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Analys av fri stationsuppställning med totalstation - med avseende på mätta längder och vinklar 

Sammanfattning 
Stationsetablering innebär bestämning av ett mätinstruments fysiska läge och orienterad 
riktning. I dagens bygg- och anläggningsbransch används nästan uteslutande fri station för 
att etablera en stationspunkt för mätningar. På en byggplats är tillgången till referensobjekt 
ofta begränsad. Instrumentets placering blir därför en kompromiss mellan tillgång till 
referensobjekt och tillgång till den plats där inmätning respektive utsättning skall ske. Denna 
kompromiss ger upphov till skiftande geometriska konfigurationer hos referensobjekten, 
vilka påverkar mätresultatet. 

Studiens syfte är att undersöka om simuleringar av fria stationsuppställningar i Svensk 
Byggnadsgeodesis (SBG:s) programvara Geo verifieras av fältmätningar och efterföljande 
beräkningar av osäkerhetsparametrar orsakade av konfiguration och mätta längder och 
riktningar. Delmål var att etablera ett testnät för att sedan genomföra simulering och 
fältmätning av fri stationsetablering mot. Analysen av fri stationsuppställning innefattade 
endast simulering och fältmätning i plan, med parametrarna X, Y och riktning. 
I samtliga konfigurationer verifieras simuleringarna av fältmätningarna genom att redovisade 
osäkerhetsellipser, till form och utbredning, överensstämmer. Detta innebär att genom 
simulering i SBG Geo kan svagheter i konfigurationer upptäckas och undvikas vid 
fältmätning, vilket är både tids- och resurssparande.  

Studiens slutsats är; Simulera mera. Simulering i SBG Geo visar god överensstämmelse med 
fältmätning och är där med ett effektivt planeringsverktyg för mätning samt att vid etablering 
av fri station bör referensobjekten placeras så att stationspunkten interpoleras för lägst 
osäkerhet. Faktorer att beakta vid fri station är, enligt studien: konfigurationen, mätningarnas 
kvalitet och att tillräcklig kontrollerbarhet (k-tal) föreligger.   
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Abstract 

Station setup involves determination of the measuring instruments physical location and 
orientation. In today's construction industry free station is almost exclusively used to 
establish a station point for measurements. On a construction site, access to reference 
objects is often limited. The instruments placement therefore becomes a compromise 
between access to the reference objects and access to the site where surveying will take 
place. This compromise results in varying geometric configurations of the reference 
objects, which affect the results of the survey.  

This study aims to investigate whether the simulations of free station setups in Svensk 
Byggnadsgeodesis ( SBG's ) software Geo is verified by field measurements and subsequent 
calculations of uncertainty parameters caused by configuration and surveyed distances and 
directions. One objective of this study was to establish a test network of reference objects, 
which simulation and field measurement of free station were established against. The 
analysis of free station setup included only simulation and field measurement of plane 
surveying, with the parameters X, Y and direction.  

In all configurations, the simulations were verified by the field measurements by consistent 
corresponding of the shape of the error ellipses. This means that by simulation of SBG 
Geo, weaknesses in configurations can be detected and avoided during field survey, which 
saves both time and resources. Factors to consider when establishing free station is, 
according to the study: configuration, quality of the measurements and sufficient 
controllability (K-tal).  

The study concludes; simulate more. Simulation in SBG Geo show good representation of 
field measurements and is therefore an effective planning tool for field surveying. When 
establishing free station reference objects should be positioned so that the station point is 
interpolated for the lowest uncertainty.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Stationsetablering innebär bestämning av ett mätinstruments fysiska läge och orienterad 
riktning. Instrumentets etablering är utgångspunkten för all efterföljande inmätning och 
utsättning, ett fel i stationsetableringen kommer därför att påverka hela 
mätningsuppdragets data, därför ska etablering av instrumentet göras med stor omsorg. 
(HMK-Ge:D, 1996) 

I dagens bygg- och anläggningsbransch används nästan uteslutande fri station för att 
etablera en stationspunkt för mätningar. Till skillnad mot uppställning över känd punkt 
är den fria stationen inte beroende av centrering över någon specifik punkt, vilket 
eliminerar eventuellt centreringsfel som påverkar mätningarna negativt. Ytterligare 
fördel med användning av fri station är att metoden tillåter uppställning där det är bäst 
lämpat utifrån mätuppdragets förutsättningar, vilket ger ett flexibelt arbetssätt. 
(Karlsson, 1997) 

Användandet av fri stationsuppställning tillåter ett flexibelt tillvägagångssätt på en 
föränderlig byggarbetsplats, där tillgången till referensobjekt ofta är begränsad. 
Instrumentets placering blir därför en kompromiss mellan tillgång till referensobjekt 
och tillgång till plats där inmätning respektive utsättning skall ske. Denna kompromiss 
kan ge upphov till skiftande geometriska konfigurationer mellan den fria stationen och 
referensobjekten, något som kan påverka mätresultatet (Baker, Bannister & Raymond, 
1998). Författarna ämnar i denna studie att undersöka hur skiftande geometriska 
konfigurationer av referensobjekten påverkar etableringen av fri station. 

1.2 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka om simuleringar av fria stationsuppställningar i Svensk 
Byggnadsgeodesis (SBG:s) programvara Geo verifieras av fältmätningar och 
efterföljande beräkningar av osäkerhetsparametrar orsakade av konfiguration och mätta 
längder och riktningar. Arbetet är indelat i tre delmål: 

 Etablering av ett testnät av kända punkter mot vilket etablering av fria stationer 
skall genomföras genom simuleringar och fältmätningar. 

 Genomförande av simuleringarna av fria stationsuppställningar i fyra olika 
konfigurationer.  

 Genomförande av fältmätningar i samma konfigurationer. 
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1.3 Frågeställningar 
 Hur väl överensstämmer resultatet av fri stationsuppställning vid simulering i 

SBG Geo med fältmätning? 

 Vilka parametrar bör beaktas vid etablering av fri station? 

 Hur bör referensobjekten placeras i förhållande till stationspunkten vid 
etablering av fri station? 

1.4 Avgränsningar 
Analysen av fri stationsuppställning innefattade endast simulering och fältmätning i 
plan, med parametrarna X, Y och riktning. 

I studiens utförande begränsades användning av antalet referensobjekt till tre för varje 
stationsetablering, vilket innebär minst en mätning per obekant (Karlsson, 1997). 

1.5 Tidigare studier 
I och med totalstationens utveckling och ökande användning under 1980-talet gjordes 
undersökningar med syftet att integrerar instrumentet i då rådande mätningstekniska 
praxis. Det gjordes flertalet undersökningar om hur referensobjektens geometri 
påverkar etableringen. Först ut var Lithén (1986) med en studie som visar att för 
tillförlitligt resultat bör stationspunkten interpoleras, omslutas, av referensobjekten. 
Vidare menar Lithén (1986) att en bristfällande geometri kan kompenseras med 
ytterligare mätningar.  

Denna studie följs upp av Svensson (1987) som genomförde en simuleringsstudie där 
han även påpekade att överbestämningar kan medföra en säkrare kontroll av misstag, 
vilket också understryks av en studie genomförd två år senare av Abrahamsson & 
Lindberg (1989). Även Abrahamsson & Lindberg (1989) menar att vid fri 
stationsuppställning bör alltid mätning mot ytterligare referensobjekt eftersträvas för att 
erhålla tillräcklig överbestämning för felsökning och kontroll. 

Svensson (1987) visar ytterligare i sin simuleringsstudie att en noggrann analys av 
mätgeometrin bör göras vid fri stationsuppställning då antalet överbestämningar ofta är 
den begränsande faktorn. Abrahamsson & Lindberg (1989) understryker även detta i 
sin efterföljande studie och menar att det är konfigurationen hos referensobjekten som 
i slutändan påverkar en stationsuppställning, då osäkerheten ökar med en dålig 
konfiguration vilket medför risken att resultatet av mätningen påverkas negativt av 
stationsetableringen. 

Abrahamsson & Lindberg (1989) argumenterar dock i sin studie för att konfigurationen 
inte har en lika stor betydelse då kombinerad mätning av avstånd och riktning sker, där 
riktningsmätningen låser punkten i vinkel respektive avståndsmätningen låser punkten 
i längd. 
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2 Teori 

2.1 Mätosäkerhet 
Traditionellt har mätningars kvalitét beskrivits genom redovisning av olika typer av fel. 
Begreppet fel relateras till att ett motsvarande värde är sant, men då inga mätningar är 
helt fria från fel används numera begreppet mätosäkerhet för att beskriva mätningars 
kvalité (JCGM 100, 2008). Definitionen av mätosäkerhet inbegriper spridningen av 
värden som rimligen kan hänföras till mätstorheten, som är mätningens enhet och 
numeriska storlek, kopplat till ett mätresultat. Mätosäkerhet är där med en statistisk 
variation, inom vilken en serie mätningars resultat rimligen bör vara (HMK-Ge:D, 
1996). Mätosäkerheten kan enligt JCGM 100 (2008) bestämmas på två olika sätt: 

• Typ A: Mätosäkerheten bestäms genom statistisk analys av mätningars 
variation. 

• Typ B: Mätosäkerheten bestäms på annat sätt, t.ex. genom inhämtande av 
referensvärde från en handbok. 

2.2 Osäkerheter vid mätning med totalstation 
Misstag innebär påverkan som orsakats genom slarv eller oaktsamhet och är direkt 
personrelaterade. Misstag uppstår genom exempelvis felavläsning eller felidentifiering 
av mätobjekt. Genom kontrollmätning och beräkning kan misstag upptäckas och 
elimineras.  

Systematiska effekter är av den karaktären att de påverkar resultatet på samma sätt 
varje gång de uppstår. De systematiska effekterna kan härledas till användandet av ej 
kalibrerade instrument eller en genom mätning endast i halvsats. (Mårtensson, 2014). 

Slumpmässiga effekter är påverkan som återstår vid eliminering av misstag och 
systematiska effekter. Slumpmässiga effekter uppstår på grund av människans 
begränsade förmåga att uppfatta påverkan samt ett mätinstruments fysiska 
begränsningar. Plötsliga förändringar i väder eller mätpunkter resulterar ofta i 
slumpmässig påverkan. Slumpmässiga effekter anses vara oberoende stokastiska 
variabler, då de statistiskt antar positiva värden lika ofta som de antar negativa värden. 
De slumpmässiga effekterna kan inte förutses men reduceras genom upprepade 
mätningar. (Faigh & Kahmen, 1988) 
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2.3 Osäkerhetsellips 

 
Figur 1. Osäkerhetsellips erhållen genom beräkning i SBG Geo. 

En osäkerhetsellips illustrerar en punkts osäkerhet grafiskt och motsvarar 
standardavvikelsen i två dimensioner, X och Y (figur 1). Osäkerhetsellipsens parametrar 
beräknas ur en punkts utjämnade koordinater genom minsta kvadratmetoden. Både 
osäkerhetellipsens form och storlek ger viktig information om mätningars resultat. Den 
indikerar hur eventuella mätningar bör förläggas för att stärka en svag konfiguration 
och där med en punktbestämning med låg osäkerhet (Ghilani & Wolf, 2012). 

 

Figur 2. Då osäkerhetsellips går mot cirkulärform indikerar bra fördelning av referensobjekten. 

Osäkerhetsellipsen visar en okänd punkts osäkerhet då dess koordinater beräknas ur 
observationer till kända punkter. Konfigurationens bidrag till osäkerheten som uppstår 
vid etablering av fri station kan analyseras genom studerande av osäkerhetsellipsens 
form och utbredning (Breach & Schofield, 2007). Då en osäkerhetsellips går mot 
cirkulär form, indikerar denna likvärdig osäkerhet i alla riktningar vilket tyder på en god 
fördelning av referensobjekten (figur 2). Långa och smala osäkerhetsellipser (figur 1) 
indikerar hög osäkerhet i den längsta riktningen samtidigt som osäkerheten är låg i den 
kortare axelns riktning (Ghilani & Wolf, 2012). Detta innebär att osäkerhetsellipsens 
största axel pekar ut i vilken riktning konfigurationen är svag. En osäkerhetsellips med 
stor skillnad mellan axlarnas storlek indikerar att något är felaktigt (Breach & Schofield, 
2007). 
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2.4 Standardavvikelse 
Genom beräkning av standardavvikelsen (𝑆𝑆𝑋𝑋) kan en enskild mätnings osäkerhet i en 
mätserie bestämmas. Standardavvikelsen beräknas genom att summan av differenserna 
mellan de enskilda mätningarna (𝑥𝑥𝑖𝑖) och mätningarnas medelvärde (�̅�𝑥) kvadreras för att 
sedan divideras med antalet mätningar (𝑛𝑛) subtraherat med ett och slutligen dras roten 
ur (Mårtensson, 2014).  

𝑆𝑆𝑋𝑋 = �∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖−�̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛−1

                            2.4.1 

2.5 Kontrollerbarhetstal 
Kontrollerbarhetstal används vid analys av mätningar och definieras som i hur stor grad 
en mätning kontrolleras av andra genomförda mätningar. Matematiskt beräknas 
kontrollerbarhetstalet (𝑘𝑘) genom att differensen mellan antalet mätningar (𝑛𝑛) och 
antalet obekanta (𝑚𝑚) divideras med antalet mätningar (𝑛𝑛). 

𝑘𝑘 = 𝑛𝑛−𝑚𝑚
𝑛𝑛

                  2.5.1 

Kontrollerbarhetstalet visar hur stor del av ett misstag som efter utjämning är synligt i 
form av en förbättring (HMK-Introduktion, 2013). Vid förekomst av en felaktighet av 
3 millimeter blir förbättringen 1,5 millimeter då kontrollerbarhetstalet är 0,5. 
Lantmäteriets krav på kontrollerbarhet för fri stationsetablering är 𝑘𝑘 ≥ 0,5 (HMK-
Ge:S, 1996). 

2.6 Radiell osäkerhet 

 
Figur 3. Illustration av den radiella osäkerheten. 

Den radiella osäkerheten(𝑢𝑢(𝑅𝑅)) kan visualiseras genom bildandet av en cirkel kring en 
given punkt, där en gemensam koordinatkomposant beräknas för osäkerheterna i X 
(𝑢𝑢(𝑋𝑋)) och Y (𝑢𝑢(𝑌𝑌)), vilken bildar cirkelns radie (figur 3). Beräkning av den radiella 
koordinatkomposanten sker enligt formeln: 
 
 𝑢𝑢(𝑅𝑅) = �𝑢𝑢(𝑋𝑋)2 +  𝑢𝑢(𝑌𝑌)2                      2.6.1 
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3 Metod 
Vetenskapliga studier kan vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ karaktär, det är 
dock inte ovanligt att arbetsprocessen har inslag där de båda förfarandena kombineras 
(Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa studier bedrivs med hjälp av subjektiva 
reflektioner och tolkningar där syftet är att skapa djupare insikt i ett specifikt ämne. 
Lämpliga datainsamlingsmetoder för en kvalitativ metod är bland annat litteraturstudier 
och intervjuer (Björklund & Paulsson, 2003).  

För kvantitativa studier ligger fokus på urskiljandet och sammanställning av numeriska 
värden och kvantiteter (Holme & Solvang, 1997). Observationer och experiment är 
lämpliga tillvägagångssätt för insamling av data vid användning av en kvantitativ metod. 
Det som avgör om en studie är kvalitativ eller kvantitativ är dess syfte och hur 
frågeställningen besvaras (Björklund & Paulsson, 2003).  

Då det var numeriska, objektiva, värden som eftersöktes tillämpades i denna studie ett 
kvantitativt förhållningssätt, där data samlades in genom observationer i form av 
simulering i programvaran SBG Geo och fältmätning med totalstation Leica 1201+. 

Validitet innebär hur väl ett mätinstrument mäter det som ska mätas. För att erhålla hög 
validitet genomfördes kontroll och justering av totalstationen inför varje fältmätning. 
Reliabilitet beskriver hur olika mätningar genomförda med samma instrument stämmer 
överens med varandra, att samma resultat erhålls vid varje mättillfälle. Genom att 
genomföra fem helsatsmätningar, vilket innebär 102 observationer, erhölls en hög 
överensstämmelser i mätresultatet vilket indikerar på en hög reliabilitet. Mätningarna 
genomförda med ett kontrollerat och kalibrerat instrument gav mätvärden med god 
överensstämmelse, vilket konstaterar att hög validitet medför hög reliabilitet (Olsson & 
Sörensen, 2007). 

3.1 Tillvägagångssätt 

Etablering av fri station i planet innebär bestämning av tre obekanta, X, Y och riktning, 
vilket kräver minst två mätningar, där riktningen inte mäts utan beräknas. Varje mätning 
utöver vad som teoretiskt krävs innebär överbestämning som medger kontroll och 
lokalisering av yttre påverkan (Egeltoft, 2003).  

För att uppfylla studiens syfte genomfördes beräkningar av stationspunktens 
osäkerheter i X och Y, samt grafisk redovisning av osäkerhetsellipser genom 
användning av egenkonstruerade geometriska konfigurationer av referensobjekten. 

En av fördelarna som erhålls genom att arbeta med egenkonstruerade geometriska 
konfigurationer är en ökad kontroll av de ingående variablerna, vilka kan varieras under 
förutbestämda former. Ytterligare fördel med metoden är att möjligheterna till 
upprepning är stor (Björklund & Paulsson, 2003). 
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3.2 Geometriska konfigurationer 
I studien konstruerades fyra olika konfigurationer: V100, V200, V300 och V400, vilka 
syftade till att undersöka hur skiftande geometri av referensobjektens påverkar 
stationspunktens osäkerhet vid etablering av fri station. Fyra konfigurationer användes 
för att erhålla en spridning från 15 gon till över 200 gon mellan referensobjekten i varje 
konfiguration (figurer 4–7). För varje konfiguration beräknades osäkerheter separat för 
riktningsmätning, längdmätning samt kombinerad riktnings- och längdmätning, för 
både simulering och fältmätning. Detta innebär att varje konfiguration beräknades tre 
gånger vid simulering och tre gånger vid fältmätning. 

3.2.1 V100 – 15 gon spridning i riktning 

 

Figur 4. Fördelning av punkter i konfiguration V100. 

I konfiguration V100 är de ingående referensobjekten V1, V2 och V3, vilka är belägna 
15 meter från stationspunkten (figur 4). Referensobjekten har i konfigurationen en total 
spridning på cirka 15 gon i riktning. 
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3.2.2 V200 – 100 gon spridning i riktning 

 
Figur 5. Fördelning av punkter i konfiguration V200. 

I konfiguration V200 är den geometriska spridningen i riktning mellan referensobjekten 
V2, V4 och V5 cirka 100 gon på ett avstånd av 15 meter från stationspunkten (figur 5). 

3.2.3 V300 – 200 gon spridning i riktning 

 
Figur 6. Fördelning av punkter i konfiguration V300. 

Konfiguration V300 innehåller referensobjekten V2, V5 och V7. Den geometriska 
spridningen i riktning mellan referensobjekten är i konfigurationen cirka 200 gon (figur 
6). Avståndet mellan stationspunkt och referensobjekten är ca 15 meter. 
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3.2.4 V400 – över 200 gon spridning i riktning 

  
Figur 7. Fördelning av punkter i konfiguration V400. 

I konfiguration V400 är den geometriska spridningen i riktning mellan referensobjekten 
V2, V6 och V8 över 200 gon totalt kring stationspunkten och ligger på ett avstånd av 
ca 15 meter (figur 7). 

3.3 Utrustning fältmätning 

   
Figur 8. Totalstation Leica TS1201+.                   Figur 9. Markering av referensobjekt.  

Samtliga fältmätningar genomfördes med en och samma totalstation av modell Leica 
TS 1201+ (figur 8), vilken lånades av Högskolan Väst.  
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För fältmätningen markerades referensobjekten fysiskt i terrängen genom nedslagning 
av stakkäpp med dimensionerna 1x1 tum och längden 1,80 meter. Stakkäpparna 
stadgades upp med hjälp av mindre träpålar med måtten 2x2 tum och längden 0,9 meter. 
För att möjliggöra mätning mot punkterna fästes reflexmärken med prismakonstant 
34,1 mm i stakkäppens överkant (figur 9). 

3.4 Kontroll av utrustning inför mätningar 
För att få mätningar med hög tillförlitlighet ingår kontroll av både instrument och 
mätresultat som en självklar del av mätningsarbetet. Rådande krav i aktuellt arbete avgör 
vilka kontroller som behöver genomföras och kontrollerna kan utföras på olika nivåer. 
Förebyggande kontroll innebär att instrument och enstaka mätresultat kontrolleras för 
eventuell justering av mätmetod. Vid konstaterande kontroll granskas slutresultatet, 
vilket innebär att delmoment kan behöva göras om (HMK-Ge:D, 1996). 

Innan fältmätning påbörjades genomfördes en kontroll och justering av totalstationens 
indexfel (i), kompensatorns längd- och tväraxelfunktion (l, t), Hz-kollimationsfel (c) 
samt funktionen Automatic Target Recognition (ATR) genom att använda ett program 
för kombinerad kalibrering i totalstationen (Leica Geosystems, 2009). Genom denna 
kontroll justerades de viktigaste axelfel och excentriciteter, vilka påverkar instrumentets 
mätningar (Faigh & Kahman, 1988).   

Kontroll genomfördes genom att mäta mot ett prisma i höjd med totalstationens 
horisontalaxel på ett avstånd av cirka 100 meter.  Värden som erhölls vid kontrollen 
inför anläggning av fältmätningsområdet redovisas i tabell A1 bilaga A.  

Kontroll av totalstationen genomfördes ytterligare en gång i anslutning till insamlandet 
av fältdata för beräkning av fri stationsuppställning. Resultat för kontrollen genomförd 
samma dag som insamling av fältdata genomfördes redovisas i tabell A2 bilaga A. 
Utöver elektroniska kontroller och justeringar av totalstationen genomfördes kontroll 
av vertikalaxellutning, parallax och av stativ genom kontroll och åtdragning av samtliga 
skruvar för stadiga uppställningar. 

För att erhålla tillförlitliga mätvärden krävs det att påverkan från 
atmosfärsförhållandena som råder vid mättillfället korrigeras (Karlsson, 1997). Samtliga 
mätningar i fält samlades in råa, utan korrektioner, och korrigerades vid 
efterberäkningar i programvara. Instrumentets osäkerheter för avståndsmätning och 
vinkelmätning är specificerade från tillverkaren till 0,001 meter respektive 0,0003 gon i 
s.k. standard mode (Leica Geosystems, 2009). 
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3.5 Anläggning av fältmätningsområde 

 

Figur 10. Fördelning av punkter vid anläggning av fältmätningsområde genom helsatsmätning. 

I fält sattes referensobjekten ut med hjälp av räta vinklar och mätband från vald 
stationspunkt. Inför helsatsmätningen ställdes tre stativ upp över stationspunkterna: 
K1, K2 och K3 (figur 10). Mätning i helsatser görs för att eliminera osäkerhetsbidrag 
från utrustning samt medeltalsberäkning av utförda mätningar (Faigh & Kahmen, 
1988). Ytterligare ett stativ med prisma ställdes upp över punkt B1 (figur 10), vilken 
agerade referensobjekt vid senare nätberäkning i Geo. Mätpunkterna mättes in genom 
helsatsmätning i fyra helsatser från punkterna K1, K2 och K3, med tillämpning av 
tvångcentrering. Totalt genomfördes 102 mätningar från de tre stationspunkterna. 
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3.6 Koordinatberäkning genom nätberäkning i SBG Geo 
Tabell 1. Stationspunkter (K1, K2, K3) och referensobjekt (B1) vid satsmätning. 

Punkt X Y 

K1 204,4953 484,5678 

K2 200,0000 500,0000 

K3 189,8322 497,1859 

B1 316,9850 500,0000 

För att erhålla koordinater för samtliga mätpunkter beräknades genomförda 
helsatsmätningar i SBG Geo:s nätberäkningsmodul. Vid nätberäkningen sattes följande 
a priori standardavvikelser, på förhand skattade osäkerhetstal baserade på praktiska 
mätningar; 0,005 meter för längder, 0,0008 gon för riktningar och 0,003 meter för 
centrering. Dessa osäkerhetstal korresponderar med HMK:s felgränser för geodetisk 
stommättning (HMK-Ge:S, 1996). Viktsättning görs för medeltalsberäkning av 
mätningar med skiftande precision (Faigh & Kahmen, 1988). 

Vid beräkningarna tilldelades punkterna K2 och B1 koordinater definierade i ett lokalt 
200/500-system (tabell 1). Dessa punkter agerade referensobjekt vid bestämningen av 
övriga punkters koordinater.  

För att upptäcka eventuella misstag gjordes först en beräkning för fri utjämning med 
translation och rotation. Nätet beräknades först helt fritt och anslöts sedan med en 
transformation genom förflyttning i X- och Y-led samt en rotation.  

Vid förekomst av misstag finns möjligheten att välja att inte använda uppenbart 
felaktiga mätningar i den slutliga beräkningen, ommätning är som regel ett krav vid hög 
förekomst av felaktigheter (muntl. kommunikation Mårtensson maj 2014).  

Efter felsökning genom fri utjämning genomfördes en slutlig utjämning, där 
beräkningen gjordes som absolut anslutning. Denna beräkning innebär att nätet 
deformeras för att passa exakt på de kända punkterna, vilka behåller sina ursprungliga 
koordinater. Av de beräknade koordinaterna (bilaga B), skapades sedan en koordinatfil 
vilken användes för etableringen av fri station vid både simulering och fältmätning. 
Detta för att erhålla högre tillförlitlighet i jämförelsen då stationsetableringarna sker 
mot identiska geometriska konfigurationer. Beräkningsrapporter för fri utjämning och 
absolut anslutning redovisas i bilaga C.  
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3.7 Simulering av konfigurationer i SBG Geo  
Simuleringar genomfördes för att få teoretiska värden av stationspunktens osäkerhet. 
Dessa värden är inte påverkade av yttre effekter som kan uppstå vid fältmätningar och 
torde därför vara ett teoretiskt mått på hur bra respektive konfiguration är utan yttre 
påverkan. Koordinaterna från nätberäkningen användes som kända punkter för 
beräkning av stationspunktens koordinater. 

 
Figur 11. Simulering av konfiguration V400 i SBG Geo med kombinerad riktnings- och 
längdmätning. 

Simuleringen utfördes genom att simulera mätning av riktning, längd samt kombinerad 
riktnings- och längdmätning var för sig i varje konfiguration. Först valdes 
stationspunkt (S1) och sedan definierades ingående referensobjekt för aktuell 
konfiguration. Principen för simulering av kombinerad riktnings- och längdmätning 
illustreras i figur 11 ovan.  

Stationspunktens koordinater beräknades genom analys och absolut anslutning i SBG 
Geo:s nätberäkningsmodul, vilket resulterade i att avvikelserna som uppstod hamnade 
på stationspunkten och inte på de kända referensobjekten, då det var stationspunktens 
osäkerhet som eftersträvades. Resultatet av beräkningen redovisades numeriskt och 
även grafiskt i form av osäkerhetsellips.  Vid beräkningen av konfigurationer viktsattes 
mätningarna med följande a priori-värden, skattade osäkerhetsvärden; 0,0008 gon för 
riktningsmätning, 0,001 meter för längdmätning och 0,001 för centrering. 
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3.8 Fältmätning för beräkning av fri station 
Fältmätningarna genomfördes genom att totalstationen ställdes upp över samma punkt 
S1 som användes vid simuleringen. Fältdata samlades in genom helsatsmätning av 
avstånd och riktningar till samtliga mätpunkter i fem helsatser. Dessa delades upp i tio 
mätningar i form av halvsatser för varje konfiguration och ansats (riktning, längd 
respektive riktning och längd).  

Var och en av dessa beräknades sedan med hjälp av minsta kvadratmetoden i Geo. Vid 
beräkningarna viktsattes mätningarna med följande a priori-värden; 0,0008 gon för 
riktningsmätning, 0,001 meter för längdmätning och 0,001 för centrering. 
Stationspunktens koordinater beräknades genom absolut anslutning, vilket resulterade 
i att avvikelser som uppstod hamnar på stationspunkten. Resultatet av beräkningarna 
redovisades både numeriskt och även grafiskt i form av osäkerhetsellipser.  

4 Resultat och analys 
I figurerna nedan presenteras osäkerhetsellipser för den fria stationens position för både 
simulering och fältmätning. Dessa erhölls genom koordinatberäkning i SBG Geo. I 
tabellerna presenteras fältmätningens värden för den fria stationens koordinater (X och 
Y), koordinaternas osäkerheter (sX och sY), osäkerhetsellipsens numeriska värden (a-
axel och b-axel), vinkel samt mätningens kontrollerbarhetstal (k-tal). Enheten för vinkel 
är gon, övriga värden har enheten meter. 

I samtliga grafiska redovisningar är både simuleringen och fältmätningarna baserade på 
10 mätningar. Förutsatt att fältmätningarna inte innehåller några grova fel eller 
systematiska effekter, visar både deras och simuleringarnas osäkerhetsellipsers form och 
utbredning (riktning) på konfigurationens inverkan. Form och utbredning förändras 
inte då antalet mätningar ökas proportionellt på gjorda mätningar, endast ellipsens 
storlek. Samtliga felellipser för fältmätningarna erhöll större utbredning än för 
simuleringen, detta kan härledas till den yttre påverkan som förekommer vid 
fältmätning (Breach & Schofield, 2007). 

  

 14 



Analys av fri stationsuppställning med totalstation - med avseende på mätta längder och vinklar 

4.1 Enbart riktningsmätningar 
Nedan presenteras resultatet samt en analys av genomförd simulering och fältmätning 
av enbart riktningsmätningar för varje konfiguration. 

4.1.1 Resultat för konfiguration V100 

 
Figur 12. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
riktningsmätningar för konfiguration V100.  
 
Tabell 2. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av riktningar för 
konfigurationen V100. 

 

4.1.2 Analys för konfiguration V100 
Ellipsens utbredning och storlek visar att konfigurationen påverkar etableringen av fri 
station i stor utsträckning vid riktningsmätning av V100. Konfigurationen är svagast, 
har störst osäkerhetsvärde, i samma riktning som ellipsernas a-axel, vilken är vinkelrät 
mot referensobjekten (figur 12). Att ellipsernas b-axel är mindre än deras a-axel, 
indikerar att konfigurationen är starkare, har lägre osäkerhet, i denna riktning vilket är 
ett resultat av att referensobjekten återfinns i samma riktning. En stor differensen 
mellan a- och b-axel styrker att konfigurationen är bristfällig (tabell 2), vilket är fallet 
för V100 (Breach & Schofield, 2007). Ellipsen för fältmätningen visar god 
överensstämmelse med ellipsen för simuleringen gällande utbredning, i båda fallen 
indikerar ellipsen på att det saknas mätningsobjekt vinkelrätt mot nuvarande mätningar 
(figur 12).  
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4.1.3 Resultat för konfiguration V200 
 

Figur 13. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
riktningsmätningar för konfiguration V200. 
 
Tabell 3. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av riktningar för 
konfigurationen V200. 

 

 
4.1.4 Analys för konfiguration V200 
I V200 har den geometriska spridningen i riktning för referensobjekten ökat från V100, 
vilket resulterat i att osäkerhetsellipserna blivit mindre (figur 13). Att konfigurationen 
förbättrats visas av att värdet för ellipsernas axlar (tabell 3), samt differensen mellan 
dem, minskat (Breach & Schofield, 2007). Även för denna konfiguration återfinns 
svagheten vinkelrät mot referensobjektens riktning, i samma riktning som ellipsernas a-
axel där det inte finns några mätningar (figur 13). Ellipsen för fältmätningen visar god 
överensstämmelse med ellipsen för simuleringen gällande utbredning (figur 13). 
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4.1.5 Resultat för konfiguration V300 

 

Figur 14. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
riktningsmätningar för konfiguration V300. 

Tabell 4. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av riktningar för 
konfigurationen V300. 

 

4.1.6 Analys för konfiguration V300 
V300 visar att ytterligare ökning av den geometriska spridningen i riktning hos 
referensobjekten minskar stationsetableringens osäkerhet ytterligare (figur 14). Både 
värdena för ellipsernas axlar, samt differensen mellan dem (tabell 4), minskar ytterligare 
vilket indikerar att konfigurationen har stärkts (Breach & Schofield, 2007). Dock 
indikerar den till värdet större a-axeln att det fortfarande finns svagheter i 
konfigurationen i denna riktning, nästan i rak linje med punkt V2 och V7 (figur 14), och 
därför bör stärkas ytterligare för lägre osäkerhet. Ellipsen för fältmätningen visar god 
överensstämmelse med ellipsen för simuleringen gällande utbredning (figur 14). 
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4.1.7 Resultat för konfiguration V400 

 

Figur 15. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
riktningsmätningar för konfiguration V400. 

Tabell 5. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av riktningar för 
konfigurationen V400. 

 

4.1.8 Analys för konfiguration V400 
I konfigurationen V400 går ellipserna mot cirkulär form (figur 15), låg differens mellan 
ellipsens a- och b-axel (tabell 5), vilket indikerar att konfigurationen är stark och ger låg 
osäkerhet för både sX och sY (Breach & Schofield, 2007). Ellipsen för fältmätningen 
visar god överensstämmelse med ellipsen för simuleringen gällande utbredning (figur 
15). 
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4.2 Enbart längdmätningar 
Nedan presenteras resultatet samt en analys av genomförd simulering och fältmätning 
av enbart längdmätningar för varje konfiguration. 

4.2.1 Resultat för konfiguration V100 

 
Figur 16. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
längdmätningar för konfiguration V100. 

Tabell 6. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av längder för 
konfigurationen V100. 

 

4.2.2 Analys för konfiguration V100 
Enbart längdmätning av konfigurationen V100 visar liknande resultat som vid enbart 
riktningsmätning av samma konfiguration (tabell 2), dock erhålls en mindre utbredning 
av ellipsen än vid enbart riktningsmätning (tabell 5). Detta påvisar att längdmätningen 
inte påverkas i lika hög utsträckning av konfigurationen som riktningsmätning. Ellipsen 
för fältmätningen visar god överensstämmelse med ellipsen för simuleringen gällande 
utbredning, där ellipsernas största axlar ligger vinkelrätt mot referensobjekten och 
indikerar på att det saknas mätningsobjekt i den riktningen (figur 16). 
 

 19 



Analys av fri stationsuppställning med totalstation - med avseende på mätta längder och vinklar 

4.2.3 Resultat för konfiguration V200 
 

 

Figur 17. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
längdmätningar för konfiguration V200. 

Tabell 7. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av längder för 
konfigurationen V200. 

 

4.2.4 Analys för konfiguration V200 
Konfiguration V200 erhåller vid enbart längdmätning lägre differens mellan 
osäkerheterna sX och sY, samtidigt som osäkerhetsvärdet för sX ökat med 0,0013 och 
sY minskat med 0,0005, från V100 (tabell 6). Även ellipsernas form och utredning visar 
att konfigurationen stärkts genom minskad differens mellan a- respektive b-axel (tabell 
7) (Breach & Schofield, 2007). Precis som för enbart riktningsmätningen för V200 är 
ellipsernas största axel vinkelrätt mot referensobjekten (figur 12). Ellipsen för 
fältmätningen visar god överensstämmelse med ellipsen för simuleringen gällande 
utbredning, där ellipsernas största axlar ligger vinkelrätt mot referensobjekten (figur 17). 
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4.2.5 Resultat för konfiguration V300 
 

Figur 18. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
längdmätningar för konfiguration V300. 

Tabell 8. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av längder för 
konfigurationen V300. 

 

4.2.6 Analys för konfiguration V300 
För enbart längdmätning av V300 visar ellipsen för fältmätningen och ellipsen för 
simuleringen god överensstämmelse gällande utbredning (figur 18). Vid enbart 
längdmätning för V300 erhålls aningen sämre osäkerhetsvärden, sX och sY, än vid 
enbart riktningsmätning (tabell 4). Konfigurationen visar genom differensen mellan 
ellipsernas a- och b-axlar att det fortfarande finns brist i längsta axelns riktning, dock är 
osäkerheten betydligt mindre än för V200 (tabell 8). 
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4.2.7 Resultat för konfiguration V400 
 

 

Figur 19. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
längdmätningar för konfiguration V400. 

Tabell 9. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av längder för 
konfigurationen V400. 

 

4.2.8 Analys för konfiguration V400 
Ellipsen för fältmätningen visar god överensstämmelse med ellipsen för simuleringen, 
gällande utbredning vid enbart längdmätning av V400 (figur 19). Från enbart 
längdmätning av V300 har osäkerheternas värde, sX och sY, storleken på ellipsernas 
axlar, samt differensen mellan axlarna, ökat vid enbart längdmätning av V400 (tabell 9). 
Till skillnad mot enbart riktningsmätning av V400 (figur 15), där ellipserna går mot 
cirkulär form, visar ellipserna vid enbart längdmätning tendenser till avplattning, där det 
finns en differens mellan a- och b axel (tabell 9), vilket indikerar bristande konfiguration 
i a-axelns riktning. 
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4.3 Kombinerade riktnings- och längdmätningar 
Nedan presenteras resultatet samt en analys av genomförd simulering och fältmätning 
av kombinerade riktnings- och längdmätningar för varje konfiguration. 

4.3.1 Resultat för konfiguration V100 

Figur 20. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
kombinerade riktnings- och längdmätningar för konfiguration V100. 

Tabell 10. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av riktningar och längder 
för konfigurationen V100. 

 
4.3.2 Analys för konfiguration V100 
Den kombinerade riktnings- och längdmätningen för V100 visar, i likhet med enbart 
mätning av riktning eller längd, stor differens mellan osäkerhetsellipsernas a- respektive 
b-axel (tabell 10). Detta indikerar att konfigurationen är svag vinkelrät mot 
referensobjekten (figur 20), a-axelns riktning (Breach & Schofield, 2007), i vilken 
riktning det inte finns några mätningar. Osäkerhetsvärdena för kombinerad riktnings- 
och längdmätning är högre än för enbart längdmätning (tabell 2), samtidigt som de är 
lägre än för enbart riktningsmätning (tabell 6). Det är tydligt att den högre osäkerheten 
för enbart riktningsmätning påverkar längdmätningen vid kombinerad mätning. 
Ellipsen för fältmätningen visar god överensstämmelse med ellipsen för simuleringen 
gällande utbredning (figur 20). 
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4.3.3 Resultat för konfiguration V200 
 

Figur 21. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
kombinerade riktnings- och längdmätningar för konfiguration V200. 

Tabell 11. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av riktningar och längder 
för konfigurationen V200. 

 

4.3.4 Analys för konfiguration V200 
Även för kombinerad riktnings- och längdmätning för V200 visar osäkerhetsellipserna 
för simulering och fältmätning god överensstämmelse gällande utbredning (figur 21). 
Ellipserna för kombinerad mätning av V200 har större värden för a- respektive b-axel 
än vid enbart riktningsmätning (tabell 3), vilket visar att den högre osäkerheten vid 
enbart längdmätning (tabell 7) leder till högre osäkerhet vid den kombinerade 
mätningen (tabell 11). Differensen mellan osäkerhetsellipsernas a- och b-axel indikerar 
att konfigurationen är svag i a-axelns riktning (figur 21). 
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4.3.5 Resultat för konfiguration V300 
 

 

Figur 22. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av 
kombinerade riktnings- och längdmätningar för konfiguration V300. 

Tabell 12. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av riktningar och längder 
för konfigurationen V300. 

 

4.3.6 Analys för konfiguration V300 
I V300 går osäkerhetsellipsernas form mot en cirkulär form (figur 22), låg differens 
mellan a- och b-axel (tabell 12), vilket indikerar att konfigurationen är stark i alla 
riktningar kring stationspunkten (Breach & Schofield, 2007). Dock påverkas har även 
här den kombinerade mätningens osäkerheter, sX och sY, av längdmätningens 
osäkerheter (tabell 8), vilken är högre än för enbart riktningsmätning. Ellipsen för 
fältmätningen visar god överensstämmelse med ellipsen för simuleringen gällande 
utbredning (figur 22). 
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4.3.7 Resultat för konfiguration V400 
 

Figur 23. Den fria stationens osäkerhetsellipser vid simulering respektive fältmätning av kombinerade 
riktnings- och längdmätningar för konfiguration V400. 

Tabell 13. Den fria stationens koordinater och osäkerheter vid fältmätning av riktningar och längder 
för konfigurationen V400. 

 

4.3.8 Analys för konfiguration V400 
Vid kombinerad riktnings- och längdmätning av V400 visar ellipsen för fältmätningen 
god överensstämmelse med ellipsen för simuleringen gällande utbredning (figur 23). 
Låg differens mellan osäkerhetsellipsernas axlar indikerar att konfigurationen är stark, 
ger låg osäkerhet (tabell 13) (Breach & Schofield, 2007). Osäkerheternas värden, sX och 
sY, samt värdena för osäkerhetsellipsernas axlar är högre för V400 än för V300 (tabell 
12), dock är differenserna mellan respektive värde likvärdiga.  

  

 26 



Analys av fri stationsuppställning med totalstation - med avseende på mätta längder och vinklar 

De högre osäkerhetsvärdena för enbart längdmätning av V400 (tabell 9) påverkar 
riktningsmätningen (tabell 5) vid den kombinerade mätningen, som erhåller högre 
osäkerhet än för enbart riktningsmätning.  

4.4 Analys kontrollerbarhetstal 
Kontrollerberhetstalet för enbart riktningsmätningarna är 0,60, för längdmätningarna 
0,93 och för kombinerad riktnings- och längdmätningar 0,80. Vid längdmätningarna ska 
två obekanta, X och Y, bestämmas genom tre mätningar, medan vid 
riktningsmätningarna ska tre obekanta, X, Y och en riktningskvantitet, bestämmas 
genom tre mätningar. Differensen mellan antalet mätningar och antalet obekanta blir 
därmed större för längdmätningarna än för riktningsmätningarna (se ekvation 2.5.1) 
något som resulterar i att k-talet blir större för längdmätningarna och för de 
kombinerade riktnings- och längdmätningarna än för enbart riktningsmätningarna. 
Således krävs det ett större antal riktningsmätningar än längdmätningar för att få 
jämförbara kontrollerbarhetstal. 

Samtliga konfigurationer undersökta i studien har ett kontrollerbarhetstal över 0,5, 
samtidigt som det vid riktningsmätning mot V100 (tabell 2) uppstår en osäkerhet i 
stationsbestämningen på dryga 10 millimeter radiellt. Därav skall etablering av fri station 
inte enbart accepteras utifrån erhållet k-tal, utan även studium av osäkerhetsellipsen 
över hur konfigurationen påverkar resultatet bör göras. 
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5 Diskussion 
I samtliga konfigurationer verifieras simuleringarna av fältmätningarna genom att 
redovisade osäkerhetsellipser, till form och utbredning, överensstämmer. Vidare visar 
de genom sin allt rundare form att konfigurationen bidrar med låg osäkerhet då 
stationspunkten interpoleras, dvs. omges av referensobjekt.  

Studeras stationsetableringarnas standardosäkerheter i den kvantitativa del av studien 
(tabellerna 1–12), och att V100 bortses från då den ju som konfiguration är ytterst 
olämplig, verifieras att riktningsmätningar generellt ger lägre osäkerhet än 
längdmätningar och därigenom blir också kombinationen av riktnings- och 
längdmätningar bättre än vad enbart längdmätningar blir (Karlsson, 1997). 

Detta innebär att genom simulering i SBG Geo kan svagheter i konfigurationer 
upptäckas och undvikas vid fältmätning, vilket är både tids- och resurssparande. Ett 
effektivt mätningsarbete möjliggör en rationaliserad byggprocess, vilket främjar en 
hållbar utveckling.  

Både simulering och fältmätning visar hur referensobjekten bör förläggas vid etablering 
av fri station för att erhålla låg osäkerhet. Osäkerhetsellipserna för både simulering och 
fältmätning visar att en konfiguration är mest gynnsam, har lägst osäkerhet, då 
referensobjekten interpolerar, omsluter, stationspunkten. Vilket verifierar studier 
genomförda av Lithén (1986). I vår studie är inte kontrollerbarhet en begränsande 
faktor, vilket Svensson (1987) hävdar, utan måste ställas i relation till konfigurationen 
och mätningarnas respektive osäkerhet. Abrahamsson & Lindberg (1989) belyser i sin 
studie, i likhet med Lithén (1986), konfigurationens betydelse men hävdar att den har 
mindre betydelse vid kombinerad riktning- och längdmätning. Detta motsäger vi i vår 
studie där erhållet resultat visar att en mätning med högre osäkerhet påverkar en 
mätning med lägre osäkerhet, vid kombinerad riktnings- och längdmätning. Således har 
mätningarnas respektive osäkerheter den avgörande betydelsen.  

Författarna hävdar att genomförda mätningar är fria från misstag och systematiska 
effekter genom noggrannhet i alla led samt kontroll och kalibrering av instrument. Ändå 
kan inte små misstag och systematiska effekter uteslutas, då all mätning är behäftad med 
slumpmässiga effekter (Faig & Kahmen, 1988). Där av kan V400 vara påverkad av 
slumpmässiga effekter, då osäkerheten blir högre än för konfigurationen V300. 
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Lantmäteriets krav på fri station gällande kontrollerbarhet är att k ≥ 0,5 (HMK-Ge:S). 
Dock säger inte k-talet allt om stationsuppställningens kvalitet, då den endast tar hänsyn 
till antalet mätningar i förhållande till antalet obekanta. Det säger inget om hur 
konfigurationen påverkar den fria stationens osäkerhet, det gör en osäkerhetsellips 
(Breach & Schofield, 2007). Vid riktningsmätning mot konfiguration V100 erhålls ett 
k-tal på 0,6, samtidigt som punkternas geometri innebär att osäkerheten i 
positionsbestämningen. Faktorer att beakta vid fri station är, enligt studien: 
konfigurationen, mätningarnas kvalitet och att tillräcklig kontrollerbarhet (k-tal) 
föreligger.   

6 Slutsats 
• Simulera mera. Simulering i SBG Geo visar god överensstämmelse med 

fältmätning och är därmed ett effektivt planeringsverktyg för mätning. 

• Parametrar som bör beaktas vid etablering av fri station är: mätningarnas 
kvalitet, konfigurationen och kontrollerbarhetstalet. 

• Vid etablering av fri station bör definitivt s.k. extrapolering undvikas, dvs. 
referensobjekten ensidigt placerade i förhållande till den fria stationen. Tillämpa 
interpolering genom att omge stationen med referensobjekt.  

6.1 Framtida studier 

En eventuell framtida uppföljning av detta arbete skulle kunna sträva efter att isolera 
och undersöka mätningens osäkerhetsfaktorer; klimat, material, handhavande etc. 
Endast tanken begränsar handlingen. Vi önskar er god mätlycka. 
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A. Kontrolleringsvärden totalstation Leica 1201+ 
 

Tabell A1. Kontrolleringsvärden erhållna inför anläggning av mätområdet. 

Aktuella kontrollvärden 20140403 

(gon) 

Erhållen noggrannhet 

(gon) 

l BER -0,0006 0,0001 

t BER 0,0008 0,0001 

i V-index -0,0068 0,0001 

c Hz-koll 0,0032 0,0004 

ATR Hz 0,0021 0,0002 

ATR V 0,0009 0,0002 

 

 

Tabell A2. Kontrolleringsvärden erhållna inför etablering av fri station. 

Aktuella kontrollvärden 20140519 

(gon) 

Erhållen noggrannhet 

(gon) 

l BER -0,0005 0,0002 

t BER 0,0005 0,0002 

i V-index -0,0058 0,0002 

c Hz-koll 0,0051 0,0002 

ATR Hz 0,0027 0,0000 

ATR V 0,0015 0,0002 

Bilaga A:1 
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B. Koordinatförteckning 
 

Tabell B1. Beräknade koordinater för fältmätningsområdet (även bilaga C – Absolut anslutning). 
Punkt X Y 

V1 212,0732 491,9327 

V2 211,8931 493,3121 

V3 211,5884 494,8787 

V4 205,0448 503,6819 

V5 194,1632 505,6032 

V6 185,0284 499,6862 

V7 182,4505 488,6434 

V8 189,4251 478,1261 
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C. Rapporter nätberäkning 
 

Fri utjämning med translation och rotation 
 

  

Bilaga C:1 
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Absolut anslutning 
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