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EXAMENSARBETE 

 i 

Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun 

Sammanfattning 

Sverige har under lång tid haft flera olika koordinatsystem, både nationella och lokala. Nu 

genomförs en övergång till ett gemensamt koordinatsystem som kallas SWEREF 99.  

I Norrtälje kommun finns stomnät som är noterade i ett flertal olika koordinatsystem, med 

ursprung i tidigare förrättningar. Åtskilliga av dessa har dålig orientering i kända nationella 

koordinatsystem men däremot god inre noggrannhet.  

I detta arbete väljs 12 stomnät för transformation till SWEREF 99 18 00. Detta görs 

genom att passpunkter mäts in med GNSS-teknik. De inmätta punkterna används sedan 

för att transformera stomnäten som de är noterade i. Detta gör att i framtiden kan till 

exempel husutsättningar i de aktuella områdena utföras med enbart GNSS-teknik.  

Stomnäten som väljs finns på norra delen av ön Vätö i Norrtälje kommun. 

GNSS-utrustningen som används för att mäta in punkterna är Leica 1203 nätverks-RTK. 

De valda passpunkterna mäts in vid två tillfällen med minst 45 minuters mellanrum. Vid 

varje tillfälle görs 10 mätningar. Sedan beräknas medelvärdet av 20 mätningar.   

När alla punkter väl har mätts in görs transformationer från tre olika från-system till 

SWEREF 99 18 00. De tre från-systemen är RT 38 2,5 gon V, RT R09 0 gon och ett lokalt 

1000/1000-system. Eftersom områdena som är noterade i RT 38 är dåligt orienterade 

gentemot varandra ger det dålig noggrannhet att transformera hela RT 38-området på en 

gång. Därför delas RT 38-området in i flera transformationsområden.   

När transformationen gjorts kontrollmäts fastighetsgränser i ett gränsområde där 

gränspunkternas koordinatsystem är osäkert. Avslutningsvis kontrollmäts en Rix 95-punkt 

med namnet Klockarängsberget (Rix 95-punktnummer: 119741) som finns på södra delen 

av Vätö.  
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Transformation of the Core Network to SWEREF 99        
– Case Study of North Vätö, Norrtälje municipality 

Summary 

During the last century different coordination systems have been used in Sweden. Today a 

common coordination system (SWEREF 99) is used. 

In the municipality of Norrtälje, core networks are listed in different coordination systems 

that are generated from different earlier missions. These networks normally have poor 

orientation in the known coordination system; however, the internal accuracy is used to be 

good. 

In this study, some of the core networks have been selected to be converted to SWEREF 

99 18 00. The conversion has been done by measuring points using the GNSS technology, 

the measured points were then used to transfer the core network to SWEREF  99 18 00. 

This means that in the future, staking out a building in the area can be performed solely by 

GNSS technology. The chosen core networks are located on a part of the island Vätö in 

the municipality of Norrtälje. 

The GNSS equipment used to measure the points with was the Leica 1203 RTK network. 

The selected points were measured on two occasions with a gap between the occasions of 

at least 45 minutes. Ten repeated measurements have been done on each point to increase 

the accuracy. The average of these twenty measurements has been used for conversion.   

After the measuring process, the transformation has been done from three different off-

systems to SWEREF 99 18 00. The three off-systems were RT 38 2.5 gon V, RT R09 0 gon 

and a local 1000/1000-system. Since the areas listed in the RT 38 were poorly oriented 

towards each others, poor accuracy was achieved during the transformation of the entire 

RT 38 field at once. Therefore, the RT 38 area has been divided into a number of 

transformations-areas. 

When the transformation had been done, control measurements were made on a Rix 95-

Point entitled Klockarängsberget (Rix 95-point numbers: 119 741) located on the southern 

part of Vätö. In addition, control measurements were made of housing estate border area, 

where the border points were uncertain.    
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Norrtälje kommuns kart- och mätningsenhet för erbjudandet 

om examensarbete. Arbetet har varit mycket spännande och lärorikt. 

Ett särskilt tack till vår handledare Martin Karlsson som bidragit med oumbärlig hjälp med 

att strukturera upp arbetet och med problemlösning. 
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Nomenklatur 

Bärvågsmätning: GNSS-mätning som bygger på att antalet bärvågor som satelliter skickar 

mäts. Denna teknik är mycket noggrann men dyr, tidskrävande och känslig för störningar 

och avbrott. 

DOP-tal: Dilution of Precision, noggrannhetsmått för satellitmottagning vid GNSS-mätning. 

Fixlösning: Erhålls när antalet våglängder vid bärvågsmätning fixeras till ett heltal. 

Geodesi: Läran om jordens form och mätningen av den. 

GNSS: Förkortning för Global Navigation Satellite System – en mätningsteknik som 

bygger på mottagning av satellitsignaler. 

Grundmedelfel: Mätningsfel delat med förväntat fel.  

GTRANS: Ett program från Lantmäteriet som används för att göra transformationer. 

Inpassning: En transformationsmetod som förutsätter att ett antal punkter är kända i 

både ett gammalt och ett nytt system. Metoden går ut på att ett samband mellan systemen 

söks utifrån koordinaterna. Resultatet blir en transformationsformel, som sedan kan 

användas även för att transformera andra punkter mellan de aktuella koordinatsystemen. 

K-tal (kontrollerbarhetstal): Antalet överbestämningar delat med antalet mätningar. 

Kodmätning: GNSS-mätning som bygger på att mottagaren genererar samma kod som 

satelliten skickar. Tidsskillnaden mellan genererad och skickad kod ger mätvärden med 

hjälp av att ljuset hastighet är känd. Denna teknik är billig men onoggrann.  

Koordinatsystem: En uppsättning regler för hur en rumslig referens dokumenteras. 

Lantmäteriförrättning: Åtgärd som innebär att fastighetsindelningen ändras. 

LM: Förkortning för Lantmäterimyndigheten. 

Ortofoto: En skalriktig flygfotokarta som skapas genom att flygfoton sammanfogas med 

en digital terränghöjdmodell. 

Passpunkt: En punkt som används vid inpassning. Passpunkter är koordinatkända i både 

från-systemet och till-systemet.  

Restfel: Skillnaden mellan en punkts transformerade mätvärde och dess förväntade värde. 

Referenssystem: Annan benämning på koordinatsystem. 

Transformation: En eller flera punkter eller ett helt koordinatsystem konverteras till ett 

annat koordinatsystem enligt tydligt definierade regler. 

Tågform: Punkter som har en känd anslutning åt två håll: framåt och bakåt eller i enstaka 

fall ytterligare håll. 
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Tätort: Sammanhängande bebyggelse med minst 200 fast boende invånare som är 

avgränsad där avståndet till närmaste bebyggelse är minst 200 m. [14] 

Överbestämning: En extra mätning av någonting som redan har mätts, i syfte att öka 

säkerheten i mätningen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter att Sverige under lång tid bestått av en stor mängd olika koordinatsystem 

genomförs nu en övergång till ett gemensamt koordinatsystem, SWEREF 99. Arbetet 

med att övergå till detta system har pågått för fullt i alla Sveriges kommuner de 

senaste åren. Vissa kommuner är redan färdiga med övergången medan andra 

fortfarande arbetar med den. 

Genom en snabb utveckling av GNSS-teknik de senaste decennierna har helt nya 

möjligheter att transformera befintliga stomnät till SWEREF 99 uppkommit. Då mäts 

befintliga stompunkter, som redan är koordinatkända i ett äldre system, in med 

GNSS-mottagare. Med hjälp av inpassning transformeras sedan hela det gamla 

systemet om till SWEREF 99. Det är även möjligt att samla mätdata genom att mäta 

triangelpunkter med totalstation, men i takt med att mätområdet blir större blir 

GNSS-tekniken alltmer värdefull. 

Det finns flera olika projektioner av SWEREF 99. Förutom SWEREF 99 TM som är 

tänkt att fungera i hela Sverige finns ett flertal lokala projektioner. I detta arbete är 

projektionen SWEREF 99 18 00 (Stockholms län) aktuell.  

1.1.1 Övergång till SWEREF 99 i Norrtälje kommun 

I vissa kommuner är arbetet med övergången relativt enkelt. Det gäller t.ex. små 

tätortskommuner som innan övergången hade ett enhetligt system i hela kommunen, 

som redan hade hög noggrannhet. Övergången i Norrtälje kommun är emellertid 

relativt omfattande vilket beror på kommunens geografiska beskaffenhet. Kommunen 

är vidsträckt och består till en betydande del av skärgård. Trots att kommunen täcker 

nära en tredjedel av Stockholms län har den största tätorten (Norrtälje) endast en 

befolkning på drygt 16 000 invånare (2005). Tätorterna Rimbo och Hallstavik har c:a 

4500 invånare vardera och därutöver finns tretton tätorter med en befolkning på 

mellan 200 och 1000 invånare. Av övriga invånare bor knappt 6000 i småorter och 

närmare 18 000 i glesbygd. Med andra ord är kommunen glest befolkad men har ändå 

närmare 55 000 invånare totalt.[14] Viktigt att notera är också att det som idag är 

Norrtälje kommun före den stora kommunsammanslagningen 1972 bestod av en stor 

mängd mindre kommuner. 

Konsekvensen av den spridda bebyggelsen har blivit att många lokala stomnät har 

byggts upp i kommunen i samband med lantmäteriförrättningar. I dagsläget finns 

hundratals olika lokala stomnät i Norrtälje kommun [8]. Vissa är noterade i kända 

koordinatsystem som RT 38 men många är noterade i helt lokala system och saknar 

därmed helt yttre orientering. Inte heller de lokala stomnät som noterats i ett känt 
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system är att lita på eftersom de kan ha härletts från en onoggrann referens. Däremot 

är den inre noggrannheten vanligtvis god.  

Anledningen till att det ser ut som det gör i kommunen är att med den teknik som 

fanns då förrättningarna gjordes, de flesta på 1960- och 70-talen, var det besvärligt att 

orientera stomnäten över de stora avstånd som Norrtälje kommun består av. 

Eftersom stomnätens huvudsakliga syfte var att ge god lokal noggrannhet fanns inga 

ekonomiska incitament för att göra något åt den dåliga yttre orienteringen.  

Dagens GNSS-teknik, i synnerhet den enkla men ändå noggranna tekniken nätverks-

RTK, gör dock att de gamla stomnäten kan orienteras relativt enkelt. Om det då finns 

planer att bygga ut i ett område kan det då vara värt att genomföra en transformation. 

1.1.2 Projekt Norra Vätö 

Att transformera ett stomnät är ett relativt omfattande arbete. Detta examensarbete 

måste därför begränsas till ett eller några få transformationsområden då uppgiften 

annars snabbt blir alltför omfattande.  

På uppdrag av kommunen väljs delar av trakterna NORRVEDA och DYVIK på 

norra delen av ön Vätö c:a 18 km ostnordost om Norrtälje tätort, ett område på drygt 

4 kvadratkilometer. Området indelas i delområden beroende på när avstyckningarna 

skedde. Varje avstyckningsområde har polygonpunkter upprättade vid samma tillfälle 

och stämmer därmed med stor sannolikhet bra inbördes, däremot är den yttre 

orienteringen osäker. I Dyvik skall fem delområden undersökas som benämns Dyvik 

2, 3, 4, 5 och 6 och i Norrveda ska sju delområden undersökas som benämns 

Norrveda 1, 3, 4, 5, 6, 7 och 8, totalt 12 delområden. Alla dessa är noterade i 

koordinatsystemet RT 38 med projektionen 2,5 gon väst utom Norrveda 1 som är 

noterat i RT R09 0 gon och Norrveda 3 som är noterat i ett lokalt s.k. 1000/1000-

system. Alla delområden skall i detta arbete transformeras till SWEREF 99 18 00.  

 

 
Figur 1: Översiktlig karta. Området som skall undersökas är markerat med en röd cirkel. [12] 
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Figur 2: Översikt över området som ska undersökas: delar av trakterna NORRVEDA och 
DYVIK (röd linje). [15] 

1.2 Syfte 

Genom att mäta in befintliga stomnät och sedan transformera dem till SWEREF 99 

18 00 uppnås flera syften: 

 Kostnader sparas då befintliga stompunkter utnyttjas istället för att nya sätts 

ut. 

 En översyn görs av äldre stomnät vilket dels reder ut om punkterna kan hittas 

och mätas in, dels inre och yttre noggrannhet i näten. 

 De nytransformerade stomnäten effektiviserar mätåtgärder i området eftersom 

allt arbete kan ske i samma system. 
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 Karteringen av området förbättras vilket i förlängningen leder till att 

noteringen av bl.a. fastighetsgränser blir mer noggrant dokumenterade i 

kartdatabasen. 

Till de mätåtgärder som effektiviseras hör fastighetsbildningsåtgärder och 

husutsättningar. Dessutom planerar kommunen att på längre sikt dra kommunalt 

vatten och avlopp till området eftersom fler och fler fritidshus omvandlas till 

permanentbostäder. Även detta arbete underlättas av transformerade stomnät. 

1.3 Översikt över tidigare arbeten 

Ett par relaterade arbeten listas nedan: 

 Kristoffer Edvardsson och Martin Karlsson har skrivit ett examensarbete i 

ungefär samma ämne för Geomatikprogrammet, Högskolan i Gävle, juni 

2007: Byte från lokalt referenssystem till SWEREF 99, fallstudie Gävle. Denna 

undersökning omfattade hela Gävle kommun och endast ett från-system. 

 Tina Kempe och Géza Lohász, Lantmäteriet, har i uppsatsen Att ta fram en 

restfelsmodell skrivit om GNSS-mätning då koordinatsystem ska transformeras. 

 Patric Jansson, Stockholms stad, beskriver i uppsatsen Kokbok vid byte av 

geodetiskt referenssystem i en kommun utförligt processen vid referenssystemsbyte i 

Stockholm. 

 Lantmäteriet har tagit fram 15 st infoblad om övergången till SWEREF 99. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Koordinatsystem 

Ett koordinatsystem är ett verktyg för en rumslig beskrivning i två eller tre 

dimensioner. Begreppet förekommer både inom matematiken och inom geodesin. En 

punkt i ett koordinatsystem har ett värde i alla dimensioner vilket symboliserar 

punktens läge. 

2.1.1 Det geodetiska koordinatsystemet 

Det finns skillnader mellan ett matematiskt koordinatsystem och ett geodetiskt. I det 

plana matematiska koordinatsystemet symboliserar X-axeln riktningar i sidled medan 

Y-axeln beskriver riktningar uppåt och nedåt. Då X och Y förekommer i ett 

geodetiskt koordinatsystem är riktningarna omvända. Uppåt i ett plant geodetiskt 

koordinatsystem symboliserar norr vilket är kopplat till kartografin där uppåt på en 

karta traditionellt betyder norr. En följd av detta är att polära beräkningar kan göras 

vilket innebär att bäring som innebär vinkel relativt norr används. Vidare räknas 

vinklar och kvadranter medurs i det geodetiska systemet då det räknas moturs i det 

matematiska. En ytterligare skillnad är att vinklar liksom bäringar i ett geodetiskt 

system anges i nygrader i enheten gon istället för grader. Skillnaden mellan dessa 

enheter är att ett cirkelvarv motsvarar 400 gon istället för 360 grader.  0 gon innebär 

nordlig riktning, 100 gon innebär ostlig, 200 gon sydlig och 300 gon västlig. Gon och 

grader kan enkelt konverteras till varandra genom att ett gradvärde divideras med 0,9 

då det ska omvandlas till gon, och omvänt, ett gonvärde multipliceras med 0,9 för att 

omvandlas till grader.  

2.1.1.1 Kartesisk form 

I det geodetiska koordinatsystemet finns två alternativa format för att ange 

koordinater. Den kartesiska formen innebär att de två plana axlarna går vinkelrätt och 

att tal anges på axlarna. Talen anges i meter och en mer noggrann angivelse föranleder 

decimaltecken efter antalet meter. Var origo är belägen växlar mellan olika 

koordinatsystem och beror på syftet med koordinatsystemet.  
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Figur 3: Kartesiska koordinater [21] 

2.1.1.2 Geografisk form 

Den geografiska formen är ett annat sätt att ange koordinater i ett geodetiskt 

koordinatsystem. Här anges longitud (meridianer) och latitud (parallellcirklar) istället 

för X och Y alternativt N och E. Denna form är anpassad till att jorden är sfärisk och 

är på det sättet en mer sann återgivning av jordytan. Den grova platsinformationen 

anges i grader. För latituden börjar grader räknas från ekvatorn. Norr om ekvatorn 

anges ”grader nord”, °N och söder om ekvatorn anges °S. Ju längre avstånd från 

ekvatorn desto högre blir gradvärdet. Longituden räknas i grader väster respektive 

öster om Greenwichmeridianen (som passerar genom Londons observatorium). För 

mer noggrann platsangivelse finns flera format. På decimalform anges grader med fem 

decimaler. På minutform delas grader in i minuter som delas in i tre decimaler. På 

minut- och sekundform delas minuterna in i sekunder med en decimal. 

Detta sätt att ange platsdata lämpar sig främst för navigering på havet och för grov 

platsangivelse. På land är formen mer opraktisk eftersom den gör att det är svårare att 

göra beräkningar. Detta inte minst eftersom longituden följer jordytan vilket innebär 

att alla meridianer möts vid polerna. Följden blir en stor variation i breddgradernas 

längd beroende avstånd från ekvatorn. En längdgrad är däremot alltid lika lång. 

 

 

Figur 4: Geografiska koordinater angivna som latitud och longitud. [22] 

För detta arbetes ändamål är den kartesiska formen mest lämplig och används därför 

genomgående framöver. 
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2.1.2 Koordinatsystem i praktiken 

Ett koordinatsystem realiseras genom att ett nät av koordinatbestämda punkter 

markeras på lämpliga platser. Ett sådant nät kallas stomnät. Stomnät används ofta 

som ett generellt begrepp för punkter som tillhör samma koordinatsystem. Stomnät i 

plan, där endast x- och y-koordinater är bestämda, skiljs från stomnät i höjd. Vissa 

punkter kan dock vara gemensamma för plan och höjd och därmed lägesbestämda i 

tre dimensioner. 

Det har traditionellt funnits två typer av geodetiska stomnät i plan: triangelnät och 

polygonnät. Dessa nättyper har sitt ursprung i de mät- och beräkningsmetoder som 

funnits tillgängliga. Triangelnät är benämningen på alla typer av nät som är yttäckande, 

ej uppbyggda i tågform och har en kontrollbarhet K > 0,5. Nät som är uppbyggda i 

tågform har ett lägre K-tal (> 0,35) än triangelnät och är därmed inte lika säkra. Olika 

verksamheter i samhällsbyggnadsprocessen medför olika krav på nät, främst gällande 

kvalitetsaspekter och tillgänglighet i olika mätsituationer.  

Många kommunala stomnät betraktas som lokala eller regionala. Näten har etappvis 

byggts upp utifrån ett antal närliggande rikspunkter noterade i något av 

koordinatsystemen RT 38, RT P eller något av de 12 regionsystemen (RT R01-R12). 

Det är vanligt att flera olika koordinatsystem finns inom en kommun.  

Onoggrannhet i de tidiga riksnäten har bidragit till interna avvikelser i näten samt 

regionala skillnader mellan intilliggande kommuner. Detta gäller även kommuner som 

existerade före den stora kommunsammanslagningen i början av 1970-talet och som 

idag hör till samma kommun. Detta har dock varit svårt att påvisa på grund av 

avsaknad av lämpliga analys- och beräkningsmetoder.  

Stomnätskvaliteten i kommunerna kan variera ganska mycket vad gäller kvalitet och 

punkttäthet i tätorter. Skillnaderna är även stora vad gäller ajourhållning, renovering, 

nymätning och förtätning.  

2.1.3 Kartprojektion 

För att beskriva kartprojektioner är det nödvändigt att först beskriva geodesins 

grunddefinition. Geodesin syftar till att bestämma värden för punkters plana position 

på jordytan, höjden över geoiden och tyngdkraftsvärden. Utifrån dessa värden 

avbildas kartprojektionen på en plan yta (karta) utifrån en referensellipsoid. Geoiden 

är alltid vinkelrät mot tyngdkraften och är oregelbunden beroende på små variationer i 

gravitationen. Ellipsoiden är en matematiskt exakt teoretisk konstruktion som 

används för att underlätta kartprojicering. Det finns ett flertal olika ellipsoidmodeller 

och den ellipsoid som väljs för en viss projektion ska stämma bra överens med 

geoiden i området som ska avbildas, däremot är skillnaden betydande på andra delar 

av jorden.  
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Figur 5: Sambandet mellan markyta (topografi), geoid och ellipsoid. [18] 

Höjd över ellipsoiden: h = H + N 

Eftersom geoiden skiljer sig från ellipsoiden är det omöjligt att avbilda jordellipsoiden 

i ett plan utan deformering. Däremot kan förändringen i form minskas genom att en 

lämplig projektion över det geografiska området som ska karteras väljs. 

Det finns olika former av projektioner och nedan illustreras några av dem: 

   

Figur 6a: Cylindrisk projektion som  Figur 6b: Cylindrisk projektion som tangerar 

tangerar ekvatorn.[16]  medelmeridianen.[16] 

   

Figur 7: Konisk projektion [16]  Figur 8: Azimutal projektion [16] 

Överföring av den tredimensionella jordytan till en plan karta sker genom att kartan i 

tanken placeras på jordgloben, avbildas och vecklas ut. Exempelvis bygger kartor över 

Sverige vanligtvis på en cylindrisk projektion medan kartor över Ryssland avbildas 

koniskt. 

Geodetisk mätning sker i två eller tre dimensioner. Vid plana mätningar och 

beräkningar finns två metoder. Den ena är att arbetet sker i ett icke-plant 

referenssystem, t.ex. en referensellipsoid och samtliga mätningar anpassas till ett visst 

projektionsplan. Den andra metoden innebär att arbetet sker i ett plant system från 
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början vilket innebär att ingen hänsyn tas till att jordytan är krökt och att tyngdkraften 

varierar ignoreras. 

Formeln för projektion av mätningar från en sfär eller ellipsoid till ett plan kan 

allmänt uttryckas som: 

X = fx (φ, λ) 

Y = fy (φ, λ) 

där X,Y och φ, λ är plana respektive geografiska eller geodetiska koordinater, medan 

fx och fy betecknar lämpliga funktioner som kan förväntas utformas så att de ger små 

eller obeydliga projektionsfel. [1] [2] 

2.1.3.1 Huvudsakliga drag hos projektion 

Vanligen sorteras kartprojektionens egenskaper efter dess beskaffenhet. Nedan 

beskrivs de olika egenskaperna kortattat: 

 Vinkelriktighet  

En god vinkelrikighet innebär att vinkeln mellan två linjer på referensytan bibehålls 

när linjerna projiceras till planet.  

 Areariktighet  

Denna egenskap beskriver hur väl arean av en figur på referensytan bevaras vid 

projektionen, även om figurens storlek och form ändras. Det är inte möjligt att skapa 

en projektion från sfär eller ellipsoid till plan som är både vinkelriktig och areariktig. 

 Längdriktighet  

Denna egenskap innebär att en eller flera meridianer och parallellcirklar är riktigt 

projicerade, med andra ord längdriktiga. Längdriktighet kan kombineras med antingen 

vinkelriktighet eller areariktighet.  

2.1.3.2 Kartprojektion i Sverige 

Vid allmän kartläggning i Sverige används oftast en projektion som benämns Gauss 

konforma (dvs. vinkelriktiga) projektion. Denna är vinkelriktig i förhållande till en 

längdriktig meridian som benämns medelmeridianen. Ju längre avståndet från 

medelmeridianen är desto större blir projektionsfelet. För att detta fel inte ska bli 

alltför stor används i Sverige flera olika medelmeridianer, se figur 9.  
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Figur 9: Projektionszoner i koordinatsystemet RT 90. [17] 

Olika kommuner väljer olika medelmeridianer, vanligtvis beroende på vilken som är 

närmast. T.ex. använder Trollhättans kommun projektionen med medelmeridianen 

7,5 gon väst. Den projektion som är ämnad att beskriva hela landet utgår från 

medelmeridianen 2,5 gon väst.  

Den meridian som väljs fungerar som nord-/sydlig linje på kartan medan ekvatorn 

vanligen är referenslatitud. I anslutning till medelmeridianen skapas ett rutnät i 

enlighet med kartans skala. I anslutning till Gauss konforma projektion skapas ett 

koordinatsystem där X- koordinaterna startar från ekvatorn och räknas positivt norrut 

och Y-koordinaterna utgår från medelmeridianen, vanligtvis med ett fast tillägg, och 

räknas positivt österut 

2.1.4 SWEREF 99 

Som tidigare nämnts ska alla Sveriges kommuner övergå till referenssystemet 

SWEREF 99. För att koppla ihop lokala plansystem med det nya systemet har 

projektet RIX 95 genomförts. Projektet går ut på att cirka 9000 punkter över hela 

landet koordinatbestäms med hög noggrannhet i SWEREF 99. Detta möjliggör att ett 
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samband mellan SWEREF 99 och det lokala systemet etableras, så att GNSS-

mätningar i det lokala systemet underlättas. Det underlättar även en övergång från det 

lokala systemet till SWEREF 99. 

Det är värt att nämna vad SWEREF 99 är för system. Referenssystemet SWEREF 99 

är en realisering av ETERS 89, genomförd 1999. SWEREF 99 antogs som officiell 

realisering av ETERS 89 vid EUREF-mötet sommaren 2000. En fördel med detta är 

att hela landet kan avbildas skarvlöst för olika tillämpningar på en nationell nivå.  

Liksom i det tidigare nationella standardsystemet RT 90 finns olika medelmeridianer. I 

det rikstäckande SWEREF 99 TM är denna meridian 15° ostlig riktning med ett tillägg 

på 150 000 m. För lokala tillämpningar finns ett större antal projektionszoner i 

SWEREF 99 än i RT 90 vilket ger ökad noggrannhet. En annan nyhet är att X och Y 

har ersatts med N och E som betyder Northing och Easting, detta för att eliminera 

förväxlingar med axlarna i det matematiska koordinatsystemet. N i SWEREF 99 TM 

är liksom i RT 90 antalet meter norr om ekvatorn medan meterskalan är 150 km öster 

om den medelmeridianen 15° ost. Detta innebär att i hela Sverige blir N-angivelsen 

sjusiffrig och E-angivelsen sexsiffrig.  

2.2 GNSS-mätning 

2.2.1 Parametrar som påverkar GNSS-mätning 

Det finns ett flertal parametrar som påverkar GNSS-mätningens resultat. De 

viktigaste beskrivs kortfattat nedan. 

2.2.1.1 Satelliter  

Idag finns tre olika satellitsystem: 

 GPS (Global Positioning System) ägs och drivs av USA. 

 GLONASS ägs och drivs av Ryssland. 

 Galileo ägs och drivs av EU. 

GPS- och GLONASS-satelliter finns redan i rymden medan Galileo-satelliter planeras 

att skickas upp under 2010-talet. Vissa GNSS-mottagare kan ta emot signaler från 

både GPS och GLONASS, andra mottagare kan bara ta emot signaler från ett av 

systemen. Urvalet av satelliter blir större om mottagaren är kompatibel med båda 

systemen och därmed ökar chanserna att få fixlösning. Leica 1203 GNSS som 

används i detta projekt kan ta emot signaler från båda systemen. 

Det krävs under initialisering kontakt med minst fem satelliter. Generellt sett är det 

bra med ett stort antal satelliter, men om antalet satelliter är alltför stort så ökar risken 

för låga elevationsvinklar (under 20 grader). Detta riskerar att medföra sämre 

signalkvalitet och därmed sämre noggrannhet. Om så är fallet kan elevationsgränsen 

ökas så att signaler tas emot från en mindre del av himlen. Vissa RTK-utrustningar 
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kan dock automatiskt sortera bort satelliter med dålig signalkvalitet, vilket möjliggör 

en lägre elevationsgräns. 

2.2.1.2 Satellitgeometri 

Satelliterna som mottagaren har kontakt med kan ha olika spridning. Spridningen mäts 

i olika typer av DOP-tal, vilka bestäms av den aktuella satellitkonstellationen. Ju lägre 

DOP-talet är desto bättre är satellitgeometrin.  

Det finns olika typer av DOP-värden beroende på vilken typ av konstellation som 

avses: 

 VDOP är ett mått på noggrannhet i höjd.  

 HDOP är ett mått på noggrannhet i plan. 

 TDOP är ett mått på tidsnoggrannhet. 

 GDOP är ett mått på spridningen hos de satelliter som GNSS-mottagaren har 

kontakt med. Detta illustreras nedan: 

 

Figur 10: Dålig GDOP: Liten satellitspridning. [23] 

 

Figur 11: Bra GDOP: Stor satellitspridning. [23] 
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Dessa fyra DOP-värden sammanställs till PDOP-värdet som är ett mått på 3D-

noggrannhet. 

Formeln nedan anger medelfelet i positionsbestämningen vid absolut mätning: 

σ ═ PDOP * σ0 

där σ är medelfelet i positionsbestämningen och σ0 är mätmedelfelet vid mätning av 

avståndet till satelliten. 

 

2.2.1.3 Störningar av satellitsignalerna 

Det finns några olika faktorer som kan störa satellitsignalerna så att de får sämre 

kvalitet. Nedan beskrivs några av dem. 

2.2.1.3.1 Atmosfärens påverkan 

Jonosfären är den yttersta delen av jordens atmosfär. Om jonosfärsaktiviteten är hög 

så kan satellitsignalerna störas. Detta försämrar möjligheten att få fixlösning och 

initialiseringstiden förlängs. Jonosfärens påverkan på mätresultatet kan vara allt mellan 

0 och 10 m men det finns tekniker för att kompensera för detta. Aktuell information 

om jonosfärsaktiviteten finns hos SWEPOS-systemet. 

Troposfären är det lager som finns närmast jorden. Här kan väderförhållanden 

påverka mätresultatet, framför allt kan vattenånga i troposfären störa beräkningar av 

signalfördröjning. Detta drabbar främst noggrannheten i höjd. 

 

Figur 12: Atmosfärens påverkan på satellitsignalen. [20] 

2.2.1.3.2 Sikthinder 

Signalerna från satelliterna kan hindras att nå mottagaren genom hinder på marknivå. 

Till exempel kan höga hus och träd blockera signalerna. Följden kan bli utebliven 

fixlösning eller sämre noggrannhet. Det är därför viktigt att mäta på platser där sikten 
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uppåt är relativt ostörd. Vid mätningar i Sverige är det särskilt viktigt att sikten är fri åt 

söder eftersom de flesta satelliter befinner sig i den riktningen.  

2.2.1.3.3 Flervägsfel 

När satellitsignalen stöter på en reflekterande yta, till exempel ett plåttak eller 

vattenyta, kan flervägsfel uppstå (se figur 13). Detta innebär att satellitsignalen 

reflekteras och därmed träffar mottagaren från fel håll.  

 

Figur 13: Flervägsfel [19] 

2.2.1.3.4 Klockfel 

GNSS-mätning bygger på att tiden det tar för en satellitsignal att nå mottagaren mäts. 

Detta förutsätter att varje satellit har en fungerande klocka. Många satelliter har dock 

klockor med en viss osäkerhet vilket gör att tidsmätningen blir något felaktig. Detta 

fel är svårt att upptäcka. 

2.3 Transformation 

Transformation är ett begrepp som kan användas allmänt för alla procedurer där en 

uppsättning av koordinater överförs från ett koordinatsystem (från-system) till ett 

annat (till-system). En uppsättning regler för hur en transformation ska ske kallas 

transformationssamband eller transformationsformel och brukar delas in i beräknade 

formler och formler som bygger på inpassning. 

2.3.1 Transformation inom ett referenssystem 

Transformationsformler inom ett referenssystem är konstanta. De olika formlerna 

som finns skiljs från andra typer av transformationssamband och har särskilda namn, 

koordinatomvandling eller överräkning. I tabell 1 visas några exempel på 

transformation inom ett referenssystem. 
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Transformation Förklaring              Exempel 

(x, y, z) ↔ (φ, ּג, h) 
Omvandling av 
koordinatformat 

Från geocentriska SWEREF 99 
till latitud, longitud och höjden 
över ellipsoiden i SWEREF 99 

(φ, ּג) ↔ (x, y) Byte av kartprojektion  
Från latitud och longitud i 
SWEREF 99 till SWEREF 99 
TM 

(x, y) ↔ (φ, ּג) ↔ (x, y) 
Byte av 
medelmeridian  

Från SWEREF 99 TM till 
SWEREF 99 12 00 

Tabell 1: Transformationer inom samma referenssystem. [4] 

2.3.2 Transformation mellan två koordinatsystem 

Transformation mellan två koordinatsystem bygger på att ett transformationssamband 

skapas utifrån punkter som är kända i båda systemen. Detta kallas inpassning. Genom 

att analysera koordinatvärden i både från- och till-systemet bestäms ett antal 

parametrar. Dessa parametrar kan sedan användas för att transformera även andra 

punkter mellan de aktuella koordinatsystemen. Inpassningen innebär med andra ord 

att värden för parametrarna i en transformationsformel bestäms. 

Det finns flera metoder att göra transformationer mellan två koordinatsystem. 

Transformationsmetoderna kan vara till exempel Helmert (2D eller 3D), Unitär, Affin 

eller direktprojektion. Typiskt är att ett antal punkter som kända i frånsystemet mäts 

in eller på annat sätt koordinatbestäms i till-systemet. Antalet obekanta parametrar 

och om det finns krav på bibehållen geometri avgör vilken av metoderna som skall 

användas.   

I tabell 2 redovisas det minsta antalet passpunkter som krävs för varje 

transformationsmetod. 

 

Transformationsmetod Helmert, 2-D Unitär Affin Direktprojektion 

Antal passpunkter 2 2 3 1 

Tabell 2: Minsta antal passpunkter för inpassning mellan koordinatsystem. [4] 

Det mest fördelaktiga är om de valda passpunkterna har bra spridning över 

transformationsområdet. På så sätt kan avvikelserna mellan passpunkternas 

koordinater i till-systemet och motsvarande transformerade koordinater i från-

systemet minimeras. Det är möjligt att efter detta förfaringssätt bedöma i hur stor 

omfattning transformationen medverkar till felet i de transformerade koordinaterna. 

Även minstakvadratmetoden kan användas för att jämna ut transformationen. 
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2.3.2.1 Helmerttransformation, 2-D  

Den transformationsmetod som är mest lämplig i detta arbete är Helmert 2D. 

Metoden betraktas som den mest lämpliga för plana transformationer då geodetiska 

samband existerar. I denna metod beaktas att från- och till-systemen inte har samma 

origo, inte parallella koordinataxlar och inte samma skalfaktor. Följaktligen innebär 

Helmert 2D att bestämma följande fyra obekanta parametrar, vilka åskådliggörs i figur 

14. 

 Vridning, α 

 Skalfaktor mellan systemen, m 

 Parallellförflyttning i X-led  

 Parallellförflyttning i Y-led 

 

Figur 14: Förklaring av transformationsmetoden Helmert 2D. [24] 

Enligt figuren är koordinaterna i från-systemet betecknade med (xf, yf) medan till- 

systemet, som koordinaterna ska transformeras till, betecknas så här (xt,yt). P 

betecknar en godtycklig punkt. 

Värt att notera att objekts form inte förändras vid en tvådimensionell 

Helmerttransformation.  

2.3.2.2 Formler    

Formler som används för att bestämma parametrarna till den tvådimensionella 

Helmerttarnsformationen är: 

Xt(P) = x0 + xf(P) * m * cos α – yf(P) * m * sin α 

Yt(P) = y0 + xf(P) * m * sin α + yf(P) * m * cos α 
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Skillnaden i skala bestäms genom att koordinaterna i från-systemet multipliceras med 

skalfaktorn m. Detta ger formelsambandet: 

A = m * cos α 

B = m * sin α 

Slutligen erhållas xt och yt utifrån följande samband: 

Xt (P) = x0 + a * xf (P) – b * yf (P) 

Yt (P) = y0 + b * xf (P) + a * yf (P) 

Storheterna x0, y0, a, och b är Helmertsambandets parametrar och de bestäms, som 

tidigare nämnts, genom inpassning. [3] [4] [5] 

2.4 Juridik 

2.4.1 Behörighet 

Passpunkter som behöver mätas för att transformationen ska kunna göras ligger glest 

utspridda över området. De är lokaliserade i skogen, på ängar, på vägar och stigar 

samt på privata fastigheter. Tillträde till allmänna platser sker i enlighet med 

allemansrätten, men för att beträda privata fastigheter behövs särskild behörighet. 

Eftersom arbetet utförs i samarbete med Norrtälje kommuns Bygg- och miljökontor, 

finns denna behörighet. Lagrummet finns i Plan- och bygglagens sextonde kapitel, 

sjunde paragrafen: 

PLAN- OCH BYGGLAGEN KAP 16 

7 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har byggnadsnämnd och länsstyrelse samt den som 

på deras uppdrag utför arbetet rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader och andra anläggningar 

samt att där vidta de åtgärder som behövs för arbetets fullgörande. 

   Rätt som avses i första stycket tillkommer även den som i annat fall än som där avses utför 

kartläggning för samhällets behov. 

   Polismyndigheterna skall lämna det biträde som behövs. 

2.4.2 Fasta märken 

En sak som inte direkt berör detta arbete men som är bra att veta, är lagstiftningen 

gällande fasta märken. Fasta märken har ett starkt rättsligt skydd som regleras i 

Brottsbalkens fjortonde kapitel. Med fast märke menas gränspunkter, fixpunkter eller 

annat märke för plan – eller höjdmätning. Paragraferna lyder enligt följande: 

BROTTSBALKEN KAP 14 

8 § Om någon falskeligen anbringar märke eller annat föremål som kan tagas för gällande 

gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning eller ock flyttar, 

borttager, skadar eller förstör sådant märke, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för 
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förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse 

i högst sex månader. 

9 § Den som åberopar falsk urkund, utbjuder eller håller till salu verk med falsk signatur, 

utprånglar falsk sedel eller falskt mynt, begagnar falskt värde- eller kontrollmärke, åberopar falskt 

fast märke eller eljest gör bruk av något, som förfalskats på sätt ovan sägs, dömes, om åtgärden 

innebär fara i bevishänseende, för brukande av det förfalskade såsom hade han själv gjort 

förfalskningen. 

2.4.3 Fastighetsgränser 

Värt att notera är också det faktum att det i första hand är markeringar på marken 

som juridiskt definierar en fastighet, inte koordinater. Om gränsmarkeringar på 

marken ej kan lokaliseras kan kartor och andra handlingar utnyttjas för 

fastighetsbestämning. 

JORDABALKEN KAP 1 

3 § Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. 

Kan utmärkningen ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning 

av förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit 

åsyftad. Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning 

som framgår av karta och handlingar. 
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3 Mätplanering 

3.1 Utrustning  

Mätningen av stompunkter i plan genomförs med Leica GNSS 1203 vilket är en 

GNSS-utrustning av typen nätverks-RTK.  

 

Figur 15: Leica GNSS 1203:s signalmottagare.[25] 

En metalldetektor används för att lokalisera rör, vilket är särskilt värdefullt där rören 

är täckta av snö eller vegetation. 

En större spade används för att skyffla undan snö och vegetation. 

För att underlätta lodning används om möjligt en trebent stativklämma (se figur 15). 

Denna byttes efter några veckor mot en tvåbent stativkonstruktion (se figur 16) med 

möjlighet att justera benlängd vilket gav en betydligt större flexibilitet och stabilitet. 
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Figur 16: Tvåbent stativkonstruktion med justerbar benlängd. [26] 

All utrustning uppfyller noggrannhetskraven enligt LM. Instrument- och 

tillbehörskontroller utförs enligt LM:s standard. 

3.2 Att tänka på inför mätning 

Innan mätning bör följande kontrolleras: 

 Att all utrustning är tillgänglig och fungerar tillfredsställande. 

 Att batterierna är tillräckligt laddade. 

 Att det finns tillräckligt med lagringsutrymme på minneskort eller annan 

lagringmedia för mätningsdata. 

 Att doslibellen är kalibrerad och inte orsakar centreringsfel. 

 Att tillräcklig information om punkter som ska mätas finns, t.ex. punktskiss, 

koordinater och/eller karta. Detta möjliggör även kontrollmätningar av kända 

punkter. [6] [7] 
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 Om satellittillgången är tillräcklig, vilket kan beskådas på SWEPOS hemsida 

(ett exempel på hur detta ser ut finns i figur 17). 

 

Figur 17: Satellitmottagningens variation vid Norra Vätö. 

3.3 Befintliga förhållanden 

Detta projekt kräver att ett stort antal polygonpunkter lokaliseras och mäts in. De 

flesta av punkterna sattes ut på 1960- eller 70-talet och någon ordentlig inventering av 

punkterna har inte gjorts sedan dess. Sedan merparten av punkterna sattes ut har 

området bebyggts och i dagsläget finns ett hundratal fastigheter och byggnader i 

området. Det är dock långt ifrån säkert att hänsyn togs till polygonpunkterna när 

exploateringen skedde. I vissa fall, när polygonpunkter befinner sig centralt på det 
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som idag är en egen fastighet, är det fullt möjligt att hus, blomsterrabatt eller något 

annat har byggts ovanpå punkten eller att ny bebyggelse på annat sätt har försvårat 

lokaliseringen. Polygonpunkter kan även ha förstörts eller blivit svårtillgängliga på 

andra sätt. Med andra ord kan de polygonpunkter som finns i kartdatabasen vara svåra 

eller omöjliga att lokalisera i verkligheten. Det finns emellertid ingen möjlighet att veta 

vilka punkter det är frågan om. Risken finns därför att mycket tid och energi går åt till 

resultatlöst punktletande.  

3.4 Temporärt transformationssamband 

Det är okänt vilka av punkterna som är svårhittade men dess koordinater är kända. 

Därmed är det känt var punkterna ska finnas. Samtidigt kan GNSS-utrustningen inte 

enbart användas till att mäta in (koordinatbestämma) punkter utan även till att göra 

utsättningar dvs. söka upp koordinatkända punkter. Dock stöder inte utrustningen 

något av de koordinatsystem som områdets stomnät är noterat i. För att kunna 

utnyttja utsättningsfunktionen behövs alltså koordinater i SWEREF 99 men det var 

just detta som var arbetets mål. 

För att lösa denna problematik så upprättas ett temporärt transformationssamband 

innan den huvudsakliga punktinmätningen sker. 5-10 punkter mäts in, som täcker 

större delen av området, och utifrån dessa mätresultat görs en tillfällig transformation 

med dålig riktighet. Resultatet kommer att skilja sig kanske någon decimeter från det 

verkliga sambandet och är inte tillräckligt noggrant för den huvudsakliga 

transformationen. Noggrannheten är dock tillräcklig för att kunna lokalisera punkter i 

terrängen.  

När den tillfälliga transformationen gjorts laddas de transformerade 

polygonpunktskoordinaterna till GNSS-mottagaren, för att sedan kunna leta upp 

polygonpunkterna med hjälp av dess utsättningsfunktion. När en polygonpunkt väl 

hittats mäts den in noggrant med samma utrustning. På detta sätt effektiviseras 

mätförfarandet eftersom mindre tid behöver ägnas åt att genomsöka terrängen då en 

punkt ska finnas i närheten. Särskilt tidsbesparande är detta då en polygonpunkt inte 

finns där den ska. Istället för att då ägna tid åt att leta i närheten är det enkelt att 

konstatera att punkten är otillgänglig, varpå denna punkt lämnas och nästa söks. 

Lokaliseringen av polygonpunkter som används för det tillfälliga 

transformationssambandet görs med hjälp av kartor och ritningar. 

3.5 Val av mätpunkter 

Det finns två huvudsakliga typer av punkter i området: polygonpunkter och 

gränspunkter. Polygonpunkterna är mycket mer noggrant koordinatbestämda och 

endast polygonpunkter väljs för inmätningen, för att noggrannheten ska bli så bra som 

möjligt. 
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När det gäller vilka polygonpunkter som väljs till passpunkter så är detta en 

kombination av flera faktorer, vilka kan delas in i förtida planering och faktiska 

förhållanden. 

3.5.1 Förtida planering 

Vid planering utifrån förrättningsakter och kartor är det viktigt att tänka på att 

passpunkterna ska vara jämnt spridda över området vilket ökar chansen att upptäcka 

felaktigheter i stomnätet. Passpunkterna bör också omringa området så att 

extrapolering undviks, därutöver bör även enstaka passpunkter i mitten väljas om 

avståndet mellan passpunkterna i annat fall blir alltför långt.  

De polygonpunkter som finns i området kan vara markerade på olika sätt i terrängen. 

De huvudsakliga typerna av markeringar är rör i berg (rb), rör i sten (rs), rör i mark 

(rm) och hål i berg (hb). I första hand väljs punkter som är markerade med rör i berg 

eftersom de antas vara mest stabila. I andra hand väljs hål i berg. Markeringar i stenar 

och mark undviks eftersom de kan ha rubbats sedan utsättningen. Bergmarkeringar 

antas däremot vara intakta över tid, även om vegetation kan ha uppkommit. 

3.5.2 Fältförhållanden 

I fält är en grundförutsättning för att en viss punkt ska mätas att den visar sig möjlig 

att hitta. Det är även av stor vikt att synfältet uppåt är fritt då signalerna i annat fall 

kommer att störas med sämre noggrannhet eller utebliven fixlösning som följd.  

3.5.3 Antal punkter  

Den dokumentation som finns består av akter från lantmäteriförrättningar, kartor, 

ritningar av polygontågsutsättningar och andra dokument om det aktuella området. 

Information om områdets polygonpunkter finns i kart- och tabellform. När det gäller 

mängden punkter är det svårt att sätta en exakt gräns. Det allra mest noggranna vore 

om samtliga punkter mättes in men detta vore ineffektivt. Uppdraget går ut på att 

mäta in ett fåtal strategiska punkter som kan användas för transformationer. Efter 

transformationen erhålls koordinater för både övriga polygonpunkter och 

fastighetsgränspunkterna. Vissa punkter kan då kontrollmätas för att bestämma 

transformationens riktighet.  

3.5.4 Noggrannhet 

Noggrannheten i mätningarna ska överensstämma med LM:s (HMK) standarder och 

efter samråd med uppdragsgivaren Norrtäljes kommun. 

Den aktuella GNSS-mättekniken, nätverks-RTK, är i sig relativt onoggrann: vid 

gynnsamma förhållanden är felmarginalen under centimetern men vanligtvis är felet 2-

3 cm. Fördelen är att tekniken är snabb. När fixlösning erhållits tar varje mätning 

endast några få sekunder. För att kompensera för den bristande noggrannheten görs 

flera mätningar och sedan räknas ett medelvärde ut.  



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

 24 

Noggrannhetskraven för inmätning av polygonpunkter för stomnätstransformation 

redovisas i tabell 3. 

Parameter Krav 

Tillgång till satelliter Minst 7 st 

Satellitgeometri Maximalt PDOP-värde: 2,0 

Sikt Fri sikt ned till 15º elevationsgräns: 90 % 

Antennhöjd Max 2 m 

Observationsintervall Minst 1 sekund 

Antal mätningar 10 observationer per uppställning 

Initialisering Mellan varje observation 

Antal uppställningar per punkt 2 stycken 

Tid mellan uppställningar Minst 45 minuter 

Tabell 3: Sammanställning av noggrannhetskrav för inmätning av polygonpunkter med nätverks-

RTK. [10] 

3.5.4.1 PDOP-värde 

PDOP-värdet varierar över dagen och de aktuella värdena i femminutersintervaller för 

de närmaste timmarna finns på SWEPOS hemsida [28]. Vanligtvis var värdet mellan 1 

och 2 men kunde under enstaka femminutersintervaller överskrida värdet 2. Kravet på 

satellitgeometri följdes alltid genom att mätningar under de enstaka perioder som hade 

ett alltför högt PDOP-värde undveks. 

3.5.4.2 Sikt 

Rekommendationen är 90% fri sikt vid elevationsvinkeln 15 grader, något som dock 

ofta är svårt att uppnå i ett trädbevuxet område. Eftersom markeringsrören sattes ut 

med tanken att de huvudsakligen skulle användas för traditionell mätning med 

teodolit är lokaliseringen gjord främst för att den horisontella sikten ska vara god. 

Ingen hänsyn togs till att även sikten uppåt är god och dessutom kan träd och annan 

vegetation ha växt sedan utsättningen. Härmed finns en risk att sikten uppåt är 

blockerad av träd, varpå GNSS-mätning försvåras. 

Ofta har de skogliga punkterna ändå relativt fri sikt uppåt eftersom de berg som valts 

för utsättning inte sällan är vidsträckta och träd sällan växer på berg. En annan 

gynnsam faktor är att mätningarna i detta projekt görs i april och maj, innan löv på 

träden kan blockera signalerna alltför mycket. 

Om fixlösning kan erhållas utan problem görs mätningar även om den fria sikten 

understiger den rekommenderade gränsen. I annat fall skulle ett stort antal punkter 

behöva uteslutas. 
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3.5.4.3 Antal uppställningar 

För de flesta av punkterna är det inga problem att mäta 10 gånger. Ibland är det dock 

svårt att få fixlösning. Det kan krävas både flera minuters väntan, förflyttning till 

öppnare område och återuppringning för att erhålla fixlösning. 

Det förekommer även att det under de första mättillfällena inte är några problem att 

få fixlösning men sedan blir det plötsligt mycket svårt, något som förmodligen 

berodde på olika satellitkonstellationer. Om då kanske åtta mätningar redan är gjorda 

kan detta anses vara tillräckligt. 

Det är fördelaktigt att mäta 10 gånger eftersom det ökar möjligheterna att sortera bort 

eventuella grova fel. Många mätningar gör även att medelvärdet närmar sig det sanna 

värdet. 

3.5.4.4 Övriga noggrannhetskrav 

De övriga noteringarna i tabell 3 följs alltid.  

Tillgång till satelliter är aldrig något problem eftersom utrustningen är kompatibel 

med både GPS och GLONASS vilket gör att det sammanlagda antalet satelliter aldrig 

understiger 10. Ett undantag är när alla GLONASS-satelliter vid ett tillfälle försvann 

under c:a 10 minuter. 

Antennhöjden är alltid 2 m; vid långa rör blir den sammanlagda höjden något högre. 

Observationstiden är automatiskt minst en sekund. 

En ny initialisering görs mellan varje mätning. Då instrumentet saknar en funktion för 

att göra detta automatiskt täcks antennen så att ett totalt låsavbrott uppkommer. 

Varje punkt mäts vid två tillfällen med minst 45 minuters mellanrum. Ofta sker den 

andra mätningen en annan dag och då sker den andra mätningen mer än 45 minuter 

från den tid på dygnet då den första mätningen gjordes. Detta eftersom en mätning 

vid samma tid på dygnet en annan dag ger liknande satellitkonstellation. Anledningen 

till att mäta samma punkt vid två olika tillfällen är att erhålla mätvärden som bygger på 

två olika satellitkonstellationer. Detta ger en större riktighet. 
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4 Mätningar 

4.1 Beskrivning av nätverks-RTK-tekniken 

Mätningarna med nätverks-RTK är relativa, dvs samma signaler tas emot av två eller 

flera mottagare: referens och rover. Sedan beräknas skillnaden mellan de båda 

platserna och noggrannheten blir på så sätt god. 

Nätverks-RTK fungerar så att Lantmäteriets NRTK-tjänst i Gävle rings upp via en 

vanlig mobiltelefon som är ansluten till GSM-nätet. En virtuell referensstation erhålls 

då i närheten av rovern som används för att relativ mätning ska kunna ske. 

 

Figur 18: Principen för nätverks-RTK. [7] 

Jämfört med traditionell RTK-mätning, då fysiska referensstationer används, har 

nätverks-RTK ett bra täckningsområde. 

 

Figur 19: illustration av täckningsområde utan (vänster) och med (höger) nätverks-RTK-teknik. [7] 
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4.2 Punktval, RT38-området 

Efter att tillgänglig dokumentation sökts igenom hittades 165 polygonpunkter som 

var av typen rör i berg. Övriga cirka 300 punkter var antingen av en annan eller av 

okänd markeringstyp. Dessa 165 polygonpunkter av typen rör i berg var relativt jämnt 

spridda över området. Vid undersökningen av RT38-området är det i första hand 

någon av dessa punkter som söks. 

4.2.1 Mätvärden 

DYVIK 4 (Fiskebyn)           

POL 4712           

Mättillfälle 1 X Y Mättillfälle 2 X Y 

Mätning 1 6637625,313 204802,308 Mätning 1 6637625,314 204802,285 

Mätning 2 6637625,310 204802,308 Mätning 2 6637625,306 204802,287 

Mätning 3 6637625,312 204802,304 Mätning 3 6637625,306 204802,285 

Mätning 4 6637625,312 204802,306 Mätning 4 6637625,297 204802,287 

Mätning 5 6637625,311 204802,308 Mätning 5 6637625,302 204802,285 

Mätning 6 6637625,310 204802,312 Mätning 6 6637625,298 204802,287 

Mätning 7 6637625,311 204802,314 Mätning 7 6637625,295 204802,286 

Mätning 8 6637625,310 204802,313 Mätning 8 6637625,303 204802,286 

Mätning 9 6637625,309 204802,313 Mätning 9 6637625,312 204802,286 

Mätning 10 6637625,313 204802,313 Mätning 10 6637625,313 204802,278 

Medelvärde 6637625,311 204802,310 Medelvärde 6637625,305 204802,285 

Medelvärde båda 6637625,308 204802,298       

Max-min 0,004 0,010 Max-min 0,019 0,009 

Medel1 - Medel2 0,007 0,025       

Medelavvikelse 0,001 0,003 Medelavvikelse  0,006 0,002 

Tabell 4: Exempel på notering av punkt, i detta fall polygonpunkt 4712. 

En förklaring till tabell 4 redovisas nedan. 

Raden Medelvärde visar medelvärdena av de tio mätningarna vid respektive mättillfälle. 

Medelvärde båda visar medelvärdet av de två medelvärdena. Dessa koordinater används 

som passpunkter. 

Max-min illustrerar precisionen vid ett mättillfälle.  

Medel1-Medel2 illustrerar skillnaden mellan de båda mättillfällena. Eftersom tiden för 

mätning skiljer sig minst 45 minuter mellan mättillfällena visar dessa värden 

korrelationen mellan två olika satellitkonstellationer. 

Medelavvikelse illustrerar den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet och ger 

därmed en allmän bild av mätnoggrannheten. 

I detta exempel ligger y-värdena inom 10 mm vid varje tillfälle, däremot skiljer de sig 

25 mm från varandra mellan mättillfällena.  

Om något värde på de tre nedersta raderna överstiger 30 mm åtgärdas detta. Om felet 

uppenbart beror på enstaka grova fel så slopas dessa mätvärden. Om de olika 
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mätningarna skiljer sig mer än 3 cm från varandra görs en tredje inmätning om tre 

mättillfällen. Om resultatet av denna entydigt överensstämmer med den ena av de två 

första mätningarna så ersätts den andra mätsessionen, som antas vara felaktig, med 

den nya mätningen. Om ett sådant samband ej kan utläsas beräknas medelvärdena på 

alla tre mättillfällen.  

4.3 Punktnotering 

I takt med att punkter mäts så noteras den aktuella statusen för varje punkt. Tabell 5 

visar ett exempel på noteringen av lokaliserade polygonpunkter. 

Delområde Punkt Noteringar Markering Koordinatsystem 

Dyvik 2 2264 I skogen, ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 2 2266 I skogen, ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 3 3105 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 3 3112 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 3 3115 Dubbelmätt (kraftigt böjt rör) rb RT 38 

Dyvik 3 3116 Enkelmätt 16:10 rb RT 38 

Dyvik 3 3118 Enkelmätt 15:00 rb RT 38 

Tabell 5: Utdrag från sammanställningen av punkter. 

En förklaring till tabell 5 redovisas nedan. 

Grön färg innebär att punkten är mätt vid två tillfällen och därmed färdig (om den inte 

behöver mätas om). Om inget annat anges är 10 mätningar per tillfälle gjorda. 

Orange färg innebär att punkten inte är möjlig att mäta. 

Blå färg innebär att punkten är mätt vid ett tillfälle och behöver mätas en gång till för 

att ett tillräckligt noggrant resultat ska erhållas; tidpunkten är angiven för att nästa 

mätning ska kunna ske minst 45 minuter tidigare eller senare. 

4.4 Sammanställning av passpunkter 

Värdet i ”Medelvärde båda” kopieras till en passpunktstabell där även värdet i 

dokumentationen noteras. Oftast finns endast två decimaler i dokumentationen, vilket 

innebär att punkten endast är inmätt med centimeternoggrannhet. I några fall 

förekommer dock tre decimaler. 

OMRÅDE PUNKT Tidigare k-system Noterade koordinater (FRÅN) SWEREF 99 18 00 (mätt) (TILL) 

       X Y X Y 

Norrveda 3 3022 Lokalt 1000/1000 891,21 1274,26 6634959,745 202377,371 

Norrveda 3 3023 Lokalt 1000/1000 853,97 1330,74 6634923,079 202434,215 

Norrveda 3 3026 Lokalt 1000/1000 750,32 1213,03 6634818,289 202317,507 

Dyvik 2 2120 RT 38 6639754,16 1676415,64 6636579,764 203391,209 

Dyvik 2 2146 RT 38 6639943,48 1676070,57 6636780,375 203052,463 

Tabell 6: Exempel på notering av passpunkter. 
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5 Transformation 

5.1 Val av transformationsområden 

När alla punkter väl mätts in är det dags att transformera hela området till SWEREF 

99 18 00. Det finns tre olika från-system, vilka benämns RT 38, RT R09 och lokalt 

1000/1000. Följaktligen måste minst tre transformationer göras.  

Innan de slutliga transformationerna kan göras måste emellertid 

transformationsområden väljas. Olika delområden i RT 38-området är dåligt 

orienterade gentemot varandra vilket innebär att en transformation av hela RT 38-

området på en gång skulle medföra dålig noggrannhet. För att få en god noggrannhet 

är det nödvändigt att dela upp RT 38-området på flera transformationer. För att 

kunna göra denna uppdelning behöver RT38-området analyseras, för att hitta 

områden som bör transformeras ihop. Dessa områden behöver inte nödvändigtvis 

stämma överens med delområdena. 

Ett polygonpunktsområde består av polygonpunkter som sattes ut vid samma tillfälle. 

Då den första polygonpunkten i ett sådant område sattes ut användes en yttre 

referens. Därefter sattes polygonpunkterna ut i tågform och var därmed orienterade 

gentemot varandra. Den typ av avvikelse från det sanna värdet som uppstod vid den 

första punktsutsättningen bestod sedan allteftersom fler polygonpunkter sattes ut. 

Följaktligen liknar avvikelserna inom ett polygonpunktsområde varandra när det gäller 

riktning och längd, alternativt förskjuts riktningen något vid varje punkt på grund av 

följdfel. Ett annat polygonpunktsområde har däremot en annan typ av avvikelser. En 

analys av avvikelserna i RT 38-området kan därför användas för att bestämma 

polygonpunktsområden. Eftersom transformationer av varje polygonpunktsområde 

för sig ger en god noggrannhet så avgör denna analys även transformationsområden. 

För att kunna göra denna analys transformeras hela RT 38-området, där från-systemet 

utgörs av den tillfälliga transformationen och till-systemet av mätresultaten. Den 

tillfälliga transformationen har förvisso dålig riktighet, men för att bestämma 

transformationsområden är det den inbördes noggrannheten som är relevant. 

Resultatet av denna transformation blir olika restfel, med andra ord differenser mellan 

(tillfälligt) transformerade och mätta koordinater. För att tydliggöra restfelen 

förvanskas skalan så att längden multipliceras med 100 medan riktningen (bäringen) är 

intakt. Resultatet av denna operation redovisas i figur 20. 
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Figur 20: Illustration av restfel (avvikelser från den grova transformationen). [27] 
 

Resultatet av denna operation visar att Norrveda 8 stämmer dåligt överens med den 

tillfälliga transformationen. Förutom detta område är felen små men ändå märkbara. 

Felens riktningar är mycket viktiga eftersom de avslöjar vridningen i näten, vilken 

avslöjar följdfel vid polygonpunktsutsättningen. Konsekventa vridningar tyder på att 

de aktuella polygonpunkterna sattes ut vid samma tillfälle bör därmed transformeras 

ihop. 

Detta är ingen noggrann analys eftersom restfelen bygger på grovtransformationen. 

Den syftar till att välja områden för transformationerna, med andra ord vilka punkter 

som ska transformeras ihop. 

Slutsatsen av restfelsanalysen ger att sju stycken transformationsområden väljs. Dessa 

redovisas i figur 21. 
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Figur 21: Valda transformationsområden, avgränsade med blåa linjer. [27] 

5.2 Uteslutning av passpunkter 

Vissa passpunkter i ett visst transformationsområde kan visa sig stämma dåligt med 

övriga punkter i området. Om en punkt skiljer sig för mycket påverkas 

transformationen negativt snarare än positivt om denna punkt ingår. 

Redan vid restfelsmodellen som bygger på de grova sambanden kan enstaka felaktiga 

punkter anas. En mer noggrann analys av vilka punkter som bör uteslutas görs genom 

att ett område inpassas med GTRANS. Restfelen vid denna inpassning visar tydligt 

om någon punkt bör uteslutas. 

Ett exempel från området Fiskebyn (Dyvik 4) visas i figur 22a och b: 
 

RESTFEL       HELMERT                                  

              Datasnooping (plan).                     

              Test av T > F(2,2*Np - 4 - 2 ) 5% =      5.14 
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              Antal punkter där Testkvot > F =     1 

              Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

  

Pnr             vx         vy         ex         ey          T 

4328           .027       .020       .039       .028        .36    

4329          -.104       .001      -.141       .002      95.98 >F 

4663           .015      -.019       .019      -.024        .15    

4700           .004       .020       .007       .037        .16    

4712           .040      -.010      -.091      -.024       1.03    

4717           .018      -.012      -.023      -.015        .12    

Figur 22a: Utsnitt från GTRANS protokoll vid inpassning i syfte att hitta punkter som ska 

uteslutas. 

 

RESTFEL       HELMERT                                  

              Datasnooping (plan).                     

              Test av T > F(2,2*Np - 4 - 2 ) 5% =      6.94 

              Antal punkter där Testkvot > F =     0 

              Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

  

Pnr             vx         vy         ex         ey          T 

4328           .006       .005       .009       .007        .50    

4663           .001      -.016       .001      -.021       4.85    

4700           .000       .007       .000       .013        .48    

4712          -.004       .008      -.015       .028       3.48    

4717          -.002      -.004      -.003      -.005        .12    

Figur 22b: Utsnitt från GTRANS protokoll vid inpassning i syfte att hitta punkter som ska 

uteslutas. 

Kolumnerna vx, vy, ex och ey i figur 22a och b visar restfelen i den transformation 

som hittats, vilken är den bästa möjliga för de aktuella punkterna.  

För kontroll av vilka punkter som bör uteslutas använder programmet sig av testkvot. 

Testkvot definieras enligt följande formel: 

 

där t är testkvot, v är förbättring, σ är a-priorimedelfelet och k är k-tal.  

Testkvoten relaterar förbättringens storlek till redundansen och motsvarande a-

priorimedelfel istället för att förbättringens absoluta storlek används, vilket ger en 

bättre kontroll. GTRANS räknar vid inpassningen ut vilket testkvotsvärde som 

motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall. Om en punkt i T-kolumnen i figur 22 

överskrider detta värde är den alltför osäker, varpå den utesluts och en ny inpassning 

görs.  

I exemplet i figur 22a överskrider punkt 4329 gränsvärdet 5.14 grovt. En ny 

inpassning görs utan denna punkt (figur 22b) och i denna finns ingen punkt som 

överskrider testkvotsgränsen. Denna inpassning kan därför godtas. 

Operationen leder till att åtta punkter utesluts, vilket åskådliggörs i figur 23: 
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Figur 23: Restfel med uteslutna passpunkter. [27] 

5.3 Genomförande av transformationer 

När transformationsområden valts och dåliga punkter uteslutits kan 

transformationerna göras. Vid transformation av ett koordinatsystem till ett annat är 

den tidigare beskrivna plana Helmerttransformationen en lämplig metod. 
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6 Resultat 

6.1 Mätresultat 

Följande punkter har mätts in med godkänt resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 24: Passpunkter. [15] 

De grönmarkerade punkterna i figur 24 används för inpassning enligt transformationsområdena i 

figur 23. (Se bilaga A för en sammanställning av samtliga lokaliserade polygonpunkter). 
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6.2 Resultat av transformation 

Kommunen arbetar i Lantmäteriets GIS-program AutoKa-PC, ett program som 

besitter en transformationsfunktion. Transformationerna av de olika områdena görs 

dels i GTRANS, dels i AutoKa-PC. Formlerna lagras i filer som sedan används av 

AutoKa-PC för att transformera övriga punkter i varje transformationsområde. De 

transformerade områdena lagras i kommunens databas. 

Resultaten av transformationerna i form av transformationsformler och statistik 

redovisas i bilaga B. 

6.3 Kontrollmätning 

6.3.1 Kontroll av instrumentet 

Efter att alla punktinmätningar gjorts kontrollmäts Rix 95-punkten med namnet 

Klockarängsberget (punktnummer: 119741) som finns på södra delen av Vätö.  

 

Figur 25: Rix 95-punkt nr 119741 med namnet Klockarängsberget som är markerad med en tydlig 

triangel, istället för med en cirkel som polygonpunkter är markerade med. [25] 

Eftersom denna punkt är mycket noggrant bestämd kan denna användas för att 

kontrollera att instrumentet är pålitligt.  

Inmätningen sker i SWEREF 99 18 00 och medelvärdet transformeras via 

Lantmäteriets koordinattransformationstjänst [13].  
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RIX95-punkt 
Klockarängsberget           

Punktnummer 119741           

Mättillfälle 1 X Y Mättillfälle 2 X Y 

Mätning 1 6633180,764 201550,725 Mätning 1 6633180,766 201550,734 

Mätning 2 6633180,735 201550,752 Mätning 2 6633180,770 201550,734 

Mätning 3 6633180,797 201550,750 Mätning 3 6633180,786 201550,735 

Mätning 4 6633180,792 201550,744 Mätning 4 6633180,773 201550,729 

Mätning 5 6633180,784 201550,739 Mätning 5 6633180,773 201550,727 

Mätning 6 6633180,788 201550,739 Mätning 6 6633180,792 201550,729 

Mätning 7 6633180,783 201550,735 Mätning 7 6633180,776 201550,730 

Mätning 8 6633180,767 201550,738 Mätning 8 6633180,778 201550,731 

Mätning 9 6633180,766 201550,736 Mätning 9 6633180,782 201550,727 

Mätning 10 6633180,759 201550,740 Mätning 10 6633180,780 201550,727 

Mätning 11 6633180,780 201550,738 Mätning 11 6633180,769 201550,735 

      Mätning 12 6633180,772 201550,731 

      Mätning 13 6633180,787 201550,727 

      Mätning 14 6633180,773 201550,733 

      Mätning 15 6633180,775 201550,734 

      Mätning 16 6633180,779 201550,731 

      Mätning 17 6633180,784 201550,729 

      Mätning 18 6633180,797 201550,730 

      Mätning 19 6633180,799 201550,728 

      Mätning 20 6633180,786 201550,735 

      Mätning 21 6633180,787 201550,729 

      Mätning 22 6633180,783 201550,728 

      Mätning 23 6633180,785 201550,730 

      Mätning 24 6633180,787 201550,731 

      Mätning 25 6633180,806 201550,72 

Medelvärde 6633180,774 201550,740 Medelvärde 6633180,782 201550,730 

Maxvärde-minvärde 0,062 0,027   0,040 0,015 

Medel1 - Medel2 0,008 0,009       

Medelavvikelse 0,014 0,005   0,008 0,003 

Medelvärde båda 6633180,778 201550,735 Differens, alla mätningar 0,002 0,004 

Medelvärde med 
orangemarkerade 
mätningar uteslutna 6633180,780 201550,734 

Differens med 
orangemarkerade mätningar 
uteslutna 0,004 0,003 

Sant värde (transf.) 6633180,776 201550,731       

Tabell 7: Mätning av Rix 95-punkten ”Klockarängsberget” med transformerat sant värde till 

SWEREF 99 18 00. 

Mätningen skedde vid två tillfällen, 11+25 mätningar. Egentligen skulle det ha varit 

20+20 mätningar [8] men p.g.a. bristande fixlösning vid första mättillfället ansågs 11 

mätningar tillräckligt. Detta kompenserades genom ett större antal mätningar vid 

andra mättillfället.  

Medelvärdet för alla mätningar skilde sig 2 millimeter i X-led och 4 millimeter i Y-led. 

Tre mätningar avvek ganska mycket från övriga och om de togs bort blev skillnaden 4 

millimeter i X-led och 3 millimeter i Y-led. Eftersom skillnaden är så liten kan 

slutsatsen dras att mätutrustningen är mycket pålitlig. Dessutom innebär resultatet att 

den relativa noggrannheten på Vätö är mycket god. 
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6.3.2 Kontroll av fastighetsgränser i ett kontrollområde 

De noterade koordinaterna i från-systemet skiljer sig drygt 2 m mellan Norrveda 8 (se 

figur 20) och angränsande delområden men är noterade i samma referenssystem (RT 

38). I gränslandet mellan Norrveda 8 och övriga delområden finns fastigheter som är 

noterade i RT 38, dock är det osäkert vilket delområde som avses. Något som är 

viktigt att känna till eftersom skillnaden är så stor. Koordinaterna för 

fastighetsgränserna i gränsområdet är därför inte att lita på. 

 

Figur 26: Kontrollområde. [27] [15] 

Resultatet av dessa kontrollmätningar redovisas i figur 27 och 28. 

 

Figur 27: Differens mellan några transformerade och inmätta gränspunkter (mm). Observera att 

punkten som är markerad med röd ring skiljer över 8 m. [15] 
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Figur 28: Den gula ringen med röd rektangel runt är den inmätta gränspunktens läge. [27] 

En diskussion om tänkbara orsaker till det grova felet i figur 28 finns i kapitel 7.2. 

6.4 Transformerade fastighetsgränser 

Fastighetsgränserna i området är idag skapade utifrån handritade avbilder av 

Lantmäteriets ekonomiska karta som sedan digitaliserats. Noggrannheten i dessa 

gränser är ofta inte särskilt bra. Gränserna kan beskådas med hjälp av programmet 

AutoKa-Vy (röda streckade linjer i figur 28 till 32). Samtidigt är byggnader (vita och 

gråa polygoner) och vägar (orangea linjer) skapade utifrån satellitbilder och är därmed 

mer noggranna än fastighetsgränserna. Följden av detta är att fastighetsgränser kan 

passera rakt igenom en byggnad eller väg, om fastighetsgränserna är alltför felaktigt 

noterade. 

Nu har alla fastighetsgränser i varje område transformerats med hjälp av de 

genererade transformationsformlerna. Vid betraktelse av de transformerade gränserna 

(gula streckade linjer) och de gamla gränserna samtidigt syns hur mycket varje gräns 

flyttats på kartan. Det varierar ganska mycket beroende på hur riktiga gränserna var 

från början. 

Några exempel på hur det kan se ut redovisas i figur 29 till 32: 
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Figur 29: Byggnad som bytt fastighet. [27] 

Den gråa byggnaden i mitten av figur 29 (inringad med röd ring) såg före 

transformationen ut att höra till fastigheten 1:23. Efter transformationen syns att den i 

själva verket hör till 3:2. 

 

Figur 30: Välkarterat område. [27] 
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Figur 30 visar ett utsnitt från det relativt nyavstyckade området Fiskebyn (delområde 

Dyvik 4). De tidigare fastighetsgränserna var noggrant koordinatbestämda och 

transformationen har därför inte flyttat gränserna särskilt mycket. 

 

 

Figur 31: Onoggrant område. [27] 

Fastighetsgränserna i området i figur 31 var inte särskilt noggrant karterade så 

fastigheterna har efter transformationen ändrat både form, storlek och placering. I 

förhållande till vägarna är fastigheterna helt omplacerade och nu framgår plötsligt 

tydligt att det är den undre av de två vägarna som leder till fastigheterna 1:154-1:160.  
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Figur 32: Utsnitt från Norrveda 8 (vissa polygonpunkter är dubbelnoterade). [27] 

Som tidigare nämnts så hade delområde Norrveda 8 en dålig yttre orientering och 

skilde sig över två meter från närliggande områden. Detta var emellertid inget hinder 

för transformation eftersom den inre noggrannheten var tillräckligt bra. De 

transformerade fastighetsgränserna skiljer sig inte så mycket från gränserna i den 

digitala registerkartan (som redovisas i AutoKa-Vy). De skillnader som ändå 

förekommer förefaller vara till det bättre eftersom de gråmarkerade byggnaderna på 

1:220 och 1:36 hamnat längre ifrån fastighetsgränserna. 
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7 Diskussion 

7.1 Markeringars noggrannhet 

På ett tidigt stadium beslutades att så långt som möjligt skulle endast markeringar i 

berg godtas, eftersom dessa ansågs mest pålitliga. Detta eftersom de inte har flyttat sig 

under åren. Rör i berg prioriterades framför hål i berg, dels för att rör antogs göra det 

lättare att hålla mottagarstången i ett stabilt läge, dels för att de är lättare att hitta 

under vegetation då en metalldetektor kan användas. Av alla mätningar som gjordes 

var alla på punkter av markeringstypen rör i berg, förutom områdena Norrveda 8 och 

Norrveda 1, där rör i berg inte fanns i den omfattning som behövdes. 

I Norrveda 8 var alla polygonpunkter i berg av markeringstypen hål i berg. Att 

området var mer än 2 meter förskjutet stod klart efter två hittade punkter men 

vridningen var inte känd. Punkterna kunde därför finnas inom en radie på 2-3 meter 

från utsättningskoordinaterna. Därtill var bergen vanligtvis täckta av vegetation, men 

en metalldetektor kunde inte vara till hjälp. Detta var en svår uppgift och mycket tid 

ägnades åt punktletande i detta delområde. Oftast gav ansträngningarna inget resultat 

(se bilaga A) men till slut kunde mätresultat som var tillräckliga för en noggrann 

transformation erhållas. 

I Norrveda 1 fanns inte så många markeringar i berg, så mätningarna fick 

kompletteras med rör i sten och dubb i sten. Stenarna som var nära vatten var stora 

och svårrubbade men risken att de flyttat sig är ändå klart större än när det gäller 

markeringar i berg. Dock avstyckades delområdet för endast tio år sedan så risken för 

förflyttning är mindre än om avstyckningen hade skett på 1960- eller 70-talet, vilket 

var fallet för de flesta andra delområden. En punkt som valdes i detta område var hål i 

gjutning som antogs vara stabil, men utsättningen pekade mitt på en sandstrand. En 

gjutning som fanns längre inåt land hade ett hål i sig och troligen åsyftades denna, 

som förut låg på stranden. 

7.1.1 Rör i berg 

Det visade sig tidigt att långt ifrån alla rör var så säkra som de antogs vara. Flera av 

rören visade sig luta vilket medförde att en placering av mottagaren på rörets topp 

skulle innebära en avvikelse från rörets botten. Det finns ingen anledning att betvivla 

att rören var raka då de sattes ut. Böjningarna har istället uppkommit under årens 

lopp. Följden blir att rörens topp idag skiljer sig från den placering som vid 

utsättningen mättes in och koordinatnoterades. Detta är en felkälla. 

De rör som hittades kan delas in i fyra kategorier: 
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7.1.1.1 Korta rör 

Dessa rör är knappt synliga och påminner därmed om hål i berg. De kan vara mycket 

svåra att hitta om de är täckta av vegetation men de är säkrast eftersom de varit 

praktiskt omöjliga att rubba under årens lopp. Rören i denna kategori sticker upp 

några få centimeter eller i vissa fall millimeter. Skillnaden mellan läget där 

mottagarstången placeras mitt i röret och läget som vid utsättningen av röret mättes in 

och koordinatnoterades kan antas vara obefintlig. 

 

Figur 33: Knappt synligt rör med tydlig ring som markerar att det är en polygonpunkt. [25] 
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Figur 34: Rör som under årens lopp blivit mycket svårhittat. Både känslig metalldetektor och stor, 

vass spade krävs för att kunna hitta och mäta punkten. [25] 

7.1.1.2 Raka rör 

Den vanligaste typen av rör i berg är där röret sticker upp mellan några centimeter 

och några decimeter och saknar synbar lutning. Dessa kan antas vara så gott som 

opåverkade under årens lopp och därmed säkra. Skillnaden mellan inmätnings- och 

utsättningspositionen är på sin höjd några enstaka millimeter. 

   

Figur 35: Rakt, ganska kort rör där färgmarkeringen i polygonpunktsringen syns tydligt. [25] 
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Figur 36: Rakt, ganska kort rör. [25] 

7.1.1.3 Lutande rör 

Ibland finns en synbar lutning hos rören som hittas. Detta leder till att X- och Y-

värdena vid rörets topp skiljer sig kanske 1-2 centimeter från rörets botten. Därmed 

finns en märkbar skillnad mellan läget som mäts in idag och läget som vid rörets 

utsättning mättes in och noterades. 

Från fall till fall bedöms om den aktuella polygonpunkten ändå ska mätas in. Om det 

finns en brist på mätbara polygonpunkter i delområdet så mäts i regel punkten in, 

även om resultatet inte blir optimalt. Om det finns många andra, bättre 

polygonpunkter i området så är det däremot inte nödvändigt att mäta in ett lutande 

rör.  
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Figur 37: Ett rör som lutar ganska mycket och som därför är svårt att mäta på ett tillförlitligt sätt. 

[25] 

7.1.1.4 Kraftigt lutande rör 

Det förekommer i sällsynta fall att röret har fått en kraftig böjning under årens lopp. 

Här krävs kompensation från inmätarhåll eftersom en inmätning vid rörets topp 

skulle medföra ett fel på minst flera centimeter. Ett sådant resultat inkluderat i 

transformationen skulle snarare försämra än förbättra resultatet. 

 

Figur 38: Mätning vid rörets topp här skulle ge ett fel på flera centimeter. [25] 

7.1.2 Hål i berg 

Markeringstypen hål i berg innebär att risken att mäta på fel ställe är obefintlig. 

Däremot kan lodning bli något svårare än vid rör i berg. Hål i berg är svårare att hitta 

eftersom en metalldetektor inte kan hjälpa till. Särskilt om vegetation täcker hålet kan 

det vara svårt. Om hålet väl hittats är dock markeringen pålitlig. 

Vissa markeringar som enligt dokumentationen är rör i berg har försvunnit men 

cirkelmarkeringen runt visar tydligt var röret har funnits. Markeringstypen blir då hål i 

berg. 

7.1.3 Övriga markeringstyper 

Rör i mark är en relativt vanlig men opålitlig markeringstyp. Att veta hur marken har 

rört sig sedan röret sattes ut är en omöjlighet. I vissa fall är markeringen rör i mark 

dock i själva verket rör i berg, vilket är bra eftersom rör i berg är en betydligt mer 

pålitlig markeringstyp. 

Rör eller hål i sten bör helst undvikas men i områden där berg saknas väljs 

markeringar i sten om möjligt före rör i mark. 
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I vissa fall förekommer dubb i berg eller sten istället för rör. Dubbens pålitlighet beror 

på dess utseende och lutning. Om centreringspunkten är tydlig och lutning saknas kan 

en dubb vara lika pålitlig som ett rör men så var inte fallet hos de få dubbar som 

hittades här. 

Råsten och träpåle som förekommer i sällsynta fall är alldeles för opålitliga. 

 

7.2 Felaktigt noterade fastighetsgränser 

7.2.1 Systematiska felnoteringar 

Eftersom tre gränspunkter i fastighetsblocket 1:207 till 1:217 (figur 27) skiljer sig mer 

än en meter från transformationen kan slutsatsen dras att detta gäller alla gränspunkter 

i blocket. De är uppenbarligen noterade utifrån en onoggrann referens vilket är viktigt 

att ha i åtanke om fastighetsbildningsåtgärder i området ska ske. 

7.2.2 Felfria noteringar 

Den ostligaste gränspunkten som tillhör 1:53 skiljer sig en dryg decimeter från de 

noterade koordinaterna. Det är ungefär den noggrannheten som kan tänkas vara 

möjlig vid mätning av gränspunkter i form av gamla råstenar, fyrkantiga huggna stenar 

på cirka en kvadratdecimeter som grävts ner i marken. 

7.2.3 Enstaka grovt felaktig notering 

Den nedre gränspunkten mellan 1:52 och 1:34 så som den noterats är belägen över 

åtta meter nordnordost om (det legalt bindande) gränsmärket. Frågan är vad som är 

förklaringen till detta. 1:34 fanns innan grannfastigheterna avstyckades och var alltså 

till en början isolerad. Den karterade gränsen krockar med den gråmarkerade 

byggnaden (figur 28). Den inmätta gränspunkten (röd rektangel) innebär en jämnare 

gränslinje för fastighetsblocket men detta behöver inte i sig ha någon betydelse just 

eftersom 1:34 avstyckades innan omkringliggande fastigheter fanns. 

Frågan är varför detta grova fel har uppkommit? 

En teori är att markeringen på marken är den som åsyftats men slarv skedde vid 

koordinatnoteringen. Detta fel har sedan spridit sig till ekonomiska kartan och vidare 

till kartdatabasen och AutoKa-Vy. Om detta är fallet är den gråmarkerade byggnaden 

rimligtvis byggd i förhållande till den felaktigt noterade gränspunkten som är 

markerad med röd rektangel (figur 28) och krocken finns därför endast på kartan. 

En annan teori är att det är den noterade gränspunkten som avsetts men slarv skedde 

utsättningen. Att förrättningskartan stämmer överens med AutoKa-Vy:s gränser talar 

för att det är denna som avsetts. 

En tredje teori är att någon har flyttat gränsmarkeringen för att göra 1:34 större och 

sedan har den gråa byggnaden byggts därefter. Sannolikheten för detta ökar av det 
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faktum att 1:34 fanns innan grannfastigheterna avstyckades och att därmed inga 

grannar drabbades. 

En fjärde teori är att fel punkt kontrollmättes. Dock är fastighetsägarna överens om 

att det är den inmätta gränsmarkeringen (röd rektangel) som gäller som gränspunkt, 

med andra ord av hävd.  

Oavsett vad orsaken är så finns ingen konflikt om gränsen så därför finns ingen 

anledning att ifrågasätta gränsen. Däremot är det bra att uppdatera kartan efter 

vekligheten. 
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8 Slutsatser och framtida arbete 

8.1 Slutsatser  

Arbetet gick i stort sett som planerat. Resultaten är tillfredsställande. Såväl 

uppdragsgivaren som vi själva är nöjda. 

8.2 Framtid för Norra Vätö 

Kommunen har nu uppdaterade koordinater för alla fastighetsgränser i de 

transformerade områdena. Dessa är de mest noggranna som går att få vid en 

sammanvägning av dagens teknik och resurseffektivitet. Önskas en ännu mer 

noggrann notering krävs gränspunktsinmätningar men att mäta in varje gränspunkt i 

ett område med ett hundratal fastigheter är inte resurseffektivt. 

När kommunen nu ska sätta ut byggnader i området sker det med de nya noggranna 

koordinaterna som bas. Om fastighetsägare så önskar så kommer kommunen även att 

kunna markera provisoriska gränsmarkeringar i form av till exempel träpålar med 

hjälp av GNSS. Detta visar fastighetsägare var gränserna med största säkerhet finns 

men de saknar ändå juridisk verkan. En kommun får inte markera juridiskt bindande 

gränsmarkeringar annat än i egenskap av lantmäterimyndighet [9]. Om det finns ett 

lantmäterimyndighetsbeslut i botten kan emellertid Norrtälje stad utföra den praktiska 

markeringen. [8] Kommunen kan även hitta gömda gränsmarkeringar med GNSS, 

tack vare de transformerade koordinaterna. 

De polygonpunkter som hittats kan utnyttjas som signalpunkter vid fotogrammetrisk 

kartering. De transformerade fastighetsgränspunkterna kommer att vidarebefordras 

till en lantmäterimyndighet så att den digitala registerkartan kan uppdateras. På längre 

sikt kommer den nya nationella höjdmodellen som är under uppbyggnad att utnyttjas 

för att med hjälp av flygfotografering skapa ortofoto över området [8]. 

8.3 Fler områden 

Även om detta arbetes resultat innebär bättre kartering över 12 delområden på totalt 

drygt 4 kvadratkilometer så är det ändå en mycket liten del av det totala arbetet som 

behöver göras. Bara i Norrtälje kommun finns ett åtskilligt antal områden som 

behöver transformeras. Detta måste också göras på lång sikt eftersom SWEREF 99 

nu kommer att vara standard framöver och arbete i något annat system kommer att 

bli allt besvärligare.  

Beträffande andra fritidshusområden som inte finns i närheten av tätort planerar 

Norrtäljes Bygg- och miljökontor att mäta in stompunkter parallellt med andra jobb i 

närheten. På så sätt blir transformationer som ett långvarigt sidoprojekt [8]. 
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Bilaga A: Punktstatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna karta [15] visar alla polygonpunkter som lokaliserats och mätts eller som försökt 

mätas. Punkterna är valda så att en linje som ritas mellan dem ska täcka hela området. Detta 

har ibland kompletterats med mätningar i områdets mitt. 
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Samma punkter noterade i en tabell: 

Delområde Punkt Noteringar Markering Koordinatsystem 

Dyvik 2 2120 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 2 2146 Dubbelmätt (6+9 mätningar) rb RT 38 

Dyvik 2 2255 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 2 2256 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 2 2257 I skogen, ej fix rb RT 38 

Dyvik 2 2259 I skogen, ej fix rb RT 38 

Dyvik 2 2260 I skogen, ej fix rb RT 38 

Dyvik 2 2264 I skogen, ej fix rb RT 38 

Dyvik 2 2266 I skogen, ej fix rb RT 38 

Dyvik 3 3105 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 3 3112 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 3 3115 Dubbelmätt (kraftigt böjt rör) rb RT 38 

Dyvik 3 3116 Enkel 16:10 rb RT 38 

Dyvik 3 3118 Enkel 15:00 rb RT 38 

Dyvik 3 3119 Enkel 15:30 rb RT 38 

Dyvik 3 3160 Dubbelmätt hb RT 38 

Dyvik 3 3194 Dubbelmätt hb RT 38 

Dyvik 3 3196 Under rabatt rb RT 38 

Dyvik 3 3197 Enkel 17:00 rb RT 38 

Dyvik 3 3201 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 3 3202 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 3 3208 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 3 3213 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 3 3215 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 3 3232 Enkel 14:20 rb RT 38 

Dyvik 3 3233 Dubbelmätt men dålig mätkvalitet rb RT 38 

Dyvik 3 3245 Enkel 10:40 rb RT 38 

Dyvik 3 3246 Enkel 10:50 rb RT 38 

Dyvik 3 3250 Enkel 13:00 rb RT 38 

Dyvik 3 3252 Enkel 11:05 rb RT 38 

Dyvik 4 4323 I skogen, hittas ej rb RT 38 

Dyvik 4 4327 Gran i vägen rb RT 38 

Dyvik 4 4328 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 4 4329 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 4 4663 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 4 4697 Träd i vägen rb RT 38 

Dyvik 4 4699 Under mossa? Hittas ej rb RT 38 

Dyvik 4 4700 Dubbelmätt (det rostfärgade röret är rätt) rb RT 38 

Dyvik 4 4706 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 4 4710 Under gräsmatta? rb RT 38 
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Dyvik 4 4712 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 4 4717 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 5 5407 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 5 5408 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 5 5411 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 5 5424 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 5 5426 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 5 5520 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 5 5521 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 5 5522 Enkel 16:22 (två nya misslyckade försök)  rb RT 38 

Dyvik 5 5523 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 5 5525 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 6 6305 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 6 6314 Ej fixlösning rb RT 38 

Dyvik 6 6315 Enkel 17:00 rb RT 38 

Dyvik 6 6317 Dubbelmätt (10+6 mätningar) rb RT 38 

Dyvik 6 6320 Enkel 16:30 rb RT 38 

Dyvik 6 6341 Hittas ej, under jord? rb RT 38 

Dyvik 6 6342 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 6 6345 Under hus rb RT 38 

Dyvik 6 6346 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 6 6347 Enkel 16:00, endast 5 mätningar rb RT 38 

Dyvik 6 6348 Under hus rb RT 38 

Dyvik 6 6379 Dubbelmätt rb RT 38 

Dyvik 6 6387 Dubbelmätt (10+4) rb RT 38 

Dyvik 6 6398 Dubbelmätt rb RT 38 

Norrveda 1 21101 Dubbelmätt rs RT R09 

Norrveda 1 21102 Finns ej, troligen flyttad gjutning hg RT R09 

Norrveda 1 21103 Dubbelmätt ds RT R09 

Norrveda 1 21112 Dubbelmätt rb RT R09 

Norrveda 1 21115 Ej fixlösning rs RT R09 

Norrveda 1 21125 Dubbelmätt rs RT R09 

Norrveda 1 21453 Dubbelmätt rb RT R09 

Norrveda 3 3013 Ej fixlösning rb Lokalt 1000/1000 

Norrveda 3 3014 Hittas ej + ej fixlösning rs Lokalt 1000/1000 

Norrveda 3 3015 Ej fixlösning rb Lokalt 1000/1000 

Norrveda 3 3016 Hittas ej + ej fixlösning rb Lokalt 1000/1000 

Norrveda 3 3022 Dubbelmätt rb Lokalt 1000/1000 

Norrveda 3 3023 Dubbelmätt rb Lokalt 1000/1000 

Norrveda 3 3026 Dubbelmätt rb Lokalt 1000/1000 

Norrveda 4 4120 Dubbelmätt rb RT 38 

Norrveda 4 4505 Dubbelmätt rb RT 38 

Norrveda 4 4519 Dubbelmätt rb RT 38 
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Norrveda 5 5461 Dubbelmätt rb RT 38 

Norrveda 5 5497 Ej fixlösning rb RT 38 

Norrveda 6 6281 Dubbelmätt rb RT 38 

Norrveda 6 6283 Dubbelmätt rb RT 38 

Norrveda 6 6291 Ej hittad + ej fixlösning rb RT 38 

Norrveda 6 6292 Ej hittad + ej fixlösning rb RT 38 

Norrveda 6 6293 Ej hittad + ej fixlösning rb RT 38 

Norrveda 7 7474 Dubbelmätt (metallfärgat) rb RT 38 

Norrveda 7 7477 Dubbelmätt rb RT 38 

Norrveda 7 7479 Ej fixlösning rb RT 38 

Norrveda 7 7480 Ej fixlösning rb RT 38 

Norrveda 7 7511 Dubbelmätt rb RT 38 

Norrveda 7 7515 Enkel 14:20 rb RT 38 

Norrveda 7 7516 Dubbelmätt rb RT 38 

Norrveda 8 8105 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8106 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8107 Ej fixlösning hb RT 38 

Norrveda 8 8108 Ej fixlösning hb RT 38 

Norrveda 8 8109 Under hus hb RT 38 

Norrveda 8 8110 Ej fixlösning hb RT 38 

Norrveda 8 8116 Dubbelmätt hb RT 38 

Norrveda 8 8117 Ej hittad + ej fixlösning hb RT 38 

Norrveda 8 8118 Dubbelmätt hb RT 38 

Norrveda 8 8119 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8120 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8130 Går att mäta men böjt rör och dålig mark rm RT 38 

Norrveda 8 8131 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8136 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8202 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8213 Dubbelmätt hb RT 38 

Norrveda 8 8303 Dubbelmätt hb RT 38 

Norrveda 8 8372 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8372 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8373 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8373 Hittas ej hb RT 38 

Norrveda 8 8375 Hittas ej hb RT 38 
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Bilaga B:1 

Bilaga B: Transformationsresultat 

GTRANS genererar omfattande statistik som resultat av inpassning. I denna bilaga 

redovisas område för område inpassningsprotokoll, genererade ordinarie och inversa 

transformationsformler samt en översikt. 

 

Översikt över transformationsområden: 

OMRÅDE ANTAL PASSPUNKTER UTESLUTNA 

A: Norrveda 3 3 0 

B: Norrveda 1 3 2 

C: Norrveda 8 3 1 

D: Norrveda 4+5 3 1 

E: Norrveda 6+7 5 1 

F: Dyvik 2+3+5+6 17 2 

G: Dyvik 4 5 1 
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Transformationsområde A: Norrveda 3 

Inpassningsprotokoll: 

GPASS 3.51          Tn3från-Tn3till 

 Simon & Ali        2010-05-18 14:51:34  

                    HELMERT        Ingen statistisk felsökning (plan).  

 

 Från SYSTEM:   lokalt 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn3från.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

          750      1213       891      1331       141       118  

  

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 18 00 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn3till.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6634818    202317   6634960    202434       142       117  

  

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT) 

 

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):         831.8333       1272.6767 

 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6634900.3710     202376.3643 

  

 Antal gemensamma punkter =       3 

 Antal använda passpunkter        Np          =                3 

 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4 

 Antal överbestämningar           Nf          =                2 

 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .33 

 Grundmedelfel                    So          =            .0135 

  

 Vridning   GON =     399.383390  S(vridning) =          .006474 

 Skala          =     .999961676  S(skala)    =       .000101694 

 Vridning  MGON =        -616.61 =      95.24 * S(vridning)   

 Skala      PPM =          -38.3 =        .38 * S(skala)      

 RMS (vx)       =          .0098 

 RMS (vy)       =          .0050 

 Max v radiellt =          .0130  för punkt nr: 3022                             

 Max ABS(vx)    =          .0129  för punkt nr: 3022                             

 Max ABS(vy)    =          .0067  för punkt nr: 3023                             

  

 Formelsamband  (HELMERT)   : 

 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                      

 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                      

  

 x0   =        6634056.2824767    y0   =         201111.8525788 

 a    =        .99991477195226    b    =       -.00968516657702 

/ 

 

INDATA          Tn3från-Tn3till                                                  

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

FSYSTEM         lokalt/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn3från.k/ 

TSYSTEM         SWEREF 99 18 00/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn3till.k/ 

ALT             HELMERT                                                          

/ 

Pnr       xf          yf           xt               yt 

3022      891.210     1274.260     6634959.745      202377.371    
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3023      853.970     1330.740     6634923.079      202434.215    

3026      750.320     1213.030     6634818.289      202317.507    

 

RESTFEL         HELMERT                                  

                Ingen statistisk felsökning (plan).      

  

Pnr                  vx         vy         ex         ey            

3022                .013       .001       .028       .003    

3023               -.011      -.007      -.024      -.015    

3026               -.002       .005      -.024       .060    

/ 
 

Ordinarie transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn3från-Tn3till 

Simon & Ali        2010-05-18  GPASS 3.51 

Inpassning:   C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn3från.k -> 

C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn3till.k 

Plan:         HELMERT, 3    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM lokalt/ 

AREA                750               1210                900               

1340 / 

TSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

6634056.282476682000000  9.999147719522639E-001  9.685166577024911E-

003 

201111.852578812000000  -9.685166577024911E-003  9.999147719522639E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .013        2/ 

/ 
 

Invers transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn3från-Tn3till 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:   C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn3från.k -> 

C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn3till.k 

Plan: INVERS  HELMERT, 3    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

TSYSTEM lokalt/ 

AREA                750               1210                900               

1340 / 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

-6632051.395749955000000  9.999914176744872E-001  -9.685908966884498E-

003 

-265366.991804686000000   9.685908966884498E-003   9.999914176744872E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .013        2/ 

/ 
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Transformationsområde B: Norrveda 1 

Inpassningsprotokoll: 

 

GPASS 3.51          Tn1från-Tn1till 

 Simon & Ali        2010-05-18 15:04:51  

                    HELMERT        Ingen statistisk felsökning (plan).  

 

 Från SYSTEM:   RT R09 0 gon 0:-15 

      Data:     c:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn1från.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6634403   1548959   6634750   1549291       347       332  

  

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 18 00 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn1till.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6635078    202033   6635425    202365       347       332  

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT) 

 

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):     6634606.8987    1549160.4710 

 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6635282.1863     202234.5247 

  

 Antal gemensamma punkter =       3 

 Antal använda passpunkter        Np          =                3 

 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4 

 Antal överbestämningar           Nf          =                2 

 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .33 

 Grundmedelfel                    So          =            .0006 

  

 Vridning   GON =     399.954333  S(vridning) =          .000105 

 Skala          =     .999964257  S(skala)    =       .000001654 

 Vridning  MGON =         -45.67 =     433.60 * S(vridning)   

 Skala      PPM =          -35.7 =      21.61 * S(skala)      

 RMS (vx)       =          .0001 

 RMS (vy)       =          .0005 

 Max v radiellt =          .0006  för punkt nr: 21112                            

 Max ABS(vx)    =          .0002  för punkt nr: 21112                            

 Max ABS(vy)    =          .0006  för punkt nr: 21453                            

  

 Formelsamband  (HELMERT)   : 

 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                      

 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                      

  

 x0   =           -197.0914983    y0   =       -1342111.1192320 

 a    =        .99996399994944    b    =       -.00071730809658 

/ 

 

INDATA          Tn1från-Tn1till                                                  

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

FSYSTEM         RT R09 0 gon 0:-15/ 

DATA            c:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn1från.k/ 

TSYSTEM         SWEREF 99 18 00/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn1till.k/ 

ALT             HELMERT                                                          

/ 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:5 

Pnr          xf              yf              xt             yt 

21112        6634667.586    1549291.093      6635342.965    202365.099    

21125        6634403.227    1548959.530      6635078.378    202033.737    

21453        6634749.883    1549230.790      6635425.216    202304.738    

/ 

RESTFEL         HELMERT                                  

                Ingen statistisk felsökning (plan).      

  

Pnr                  vx         vy         ex         ey            

21112               .000      -.001       .000      -.001    

21125               .000       .000      -.005       .000    

21453               .000       .001       .000       .001    

/ 

 

Ordinarie transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn1från-Tn1till 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:   c:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn1från.k -> 

C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn1till.k 

Plan:         HELMERT, 3    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM RT R09 0 gon 0:-15/ 

AREA            6634400       1548900      6634800     1549300/ 

TSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

-197.091498299883800      9.999639999494424E-001  7.173080965786974E-

004 

-1342111.119232025000000 -7.173080965786974E-004  9.999639999494424E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .001        2/ 

/ 
 

Invers transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn1från-Tn1till 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:   c:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn1från.k -> 

C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn1till.k 

Plan: INVERS  HELMERT, 3    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

TSYSTEM RT R09 0 gon 0:-15/ 

AREA        6634400        1548900       6634800      1549300 / 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

-765.677503238043400      1.000035486760394       -7.173593764930709E-

004 

1342158.887793170000000   7.173593764930709E-004   1.000035486760394 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .001        2/ 

/ 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:6 

Transformationsområde C: Norrveda 8 

Inpassningsprotokoll: 

GPASS 3.51          Tn8från - Kopi-Tn8till - Kop 

 Simon & Ali        2010-05-21 11:22:33  

                    HELMERT        Ingen statistisk felsökning (plan). 

  

 Från SYSTEM:   RT 38 2.5 gon V 0:-15 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn8från - Kopia.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

        39212     75696     39254     75865        42       169  

  

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 18 00 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn8till - Kopia.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6636058    202652   6636098    202822        40       170  

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT) 

 

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):       39233.6533      75787.5700 

 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6636080.2923     202744.1543 

  

 Antal gemensamma punkter =       3 

 Antal använda passpunkter        Np          =                3 

 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4 

 Antal överbestämningar           Nf          =                2 

 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .33 

 Grundmedelfel                    So          =            .0153 

  

 Vridning   GON =       1.728815  S(vridning) =          .007874 

 Skala          =    1.000553855  S(skala)    =       .000123760 

 Vridning  MGON =        1728.81 =     219.55 * S(vridning)   

 Skala      PPM =          553.9 =       4.48 * S(skala)      

 RMS (vx)       =          .0028 

 RMS (vy)       =          .0122 

 Max v radiellt =          .0171  för punkt nr: 8118                             

 Max ABS(vx)    =          .0039  för punkt nr: 8116                             

 Max ABS(vy)    =          .0171  för punkt nr: 8118                             

  

 Formelsamband  (HELMERT)   : 

 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                      

 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                      

  

 x0   =        6598898.3687361    y0   =         125876.6735449 

 a    =       1.00018494504225    b    =        .02716785622931 

/ 

 

INDATA          Tn8från - Kopi-Tn8till - Kop                                     

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

FSYSTEM         RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn8från - 

Kopia.k/ 

TSYSTEM         SWEREF 99 18 00/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn8till - 

Kopia.k/ 

ALT             HELMERT                                                          



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:7 

/ 

 

Pnr          xf           yf            xt             yt 

8116         39234.540    75696.250     6636083.664    202652.835    

8118         39212.560    75801.850     6636058.806    202757.881    

8303         39253.860    75864.610     6636098.407    202821.747    

/ 

 

RESTFEL         HELMERT                                  

                Ingen statistisk felsökning (plan).      

Pnr                  vx         vy         ex         ey            

8116               -.004       .007      -.032       .053    

8118                .001      -.017       .002      -.027    

8303                .003       .011       .011       .042    

/ 
 

Ordinarie transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn8från - Kop-Tn8till - Kop 

Simon & Ali        2010-05-21 GPASS 3.51 

Inpassning:   C:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn8från - 

Kopia.k -> C:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn8till - Kopia.k 

Plan:         HELMERT, 3    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

AREA          39210         75690        39260         75870 / 

TSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

6598898.368736056000000 1.000184945042245      -2.716785622931488E-002 

125876.673544887200000  2.716785622931488E-002  1.000184945042245 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .015        2/ 

 

Invers transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn8från - Kopi-Tn8till - Kop 

Simon & Ali        2010-05-21 GPASS 3.51 

Inpassning:   C:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn8från - 

Kopia.k -> C:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn8till - Kopia.k 

Plan: INVERS  HELMERT, 3    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

TSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

AREA          39210         75690       39260        75870 / 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

-6596229.868783190000000  9.990779499878022E-001  2.713778710796412E-

002 

53318.890121341070000    -2.713778710796412E-002  9.990779499878022E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .015        2/ 

/ 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:8 

Transformationsområde D: Norrveda 4+5 

Inpassningsprotokoll: 

 

 GPASS 3.51             Tn45från-Tn45till 

 Simon & Ali                 2010-05-18 16:05:52  

      HELMERT        Ingen statistisk felsökning (plan). 

  

 Från SYSTEM:   RT 38 2.5 gon V 0:-15 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\Inpassning\Tn45från.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6637902   1675774   6638303   1676695       401       921  

  

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 18 00 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\Inpassning\Tn45till.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6634719    202699   6635137    203610       418       911  

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT) 

 

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):     6638133.1167    1676211.9367 

 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6634966.0767     203134.6013 

  

 Antal gemensamma punkter =       3 

 Antal använda passpunkter        Np          =                3 

 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4 

 Antal överbestämningar           Nf          =                2 

 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .33 

 Grundmedelfel                    So          =            .0074 

  

 Vridning   GON =       2.084348  S(vridning) =          .000655 

 Skala          =    1.000026200  S(skala)    =       .000010289 

 Vridning  MGON =        2084.35 =    3182.21 * S(vridning)   

 Skala      PPM =           26.2 =       2.55 * S(skala)      

 RMS (vx)       =          .0046 

 RMS (vy)       =          .0039 

 Max v radiellt =          .0081  för punkt nr: 4519                             

 Max ABS(vx)    =          .0060  för punkt nr: 4519                             

 Max ABS(vy)    =          .0055  för punkt nr: 4519                             

  

 Formelsamband  (HELMERT)   : 

 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                      

 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                      

  

 x0   =          55088.9918945    y0   =       -1689527.9607656 

 a    =        .99949025219101    b    =        .03273587121186 

/ 

 

INDATA          Tn45från-Tn45till                                                

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

FSYSTEM         RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\Inpassning\Tn45från.k/ 

TSYSTEM         SWEREF 99 18 00/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\Inpassning\Tn45till.k/ 

ALT             HELMERT                                                          

/ 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:9 

Pnr          xf            yf              xt             yt 

4505         6638194.490   1675774.430     6635041.746    202699.329    

4519         6638302.760   1676165.980     6635137.132    203094.216    

5461         6637902.100   1676695.400     6634719.352    203610.259    

/ 

 

RESTFEL         HELMERT                                  

                Ingen statistisk felsökning (plan).      

 Pnr                  vx         vy         ex         ey            

4505               -.005      -.002      -.018      -.008    

4519                .006       .006       .010       .009    

5461               -.001      -.003      -.008      -.031    

/ 
 

Ordinarie transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn45från-Tn45till 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:   C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\Inpassning\Tn45från.k -

> C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\Inpassning\Tn45till.k 

Plan:         HELMERT, 3    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

AREA       6637900      1675700      6638400      1676700 / 

TSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

55088.991894489980000     9.994902521910137E-001 -3.273587121186394E-

002 

-1689527.960765630000000  3.273587121186394E-002  9.994902521910137E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .007        2/ 

 

Invers transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn45från-Tn45till 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:   C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\Inpassning\Tn45från.k -

> C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\Inpassning\Tn45till.k 

Plan: INVERS  HELMERT, 3    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

TSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

AREA        6637900       1675700      6638400      1676700 / 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

247.246374816127900       9.994378801580744E-001   3.273415589335869E-

002 

1690381.535224078000000  -3.273415589335869E-002   9.994378801580744E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .007        2/ 

/ 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:10 

Transformationsområde E: Norrveda 6+7 

Inpassningsprotokoll: 

 

 GPASS 3.51             Tn67från-Tn67till 

 Simon & Ali   2010-05-18 15:26:20  

            HELMERT        Datasnooping (plan). 

  

 Från SYSTEM:   RT 38 2.5 gon V 0:-15 

      Data:     c:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn67från.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6638496   1676183   6639036   1677331       540      1148  

  

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 18 00 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn67till.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6635292    203135   6635869    204265       577      1130  

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT) 

 

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):     6638780.1220    1676794.5920 

 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6635593.7480     203738.0612 

  

 Antal gemensamma punkter =       5 

 Antal använda passpunkter        Np          =                5 

 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4 

 Antal överbestämningar           Nf          =                6 

 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .60 

 Grundmedelfel                    So          =            .0272 

  

 Vridning   GON =       2.086693  S(vridning) =          .001493 

 Skala          =    1.000093753  S(skala)    =       .000023449 

 Vridning  MGON =        2086.69 =    1397.94 * S(vridning)   

 Skala      PPM =           93.8 =       4.00 * S(skala)      

 RMS (vx)       =          .0249 

 RMS (vy)       =          .0163 

 Max v radiellt =          .0435  för punkt nr: 7511                             

 Max ABS(vx)    =          .0412  för punkt nr: 7511                             

 Max ABS(vy)    =          .0274  för punkt nr: 7474                             

  

 Formelsamband  (HELMERT)   : 

 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                      

 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                      

  

 x0   =          54714.2857061    y0   =       -1689898.3156674 

 a    =        .99955656184132    b    =        .03277489773350 

/ 

 

INDATA          Tn67från-Tn67till                                                

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

FSYSTEM         RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

DATA            c:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn67från.k/ 

TSYSTEM         SWEREF 99 18 00/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn67till.k/ 

ALT             HELMERT                                                          

/ 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:11 

Pnr           xf             yf              xt              yt 

6281          6639035.950    1676183.320     6635869.494    203135.451    

6283          6638964.510    1676259.740     6635795.604    203209.489    

7474          6638496.620    1677330.930     6635292.824    204264.897    

7477          6638732.570    1677188.720     6635533.293    204130.437    

7511          6638670.960    1677010.250     6635477.525    203950.032    

/ 

 

  

RESTFEL         HELMERT                                  

                Datasnooping (plan).                     

                Test av T > F(2,2*Np - 4 - 2 ) 5% =      6.94 

                Antal punkter där Testkvot > F =     0 

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

  

Pnr                  vx         vy         ex         ey          T 

6281                .003      -.006       .006      -.013        .04    

6283               -.020       .001      -.036       .001        .39    

7474               -.031      -.027      -.058      -.052       5.30    

7477                .007       .019       .010       .028        .31    

7511                .041       .014       .055       .018       2.59    

/ 

 

Ordinarie transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn67från-Tn67till 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:   c:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn67från.k -

> C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn67till.k 

Plan:         HELMERT, 5    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

AREA            6638400            1676100            6639100            

1677400 / 

TSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

54714.285706073960000     9.995565618413193E-001  -3.277489773350167E-

002 

-1689898.315667391000000  3.277489773350167E-002   9.995565618413193E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .027        6/ 

/ 

 

Invers transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Tn67från-Tn67till 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:   c:\program1\Gtrans36\Vätö\Inpassning\Tn67från.k -

> C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Tn67till.k 

Plan: INVERS  HELMERT, 5    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

TSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:12 

AREA      6638400        1676100       6639100      1677400 / 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

696.090645139226600   9.993691658902182E-001   3.276875312561506E-002 

1690625.189088552000000  -3.276875312561506E-002   9.993691658902182E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .027        6/ 

 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:13 

Transformationsområde F: Dyvik 2+3+5+6 

Inpassningsprotokoll: 

 

 GPASS 3.51             Td2356från-Td2356till 

 Simon & Ali  2010-05-18 14:31:25  

                        HELMERT        Datasnooping (plan). 

  

 Från SYSTEM:   RT 38 2.5 gon V 0:-15 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td2356från.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6639267   1675912   6641170   1677297      1903      1385  

  

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 18 00 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td2356till.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6636068    202903   6637976    204283      1908      1380  

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT) 

 

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):     6640218.5790    1676618.3046 

 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6637037.3139     203608.9482 

  

 Antal gemensamma punkter =      17 

 Antal använda passpunkter        Np          =               17 

 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4 

 Antal överbestämningar           Nf          =               30 

 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .88 

 Grundmedelfel                    So          =            .0461 

  

 Vridning   GON =       2.089187  S(vridning) =          .001010 

 Skala          =    1.000039925  S(skala)    =       .000015859 

 Vridning  MGON =        2089.19 =    2069.35 * S(vridning)   

 Skala      PPM =           39.9 =       2.52 * S(skala)      

 RMS (vx)       =          .0453 

 RMS (vy)       =          .0411 

 Max v radiellt =          .0962  för punkt nr: 3160                             

 Max ABS(vx)    =          .0851  för punkt nr: 3160                             

 Max ABS(vy)    =          .0648  för punkt nr: 6342                             

  

 Formelsamband  (HELMERT)   : 

 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                      

 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                      

  

 x0   =          55142.7072486    y0   =       -1690054.2874872 

 a    =        .99950147868970    b    =        .03281228750171 

/



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:14 

INDATA          Td2356från-Td2356till                                            

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

FSYSTEM         RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td2356från.k/ 

TSYSTEM         SWEREF 99 18 00/ 

DATA            C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td2356till.k/ 

ALT             HELMERT                                                          

/ 

Pnr          xf             yf              xt             yt 

2120         6639754.160    1676415.640     6636579.764    203391.209    

2146         6639943.480    1676070.570     6636780.375    203052.463    

2256         6639498.750    1676232.600     6636330.486    203199.866    

3105         6641116.920    1676722.240     6637931.829    203742.246    

3115         6640173.050    1676210.250     6637005.199    203199.564    

3160         6640215.760    1675912.120     6637057.753    202903.068    

3194         6640467.910    1676023.320     6637306.070    203022.461    

3202         6639989.320    1676601.380     6636808.784    203584.555    

3208         6640491.100    1676646.710     6637308.684    203646.267    

3215         6640994.850    1676335.300     6637822.527    203351.583    

5407         6639434.820    1676735.930     6636250.048    203700.812    

5525         6639267.420    1677169.630     6636068.490    204128.834    

6305         6639884.830    1677011.950     6636690.773    203991.403    

6342         6640074.690    1677297.350     6636871.146    204282.869    

6379         6641170.283    1676994.198     6637976.225    204015.831    

6387         6640773.980    1677164.410     6637574.515    204172.986    

6398         6640464.520    1676967.580     6637271.669    203966.103    

/ 

 

RESTFEL         HELMERT                                  

                Datasnooping (plan).                     

                Test av T > F(2,2*Np - 4 - 2 ) 5% =      3.34 

                Antal punkter där Testkvot > F =     0 

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

  

Pnr                  vx         vy         ex         ey          T 

2120                .012      -.063       .014      -.069       1.07    

2146               -.050      -.003      -.056      -.003        .66    

2256                .014      -.049       .016      -.057        .70    

3105               -.032       .062      -.038       .074       1.42    

3115               -.002       .039      -.002       .043        .38    

3160               -.085      -.045      -.097      -.051       2.76    

3194               -.027      -.020      -.030      -.022        .27    

3202               -.059      -.045      -.064      -.049       1.45    

3208                .083       .015       .089       .016       1.91    

3215               -.043      -.027      -.050      -.031        .69    

5407                .038      -.014       .044      -.016        .43    

5525                .049      -.045       .061      -.056       1.33    

6305                .042       .043       .046       .048        .94    

6342                .070       .065       .079       .073       2.68    

6379               -.015       .051      -.019       .062        .80    

6387                .004       .019       .005       .022        .10    

6398                .003       .016       .003       .018        .07    

/ 

 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:15 

Ordinarie transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Td2356från-Td2356till 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:   C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td2356från.k 

-> C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td2356till.k 

Plan:         HELMERT, 17   punkter. 

  

/ 

FSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

AREA        6639000       1675000      6642000      1678000 / 

TSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

55142.707248637400000     9.995014786897003E-001  -3.281228750171177E-

002 

-1690054.287487221000000  3.281228750171177E-002   9.995014786897003E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .046       30/ 

/  

 

Invers transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Td2356från-Td2356till 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:   C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td2356från.k 

-> C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td2356till.k 

Plan: INVERS  HELMERT, 17   punkter. 

  

/ 

FSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

TSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

AREA            6639000            1675000            6642000            

1678000 / 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                           

339.302646531405900       9.994216727563609E-001   3.280966758039609E-

002 

1690886.096943849000000  -3.280966758039609E-002   9.994216727563609E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .046       30/ 

/ 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:16 

Transformationsområde A: Dyvik 4 (Fiskebyn) 

Inpassningsprotokoll: 

 GPASS 3.51             Td4frånutan432-Td4tillutan43 

 Simon & Ali            2010-05-18 14:32:32  

                        HELMERT        Datasnooping (plan). 

  

 Från SYSTEM:   RT 38 2.5 gon V 0:-15 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td4frånutan4329.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6640796   1677791   6640901   1678079       105       288  

  

 Till SYSTEM:   SWEREF 99 18 00 

      Data:     C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td4tillutan4329.k 

         xmin      ymin      xmax      ymax        dx        dy 

      6637570    204802   6637673    205089       103       287  

  

 

 RESULTAT AV INPASSNING I PLAN (HELMERT) 

 

 Tyngdpunkt från (Txf Tyf):     6640833.9680    1677957.9140 

 Tyngdpunkt till (Txt Tyt):     6637608.1362     204968.2190 

  

 Antal gemensamma punkter =       5 

 Antal använda passpunkter        Np          =                5 

 Antal obekanta parametrar        Nc          =                4 

 Antal överbestämningar           Nf          =                6 

 Kontrollerbarhetstal             K-tal       =              .60 

 Grundmedelfel                    So          =            .0087 

  

 Vridning   GON =       2.124109  S(vridning) =          .002396 

 Skala          =    1.000116085  S(skala)    =       .000037641 

 Vridning  MGON =        2124.11 =     886.51 * S(vridning)   

 Skala      PPM =          116.1 =       3.08 * S(skala)      

 RMS (vx)       =          .0035 

 RMS (vy)       =          .0089 

 Max v radiellt =          .0158  för punkt nr: 4663                             

 Max ABS(vx)    =          .0061  för punkt nr: 4328                             

 Max ABS(vy)    =          .0158  för punkt nr: 4663                             

  

 Formelsamband  (HELMERT)   : 

 xt   =   x0  + a * xf - b * yf - vx                      

 yt   =   y0  + b * xf + a * yf - vy                      

  

 x0   =          55681.6895089    y0   =       -1693809.2831960 

 a    =        .99955944674279    b    =        .03336310154540 

/ 

 

INDATA          Td4frånutan432-Td4tillutan43                                     

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

/ 

FSYSTEM         RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

DATA            

C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td4frånutan4329.k/ 

TSYSTEM         SWEREF 99 18 00/ 

DATA            

C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td4tillutan4329.k/ 

ALT             HELMERT                                                          



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:17 

/ 

Pnr                   xf             yf              xt            yt 

4328          6640901.150    1678013.770     6637673.419    205026.287    

4663          6640796.590    1677975.420     6637570.190    204984.486   

4700          6640825.610    1678079.010     6637595.742    205088.976    

4712          6640845.590    1677791.540     6637625.308    204802.298    

4717          6640800.900    1677929.830     6637576.022    204939.048    

/ 

 

RESTFEL         HELMERT                                  

                Datasnooping (plan).                     

                Test av T > F(2,2*Np - 4 - 2 ) 5% =      6.94 

                Antal punkter där Testkvot > F =     0 

                Flagga i högra kanten: V= ej passpunkt, > F= stort T  

  

Pnr                  vx         vy         ex         ey          T 

4328                .006       .005       .009       .007        .50    

4663                .001      -.016       .001      -.021       4.85    

4700                .000       .007       .000       .013        .48    

4712               -.004       .008      -.015       .028       3.48    

4717               -.002      -.004      -.003      -.005        .12    

/ 
 

Ordinarie transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Td4frånutan432-Td4tillutan43 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:  

 C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td4frånutan4329.k -> 

C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td4tillutan4329.k 

Plan:         HELMERT, 5    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

AREA            6640700            1677700            6641000            

1678100 / 

TSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

55681.689508901280000     9.995594467427862E-001  -3.336310154539637E-

002 

-1693809.283196021000000  3.336310154539637E-002   9.995594467427862E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .009        6/ 

/ 

 

Invers transformationsformel: 

TRANSFORMATION  Td4frånutan432-Td4tillutan43 

Simon & Ali        2010-05-18 GPASS 3.51 

Inpassning:  

 C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td4frånutan4329.k -> 

C:\program1\Gtrans36\VÄTÖ\INPASSNING\Td4tillutan4329.k 

Plan: INVERS  HELMERT, 5    punkter. 

  

/ 

FSYSTEM SWEREF 99 18 00/ 



Transformation av stomnät till SWEREF 99  
– fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun  

Bilaga B:18 

TSYSTEM RT 38 2.5 gon V 0:-15/ 

AREA            6640700            1677700            6641000            

1678100 / 

 

FORMEL PLAN        

6-PAR  HELMERT                          

853.374214644029300       9.993274187879880E-001   3.335535696127731E-

002 

1694527.341525189000000  -3.335535696127731E-002   9.993274187879880E-

001 

/ 

GRUNDMEDELFEL           .009        6/ 

/ 


