri10 0,506 0,004 0,51 0,819 
  6324 0,006 0,003    ??   0,690 
            
Trigonometrisk fri10 0,099 0,005 0,104 1,085 
  p1 0,005 0,002   0,783 
            
Trigonometrisk p1 0,701 -0,003 0,698 -0,782 
  6316 0,004 0,002   0,835 
            
Trigonometrisk p1 -0,112 0,008 -0,104 1,725 
  fri10 0,005 0,002   0,783 
            
Trigonometrisk p1 -1,539 0 -1,539 -0,097 
  p5 0,005 0,002   0,88 
            
Trigonometrisk 6316 -0,696 -0,002 -0,698 -0,527 
  p1 0,004 0,002   0,835 
            
Trigonometrisk 6316 -2,242 0,005 -2,237 1,173 
  p5 0,004 0,002   0,844 
            
Trigonometrisk p5 2,234 0,003 2,237 0,908 
  6316 0,004 0,002   0,844 
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Trigonometrisk p5 1,538 0,001 1,539 0,301 
  p1 0,005 0,002   0,88 
            
Trigonometrisk fri 0,326 -0,006 0,32 -1,504 
  6324 0,005 0,003    ??   0,560 
            
Trigonometrisk fri -0,895 0 -0,895 ? 
  p4 0,005 0,005   !!   0,000 
            
Trigonometrisk fri -0,054 0,005 -0,05 1,504 
  6325 0,004 0,003    ??   0,440 

 

Höjdnätutjämning, flermätta observationer   Skapad: 
2005-05-24 

              
      Från punkt Till punkt     

Största 
spridning: 

?? 3 /   
0,016 

  fri500 p6     

Största slutn.fel: 0   6324 fri10     
              
Gränsvärdet på spridningen är 2.8 ggr a priori-standardavvikelsen för mätningen   
Gränsvärdet på slutningsfel på medelvärdet är 1 ggr a priori-standardavvikelsen för mätningen 
              

Från punkt Till Punkt Antal 
mätn. 

Största 
värde 

Minsta 
värde 

Spridning Gränsvärde 

      Medelvärde   Slutningsfel Gränsvärde 
6316 fri500 1 -1,071   *** 0,011 
              
6316 p1 4 -0,696 -0,701 0 0,011 
      -0,699   0 0,004 
              
6316 p5 4 -2,234 -2,242 0 0,011 
      -2,238   0 0,004 
              
6317 st1 1 -9,192   *** 0,014 
              
6322 fri100 1 1,72   *** 0,011 
              
6324 fri 1 -0,326   *** 0,014 
              
6324 fri10 2 -0,506 -0,506 0 0,017 
      -0,506   0 0,006 
              
6325 fri 1 0,054   *** 0,012 
              
6326 p2 2 1,917 1,911 0 0,011 
      1,914   0 0,004 
              
6326 p3 2 1,54 1,536 0 0,014 
      1,538   0 0,005 
              
6326 st1 2 -1,819 -1,821 0 0,014 
      -1,82   0 0,005 
              
fri p4 1 -0,895   *** 0,013 
              
fri10 p1 4 0,112 0,099 0 0,014 
      0,106   0 0,005 
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fri100 p6 1 -1,316   *** 0,014 
              
fri500 p1 1 0,379   *** 0,014 
              
fri500 p5 2 -1,161 -1,162 0 0,011 
      -1,162   0 0,004 
              
fri500 p6 2 -1,253 -1,269 ?? 3 /   

0,016 
0,014 

      -1,261   0 0,005 
              
fri500 p7 1 3,641   *** 0,02 
              
p1 p5 4 -1,538 -1,539 0 0,014 
      -1,539   0 0,005 
              
p1 st1 1 -0,332   *** 0,017 
              
p2 st1 2 -3,731 -3,737 0 0,014 
      -3,734   0 0,005 
              
p5 p6 2 -0,099 -0,105 0 0,014 
      -0,102   0 0,005 
              
p5 p7 1 4,821   *** 0,017 
              
p6 p7 3 4,92 4,918 0 0,014 
      4,919   0 0,005 
              
p6 p8 2 -1,114 -1,127 0 0,014 
      -1,121   0 0,005 
              
p7 p8 3 -6,034 -6,044 0 0,011 
      -6,04   0 0,004 

 

 


