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Sammanfattning 
Modern GPS-teknik för koordinatbestämning ställer helt andra krav på ett stomnät än 
traditionell teknik. Tidigare var sikt mellan punkterna nödvändig men med den nya 
tekniken är det inte längre ett krav, dock krävs att punkterna ligger i öppen terräng. Ett 
anpassat nät innebär färre punkter på strategiska platser både vad gäller mottagning och 
utnyttjande. 

Stomnätets punkter ligger till grund för all mätning vilket också innebär höga krav på 
dess noggrannhet. Statisk mätning med efterberäkning ger det mest noggranna 
resultatet, av denna orsak rekommenderas denna metod. 

Vårt förslag till ett täckande GPS-stomnät i Åmåls Kommun består av 28 punkter 
strategiskt placerade i kommunen. 
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Summary 
Modern GPS-technique to decide coordinates will put other demands on the grid 
reference system then traditional technique. Earlier it was necessary to see between the 
references but with this new technique it is no longer a demand, however they must be 
in open terrain. The GPS-net has fewer references on strategically places for both 
connection and use. 

This grid will be departure point of all measuring and because of this it must be very 
well decided. We recommend static measuring with calculation in a computer program 
afterwards. This will give the best result. Our proposal for a GPS-grid in Åmåls 
commune includes 28 points on strategically places. 
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Förord 
Resultatet av detta arbete i form av digitala filer och manuellt arbete lämnas över till 
Åmåls Kommun i samband med redovisningen. Detta material ingår endast indirekt i 
rapporten som underlag för resultatet. 

Vi vill tacka följande personer: 

Magnus Sahlin, mätningschef Åmåls Kommun, handledare 

Jan Alexandersson, adjunkt Karlstads Universitet, handledare 

Leica Göteborg 

Lantmäteriet, Bengtsfors 

Gunnar Starke, examinator Högskolan Trollhättan Uddevalla 
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1 Inledning 
På uppdrag av Åmåls Kommuns mätningskontor görs detta examensarbete. Det skall 
mynna ut i ett förslag till ett modernt stomnät passande för GPS-mätning. Punkterna 
skall ligga öppet och lättillgängligt samt vara markerade i stabilt underlag, helst berg.  

Till största del har vi använt oss av redan befintliga punkter, dels för att de legat bra 
men också för den ekonomiska fördelen med att slippa nymarkera punkter. De punkter 
vi beslutat att använda utgörs av punkter ingående i Rix 95, samt RT90/RH70 (riksnätet, 
samt Åmåls lokala punkter som också är redovisade i RT90/RH70).  

1.1 Bakgrund 
Åmåls kommun har egen mätningsverksamhet och har på senare tid köpt in en modern 
GPS-utrustning. Vår uppgift bestod i att föreslå en anpassning av stomnätet i Åmåls 
kommun, så att det bättre kan utnyttjas för senaste tekniken inom GPS och 
totalstationsmätning. De punkter som är befintliga är inte framtagna för modern teknik 
och måste därför anpassas.  Arbetet består också av att ta reda på information om 
nätverks-RTK såsom anslutningsavgifter, täckningsområde och vilken typ av stomnät 
som behövs för denna typ av mätning då kommunen i framtiden eventuellt kan komma 
att ansluta sig till detta då det är under uppbyggnad runt om i landet. 

1.2 Syfte och mål 
Arbetets syfte och mål grundar sig på Åmåls kommuns önskemål om ett anpassat 
stomnät, det vill säga att få fram ett väl fungerande stomnät genom att: 

1. Gå igenom befintligt stomnät 

2. Hitta brister 

3. Utarbeta en skiss över hur ett anpassat stomnät skulle kunna se ut. 

4. Ta reda på vilka åtgärder som behöver vidtas t.ex. röjning för att realisera skissen 

Utföra de åtgärder som bedöms hinnas med under examensarbetet. 

2 Referenssystem 
Uteslutande har vi följt Handbok till Mätningskungörelsens rekommendationer och 
krav.  

2.1 Lägesangivelse 
En punkts läge kan i geodetiska sammanhang anges på två olika sätt: 



DEGREE PROJECT 

4 

• I ett geocentriskt system: X-, Y- och Z-koordinat samt uppgifter om använt 
geodetiskt datum 

• I ett geografiskt system: latitud (φ), longitud (λ) och höjd över referensytan samt 
uppgifter om använt geodetiskt datum 

Ofta används dock separata system i plan och höjd vilket medför skilda koordinater. Det 
bör dock understrykas att koordinater i plan tillsammans med koordinater i höjd i detta 
fall inte utgör ett tredimensionellt system som de två ovan nämnda. [1] 

2.2 Geodetiskt datum 
Ett geodetiskt datum definierar det referenssystem man använder vid lägesangivelser. 
Det anger bland annat: 

• Rotationsellipsoidens storlek och form 

• Rotationsellipsoidens läge i förhållande till jordens masscentrum 

• Geoidens form och läge i förhållande till rotationsellipsoiden [1] 

2.3 Koordinatsystem 
I Sverige finns det många koordinatsystem som används vid olika mätningar och 
kartframställning. Det svenska rikstäckande koordinatsystemet i plan heter Rikets 
koordinatsystem 1990 (RT90). Framställningen av RT90 pågick under åren 1967-1982. 
För att underlätta arbetet vid framställningen indelades landet i tolv regioner från 
RTR01-RTR12, vilka koordinatberäknades separat och sedan lades samman till RT90. 
Runt om i de olika regionerna används dock dessa regionala system som 
koordinatsystem. Många använder RT90, men det finns många användare av regionala 
och även lokala system. Det faktum att det är många olika system som används i landet 
och samarbete mellan olika aktörer inte är ovanligt är det oerhört viktigt att man i 
anslutning till en koordinatangivelse anger det koordinatsystem som använts. [1] 

2.4 Höjdsystem 
Med höjd menar man oftast avståndet från geoiden (det vill säga från jordens 
medelhavsyta), det vi i vanligt tal kallar ”höjd över havet”.   

Sveriges rikstäckande system i höjd går under namnet Rikets höjdsystem 1970 (RH70) 
och är resultatet av avvägningar som gjordes under åren 1951-1967. Nu pågår dock en 
ny riksavvägning som kommer att innebära en förtätning av RH70. Föregångaren till 
RH70, RH00 samt lokala nät används också på flera ställen runt om i landet. Av samma 
anledning som tidigare angavs är det här lika viktigt att i samband med en höjdangivelse 
också ange vilket höjdsystem som använts. [1] 
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2.5 Rix 95-projektet 
Rix 95-projektet är ett intressefinansierat samarbete mellan Lantmäteriverket, 
Sjöfartsverket, Vägverket, Banverket, Försvaret samt landets kommuner. Syftet med 
projektet är att skapa kvalitetsdeklarerade transformationssamband mellan lokala och 
nationella/globala referenssystem samt lättillgängliga punkter för GPS-mätning.  

Det långsiktiga målet är dock att alla användare ska gå över till att använda samma 
referenssystem, det vill säga alla lokala och regionala system ersätts av ett nationellt 
system. För att redan framtagen information och arbete då inte ska gå förlorad vid ett 
sådant systembyte krävs att det finns bra transformationssamband. Rix 95 innebär i 
praktiken en förtätning av riksnätet där man valt att placera punkter på bergknallar nära 
vägar för att skapa bra punkter för GPS-mätning. Detta innebär att om man använder sig 
av en punkt som ingår i Rix 95 fungerar den som anslutningspunkt till överordnat nät 
vilket är ett krav för stommätning. [2] 

2.6 Anslutning till överordnat nät 
Då all lägesbestämning kräver ett väldefinierat referenssystem ska bruksnäten anslutas 
till riksnäten med hjälp av anslutningsnät. Anslutning till rikets nät innebär att det 
etableras ett samband mellan det lokala stomnätet och riksnätet.  

Bestämning av nya stompunkter sker så att de bestäms i det gällande referenssystemet 
genom anslutning till stompunkter av högre ordning. 

Anslutning kan ske på olika sätt: 

• Nyberäkning: innebär att man återgår till tidigare utförda mätningar för att göra 
en ny koordinatberäkning 

• Inpassning: med hjälp av ett antal punkter kända i båda systemen, sk 
passpunkter, bestämmer man transformationsparametrarna (sambandet mellan 
de båda systemen), sedan används sambandet för att transformera de övriga 
punkternas koordinater 

• Approximativ anslutning: en approximativ anslutning kan ske med en gemensam 
punkt och en riktning, denna metod ger dock låg möjlighet till kontroll och 
noggrannhetsbedömning 

 

I anslutningsnätet ska även punkter i ett överordnat nät väljas ut. Det man alltid ska 
eftersträva i detta fall är interpolation. Interpolation innebär att de punkter som väljs ut i 
det överordnade nätet ska ligga utanför det planerade stomnätets område, punkterna ska 
rama in stomnätet. Hur många anslutningspunkter som måste vara med från ett 
överordnat nät beror på antal nypunkter, deras utbredning samt stomnätets ändamål, 
men det finns ett minimikrav: 
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Minst 4 anslutningspunkter såväl vid plan- som höjdbestämning [1] 

2.6.1 Stagning av höjd 

Ett problem som uppstår då man mäter med GPS är att höjdkoordinaten inte blir 
godtagbar. I planet kan man få en noggrannhet på ca 1-2 cm medan i höjd ligger 
noggrannheten på ca 7-10 cm. Orsaken till att man får så olika kvalitet beror på att i 
planet har man satelliter spridda runt om punkten vilket innebär att det stagar upp 
koordinatbestämningen genom mätningar från flera håll, en förutsättning är dock att 
man är noggrann med satellitkonfigurationen (GDOP-talet). I höjd däremot kan 
satelliterna enbart befinna sig över punkten, det faktum att det inte finns några satelliter 
under som stagar upp koordinatbestämningen resulterar i att man får ett sämre resultat. 

För att lösa detta problem finns några vägar att gå. Det allra bästa är självklart att inte 
använda höjdkoordinaten alls utan i stället avväga punkternas höjdkoordinat. Detta är 
dock tidskrävande och inte minst resurskrävande.  

Ett annat alternativ som skulle innebära att man kan använda den GPS-mätta 
höjdkoordinaten är att man i stomnätet tar med några höjdfixar som ingår i riksnätet 
RH70. Några av dessa höjdfixar ingår även som punkter i Rix 95 och har alltså både 
blivit inmätta med GPS och blivit avvägda. I vårt förslag tar vi med fem stycken sådana 
punkter för att staga upp höjdkoordinaterna i nätet. [2] [3]  

3 Befintligt stomnät i Åmåls Kommun 
Det befintliga stomnätet i Åmåls kommun finns dokumenterat på flera olika sätt. 
Punkter inom tätorterna finns laddade i kommunens geografiska databas, Topobase. 
Övriga punkter finns beskrivna med hjälp av punktskisser i pärmar, de finns alltså inte i 
digital form. GPS-mätningar som gjordes vid övergången till RT90 finns 
dokumenterade och är tillgängliga på punktskisser. Stomnätet behöver ses över och i 
viss mån kompletteras med nya punkter som är bättre anpassade för GPS-mätning. Då 
vissa av dagens punkter saknar Z-värde, höjd, samt har blivit borta genom åren måste 
dessa ses över och kompletteras. 

4 Förberedelse av stomnätsprojektet 
Vårt arbete innebar en hel del förberedande arbete, mycket blir inte dokumenterat i detta 
arbete såsom möte med Åmåls Kommun men som ändå har legat till grund för våra 
ställningstaganden. 

4.1 Utrustning 
För att kunna utföra uppgiften på ett bra sätt har följande utrustning ställts till 
förfogande från Åmåls kommun: 
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1. 1 komplett GPS-utrustning (2 mottagare) Ashtech Locus (enfrekvensmottagare) för 
statisk mätning, med tillhörande trefötter och stativ. 

2. 1 komplett GPS-utrustning (2 mottagare) av märket Trimble 
(tvåfrekvensmottagare). 

3. En bärbar dator med programvara för tömning och beräkning av GPS-data. 

4. Tillgång till Topobase och Mapguide samt punktbeskrivningar i pärmar. 

5. Tillgång till SKI Pro programvara för efterberäkning av mätdata (från Karlstads 
Universitet med handledning av Jan Alexandersson). 

4.1.1 Kalibrering av utrustning 

För att få en noggrann precision på mätningarna måste viss kalibrering göras av de 
trefötter som tillhör GPS-mottagarna. Till vårt förfogande fanns vår examinator Gunnar 
Starke som instruerade oss vid kalibreringen. 

Kalibrering av trefotens optiska lod 

Kalibreringen utfördes på följande sätt: på en gummimatta ställdes ett stativ som 
lodades. I mitten på gummimattans hål sattes ett mm-papper fast. Trefoten skruvades 
fast på stativet och lodades rak med hjälp av stativskruvar och trefotens skruvar. 
Därefter ställdes skärpan in på det optiska lodet så att mm-papperet syntes bra. Ett lod 
som hängde i ett snöre sattes fast under i trefotens fäste.  

Lodet släpps ned mot mm-papperet och ställs in så att det hänger en centimeter över 
papperet. När lodet släpps börjar det att pendla, när lodet har slutat pendla markerar man 
med en penna inom vilket område på mm-papperet som lodet hänger. Markering sker 
från x och y linjerna i form av ett ritat kors på papperet. Nu tittar man i det optiska lodet 
för att kontrollera hur mycket som skiljer hårkors och punkten på papperet åt. Det får 
inte avvika mer än 1 mm, om det skiljer mer justeras hårkorset i den riktning som det 
avviker med hårkorsets justerskruvar, så att punkten på papperet och hårkorset 
sammanfaller. De trefötter vi kontrollerade behövde ingen justering, då de föll inom 1 
mm-toleransen. 

4.2 Planering av täckningsgrad 
Vid planeringen av täckningsgraden satte vi oss ner med befintliga punktbeskrivningar 
gällande i Åmåls kommun. Det kriteriet som var viktigast att uppfylla var att punkterna 
skulle vara lättillgängliga för att de skulle användas i det dagliga arbetet. Med hjälp av 
kartor och punktbeskrivningar från Lantmäteriet i Bengtsfors samt från Åmåls Kommun 
placerade vi ut de GPS-mätta Rix 95-punkterna som låg inom kommunens gränser på en 
stor papperskarta. Där det blev vita fläckar på kartan eller det såg lite tomt ut fyllde vi 
på med fler punkter som inte var av karaktären Rix 95 men som vi ansåg var stabila. 
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Punkterna placerades därefter ut på kartan i datorn där de markerades med ett 
koordinatkryss och med en cirkel som täcker 5 km för att se hur täckningsgraden blev i 
hela kommunen. Hela kommunen täcktes av 28 punkter. 

Svårigheten med att placera ut punkterna i datorn var att inte alla fanns med i 
punktdatabasen som vi haft tillgänglig under hela arbetet. En del av de punkter vi 
behövde fanns bara i pärmar med skriftliga punktbeskrivningar.  Punktnummer i datorn 
stämde inte överens med pärmarnas punktnummer. De GPS-mätta punkterna (Rix 95 
t.ex.) fanns inte i datorn så vi fick placera ut dom på ett ungefär efter papperskartan. Vid 
rekognoseringen skulle det visa sig om vi har placerat och tagit ut rätt punkter. Efter 
inventeringen måste nog vissa punkter justeras. 

4.3 Nätutformning 
Planeringen av stomnätets utformning är en mycket viktig del i arbetet för att få en god 
kvalitet på nätet. Planeringen av nätutformningen består av flera delar, nätuppbyggnad, 
rekognosering och mätstrategi. [4] 

4.3.1 Nätuppbyggnad 

Vid planeringen av punkternas läge måste man se till faktorerna: 

• Kommande användning 

• Tillgänglighet 

• Möjlighet till varaktig markering 

• Befintlig eller tillgänglig teknisk utrustning 

• Förväntad noggrannhet 

Beroende på vilken nättyp man använder varierar det vilka faktorer som är de viktigaste 
att ta hänsyn till. Om det gäller ett anslutningsnät så är dess punkter normalt inte 
utgångspunkter för detaljmätning utan tjänar främst som en stomme för fortsatt 
förtätning. De faktorer som då blir av främsta betydelse är att punkterna ska kunna 
markeras varaktigt samt att nättyp väljs så att noggrannheten i koordinatbestämningen 
blir hög. Bruksnätens punkter däremot har som främsta krav att vara lättillgängliga för 
att de ska kunna utnyttjas i det dagliga arbetet. [4] 

Åmåls Kommun har ställt upp följande krav på det moderna stomnätet: 

1. Heltäckande för hela kommunen, det vill säga det skall inte finnas någon vit fläck 
där det är omöjligt att mäta i ett rikstäckande koordinatsystem. 

2. God noggrannhet/precision utan spänningar 

3. Lättillgängliga punkter 

4. Lätt att underhålla 
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5. Alla punkter ska finnas dokumenterade i Autodesk Mapguide, med fotografier och 
punktskisser som kan skrivas ut vid behov. Utförs i mån av tid. 

4.3.2 Rekognosering 

Syftet med rekognosering är dels att klarlägga vilka delar av den preliminära 
nätutformningen som går att genomföra dels bestämma stompunkternas läge. 

Vid rekognosering bör man: 

• Identifiera befintliga punkter och eventuellt justera tillhörande 
punktbeskrivningar 

• Kontrollera placering av nypunkter och upprätta punktbeskrivningar för dessa 

• Kontrollera alternativa punktlägen 

• Kontrollera sikt och röjningsbehov 

• Planera markeringstyper 

• Planera markägarkontakter 

• Kontrollera fri sikt till satelliterna 

• Kontrollera behov av mast 

• Kontrollera punkternas tillgänglighet 

• Kontrollera närhet till störningskällor 

 

För rekognoseringsresultat se bilaga A: Anteckningar från rekognosering 1 och 
Anteckningar från rekognosering 2.[4] 

4.3.3 Mätstrategi med fyra mottagare 

När vi mäter, utförs mätningarna i sessioner för att ge ett noggrant resultat. För 
mätningen användas fyra mottagare som står på varje punkt i 30-45 minuter. 

Planeringsmetoden bygger på följande tre principer: 

1. alla punkter betraktas ur planeringssynpunkt som nypunkter 

2. endast icke-triviala baslinjer tas med i planeringen 

3. nätet byggs upp av fyrhörningar bildade av icke-triviala baslinjer 

Den första principen bygger på att det är fråga om relativ mätning samt att det ger 
möjlighet till kontroll av kända punkter och välbestämd relation mellan nya och äldre 
punkter. 

Den andra principen kommer sig av att om alla baslinjer tas med finns risk för att man 
får en falsk bild av hur välbestämt GPS-nätet är. 
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Den tredje principen bygger på att nät uppbyggda av icke-triviala baslinjekvadrater 
uppfyller tumregeln en överbestämning per obekant. [3] [4] 

4.3.4 Triviala och icke-triviala baslinjer 

GPS- nät byggs upp av baslinjer, avstånd mellan mottagare. Dessa baslinjer kan delas 
upp i två grupper. De icke-triviala baslinjerna i en session utgörs av de baslinjer som 
inte kan konstrueras genom att addera eller subtrahera andra baslinjer inom sessionen. 
De triviala baslinjerna kan däremot konstrueras genom addition eller subtraktion av 
andra baslinjer.[4] 

4.4 Sessionsindelning 
En GPS-mätning uppdelas i sessioner under vilka man utför mätningar på olika 
kombinationer av punkterna i nätet så att hela nätet täcks in. Vid indelning i sessioner 
bör man tänka på: 

• Mätning under en session ska ske mot minst fyra samtidiga satelliter 

• Observationstiden bör ej understiga 30-45 minuter 

 

Antalet nödvändiga sessioner (s): 

s= 2(p-√p)/(m-1) 

där p anger antalet punkter i nätet och m anger antalet mottagare. Denna formel gav 3 
sessioner i vårt lilla nät. 

När planeringen av mätningarna görs sammanförs närliggande punkter till sessioner. 
För att få ett bra närsamband binds efterföljande sessioner ihop av minst två 
gemensamma punkter. [4] 

4.4.1 Satellittäckning 

Vid tredimensionell positionsbestämning krävs minst fyra samtidiga satelliter, ju fler 
satelliter desto bättre resultat. Viktigt är också att satelliterna är jämnt fördelade över 
himlen. DOP står för dilution of precision och är ett mått på hur bra satelliternas 
geometri är på himlen, hur väl de är spridda. Det finns olika DOP-tal men det vanligaste 
är GDOP som motsvarar absolutbestämning med tre positionskoordinater och klockfel 
hos satelliterna. För relativ statisk positionsbestämning med bärvågsmätning finns inga 
kvalitetsmått motsvarande DOP-tal. Det viktigaste i det fallet är att satelliterna rör sig 
över himlen under den tid man mäter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ur geometrisk synpunkt är det viktigt att satelliterna 
är väl spridda över himlen samt att de förflyttar sig under en mätning. Låga elevationer ( 
låg höjd över horisonten) innebär dock att satellitens signal kan störas av atmosfären 
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mer än vid högre elevationer. Av denna anledning sätter man den lägre 
elevationsgränsen till mellan 15˚-20˚.[4] 

Information om satellitkonfiguration finns på: www.swepos.lmv.lm.se  

För att ta fram satellitdata på denna sida anges latitud och longitud för mätområdet samt 
mätningsintervall. För Fengersfors angavs latitud 59˚00′ Ν och longitud 12˚28′ E med 
mätningsintervall 30 minuter (maximalt alternativ). [5] 

5 Vårt förslag till stomnät 
Utifrån våra rekognoseringar har vi slagit fast ett förslag till ett anpassat stomnät för 
Åmåls Kommun. Förslaget finns ritat på en papperskarta där även varje session är 
inritad. Kartan överlämnas till Åmåls kommun efter redovisning av examensjobbet. 
Punkterna kommer att behöva mätas in på nytt och efterberäknas i någon form av 
efterberäkningsprogram. Punktförteckning över de 28 punkter som utgör vårt förslag till 
stomnät finns i bilaga B. Punkterna är fördelade på följande vis: Rix 95 15 stycken, 
Åmåls lokala 6 stycken och nypunkter 7 stycken. Problemet med höjdanslutningen löser 
vi med att ha med väl inmätta höjdfixar, det vill säga Rix 95 punkter med avvägd höjd i 
stomnätet. Av de punkter som valts ut ur Rix 95 nätet har fem stycken en väl avvägd 
höjd från riksavvägningens huvudstråk. Om nätet ansluts till dessa och de används i 
efterberäkningen kommer det att staga upp nätets höjdkoordinater.  

5.1 Mätning 
Då vi har en begränsad tid till vårt förfogande kommer vi enbart att mäta in ett litet nät i 
området kring Fengersfors. Efterberäkningen sker i programvaran SKI Pro med 
handledning av Jan Alexandersson från Karlstads Universitet, på grund av att Åmåls 
kommun inte har något efterberäknings program. SKI Pro är enbart anpassat till 
mottagare av märket Leica så det ställde till lite problem för oss som skulle mäta med 
Locus och Trimble. Våra mätningar måste göras om till det användaroberoende RINEX-
formatet för att kunna beräknas i SKI Pro. Jan Alexandersson lånade ett hårdvarulås av 
Leica för att kunna beräkna i RINEX. 

Vi kommer att mäta statisk mätning med efterberäkning. Mätningen kommer att ske i 
sessioner enligt bilaga C. I vår mätning kommer vi att ha tre sessioner som mäts i ca 30 
minuter var och sedan flyttas till nästa session. Under en session är det viktigt att det 
finns fyra samtidiga satelliter som mottagarna samlar in information från. 

Före vår mätning började hade vi en genomgång med vår handledare Magnus Sahlin. 
Han visade oss hur GPS-mottagarna fungerade och hur vi skulle fylla i 
observationsloggen för Locus mottagarna vad gällde instrumenthöjd, antennradie och 
start/stopptid för mätningen. För Trimble behövdes ingen logg då allt registrerades 
digitalt i instrumentet. Vi lade också upp ett flyttningsschema efter sessionsritningen, på 
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var varje mottagare skulle stå. Då en mottagare skulle stå på samma punkt MPPR 5048 
under hela mätningen blev valet en Locus som enbart är anpassad för statisk mätning. 
De andra mottagarna placerades därefter ut på varje sessionspunkt och flyttades efter ett 
visst mönster: 

Under vår mätning kommer mottagarna att stå på punkterna i vårt lilla nät enligt bilagan 
med sessioner (bilaga C). 

Session 1 består av punkterna MPPR 5048 Kullevägen ”Locus”,7929290 Ödeberga 
”Locus ”, 1020290 Björnebacken ”Trimble” och 1020190 Högheden ”Trimble”. Se 
bilagorna B-E. 

Session 2 består av MPPR 5048 Kullevägen ”Locus”, 7929290 Ödeberga ”Locus”, 
MPPR 5009 ”Trimble” samt Hannebol ”Trimble”. Se bilagorna B-C, F-G.  

Sista sessionen, session 3 består av punkterna MPPR 5048 Kullevägen ”Locus”, MPPR 
5009 Kristinedal ”Trimble”, Hannebol ”Trimble”, samt 7828190 Lövnäs ”Locus”. Se 
bilagorna B, F-H. 

Upplägget av sessionerna innebar tre förflyttningar. Mellan session 1 och 2 flyttades 
mottagarna från 1020290 Björnebacken och 1020190 Högheden till MPPR 5009 
Kristinedal och Hannebol . Mellan session 2 och 3 flyttades mottagaren från 7929290 
Ödeberga till 7928190 Lövnäs, mottagaren på punkt MPPR 5048 stod kvar på samma 
punkt under hela mätningen. Under mätningen hade vi god tillgång på satelliter. 
Mätningarna utfördes den 2 juni mellan 13.40 och 17.40.     

5.2 Beräkning av mätdata 
Den 9 juni 2004 företogs en resa till Karlstads Universitet och Jan Alexandersson för att 
beräkna mätningarna.  

Leica ställde upp med ett hårdvarulås för RINEX för att vi skulle kunna beräkna 
mätningar då vi använt olika sorters mottagare. 

Program som används under beräkningen är SKI Pro version 2.5 och GTRANS. 

Den rådata vi fått som resultat av mätningarna måste efterberäknas för att vi ska få ett 
resultat. Efterberäkningen av den statiska mätningen består av fem moment: 

1. Bestämma initialkoordinat 

2. beräkna baslinjer 

3. sessionsutjämning 

4. nätutjämning 

5. inpassning [3] 
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5.2.1 Bestämma initialkoordinat 

Detta första moment innebär att man bestämmer sig för vilken punkt i nätet som ska 
vara initialpunkt, det vill säga var i nätet beräkningarna ska starta. Initialpunkten ska 
vara en punkt med kända koordinater. Vi valde att starta i punkten Björnebacken som är 
en Rix 95-punkt med avvägd höjdkoordinat. Den avvägda höjdkoordinaten stagar upp 
höjdkvaliteten i nätet. 

Initialpunktens koordinater är redovisade i RT90 2.5 gon V samt RH70. Själva 
beräkningen av mätningen sker i SKI Pro som arbetar i SWEREF 99. Initialpunktens 
koordinater transformeras i GTRANS från RT90/RH70 till SWEREF 99. Här är det 
viktigt att hänsyn tas till geoidseparationen, det vill säga skillnaden i höjd mellan 
ellipsoiden och geoiden. 

Resultat av moment 1: Initialkoordinater i SWEREF 99.[3] 

5.2.2 Beräkna baslinjer 

Nästa moment syftar till att beräkna ett noggrant samband mellan punkterna. Själva 
beräkningen av baslinjerna sker i SKI Pro. Man väljer mellan vilka två punkter i en 
session en baslinje ska beräknas. När beräkningen är gjord kan man se resultatet i en 
logfil. I denna ser man hur många och vilka satelliter som medverkat under mätningen 
samt hur många registreringar och signalbortfall man haft under mätningen. Om en eller 
flera satelliter ligger på gränsen till att understiga elevationsgränsen kan man ta bort 
registreringarna från dessa för att förbättra resultatet av beräkningen eller enbart 
använda mätdata under ett visst tidsintervall. Baslinjer beräknas mellan alla punkter i 
mätningen där samtidig mätning mot gemensamma satelliter skett. 

Resultat av moment 2: Baslinjer mellan punkterna i mätningen erhålls, det vill säga 
noggranna samband mellan punkterna. [3] 

5.2.3 Sessionsutjämning 

Detta moment fungerar mer som en kontroll av baslinjeberäkningen. Man utför 
utjämning dels inom en session och dels mellan sessioner. Utjämningen innebär att 
man letar efter fel i mätningen. En indikation på att fel föreligger kan vara att en 
baslinje som är gemensam för flera sessioner får olika värde när den beräknas var för 
sig i de olika sessionerna. Programmet genomför även tre test som inte ska överstiga 
vissa givna gränsvärden. 

Resultat av moment 3: Kontroll av mätningarna, fel i mätningen kan eventuellt rättas 
till. [3] 
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5.2.4 Nätutjämning 

Här skapas den slutliga geometrin, nätets inbördes geometri fixeras. Detta moment sker 
på samma sätt som sessionsutjämningen med den skillnaden att hela nätet utjämnas 
samtidigt istället för varje del för sig. Här erhålles mätningens resultat. 

Resultat av moment 4: Nätets inbördes förhållande fixeras.[3] 

Resultat av nätutjämningen som gjordes i SKI Pro följer nedan. 
ADJUSTED OBSERVATIONS 
 
          Station        Target       Adj obs      Resid Resid(ENH)        Sd 
 
DX        1020190       7929290     1583.0538    -0.0020     0.0014    0.0025 m   
DY                                  7617.2662     0.0009     0.0013    0.0016 m   
DZ                                 -2098.7546    -0.0005    -0.0013    0.0037 m   
DX        1020290       1020190     4532.5139     0.0009    -0.0013    0.0026 m   
DY                                 -6163.7610    -0.0011     0.0011    0.0017 m   
DZ                                 -1739.7300     0.0032     0.0031    0.0039 m   
DX        1020290       7929290     6115.5677    -0.0047     0.0046    0.0023 m   
DY                                  1453.5052     0.0036     0.0001    0.0015 m   
DZ                                 -3838.4845    -0.0060    -0.0071    0.0036 m   
DX        1020290     MPR5048NY     8677.7681     0.0048    -0.0041    0.0023 m   
DY                                 -4418.4737    -0.0031    -0.0020    0.0015 m   
DZ                                 -4539.6491     0.0028     0.0045    0.0036 m   
DX        7929290        5009NY     3886.2872    -0.0023     0.0029    0.0019 m   
DY                                 -4441.3145     0.0024     0.0008    0.0010 m   
DZ                                 -1724.2496    -0.0013    -0.0020    0.0027 m   
DX        7929290      Hannebol     2060.1821    -0.0000     0.0007    0.0029 m   
DY                                 -1110.6888     0.0007    -0.0012    0.0016 m   
DZ                                 -1073.7624    -0.0021    -0.0017    0.0041 m   
DX      MPR5048NY       1020190    -4145.2542    -0.0042     0.0040    0.0025 m   
DY                                 -1745.2873     0.0032    -0.0002    0.0016 m   
DZ                                  2799.9192    -0.0061    -0.0070    0.0038 m   
DX      MPR5048NY        5009NY     1324.0867     0.0049    -0.0031    0.0018 m   
DY                                  1430.6644    -0.0021    -0.0003    0.0010 m   
DZ                                 -1023.0850     0.0066     0.0079    0.0027 m   
DX      MPR5048NY       7928190     2662.4166    -0.0003    -0.0004    0.0019 m   
DY                                    74.9174    -0.0005     0.0004    0.0010 m   
DZ                                 -1625.8556     0.0001    -0.0001    0.0030 m   
DX      MPR5048NY       7929290    -2562.2004     0.0001     0.0002    0.0011 m   
DY                                  5871.9789     0.0002    -0.0003    0.0006 m   
DZ                                   701.1646    -0.0004    -0.0003    0.0016 m   
DX      MPR5048NY      Hannebol     -502.0183     0.0011    -0.0018    0.0028 m   
DY                                  4761.2901    -0.0016    -0.0012    0.0015 m   
DZ                                  -372.5978    -0.0013    -0.0007    0.0040 m   
DX         5009NY       7928190     1338.3299    -0.0007     0.0007    0.0021 m   
DY                                 -1355.7470     0.0006    -0.0008    0.0011 m   
DZ                                  -602.7706    -0.0024    -0.0023    0.0033 m   
DX         5009NY      Hannebol    -1826.1050     0.0025     0.0020    0.0029 m   
DY                                  3330.6256     0.0026     0.0009    0.0016 m   
DZ                                   650.4872     0.0068     0.0074    0.0041 m   
DX       Hannebol       7928190     3164.4349     0.0023     0.0003    0.0029 m   
DY                                 -4686.3727     0.0008     0.0010    0.0015 m   
DZ                                 -1253.2578     0.0060     0.0064    0.0044 m   
 

 

5.2.5 Inpassning 

Nätet är, när man kommit så här långt, bra inbördes, men i referenssystemet kan det 
ligga lite fel. Nätet hänger i detta skede i initialpunkten, Björnebacken, vilket innebär att 
nätet förmodligen är bra i den punkten men kan ligga fel i de andra punkterna. För att få 
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hela nätet att passa in bra kan en vridning, skalförändring eller tippning av nätet vara 
nödvändig. Det är just detta som momentet är tänkt att fixa. 

Inpassningen sker i GTRANS och görs i två steg: 

1. Transformation från SWEREF 99 (SKI Pro levererar sina resultat i SWEREF 
99) till RT90 2.5 gon V och RH 70 

2. Inpassning innebär att transformation sker från de utjämnade och 
transformerade koordinaterna från steg 1 till passpunkterna (de kända Rix 95-
punkterna). 

 

Det utjämnade nätet får nu inpassade koordinater. Här är det viktigt att veta att det bara 
är nypunkternas koordinatvärden som används efter inpassningen, det vill säga 
Hannebol, Kullevägen MPR 5048 och Kristinedal MPPR 5009. De kända punkterna 
Björnebacken 1020290, Högheden 1020190, Ödeberga 7929290 och Lövnäs 7928190 
är så pass noggrant bestämda att de stagar upp nätet och därför används de tidigare 
bestämda koordinaterna för dessa. 

Resultat av moment 5: Nätet justeras att passa in i det referenssystem man använder.[3] 

6 Resultat av mätningen 
Resultatet från efterberäkningen av mätningen blev mycket bra. Grundmedelfel i plan: 
0.0063 meter och grundmedelfel i höjd: 0.0076 meter. 

Vi hade bästa tänkbara förutsättningar då vi klarade mätningarna på en dag. Detta 
resulterade i att atmosfärsskillnader minimerades och att vi bara hade en uppställning 
per punkt, vilket minskade centreringsfelet. Vanligtvis kan man inte mäta in ett helt 
stomnät under så kort tid men trots detta visar vårt resultat att detta är ett bra sätt att 
mäta och beräkna ett stomnät på. 

Nedan följer de utjämnade och inpassade koordinaterna på punkterna i nätet.  

1020290           6554778.371     1314309.959    156.138  
1020190           6551582.150     1307141.471    252.676  
7928190           6543259.607     1307033.359     84.350  
7929290           6547415.295     1314040.797     97.968  
5009NY            6544357.784     1308703.685     78.185  
Hannebol          6545421.664     1312409.303     88.934  
MPR5048NY   6546311.633     1307688.427    129.654  
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7 Nätverks RTK 
Vår uppgift var också att ta reda på information om nätverks RTK som kommer att bli 
framtiden inom GPS- mätning. Åmåls Kommun vill ha info om kostnader och 
utbyggnadsplaner för en eventuell framtida utnyttjande. 

Det svenska nätet av fasta referensstationer för GPS heter SWEPOS. Det är 
Lantmäteriverket och Onsala Rymdobservatorium som ansvarar för det. [3] 

I dagsläget består SWEPOS av 57 master fördelade över landet. [6] SWEPOS-
mottagarna tar emot signaler från satelliterna och omvandlar dessa till korrektionsdata 
på pseudoavståndet (sträckan mellan satellit och mottagare) som, varje sekund, sänds ut 
från GSM-sändare, vilka ingår i EPOS-tjänsten. Roverenheten tar emot radiosignalerna 
och hanterar korrektionerna direkt i enheten. [3] Detta gör metoden noggrann över stora 
delar av Sverige. Osäkerheten i plan ligger på 10-30 mm och i höjd på 50-60 mm. [6] 

Metoden går inte att använda överallt ännu, däribland Åmåls Kommun, då SWEPOS 
fortfarande inte är helt utbyggt och det finns platser där det inte finns täckning för GSM. 
Det finns planer på att i framtiden förtäta SWEPOS-nätet. Enligt en framtidskarta på 
lantmäteriets hemsida planeras en mast mellan Åmål och Säffle samt en i Strömstad. [7] 
Dessa kommer enligt Sven Johansson på lantmäteriet i Bengtsfors enligt planerna att 
kunna användas från och med 1 juni 2005. 

Fördelarna med att använda sig av fasta referensstationer är många. Till exempel behövs 
bara en enhet genom att man inte placerar ut någon referensstation, det ger ett sömlöst 
täckningsområde och en jämnare kvalitet på mätningarna. Resultaten ges i SWEREF 99 
över hela landet, vilket kommer att leda till färre förvecklingar vid datautbyte. [6] 

På sikt kommer man troligen att kunna minska det lokala stomnätet genom att man lätt 
kan lägga ut nya, tillfälliga punkter för att sedan mäta utifrån dem på traditionellt sätt. 
Detta sparar både pengar och bekymmer för underhåll av stomnäten. 

Nackdelarna består främst av täckningsbrist, både vad gäller SWEPOS-nätet och GSM-
nätet samt att det är dyrt att vara uppkopplad mot GSM under lång tid. Ytterligare ett 
problem kan uppstå om det är så lätt att mäta att man inte behöver kunna tekniken 
bakom. Uppstår det ett mätfel kanske inte användaren har kunskapen att upptäcka det. 
[6] 
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Abonnemangstyp Antal 

anslutningar 

Cirkapris Introduktionspris 

Anslutningsavgift  5 000 kr/anslutning  

Obegränsad data 1-5 15 000 kr/år/anslutning 14 000 kr/år/anslutning 

Obegränsad data 6- offert Offert 

Per datauttag  5 000 kr/år + 5 kr/min 

Takpris 15 000 kr/år 

5 000 kr/år + 5 kr/min 

Takpris 14 000 kr/år 

[6] 

8 Slutsats 
Detta arbete har resulterat i ett förslag till stomnät anpassat till modern teknik. För att 
förverkliga förslaget krävs inmätning av samtliga 28 punkter i ett sammanhang. Vår 
provmätning visar på ett tillfredsställande resultat. Vi rekommenderar statisk mätning 
med efterberäkning som metod för detta arbete. Mätningen bör utföras med mottagare 
av samma fabrikat för att underlätta efterberäkningen. Eftersom GPS-mätta höjder inte 
är tillförlitliga bör punkterna avvägas. På grund av terrängförhållanden bör förtätning 
ske i den nordvästra delen av kommunen, samt på västra sidan av sjön Ånimmen. 

NRTK är under utbyggnad och anses vara den dominerande framtiden inom GPS-
mätning. Detta skulle innebära att ett stomnät skulle vara överflödigt. Dock kräver 
denna teknik god GSM-täckning samt gynnsamma terrängförhållanden, vilket inte alltid 
är möjligt i Åmåls Kommun. NRTK är ganska kostsamt och lönar sig främst för större 
mätföretag. Av dessa skäl kan ett eget GPS-stomnät vara att föredra.  
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Bilaga A:1 

A Rekognosering 
 
Anteckningar från rekognosering 1: 26 mars (södra delen) och 29 mars (norra 
delen) 

Fröskog: en Rix 95-punkt som var lätt att hitta och var lättillgänglig, öppen och bra för 
GPS. Den här får vara med i det nya stomnätet. 

Fröskogs kyrka 5056: Bra punkt men stort röjningsbehov. 

Fengersfors MPR 5048: vid Kullevägen. Mycket bra för GPS, lättillgänglig och 
centralt belägen i samhället. Den här får vara med i det nya stomnätet. 

Knarrbyhöjden: rikstriangelpunkt 792911, GPS-mätt: Besöktes ej pga vägbom. Tas ev. 
med som anslutningspunkt. 

Säbyn: Rix 95 Jättebra punkt, lättillgängligt berg på åker. Den här får vara med i det 
nya stomnätet. 

Södra Ånimmen: Rix 95, Lättillgänglig och bra punkt. Berg i dagen på åker. Vid 45:an. 
Den här får vara med i det nya stomnätet. 

Jätteröset: rikstriangelpunkt borta (har byggt ny traktorväg där röset bör ligga). Oländig 
natur ej bra för GPS. Alternativt föreslås ny punkt på berg i åker i närheten. 

Norra Bollsbyn: Rix 95. Bra punkt, lättillgänglig vid 45:an ute på åker. Den här får vara 
med i det nya stomnätet. 

Ökasen: Rix 95. Vid Östra Bodane. Ej lämplig för GPS pga växtlighet. Mast erfodras, 
därför tas den ej med i stomnätet. 

Åfjäll: Triangelpunkt vid utsiktstorn. Igenväxt och svår att nå. Behöver 
ersättningspunkt, men svårt att hitta pga skog och berg längs 45:an. 

Rolfsbyn: Rix 95. Bra men behöver ev röjas i norr och söder. Den här får vara med i det 
nya stomnätet. 

Tösse förtätning: Istället för Västanåberget föreslås punkt vid Gatan vid 45:an vid 
Tydjesjön. Besöks vid rek. 2. 

Tösse nedanför vattentornet: MPR 109. Skymmes av tallar, vattentorn och övrig 
bebyggelse. 

Bredvik: Rix 95. Bra punkt på berg på åker vid 45:an. Den här får vara med i det nya 
stomnätet. 

Ödeberga: Rix 95.I Bodane. Bra punkt i berg på åker. Behöver endast markeras ut med 
distanspåle. Den här får vara med i det nya stomnätet. 

Björkilsåsen: Rikstriangelpunkt. Svårtillgänglig och igenväxt. Ev för anslutning. 
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Kungsberget: Åmål centrum. Lättillgänglig, hög och öppen, bra för GPS. Den här får 
vara med i det nya stomnätet. 

Bostungemyren: Rix 95. På vägen mot Säffle (45:an) Utanför kommungränsen. Bra 
punkt, men det krävs nyckel till grind i viltstängsel för att den ska bli lättillgänglig. Den 
här får vara med i det nya stomnätet. 

Byn: Rix 95. Mot Svanskog. Bra punkt på åker men hinder i söder. Den här får vara 
med i det nya stomnätet. 

Vassbotten: Rix 95. Mot Svanskog. Bra GPS-punkt. Den här får vara med i det nya 
stomnätet. 

Björnebacken: Rix 95. Edsleskog. Bra. Den här får vara med i det nya stomnätet. 

Baljåsen: Rikstriangelpunkt. Besöktes ej. Ev används den för anslutning. 

Vid Edsleskogs kyrka: Fixpunkter hittades ej. Ändå inte bra för GPS. 

Edsleskog samhälle  MPR 5549: I gatukorsning. Bra, öppet mot sjön. Den här får vara 
med i det nya stomnätet. 

Högheden: Rix 95. Edsleskog. Hög, bra punkt. Den här får vara med i det nya 
stomnätet. 

Bergane: Ser bra ut att anlägga en ny punkt här för att få täckning över hela kommunen. 
Den här får vara med i det nya stomnätet. 

 

Anteckningar från rekognosering 2:  5 April 2004 

Grimsheden 75441: återfanns inte då den var markerad med rör i jord med dexel och 
marken är täckt med gräs mm. 

Alternativ 1: Bergkula, något öppet men röjningsbehov, ca 50 m till punkten från vägen. 
Ligger högst av alternativen. 

Alternativ 2: Berg i dagen bakom stallet, precis intill vägen. Bör röjas några tallar och 
sly vid bäcken intill. 

Alternativ 3: Berg strax ovanför punkten 75441. Kräver röjning av några tallar. 

Fengersfors: Berg mellan Grimsheden och vattentornet där vägen svänger. 50 meter in, 
förbi ledningsstolpe. Öppet mot kalhygge ner mot samhället. Fungerar säkert i dagsläget 
men det finns förmodligen krav på att det skall återplanteras efter avverkningen. Den 
här  får nyanläggas och vara med i det nya stomnätet. 

Humletorp: Fann en ypperlig bergknalle för att anlägga ny punkt. Högt, öppet samt 
endast 50 meter att gå från parkering. Den här får vara med i det nya stomnätet. 

Fröskog 5058: Rör i mark med dexel. Känns stabil men ligger invid åkerkant så den 
kanske inte duger. Den här får vara med i det nya stomnätet. 
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Tössebäcken: Punkt 102, rör i sten, finns inte kvar (har blivit vändplan) men vi 
rekommenderar ett rör i mark med dexel där istället. Detta verkar vara enda stället i 
Tösse som är öppet nog. Den här får vara med i det nya stomnätet. 

I Tösse har vi även tittat vid badplatsen men där är det helt igenväxt med skog runt om 
utom mot sjösidan, dessutom är det inte lämpligt att ställa upp instrument mitt på en 
badplats samt tittat vid järnvägen efter en befintlig punkt, men den är troligen bortgrävd 
och det blir ändå svårt att ställa upp instrument vid järnvägen med tanke på vibrationer 
och vinddrag när tågen kör förbi. 

Tösse: Bredvid fotbollsplanen. Bra punkt, rör i berg. Ev. för nära gymnastiksal men vi 
tror att det kan fungera. Den här får vara med i det nya stomnätet. 

Punkt 6012: Mycket bra, högt läge, öppet. Ev. ta bort någon enstaka tall. Ser stora delar 
av Tösse samhälle härifrån. Den här får vara med i det nya stomnätet. 

Brudkullen vid Kristinedal: Alltför otillgänglig. Föreslår istället ny punkt vid Kesebol 
på bergknalle samt en ny punkt på berget mitt emot gården Hannebol. Vid den sista 
behövs lite röjning. Dessa två nya punkter får vara med i det nya stomnätet. 

Gatan: Bra och öppet, men hittar inte någon markering här. Rekommenderar att anlägga 
en ny. Den här får vara med i det nya stomnätet. 
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B Punktförteckning över föreslaget stomnät 
 

Punktnamn  Punktnr Karaktär Åtgärder  
     

Vassbotten  1022490 Rix 95 inmätas  
Bergane   nypunkt markeras, inmätas 
Byn  1021390 Rix 95 inmätas  
Bostungemyr
en 

1021590 Rix 95 inmätas (avvägd) 

Kungsberget  MPP 8452 Åmåls lokala inmätas  
Björnebacken 1020290 Rix 95 klar (avvägd) 
Högheden  1020190 Rix 95 klar  
Laxarby  1020090 Rix 95 inmätas  
Kristinedal  MPPR 5009 Åmåls lokala klar  
Kullevägen  MPR 5048 Åmåls lokala klar  
Hannebol   nypunkt klar  
Lövnäs  7928190 Rix 95 klar  
Ödeberga  7929290 Rix 95 klar  
Kesebol   nypunkt markeras, inmätas 
Ormerud 
(Tösse) 

6012 Åmåls lokala inmätas  

Tösse   nypunkt inmätas  
Bredvik  792948 Rix 95 inmätas  
Tössebäcken  nypunkt markeras, inmätas 
Gatan   nypunkt markeras, inmätas 
Rolfsbyn  7927390 Rix 95 inmätas (avvägd) 
Säbyn  7927290 Rix 95 inmätas  
Högsbyn  7927090 Rix 95 inmätas (avvägd) 
Sörknatten  792611 Åmåls lokala inmätas  
Ånimskog  MPR 6516 Åmåls lokala inmätas  
Norra 
Bollsbyn 

7926290 Rix 95 inmätas (avvägd) 

Ökasen  7926390 Rix 95 inmätas  
Skållebyn   nypunkt markeras, inmätas 
Södra 
Ånimmen 

7925290 Rix 95 inmätas  
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C Sessionsschema 
 
 

1020290 Björnebacken MPPR 5009 Kristinedal 

1020190 Högheden  7928190 Lövnäs 

7929290 Ödeberga  MPR 5048 Kullevägen 
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D Kullevägen 
 
 

Kullevägen 
 

 
 

Detta är en punkt i Åmåls lokala nät belägen i Fengersfors samhälle. Punkten ligger på 
en kulle där berg går i dagen längs Kullevägen. Som man ser på bilden är det växtlighet 
runt omkring men det är inget som stör för GPS-mätning. 
 
I vår mätning ingick denna punkt i alla tre sessioner vilket innebar att mottagaren på 
denna punkt ställdes upp först och plockades ner sist. 
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E Ödeberga 
 

 
Ödeberga 

 

 
 

Denna punkt är en Rix 95-punkt. Den ligger på vägen in mot Bodane utanför Tösse, på 
en åker  där berg går i dagen. Punkten ligger mkt öppet vilket gör att den passar mkt bra 
för GPS-mätning. 
 
I vår mätning ingick denna punkt i sessionerna 1 och 2, detta innebar att mottagaren 
stod här under ca 2 ½ timme med alla restider mm inräknade. 
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F Björnebacken 
 

 
Björnebacken 

 

 
 

Detta är en punkt av karaktären Rix 95. Punkten ligger längs väg 164 norr om 
Edsleskog, väl synlig och bra markerad. Som man ser på bilden finns växtlighet runt 
omkring men inget som stör för GPS-mätning. 
 
Vid vår mätning ingick denna punkt i session 1 vilket innebar att mottagaren stod här i 
ca 30 min. 
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G Högheden 

 
 

Högheden 
 

 
 

Punkten är vackert belägen vid toppen av Höghedens skidbacke, vid sidan om 
liftsystemet. Punkten är en Rix 95-punkt öppen terräng, bra för GPS-mätning. 
 
I vår mätning ingick punkten i session 1, mottagaren stod här i ca 30 min. 
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H Kristinedal  
 

 

MPPR 5009 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna punkt ingår i Åmåls lokala nät och är belägen på en bergknalle i en åker mitt 
emot infarten till Fröskog-Fengersfors längs vägen upp till gården Kristinedal. Punkten 
är ngt svår att se men ligger öppet och passar alldeles utmärkt för GPS-mätning. 
 
Vid vår mätning ingick denna punkt i session 2 och 3 vilket innebar att mottagaren stod 
på punkten i över en timme. 
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I Hannebol 
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J Lövnäs 
 

 

Lövnäs 
 

 
 
 

Denna punkt är en Rix 95-punkt. Punkten är belägen utanför Fröskog avtagsväg mot 
Fröskogs kyrka. Punkten ligger öppet på en åker med god sikt åt alla håll, det vill säga 
utmärkt för GPS-mätning. 
 
Under vår mätning ingick denna punkt i session 3, mottagaren stod här i ca 30 min.  
 

 

 


