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Sammanfattning 

Sverige är uppbyggt av fastigheter och en fastighet avgränsas med hjälp av punkter, 

exempelvis dubb i berg eller rör i mark. Fastighetsgränsers fysiska läge stämmer inte alltid 

överens med koordinaterna i referenssystemet, vilket resulterar i avvikelser. Genom åren har 

flera referenssystem använts och vid varje byte genomförs en transformation mellan till- och 

frånsystemet. Idag är SWEREF 99 det mest tillämpade referenssystemet i Sverige vid 

mätning i plan.  

 

Syftet med studien var att utreda gränspunkter och stompunkter i del av området Ammenäs, 

Uddevalla kommun. Frågor som besvaras är: Hur väl stämmer de angivna, transformerade, 

koordinaterna i referenssystemet SWEREF 99 med gränspunkters och stompunkters fysiska 

läge? Vad kan vara orsaken till eventuella avvikelser? Påverkar eventuella avvikelser det 

praktiska arbetet och vad kan de ge för effekter samt går det att komma till rätta med dem?  

 

Genom studien har både kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats. Den kvalitativa metoden 

har används för faktainsamling, både via litteratur och genom intervjuer samt mailkontakt 

med personal på Uddevalla kommun. Den kvantitativa metoden användes för inmätning av 

fastighetsgränser och stompunkter. Insamlad mätdata jämfördes med de angivna 

koordinaterna i referenssystemet SWEREF 99. 

 

Resultatet har visat att avvikelser finns mellan de fysiska gränspunkterna och de angivna 

koordinaterna i referenssystemet SWEREF 99. Stompunkterna i området stämmer dock väl 

överens med referenssystemet och därför kan det uteslutas att stompunkterna i systemet gett 

upphov till gränsernas avvikelser. Under studien har det framkommit att spänningar 

existerade redan under 1940-talet och de har sedan följt med i de olika referenssystemsbyten 

som gjorts genom åren. Spänningar kan uppkomma vid sammankoppling av olika stomnät 

och ge upphov till avvikelser vid mätning. Stomnätet i området är etablerat efter att de första 

fastigheterna bildades.  

 

Inför transformationen till SWEREF 99 utfördes stödmätning endast på stompunkterna, 

sålunda har alla gränspunkter transformerats tillsammans med punkterna. För att komma 

tillrätta med gränsernas avvikelser krävs en ny transformation där stödmätning görs även på 

gränspunkter.  Då avvikelserna inte påverkar det praktiska arbetet i Ammenäs finns dock 

inga planer på att en sådan process ska genomföras för området.  
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Transformed coordinates in the reference system SWEREF 99 
Abstract 

Sweden is made up of properties and a property is bounded by means of markings, such as 
stud in rock or pipes in the ground. The physical location of a property’s bounds does not 
always correspond with the coordinates in the reference system, resulting in discrepancies. 
Through the years, several reference systems has been used, and with each change 
implemented, a transformation between the old and the new system is done. Today 
SWEREF 99 is the most applied reference system in Sweden when measuring in the plane.  
  
The purpose of this study was to investigate the boundary markers and reference points in 
part of the area of Ammenäs in Uddevalla municipality. Questions to be answered is: How 
well does the physical boundary markers and the reference points correspond with the 
transformed coordinates in the reference system SWEREF 99? What can be the cause of 
differences? How do deviations affect the practical work with ordinances in the area and 
how can these be overcome?  
 
Through the study, both qualitative and quantitative methodology were applied. The 
qualitative method has been used for fact collection, both through literature and through 
interviews and e-mail contact with staff at Uddevalla municipality. The quantitative method 
was used for the measurement of property boundaries and reference points. Collected data 
were compared with the coordinates in the reference system SWEREF 99.  
 
The results have shown discrepancies between the physical boundary markers and the 
transformed coordinates in the reference system SWEREF 99. Reference points in the area 
are consistent with the reference system. The gist of the result is that reference points in part 
of the area has not given rise to the boundary deviations.  
 
The study has revealed that discrepancies existed already in the 1940s, the deviations have 
since followed in the different reference system changes made over the years. Discrepancies 
can occur at the interconnection of different core networks and can cause differences in the 
measurement. The reference network was established in the area after the first properties 
were formed. 
  
Before the SWEREF transition only support measurement on the reference points was 
performed. To deal with the discrepancies, a new transformation which also supports 
measurements at boundary markings are needed. Since the deviations do not affect the 
practical work in Ammenäs, such a process will not take place.   
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Förord 

Den här studien utgör det slutliga momentet i vår utbildning till Lantmäteriingenjörer. 

 

Först vill vi tacka Stefan Jansson som hjälpte oss att hitta ett intressant ämne att skriva 

om och för stöttning under arbetets gång.   

 

Ett varmt tack till Bengt Fredgren, Leif Mattsson, Lars-Ove Klang och Martin Jonsson 

på Uddevalla kommun.  

   

Vi vill ge ett tack till vår handledare Mehdi Eshagh för råd och vägledning.  

 

Vi vill även ge ett stort tack till vänner och bekanta som hjälpt oss med korrekturläsning. 

 

Till sist vill ge ett varmt tack till vår examinator Kenneth Eriksson för stöd och 

vägledning. 

 

Arbetet har fördelats jämnt mellan oss författare. Vi har huvudsakligen alltid arbetat 

tillsammans, både när det gäller mätning, informationssökning och skrivande.  

 

Texten i avsnitt 3.6 Mätosäkerhet, är delvis skriven i fördjupningsrapporten ”Rikets 

höjdsystem” i samhällsbyggnadsteknik 4, SBT401, av Elenore Herrström.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elenore Herrström  Linn Håkansson  
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1 Inledning 

Geodetisk mätteknik har till huvuduppgift att fastställa och kartlägga punkters läge på 

jordytan och ligger till grund för all samhällsplanering. Punkters läge anges som 

koordinater i ett referenssystem. Referenssystemet är i sin tur kopplat i ett fast 

förhållande till jorden och för att realisera det behövs ett antal referenspunkter, vars 

koordinater fastlägger referenssystemet, ett så kallat referensnät. Det finns både passiva- 

och aktiva referensnät.  Ett passivt nät består av stompunkter som är noggrant inmätta, 

vanligtvis markerade på berggrund. Passiva nät benämns som stomnät och finns för 

både plan- och höjdmätning. Stomnätet används vid bland annat kartläggning, 

projektering och fastighetsbildning. Vid sammankoppling av olika stomnät kan så 

kallade spänningar uppstå mellan näten, spänningarna kan ge upphov till avvikelser vid 

mätning. SWEPOS är ett exempel på ett aktivt nät och består av fasta referensstationer. 

Stationerna skickar korrektioner för exempelvis klock- och banfel samt 

troposfärspåverkan, vid realtidsmätning med GNSS (Global National Satellite System) 

i referenssystemet SWEREF 99 (Swedish Reference Frame 1999).1 2 

 

Det finns lokala-, regionala-, nationella och internationella referenssystem. SWEREF 

99 är det senaste svenska referenssystemet som används vid mätning i plan på nationell 

nivå. Det är dock inte alla kommuner i Sverige som använder sig av SWEREF 99 utan 

väljer att fortsätta med äldre referenssystem, exempelvis RT90 (Rikets koordinatsystem 

1990) eller egna lokala system. Referenssystem används vid exempelvis 

lantmäteriförrättningar, för att ny- eller ombilda fastigheter. Med tiden utvecklas 

referenssystemen för att de ska bli bättre och modernare, sålunda behöver systemen 

ibland bytas ut. Vid byte av referenssystem genomförs en transformation mellan det 

nya och gamla systemet, så kallat till- och frånsystem. Innan en transformation kan 

genomföras sker stödmätning på valda punkter, vanligtvis stompunkter. De valda 

punkterna blir så kallade passpunkter i till- och frånsystemet.  

 

Angivna koordinater för en gränspunkt stämmer inte alltid med punktens fysiska läge. 

Det är dock markeringen på marken som gäller före koordinaterna i referenssystemet, 

om det inte är uppenbart att markeringen rubbats. 

 

Hur väl angivna koordinater beskriver läget på en specifik punkt kan bero på såväl typen 

av punkt alltså dess betydelse och vikt, hur koordinaterna för punkten kommit till det 

vill säga den bakomliggande mät- och transformationshistoriken. Även platsen, 

området eller orten där punkten är belägen kan ha betydelse.  

 

Studien omfattar en utredning om hur bra koordinaterna i referenssystemet SWEREF 

99 stämmer överens med en gräns- eller stompunkts fysiska läge i del av området 

Ammenäs i Uddevalla kommun. Mera bestämt har vi jämfört punkternas angivna 

                                                 
1Lantmäteriet, HMK-Referenssystem och geodetisk mätning 
2 Norrköpings kommun, Stomnät och referenssystem 
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koordinater med de som vi erhållit vid oberoende inmätning med modern GNSS-

utrustning. Mätmetoden som tillämpades var NRTK (Network Real Time Kinematic). 

Avsikten med studien var att ta ett stickprov på och ge en överblick av hur det kan se 

ut vad gäller precisionen i tillgängliga lägesdata samt att försöka finna bakomliggande 

orsaker till observerade avvikelser. Huruvida de resultat vi fått fram är representativa 

för områden av den typ studien avser får framtida arbeten utvisa. 

 Syfte  

Huvudsyftet med examensarbetet är att utreda om en angiven koordinat i 

referenssystemet SWEREF 99 stämmer överens med en gräns- och stompunkts fysiska 

läge i del av området Ammenäs i Uddevalla kommun. Syftet är också att försöka förstå 

vad de eventuella avvikelserna beror på och hur det praktiska arbetet påverkas vid 

förrättningar samt vad avvikelserna skulle kunna ge för effekter.   

 Frågeställningar 

 Hur väl stämmer de angivna, transformerade, koordinaterna i referenssystemet 

SWEREF 99 med en gräns- eller stompunkts fysiska läge?   

 Vad kan vara orsaken till eventuella avvikelser?  

 Påverkar eventuella avvikelser det praktiska arbetet vid förrättningar och vad 

kan de ge för effekter samt går det att komma till rätta med dem?  

 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar ett begränsat geografiskt område i del av Ammenäs som är 

beläget i Uddevalla kommun. Endast fastighetspunktar och stompunkter har beaktats, 

inga gränser kring servitut- och andra rättighetsområden berörs.   

 

Studien behandlar enbart punkters koordinater i plan, N och E.  

 

Endast transformationen till referenssystemet SWEREF 99 i Uddevalla kommun 

berörs.  
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2 Metod 

En vetenskaplig studie brukar ofta kategoriseras som kvalitativ eller kvantitativ metod, 

alternativt en kombination av båda. Det som skiljer metoderna åt är tillvägagångssättet 

som används för att samla in, organisera och bearbeta data.3 Kvalitativ studie baseras 

på en djupare förståelse inom forskningsämnet, ofta genom fallstudier eller intervjuer 

och passar bäst när resultatet ska beskrivas i ord och text. En kvantitativ studie baseras 

på likvärdiga och jämförbara data, vanligtvis används enkätundersökningar eller 

slumpmässiga försök, vilka kan behandlas med statistiska metoder och ge mätbara 

resultat.4 5 

 

En studies trovärdighet kan beskrivas med begreppen validitet, reliabilitet och 

objektivitet.6 Validitet innebär hur tillförlitligt ett mätresultat är och hur relevant 

erhållen data är. Reliabiliteten är ett mått på precisionen i erhållen data, inbördes och i 

jämförelse med en ny datainsamling under identiska förhållanden.7 Objektivitet innebär 

att författaren ska vara neutral och inte låta sina egna värderingar påverka resultatet.8 

 

Intervju kan användas som huvudmetod vid insamling av data men även som ett 

komplement till annat forskningsmaterial. En intervju är väl lämpad för att få insikt om 

den intervjuades egna tankar, erfarenheter och känslor.9  

 

Inför en intervju bör en intervjuguide upprättas, guiden innehåller centrala frågor och 

teman som tillsammans ska täcka det viktigaste området för studien.10 

 Metodval för studien  

I den här studien har både den kvalitativa och kvantitativa metoden tillämpats. Den 

kvantitativa metoden tillämpades vid mättillfällena för att kunna se hur väl 

markeringarna stämmer med de angivna koordinaterna i referenssystemet SWEREF 99. 

Studien därutöver har arbetats fram med hjälp av den kvalitativa metoden. Den 

kvalitativa metoden har inneburit att information hämtats via litteratur och Internet 

samt att intervjuer genomförts med personer som har fördjupade kunskaper inom 

ämnet. 

                                                 
3 Larsen (2012) s.17 
4 Studeravidare, Kvalitativ metod   
5 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2012) s. 210 
6 Björklund, Paulsson (2003) s.59 
7 Specped, Validitet och reliabilitet  
8 Mdh, Objektivitet  
9 Dalen (2015) s.14 och 34  
10 Dalen (2015) s.35 
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 Tillvägagångssätt 

För studiens genomförbarhet behövdes ett lämpligt geografiskt område. Efter kontakt 

med Uddevalla kommun föreslogs området Ammenäs, då kommunen vet att avvikelser 

förekommer i området. Se området i bilaga A. Området är ett gammalt fritidshusområde 

som expanderat och gränsar till havet. Idag finns det både helårs- och fritidsboende, 

vilket ger en blandad bebyggelse. Vegetationen i området är förhållandevis öppen och 

består av delvis skog och berg. 

 

Vi valde att avgränsa området till 47 fastigheter, området delades in i tre stycken etapper. 

Således underlättades tidsplanering och redovisning under fältarbetet. Ett utskick till de 

berörda fastighetsägarna gjordes två veckor innan fältarbetet och en mailadress 

upprättades via vilken fastighetsägarna kunde kontakta oss med eventuella frågor eller 

om de inte ville medverka i studien. 

2.2.1 Fältarbete  

Under fältarbetet användes en Trimble R8 GNSS-mottagare och kartor över området.  

För att hitta gränspunkterna gjordes en utsättning för varje punkt med hjälp av de 

angivna SWEREF-koordinaterna. Utsättning innebär att GNSS-mottagaren visar vart 

gränspunkten enligt koordinaterna ska finnas belägen.  

 

Vid genomförandet av etapp ett letades först gränspunkterna fram för att sedan mätas 

in vid två mättillfällen. Mellan mättillfällena gick det cirka 30-60 minuter för att 

satellitkonfigurationen skulle hinna ändras och en ny initiering gjordes.  

 

För att effektivisera arbetet i resterande två etapperna mättes varje punkt in direkt när 

de hittats. Punktar belägna vid mycket vegetation mättes in två gånger direkt med en ny 

initiering emellan. Innan en punkt mättes in, kontrollerades det på GNSS-handenheten 

att fixlösningen och P-DOP-talet var godkänt.  

2.2.2 Bearbetning av mätdata 

SBGgeo2012 
All inmätt data importerades in i programmet för bearbetning och sorterades för 
lättare hantering Mättillfälle ett och två samt stompunkterna sorterades i varsitt 
dokument. Därefter gjordes jämförelser mellan dokumenten.  
 
Excel  
Programmet användes för att göra tabeller, beräkningar och diagram. Med hjälp av 
tabellerna räknades avvikelser, medelvärde och standardavvikelser fram. Med hjälp av 
ett framräknat medelvärde för varje enskild punkt, mellan våra två mättillfällen erhölls 
nya koordinater. De erhållna koordinaterna jämfördes med de angivna i SWEREF 99, 
se bilaga B och C.  
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MatLab  
I programmet upprättades histogram och normalfördelningskurvor med 
konfidensintervall för 3σ, vilket gjordes för att visa spridningen på avvikelserna.  
De observationsvärden som låg utanför konfidensintervallet filtrerades bort.   

2.2.3 Intervju 

Under studien har personal på Kart- och mätavdelningen samt Lantmäteriavdelningen 

på Uddevalla kommun intervjuats. Intervjuerna berörde frågor om orsaker till 

avvikelserna och hur avvikelserna påverkar det praktiska arbetet vid förrättningar i 

området samt om hur transformationen till SWEREF 99 gick till. Våra intervjuer 

grundar sig på den semistrukturerade intervjun, vilket innebär att de har varit inriktade 

mot ett specifikt ämne. För bästa intervjuresultat valde vi att dela in intervjuerna 

ämnesvis och för att täcka de viktigaste områdena för studien upprättades en 

intervjuguide inför varje intervju, se intervjuguiderna med svar i bilaga E. Då en av 

intervjupersonerna inte kunde medverka upprättades istället en mailkontakt.  

 

Vi valde också att intervjua en opartisk Lantmätare som arbetar på det statliga 

Lantmäteriet i Göteborg. Det gjorde vi för att kunna få en annan åsikt om hur avvikelser 

kan påverka det praktiska arbetet och vad de kan ge för effekter. 
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3 Teori 

 GNSS  

GNSS är ett samlingsnamn för satellitbaserade navigeringssystem. Där ingår det 

amerikanska GPS (Global Positioning System), ryska GLONASS (Globalnaya 

Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema), kinesiska COMPASS och europeiska 

GALILEO.  

 

Vid GNSS-mätning tillämpas absolut- eller relativpositionering. Vid 

absolutpositionering används endast en mottagare och positionen för mottagaren 

bestäms med hjälp av dess position i förhållande till satelliterna. Relativ positionering 

innebär att minst två mottagare mäter samtidigt och att deras mätdata sedan 

sammanförs, för beräkning av positioner relativt en av mottagarna.11   

 

För att erhålla bra noggrannhet vid mätning med GNSS behövs så kallad fixlösning. 

Fixlösning innebär att antalet hela våglängder mellan mottagare och satellit har 

bestämts.12 Fixlösning beror på hur satelliterna är spridda över himlavalvet. Beroende 

på hur satelliterna ligger kan fixlösning på en punkt variera vid olika tidpunkter. Mätning 

med GNSS kräver relativt öppen vegetation, då vegetation kan hindra mottagaren att 

få kontakt med satelliterna.  

 

För att GNSS-mottagaren ska få fixlösning krävs en initiering. Initiering innebär att 

mottagaren får fixlösning och en tillfällig profil skapas med utgångspunkt av 

mottagarens position samt referenspunkten. Sålunda skapas ett förhållande till 

referenspunkten och signalerna kan nå fram till mottagaren. Vid gynnsamma 

väderförhållanden kan noggrannheten vid GNSS-mätning vara på millimeternivå.  

 SWEREF 99  

SWEREF 99 är idag det rikstäckande referenssystemet i Sverige som används vid 

GNSS-mätning. Systemet tillämpas på nationell nivå och är en svensk realisering av det 

europeiska systemet ETRS89 (European Terrestrial Reference Frame 1989). SWEREF 

99 tillämpas vid planmätning och är ett 3D-system, vilket innebär att även höjd kan 

erhållas.13  

 

När SWEREF 99 infördes i Sverige genomfördes en transformation från det dåvarande 

referenssystemet, RT90. RT90 är ett 2D-system som generellt tillämpades fram till 

2006.14  

                                                 
11 Lantmäteriet, Absolut och relativ positionering  
12 Lantmäteriet, Avståndsmätning med bärvåg  
13 Lantmäteriet, SWEREF-99- projektioner  
14 Lantmäteriet, SWEREF-99- projektioner  
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Vid transformationen användes en restfelsmodell, modellen innehåller fel som 

förekommer mellan passpunkterna i till- och frånsystemen efter att ett 

transformationssamband tagits fram. Med hjälp av modellen kan en högre noggrannhet 

erhållas. Koordinaterna korrigeras genom att interpolera felen från de närmaste 

passpunkterna.15  

 

Vid användning av SWEREF 99 benämns X- och Y-axeln för N- och E.  

 SWEPOS 

GNSS-mätning sker ofta med stöd av SWEPOS. SWEPOS är ett rikstäckande nät som 

består av permanenta referensstationer. En referensstation består av en fast monterad 

GNSS-mottagare som placerats över en känd punkt. GNSS-mottagaren registrerar data 

från tillgängliga satelliter dygnet runt. Idag finns cirka 300 fasta referensstationer 

placerade runt om i landet.16 Referensstationerna skickar fortlöpande GNSS-

observationer till SWEPOS:s driftledningscentral. Driftledningscentralen samlar 

information om uppkommande felkällor på grund av signalstörningar i atmosfären samt 

klock- och banfel. Centralen skickar sedan korrigeringar till GNSS-mottagaren.17 Syftet 

med SWEPOS är att tillhandahålla GNSS-data för positionsbestämning, navigering och 

vetenskapliga ändamål.18 

 RTK 

RTK (Real Time Kinematic) är en mätmetod inom GNSS som innebär 

bärvågspositionering under rörelse i realtid, det vill säga realtidspositionering. För att 

erhålla en punkts position behövs avståndet mellan mottagaren och satelliterna. 

Bärvågen saknar tidsmarkörer då varje våglängd är den andra lik. För att erhålla 

avståndet mellan satelliterna och mottagaren behöver antalet hela våglängder och del 

av våglängd bestämmas. Del av våglängd bestäms med hjälp av fasmätning. De hela 

våglängderna som inte kunnat bestämmas kallas för periodobekanta. Vid noggrann 

positionering är bestämningen av periodobekanten mycket kritiskt, bestämningen 

underlättas genom exempelvis relativ positionering. När periodobekanten och del av 

våglängd bestämts, fixerats, kan fixlösning erhållas.19 

 

Vid mätning med RTK används två stycken mottagare som klarar av fasmätning på 

flera frekvenser. Den ena mottagaren (rovern) kan förflyttas under mätningen, den 

andra mottagaren (referensen) etableras över en känd punkt. För att kunna utföra RTK-

mätning krävs en kommunikationslänk mellan referensen och rovern, via radio eller 

                                                 
15 Wikipedia, Transformation (geodesi) 
16 SWEPOS, SWEPOS-stationerna 
17 Lantmäteriet, HMK-Referenssystem och geodetisk mätning  
18 Lantmäteriet, Powerpoint, Nätverks-RTK-information SWEPOS 
19 Lantmäteriet, Avståndsmätning med bärvåg  
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telefon. Via kommunikationslänken skickar referensen nödvändig data till rovern. Idag 

är RTK den realtidsmetod som har lägst mätosäkerhet.  

 

Metoden med egen referensstation kallas för enkelstations-RTK och utifrån metoden 

har NRTK utvecklats.20 21  

 Nätverks-RTK 

NRTK är som ovan nämnt en vidareutveckling av RTK och innebär att SWEPOS 

permanenta referensstationer samverkar för att möjliggöra sömlös RTK-mätning, med 

en kvalitet som är jämförbar i hela täckningsområdet.    

 

Vid NRTK används enbart en GNSS-utrustning. Någon referensstation behöver inte 

etableras och kvalitetssäkras av användaren. Mätning sker direkt till det enhetliga och 

moderna referenssystemet SWEREF 99, som är anpassat för GNSS-mätning. För att 

mätmetoden ska kunna tillämpas krävs fungerande telefoni eller liknande 

tvåvägskommunikation mellan tjänsteleverantör och användare. 

 

Den typ av NRTK som används mest kallas för VRS (Virtuell Referens Station). 

Metoden går ut på att SWEPOS driftledningscentral simulerar en virtuell 

referensstation. Rovern meddelar sin ungefärliga position, som erhållits genom 

absolutpositionering, till driftledningscentralen och nödvändig referensstationsdata 

anpassas till den simulerade referensstationen.22  

 Satellitkonfiguration 

Inför varje mättillfälle är det viktigt med förberedelser, bland annat ska 

satellitkonfigurationen kontrolleras det vill säga satelliternas geometriska spridning i 

förhållande till observationsplatsen. Då positionsnoggrannheten vid GNSS påverkas av 

satelliternas geometriska spridning. Spridningen beskrivs med hjälp av olika DOP-tal 

(Dilution Of Precision), bland annat PDOP (Position Dilution Of Precision) som 

beskriver påverkan av geometrins kvalitet i en 3D-position. En god satellitkonfiguration 

anges i ett lågt DOP-värde. 

 

För bästa mätresultat ska mottagaren ha kontakt med så många satelliter som möjligt, 

dock minst fyra stycken. Det har även betydelse hur högt satelliterna befinner sig över 

                                                 
20 Lantmäteriet, RTK 
21 Mårtensson, Kompendium i geodetisk mätningsteknik (2012) s.95 
22 Lantmäteriet, NRTK 



Transformerade koordinater i referenssystemet SWEREF 99  

 12 

horisonten. En satellit bör ligga minst 15 grader över horisonten för bästa signalkvalitet, 

vilket kallas för elevationsgräns. 23 24 25 26 

 Mätosäkerhet 

Vid mätning tillkommer mätosäkerhet och avvikelser. Det internationella begreppet för 

mätosäkerhet är GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement). 

GUM säger ”Mätosäkerheten är en parameter som är förbunden med mätresultatet och 

som kännetecknar spridningen av värden som rimligen kan tillskrivas mätstorheten”. 

GUM indelar källorna till mätosäkerheten i tre kategorier, det är systematiska- 

respektive slumpmässiga avvikelser samt grova fel, alltså direkta felaktigheter eller 

misstag.27   

 

Systematiska avvikelser är svårupptäckta, de uppstår på grund av naturen och 

instrumentet, exempelvis atmosfärspåverkan.  Avvikelserna reduceras eller elimineras 

med hjälp av bland annat matematiska modeller, kalibrering och korrigering av 

mätningarna eller parvisa mätningar. Slumpmässiga avvikelser går inte att eliminera men 

de kan reduceras med hjälp av statistiska metoder. För att reducera avvikelsen krävs att 

mätningarna repeterats flera gånger, ju fler repetitioner desto högre sannolikhet att 

medelvärdet för observationen närmar sig det sanna värdet. Grova fel upptäcks lättast 

vid noggranna kontroll av mätningarna. De uppstår exempelvis på grund av 

förväxlingar, oförsiktighet eller slarv. Grova fel måste elimineras innan beräkning sker.  

3.7.1 Standardavvikelse, normalfördelning och mätfiltrering  

Standardavvikelse är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i en 

observationsserie. Stor spridning mellan observationsvärdena resulterar i en större 

standardavvikelse.28  

 

Mera precis definieras standardavvikelsen som: 
 

𝑆 =  √
1

𝑛 − 1
∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2

𝑛

𝑖=1

 

     (3.7.1.1) 

 

där n är antalet observationer, och 𝑡𝑖 är värdet de observerade värdena, och 

 t är deras medelvärde, d.v.s. 
 

                                                 
23 Lantmäteriet, Ordlista 
24 LMV-Rapport 2006:2 s.16-17 
25 Eshagh, Föreläsningsanteckningar, geomatik 3 (2014) 
26 Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger, Collins (1992) s. 225 
27 Lantmäteriet, HMK-geodatakvalitet s.13-14  
28 Matteboken, Standardavvikelse  
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𝑡̅ =
1

𝑛
∑ 𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

De slumpmässiga variationerna i mätvärden kan ofta antas normalfördelade. Hur 

sannolika olika mätvärden är beskrivs av en kurva med maximum över det mest 

förväntade mätvärdet och med alltmer avtagande sannolikheter desto mer värdena 

avviker från det förväntade värdet, det så kallade väntevärdet. Exempel på 

normalfördelningskurvor med olika grad av spridning, motsvarande olika 

standardavvikelser, visas i figur 3.3. Med hjälp av sådana sannolikhetsmodeller kan 

kraftigt avvikande mätvärden kategoriseras som resultat av exempelvis ett grovt fel och 

därför filtreras bort. 

 

Ett konfidensintervall bestämmer vilka observationer som ska finnas inom 

normalfördelningskurvan. Inom geodesin används tre olika sigma-nivåer 1σ, 2σ och 3σ. 

Beroende på vilken som tillämpas, varierar konfidensintervallet. 1σ betyder att endast 

68,3 % accepteras av mätningarna, 2σ innebär att 95,4 % av mätningarna accepteras och 

till sist 3σ där 99,7 av mätningarna accepteras.29    

 

 

   Antal observationer 

 

 

 

 

 

                                        

  Observationsvärden 

 

Figur 3:3 Exempel på normalfördelningskurvor med olika σ-nivåer.  
Publicerad med tillstånd av Matteboken. 

 

m = Medelvärdet för observationerna 

  

                                                 
29 Lantmäteriet, HMK-geodatakvalitet s.43-44 
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 Felkällor  

Felkällor vid GNSS-mätning indelas i tre grupper.  Satellitrelaterade med ban- och 

klockfel, signalpropageringsfel med jonosfär- och troposfärsrefraktion samt fel relaterade till 

mottagaren som exempelvis flervägsfel, antennens fascentervariation och klockfel.30 

 Banfel – Uppstår då satelliten inte befinner sig i den förutsagda positionen i 

bandatan. Det finns olika metoder för att reducera felet, exempelvis genom att 

i efterhand beräkna positionen med hjälp av observerade eller beräknade 

bandata.  

 Klockfel hos satellit/mottagare – Betyder att signalen inte sänds ut eller tas emot vid 

den angivna tidpunkten. Klockfelet hos satelliterna är mindre än hos 

mottagaren då atomklockor med hög precision används. Genom att använda 

relativ positionering kan felet reduceras eller elimineras. 

 Jonosfärsrefraktion – Jonosfären är den övre delen av atmosfären som på grund 

av solstrålningen innehåller laddade partiklar. De laddade partiklarna gör att 

bärvågssignalen skyndas på, vilket medför att avståndet blir kortare än det 

verkliga. Generellt sett är den här felkällan den dominerande men felet kan 

reduceras med hjälp av relativ positionering på dubbla frekvenser. 

 Troposfärsrefraktion – Troposfären är den nedersta delen av atmosfären och det 

är där som väder förekommer. Signalen påverkas av varierande fukthalt, vilket 

medför att signalen saktas ner och avståndet blir längre än det verkliga. Felet är 

inte lika stort som det jonosfäriska och är svårare att reducera då det inte är 

frekvensberoende.   

 Flervägsfel – Innebär att signalen studsar på något reflekterande objekt mellan 

satellit och mottagare, det resulterar i att avståndet blir längre. Felet reduceras 

med hjälp av mätning under lång tid. För att minimera risken för flervägsfel bör 

mätning nära reflekterande objekt undvikas, exempelvis höga hus och bilar 

m.m.31 

 Antennens fascentervariation – Antennfel, innebär att den fysiska antennen och 

mottagarens mitt inte sammanfaller. Det finns olika metoder för att modellera 

och kalibrera bort felet.32 

  

                                                 
30 Lantmäteriet, HMK-Referenssystem och geodetisk mätning (2014) s.68 
31 Lantmäteriet, Felkällor vid GNSS-mätning  
32 Eshagh, Föreläsningsanteckningar, geomatik 3 (2014)  
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4 Resultat och analys  

Avsikten med studien är att undersöka hur bra de angivna koordinaterna i 

referenssystemet SWEREF 99 stämmer med motsvarande gräns- och stompunkters 

fysiska läge, i en del av området Ammenäs i Uddevalla kommun. Rättare sagt hur väl 

angivna koordinater stämmer överens med de koordinater som erhålls vid en ny 

oberoende mätning. Studien omfattar även orsaker till eventuella avvikelser och hur de 

påverkar det praktiska arbetet vid förrättningar samt vad avvikelserna kan ge för 

effekter.   

 Hur väl stämmer de angivna, transformerade, koordinaterna 
i referenssystemet SWEREF 99 med en gräns- eller 
stompunkts fysiska läge?   

Resultat/Analys 

Vid våra mättillfällen mättes totalt 72 gränspunkter och sju stompunkter in. 

Mätningarna visar att avvikelser motsvarande upp till 10-15 cm är vanliga, mellan de 

angivna koordinaterna i referenssystemet SWEREF 99 och gränspunkternas fysiska 

läge. De stompunkter som vi undersökte hade betydligt mindre avvikelser, de flesta 

under centimetern. Avvikelserna förekommer i olika riktningar både för N och E.  

 

Våra nya mätningar har omfattat två oberoende koordinatmätningar, N respektive E, 

på varje objekt, varefter koordinatmedelvärdet från de två mättillfällena jämförts med 

angivna koordinater. Samma metod användes för båda gräns- och stompunkter. 

Mätresultaten mellan våra egna mätningar samt avvikelserna mellan de angivna 

koordinaterna i SWEREF 99 och de erhållna redovisas nedan i olika diagram för en 

mer överskådlig bild.  

 

Gränspunkter, våra egna mätningar 

I nedanstående diagram 4:1 och 4:2 redovisas skillnaden för varje enskild punkt mellan 

våra två mättillfällen. I diagram 4:1 visas skillnaden för N-koordinaterna. På en punkt 

uppgår skillnaden mellan mätningarna till -10 cm, vilket är den största. Skillnaden kan 

bero på bland annat att mätstången inte varit tillräckligt i lod eller att fixlösning inte 

erhållits. De övriga skillnaderna ligger under ca 3,5 cm, vilket får anses som ett bra 

resultat. I diagram 4:2 visas skillnaden för E-koordinaterna. Den största skillnaden 

uppgår till ca 4,1 cm, i övrigt ligger skillnaderna under ca 2,5 cm, vilket även det får 

anses som ett bra resultat, då det finns ett krav på att en gränspunkt inte får avvika mer 

än 5 cm. Därför anser vi att våra mätningar är tillförlitliga eftersom endast en punkt inte 

uppfyller kravet. 
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Diagram 4:1 Skillnaden för varje enskild punkt mellan våra två mättillfällen för N-koordinater 

 

 

 
Diagram 4:2 Skillnaden för varje enskild punkt mellan våra två mättillfällen för E-koordinater.  

 

 

Gränspunkter, skillnaden mellan de angivna och erhållna 

De följande fyra diagrammen redovisar förekommande avvikelser mellan de angivna 
koordinaterna i SWEREF 99 och de nu erhållna, i form av medelvärden från de två 
mättillfällena. Tre gränspunkter avvek mellan ca 25 cm till över en meter och filtrerades 
därför bort då de inte var representativa för naturlig variation, det vill säga att de låg 
utanför intervallet för 3σ. Den första punkten hade en avvikelse på ca 25 cm för N-
koordinaten, den andra ca 63 cm för N-koordinaten och 100 cm för E-koordinaten 
samt den tredje ca 68 cm för E-koordinaten. De bortfiltrerade punkterna är av typen 
råsten, rör i mark respektive dubb i berg. De tre punkterna som filtrerades bort 
redovisas som röda prickar på kartan över området i bilaga A. Orsaker till avvikelserna 
skulle kunna vara att punkterna flyttats eller att grova fel förekommit när 
gränspunkterna etablerades. Medelvärdet för de sammanlagda skillnaderna för N-
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koordinaterna innan mätfiltrering blev -0,016 och efter mätfiltrering -0,006. För E-
koordinaterna innan mätfiltrering blev medelvärdet för de sammanlagda skillnaderna  
- 0,056 och efter mätfiltrering - 0,032. 
 
Diagram 4:3 och 4:4 redovisar avvikelser mellan de angivna N-koordinaterna i 
SWEREF 99 och de erhållna. Diagram 4:3 redovisar avvikelser innan mätfiltrering. De 
största avvikelserna uppgår till ca 63 cm och 25 cm i övrigt ligger de under ca 20 cm. 
Diagram 4:4 redovisar avvikelser efter mätfiltrering. Vid filtreringen togs de två 
punkterna med störts avvikelser bort då de låg utanför konfidensintervallet för 3σ. Trots 
mätfiltrering finns det ändå avvikelser som uppgår till ca 17 cm, vilket innebär att kravet 
på fem cm:s noggrannhet inte uppfylls.   
   
 

 
Diagram 4:3 Avvikelser mellan de angivna N-koordinaterna i SWEREF 99 och de erhållna, innan mätfiltrering.     

 

 

 
Diagram 4:4 Avvikelser mellan de angivna N-koordinaterna i SWEREF 99 och de erhållna, efter mätfiltrering.  
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Diagram 4:5 och 4:6 redovisar avvikelser mellan de angivna E-koordinaterna i 

SWEREF 99 och de erhållna. Diagram 4:5 redovisar avvikelser innan mätfiltrering. De 

största avvikelserna uppgår till ca 100 cm och 68 cm i övrigt ligger de under ca 20 cm. 

Diagram 4:6 redovisar avvikelser efter mätfiltrering. Vid filtreringen togs de två 

punkterna med störst avvikelser bort, varav den ena hade en stor avvikelse även i N-

led, då de låg utanför konfidensintervallet för 3σ. Bortsett från mätfiltrering, finns det 

ändå avvikelser som uppgår till ca 19 cm, vilket innebär att kravet på fem cm:s 

noggrannhet inte uppfylls.     

 
 

 
Diagram 4:5 Avvikelser mellan de angivna E-koordinaterna i SWEREF 99 och de erhållna, innan mätfiltrering. 

 

 

 
Diagram 4:6 Avvikelser mellan de angivna E-koordinater i SWEREF 99 och de erhållna, efter mätfiltrering. 
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För att få en ännu tydligare bild över hur avvikelserna mellan våra inmätta och de 

angivna koordinaterna är spridda har histogram upprättats.  
 

Histogrammet 4:7 redovisar avvikelser mellan de angivna N-koordinaterna i SWEREF 

99 och de erhållna, efter mätfiltrering.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagram 4:7 Avvikelser mellan de angivna N-koordinaterna  

i SWEREF 99 och de erhållna, efter mätfiltrering. 

 

 

Histogrammet 4:8 redovisar avvikelser mellan de angivna E-koordinaterna i SWEREF 

99 och de erhållna, efter mätfiltrering. Utifrån histogrammet kan möjligen en liten 

systematisk avvikelse på cirka 3-4 cm i östlig riktning anas. Dock inte större än att den 

även kan tänkas vara ett resultat av slumpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4:8 Avvikelser mellan de angivna E-koordinaterna  

i SWEREF 99 och de erhållna, efter mätfiltrering. 
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Stompunkter 

Diagram 4:9 och 4:10 redovisar avvikelser för stompunkterna, mellan de angivna 

koordinaterna i SWEREF 99 och de erhållna N- och E-koordinaterna. För 

stompunkterna behövdes ingen mätfiltrering genomföras, då de inmätta koordinaterna 

stämde så pass bra överens med de angivna. I diagram 4:9 visas skillnaden för N-

koordinaterna och i diagram 4:10 visas skillnaden för E-koordinaterna. Medelvärdet för 

de sammanlagda skillnaderna för N-koordinaterna är 0,010 m och för E-koordinaterna 

är det 0,004 m, vilket får anses som ett bra resultat då ett resultat utan avvikelse hade 

blivit noll.  

 

 

 
Diagram 4:9 Avvikelser mellan de angivna N-koordinaterna i SWEREF 99 och de erhållna. 

 

Diagram 4:10 Avvikelser mellan de angivna E-koordinaterna i SWEREF 99 och de erhållna. 
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Framräknad standardavvikelse för gräns- och stompunkter  

Standardavvikelsen, det vill säga den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet, för de 

sammanlagda skillnaderna mellan våra mättillfällen, för gränspunkterna innan 

mätfiltrering, uppgår till 1,7 cm för N-koordinaterna och 1 cm för E-koordinaterna. 

För gränspunkterna efter mätfiltrering uppgår standardavvikelsen, till 6 cm för N-

koordinaterna och 6,1 cm för E-koordinaterna. Stompunkternas standardavvikelse 

uppgår till 1 cm för N-koordinaterna och 1,1 cm för E-koordinaterna.  
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 Vad kan vara orsaken till eventuella avvikelser och går det att 

komma till rätta med dem?  

Resultat 

Efter intervjuer med sakkunnig personal på Uddevalla kommun är det fortfarande svårt 

att konstatera hur avvikelserna som förekommer i Ammenäs kan ha uppstått. Under 

intervjuerna har det framkommit att en trolig orsak till att avvikelser uppkommit är att 

det förekommit spänningar i det första större referenssystemet RT38. Spänningar 

innebär avvikelser mellan stomnät som bildats vid olika tillfällen och som senare har 

sammankopplats, exempelvis inom samma tätort. Spänningar mellan stomnäten kan 

bero på att de skapades med olika kvalitet.33   

 
Historik 

Referenssystemet RT38 användes som bas under 1940-talet vid framtagandet av 

Uddevalla stads lokala referenssystem, Uddevalla U38. Redan då fanns problem med 

framförallt stora skalfel i nätet och fokus låg på att minimera spänningarna över 

Uddevallas dåvarande tätort samt områdena öster och norr om staden.  

 

Under 1970-talet uppkom behovet av en snabb utvidgning av U38 åt väster och söder 

i samband med kommunsammanslagningar. De första mätningarna för utvidgningen 

av nätet utfördes i form av långsträckta laterangelnät som bildade ”säckar” på det 

befintliga stomnätet, eftersom det inte fanns överordnade stomnätspunkter att anslutas 

mot åt väster och söder. Sålunda fanns redan då betydande spänningar i området, dock 

inte så väl kända. 

 

Laterangelnät är en form av stomnät som i geometrin mest liknar ett vanligt polygontåg. 

Fördelen med laterangelnät var att större exploateringsområden kunde täckas in 

betydligt snabbare. Nackdelen med nätet var att det kunde bli svajigt och ställde höga 

krav på vinkelmätningen. Förtätning av stomnätet utifrån laterangelnätet var inte heller 

att rekommendera av samma skäl då problem kunde uppstå vid anslutning av 

fastighetsgränser på grund av de glesa näten. 

 

Omkring 1975 påbörjades ett omfattande arbete med att förstärka stomnäten i hela 

Uddevalla kommun, arbetet pågick under 15 års tid. Avsikten var att ansluta till det 

dåvarande rikstriangelnätet RT R05, men när all mätdata var insamlad hade redan nästa 

rikstriangelnät, RT90 tagits fram. Det innebar att all insamlad mätdata inte kom i 

praktiskt bruk. Istället startades ett nytt mätningsprojekt för anpassning till RT90. I 

övergången till RT90 upptäcktes de betydande spänningarna över Ammenäs. 

Spänningarna i stomnätet var svåra att eliminera innan GNSS-tekniken tog över och 

transformationen till SWEREF 99 utfördes.34 
 

                                                 
33 Bengt Fredgren, GIS-ingenjör på Uddevalla kommun 
34 Bengt Fredgren, GIS-ingenjör på Uddevalla kommun 
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Konsekvenser  

Konsekvensen i Ammenäs är att i realiteten användes inte de senaste stomnäten för 

fastighetsbildning utan det fortsattes att mäta från stomnätet som utgick från RT38. 

Det grundar sig i att det statliga Lantmäteriet ansvarade för fastighetsbildning medan 

Kart- och mätavdelningen på Uddevalla kommun ansvarade för kartläggning och 

stomnät. Vid sammanblandning av referenssystemen RT38 och U38 förelåg en 

betydande risk då spänningar fanns mellan systemen, framförallt när data utväxlades 

mellan Lantmäteriet och kommunen. Om det gamla stomnätet var glest hade 

Lantmäteriet sällan resurser till att göra anslutningsmätningar. Anslutning gjordes då 

mot de befintliga gränspunkterna, därför kan deformationen i fastighetsindelningen på 

vissa områden vara betydande. 

 

När Uddevalla kommun tog över ansvaret för lantmäteriverksamheten i kommunen 

fanns en tradition av att ansluta fastighetsbildningen till stomnäten. Metoden har tyvärr 

lett till att fastighetsbildningen kan sägas vara grundad på en blandning av flera 

referenssystem, där det i olika skeden anslutits mot RT38, U38, RT R05 och RT90 samt 

i senare tid direkt mot SWEREF 99.35 

 
Inför transformationen till SWEREF 99 

Inför transformationen till SWEREF 99 mättes 74 stycken stompunkter runt om i 

kommunen och för att eliminera sättningar användes endast bergspunkter. Mätmetoden 

gick ut på att varje punkt mättes 10 gånger med ny initialisering mellan varje mätning, 

mätningen gjordes med stativ och en GNSS-mottagare. Samma förfarande skulle ske 

med en veckas mellanrum, för att erhålla en annan satellitkonfiguration. Under 

mätningen var de största avvikelserna alltid i nord-sydlig riktning med ca 1,5-1,6 cm. I 

öst-västlig riktning uppgick avvikelserna till ca 4-5 mm. Mätresultatet var nästan det 

samma vid de båda mättillfällena dock med en liten vridning som endast var ett par 

mm.  Alla gränspunkter och all övrig kartdata har transformerats tillsammans med 

stompunkterna.36 

 
  

                                                 
35 Bengt Fredgren, GIS-ingenjör på Uddevalla kommun 
36 Leif Mattsson, Mätningsingenjör på Uddevalla kommun 
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Inre- och yttre noggrannhet 

Enligt personal på kommunen har fastigheterna i Ammenäs en bra inre noggrannhet. 

Den yttre noggrannheten stämmer dock inte med det rikstäckande referenssystemet, 

SWEREF 99, vilket vi antar beror på att stomnätet i området etablerades efter att de 

första fastigheterna bildades. Sålunda har aldrig det senaste stomnätet och 

fastighetsgränserna blivit sammankopplade.37 

 

För att komma tillrätta 

För att komma tillrätta med avvikelserna i Ammenäs skulle krävas en ny transformation 

där stödmätning görs även på gränspunkter. Dock finns det inga planer på att 

genomföra en ny sådan transformation eftersom det skulle bli både kostsamt och 

tidskrävande.38 

 

Analys 

Trots all information som erhållits finner vi inget konstaterat svar på vad den exakta 

orsaken till avvikelserna beror på. Vår tolkning är att avvikelserna kan ha uppstått på 

grund av att det genom åren anslutits mot flera olika referenssystem där spänningarna i 

stomnäten inte eliminerats och på så vis fortplantats till fastighetsgränserna.   

 

 

  

                                                 
37 Lars-Ove Klang, Förrättningslantmätare på Uddevalla kommun 
38 Leif Mattsson, Mätningsingenjör på Uddevalla kommun 
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 Påverkar eventuella avvikelser det praktiska arbetet och vad 

kan de ge för effekter?  

Resultat 

Förrättningslantmätaren på Uddevalla kommun, anser att avvikelserna inte påverkar det 

praktiska arbetet i någon större utsträckning vid exempelvis förrättningar. Han menar 

på att när större avvikelser förekommer som i Ammenäs, används oftast de lokala 

koordinaterna som finns i avstyckningskartan. Mått som finns i kartan används för att 

kontrollera fastighetens inre noggrannhet. Vanligtvis används en totalstation vid 

förrättningar där avvikelser förekommer. Anledningen är att Lantmätaren då kan 

etablera sig mot de lokala koordinaterna och således erhålls den inre noggrannheten för 

fastigheten.39 

 

Lantmätaren på det statliga Lantmäteriet i Göteborg anser däremot att avvikelser kan 

påverkar det mättekniska arbetet. Vid fastighetsbildning i ett område med stora 

avvikelser kan kostnaden bli högre för fastighetsägaren, då det oftast krävs lite mer 

arbete. Han menar också att exempelvis hus, anläggningar och byggnader kan bli 

felplacerade om koordinaterna i referenssystemet inte stämmer med de fysiska 

gränspunkterna.40 

 
Analys 

Våra egna tankar kring ämnet är att som oerfaren Lantmätare skulle det ta längre tid att 

bilda en fastighet i ett område där stora avvikelser förekommer. En mindre erfaren 

Lantmätare förlitar sig kanske på att koordinaterna i referenssystemet stämmer. 

Påföljder som skulle kunna bli när felaktiga koordinater används är exempelvis att ett 

hus hamnar för nära tomtgräns, att en anläggning eller gränsrör placeras fel.  

 

Vi bedömer att Lantmätaren talat utifrån ett allmänt perspektiv då han menar att 

kostnaderna för en fastighetsägare kan bli högre när en oerfaren Lantmätare arbetar i 

områden där avvikelser förekommer, då det förmodas ta längre tid för arbetet.   

 

Vi vill dock inte påstå att Förrättningslantmätaren har fel, då han har lång erfarenhet 

och vår bedömning är att han talar utifrån sitt eget perspektiv. Han upplever 

förmodligen inte att avvikelserna påverkar i någon större utsträckning, då han vet hur 

avvikelserna ska hanteras och därmed går det på rutin.    

 

Baserat på de olika perspektiven, blir vår kontenta att avvikelser påverkar i olika 

utsträckning, beroende på hur erfaren personen i fråga är och vilken åtgärd som ska 

utföras.   

      

 

                                                 
39 Lars-Ove Klang, Förrättningslantmätare på Uddevalla kommun 
40 Stefan Jansson, Lantmätare på det statliga Lantmäteriet i Göteborg 
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5 Sammanfattande analys 

Vår sammanfattande analys är att de angivna transformerade koordinaterna i SWEREF 

99 för gränserna i Ammenäs avviker i olika riktningar. En notering som gjorts är dock 

att många av N-koordinaterna avviker mer i sydlig riktning och många av E-

koordinaterna i västlig riktning. Stompunkterna stämmer bättre med de angivna 

koordinaterna och därför kan det uteslutas att stompunkterna i referenssystemet 

SWEREF 99 gett upphov till att de angivna koordinaterna för gränserna avviker.  

 

Trots informationen som erhållits kan vi fortfarande inte konstatera den exakta 

bakomliggande orsaken till avvikelserna. Däremot tror vi att avvikelserna kan ha 

uppstått på grund av att det genom åren anslutits mot flera olika referenssystem där 

spänningarna i stomnätet inte eliminerats och på så vis fortplantats till 

fastighetsgränserna. 

 

Det enda sättet att komma tillrätta med avvikelserna är att genomföra en ny 

transformation där stödmätning även görs på gränspunkterna. En sådan process 

planeras inte för området då det kräver stora resurser som inte finns.  
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6 Diskussion  

Genom studien har vi erhållit kunskap om stomnätets uppbyggnad i Uddevalla 

kommun, vilket har varit både intressant och lärorikt. Vi har fått en förståelse för hur 

de olika näten i kommunen förhåller sig till varandra och hur mycket det påverkar att 

det finns spänningar mellan olika stomnät. När studien startade hade vi inga 

förväntningar på kommande resultat, dock fanns vetskap om att avvikelser förekommer 

i området. 

 

Vid fältarbetet valde vi att mäta in varje gränspunkttvå gånger, vilket vi i efterhand 

reflekterat över. Om en gränspunkt mäts in två gånger är det svårt att bevisa vilken av 

mätningarna som är den mest sannolika. Vid endast två mätningar är det även svårt att 

erhålla ett bra medelvärde, då en av dem kan vara felaktig. Därför bör en punkt mätas 

minst tre gånger, då chansen att närma sig det sanna värdet ökar. Vid minst tre 

mätningar är det även större chans att vissa felkällor och mätosäkerhet reduceras samt 

att en felaktig mätning lättare kan urskiljas. I vårt fall stämde dock våra inmätningar 

överens och inga större avvikelser förekom mellan mättillfällena.  

 

Vid intervjuerna låg fokus på att samla information om orsaker till och effekter av 

avvikelserna i Ammenäs. Vi valde att intervjua personal på Uddevalla kommun som 

varit involverade i transformationen till SWEREF 99 och som jobbar med 

fastighetsbildning i området samt en opartisk lantmätare från det statliga Lantmäteriet i 

Göteborg, då vi ansåg att det fanns mycket tillförlitlig kunskap att hämta. En av våra 

valda intervjupersoner kunde tyvärr inte medverka vid något av intervjutillfällena, 

således upprättades en mailkontakt. Utan den här personens kunskaper hade resultatet 

blivit tunt och innehållslöst då väldigt lite finns dokumenterat. Tack vare personen 

kunde säcken knytas samman och vi fick en förståelse för problematiken med 

uppbyggnaden av Uddevallas stomnät. 

 

För studiens genomförande behövde både den kvantitativa och kvalitativa metoden 

tillämpas, då den består av både mätning och faktainsamling. Vi anser att mätresultatet 

har en hög validitet, det vill säga hur tillförlitligt mätresultatet är och hur relevant 

erhållen data är, då skillnaden mellan våra mätningar inte är anmärkningsvärda. 

Reliabiliteten, det vill säga måttet på precisionen i erhållen data, inbördes och i 

jämförelse med en ny datainsamling under identiska förhållanden, har för den här 

studien varierat beroende på vilken metod som diskuterats. Resultatet för den 

kvantitativa delen kan skilja sig vid olika mättillfällen, då mätdata aldrig blir den samma. 

Avvikelserna i området är av sådan betydande storlek att de alltid kommer existera 

oavsett mättillfälle. För den kvalitativa delen av studien bör liknande resultat erhållas, 

dock kan val av källa påverka hur detaljerat resultatet blir.  
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 Hållbar utveckling 

Avvikelser är inte ett unikt fenomen för Ammenäs, utan förekommer mer eller mindre 

i hela Sverige.41 Men är det hållbart att fastighetsgränser avviker från referenssystemet 

SWEREF 99? Det är en svår fråga men det tros inte kunna påverka en hållbar 

utveckling. Dock för en enskild fastighetsägare skulle det kunna bli stora konsekvenser. 

Ur social synvinkel kan exempelvis en felaktig gränspunkt leda till osämja mellan 

grannar. Ur ekonomisk synvinkel skulle det kunna bli dyrare för en fastighetsägare om 

inte gränserna stämmer, då det kan innebära mer arbete för Lantmätaren. Ur ekologisk 

synvinkel finner vi inga kopplingar.      

 Framtida studier 

Då studien inte resulterade i någon exakt orsak till avvikelserna, vore det intressant om 

någon i en framtida studie skulle gå steget längre och studera hur varje fastighet bildats. 

Kanske kan orsaken hittas där, då olika metoder använts genom åren för 

fastighetsbildning i området. Beroende på vilken fastighetsbildningsmetod som använts 

kan olika kvalitet på fastighetsgränserna förekomma, vilket kan resultera i avvikelser 

mellan fastigheter.  

                                                 
41 Stefan Jansson, Lantmätare på statliga Lantmäteriet i Göteborg  
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A. Karta
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B. Gränspunkter 

De tre bortfiltrerade gränspunkterna är markerade med gult. d står för skillnaden. Std. står 

för standardavvikelse. 
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C. Stompunkter 
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D. Intervjuer, Uddevalla kommun 

SWEREF-övergången, Kart- och mätavdelningen  
 
Intervjufrågor  
 
Hur gick övergången till rent praktiskt och teoretisk? 
Order från SLM att mäta ett visst antal stompunkter spridda i kommunen. Mätingenjören 
Leif mätte in 74 stycken punkter, bara bergpunkter för att eliminera sättningar. Ingen 
stödmätning på gränspunkter utfördes inför transformationen. SLM framställde 
transformationsformen och beräkningen. Mätmetoden gick ut på att varje punkt mättes 10 
ggr med ny initialisering mellan varje mätning, mätningen gjordes med stativ och GPS. 
Samma förfarande skulle ske med en veckas mellanrum, för att få en annan 
satellitkonfigration. SLM erhöll mätresultaten och gjorde sedan transformationen. Felen som 
fanns innan övergången på gränspunkter följde med till det nya systemet.  
Under mätningen var det största felet alltid i norr-söder med GPS, 15-16 mm i nord-syd, 4-
5 mm i öst-väst. Mätresultatet var nästan det samma vid de båda tillfällena dock med en liten 
vridning som var endast ett par mm. Transformationer blir aldrig 100 %. 
 
Vad för system var innan SWEREF?  
RT90 7,5 gon väst innan SWEREF. Innan RT90 hette systemen U38, lokalt system för 
Uddevalla tätort och UDD för resterande delar av Uddevalla. Systemen fanns med länge men 
det var problematik mellan systemen. 
 
Hur långt bak i tiden kan ni svara på vilka referenssystem som använts och 
transformerats från?  
Se ovan.  
 
Varför har man valt att byta genom åren? 
RT90 byttes ut efter order från SLM. U38 och UDD byttes till RT90 för att få ett och samma 
system. 
 
Hur bra tycker ni SWEREF är? Eventuella problem som finns?  
Inga upplevda problem med systemet. Fördelen är större för konsulter än för kommunerna 
då konsulterna kan röra sig över kommungränser utan problem. Förr hade de flesta 
kommunerna egna koordinatsystem vilket kunde ge problem för konsulterna vid 
kommungränser.  
 
Har ni upplevt generellt att avvikelser uppkommer efter SWEREF-övergången?  
Nej, inget märkbart dock har inga direkta kontroller utförts. Avvikelserna som hittats torde 
inte ha något med transformationerna att göra enligt Leif. Hans teori är att det beror på att 
många lokala system är ihoptransformerade. För att få bra transformationsresultat behövs 
ny mätning från fler punkter utföras, framförallt för gränspunkter. En sådan process skulle
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kräva mycket arbete exempelvis skulle arealer inte stämma med tomtkartorna.   
 
Hur stor är toleransen på avvikelse mellan transformerade och fysiska 
gränspunkter/stompunkter?  
Det som finns på marken gäller såvida det inte kan konstateras att den flyttats eller åverkats. 
(Noggrannheten som förrättningslantmätaren sätter är 5 cm). 
 
Hur komma tillrätta?  
Mäta in även gränspunkter, då transformationen endast utgår från stompunkterna. Felen 
rättar man inte till det är för mycket jobb, för att åtgärda stora avvikelser krävs 
gränsbestämning. Skrev själv förr fanns ingen möjlighet att lagra.  
Det finns inga planer på att rätta till det. På Uddevalla kommun vill ca halva 
Lantmäteriavdelningen använda den nya mätningen för att rätta upp fastigheter, medan Kart- 
och mätavdelningen inte vill det då det skulle ändrar tomtens geometri. Det kommer 
förmodligen bli att den inmätta punktens koordinater återutsättas, alltså användes inte de 
koordinater som GPS:en säger utan mäter där den fysiska punkten är, således behålls felet 
men fastighetens geometri kvarstår.  
 
Vilka instrument användes vid mätningarna inför transformationen? 
Instrument som användes vid transformationen var Trimble R8 GPS (NRTK), vilket på den 
tiden var det bästa instrumentet. Både ryska och amerikanska satelliter användes.  
 
Hur ställer det till i det praktiska arbetet om avvikelser finns? 
Det är inte lätt att svara på och är olika från gång till gång. Lantmäteriavdelningen utför 
gränsbestämningar, Kart- och mätavdelningen gör gränsutvisningar (inte juridiskt bindande), 
markerar endast med färg eller läkt. 
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Eventuella orsaker och effekter p.g.a. avvikelser, Lantmäteriavdelningen 
Intervjufrågor  
 
Varför tror ni att avvikelserna uppstått, orsaker?  
Lantmätare Klangs åsikt: Allting ska utgå från polygonpunkterna och någonstans har det blivit 
spänningar mellan näten, vid övergången borde mer mätning gjorts i området. 
Gummiduksmetoden har förmodligen inte tillämpats. Han tror att polygonpunkterna har blivit 
flyttade till SWEREF men inte gränspunkterna. Enda sättet att rätta upp det är att mäta om. Han 
ställer sig frågan, hur kan polygonpunkterna stämma men inte gränserna? Vet att mätning skett 
med GPS och ingen kontrollmätning utförd vid avstyckningar i området, bidrar med viss osäkerhet.  
 
Vad finns det för eventuella effekter i det praktiska arbetet vid en förrättning? 
Egentligen inte så mycket effekter i det praktiska arbetet. Vid avvikelser används vanligtvis de lokala 
koordinaterna och först tittar lantmätaren på måtten från avstyckningskartan, vilka oftast stämmer 
internt. En transformation kan göras inom fastigheten men KLM gör oftast inte det utan de mäter 
med totalstation, vilket är vanligast då det blir internt bra. Inre noggrannheten för en fastighet blir 
bra men yttre blir inte bra, då slår det fel. Borde inte vara så krångligt att transformera det eftersom 
det stämmer internt.  
 
Kan det bli dyrare för en fastighetsägare p.g.a. avvikelser vid en förrättning? 
Lantmätaren utgår från avstyckningskartan med de mått och koordinater som står i den. För en 
fastighetsägare ska det inte påverka ekonomiskt vid avvikelser men är en gräns borta påverkas det 
självklart. Om en gräns är borta kan en särskild gränsutmärkning utföras eventuellt kan en 
fastighetsbestämning behöva göras, yrkande behövs för båda åtgärderna. I Ammenäs borde det 
inte påverka, det som finns på avstyckningshandlingen hjälper vid avvikelser i SWEREF. 
PUNKTAR SOM FINNS PÅ MARKEN GÄLLER FÖRE KOORDINATER OM DEN INTE 
ÄR RUBBAD. 
 
Hållbar utveckling, är det i längden hållbart vid samhällsplanering att det finns stora 
avvikelser, vid t.ex. detaljplanearbeten? 
Planerna är oftast inte jättenoggranna, de fäster inte linjer mot gränser så KLM måste ändå göra en 
egen plantolkning. Gränser bör utredas inför planarbetet, kan uppstå konstigheter annars. Det har 
dock ingen betydelse i Ammenäs. 

 


