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Sammanfattning 
Idag kan det vara svårt att genomföra geodetiska mätningar med en fri station som sedan ska kunna 

refereras till ett känt geodetiskt referenssystem. Det pågår en ständig utveckling att ta fram nya 

metoder som kan lösa de problem som påverkar denna process. 

En möjlig framtida lösning kan vara realtidsuppdaterad fri station, förkortat Rufris. Rufris är en 

relativt ny metod för mätning som kräver tillgång till satellitsignaler men dock ingen tillgång till kända 

markerade punkter. Detta kan vara användbart i områden där stompunkter saknas eller där sådana 

antingen är gamla, icke tillförlitliga eller svårtillgängliga.  

Syftet med denna studie är att testa Rufris praktiska användbarhet och utvärdera dess prestanda i 

olika typer av miljöer för att ge underlag för framtida bruk av metoden. Testen genomfördes på tre 

olika platser på Kungliga Tekniska Högskolans(KTH) Campus i Stockholm under april 2014.  

Resultatet från studien visar att mätningarna från de flesta Rufris-etableringar avviker signifikant mot 

mätningar genomförda med statiska GNSS mätningar. Dock är standardosäkerheterna i 

stationsetableringarna och de statiska mätningarna på millimeternivåer i de flesta fall.  

Felkällor finns det flera av och dessa påverkar resultatet. Dock innebär dessa inte bara något negativt 

då det finns anledning att tro att felkällor av denna typ, mycket väl kan inträffa när mätningar görs 

med Rufris även i kommersiellt bruk.  

Studien ledde oss till slutsatserna att Rufris är en väldigt lätthanterlig metod. Det krävs bara en 

person för att genomföra mätningarna. En handdator och GNSS mottagare går utmärkt att bära på 

själv. Dock är noggrannheten i mätningarna på platser där Rufris inte etablerats med en punkt längre 

ifrån de övriga etableringspunkterna, inte lika hög som när en sådan punkt används. Detta stämmer 

överens med de teorier som finns angående mätningar med Rufris. 
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Abstract 
Today, it can be difficult to perform geodetic measurements with a resection which can then be 

referenced to a known geodetic reference system. There is ongoing development to develop new 

methods that can solve the problems that currently affect this process. 

A possible future solution can be Real Time Updated Free Station, abbreviated Rufris. Rufris is a 

relatively new method for measuring, requires satellite access, but still doesn’t need access to known 

location points. This can be useful in areas where the reference points are missing or where they are 

old, unreliable or difficult to access. 

The purpose of the study is to test Rufris practical usability and evaluate its performance in different 

types of environments to provide a basis for future use of the method. The tests were carried out on 

three different locations at the Royal Institute of Technology (KTH) Campus in Stockholm in April 

2014. 

The result from the study shows that measurements from most Rufris setups differ significantly 

against measurements performed with static GNSS measurements. However, the standard 

uncertainties in Rufris setups and in static GNSS measurements are at millimeter levels in most cases. 

There exist some sources of error that affect the final result. However, these are not just only 

negative when there is reason to believe that errors of this type may as well occur in measurements 

made with Rufris also commercially.  

The study led us to the conclusions that Rufris is a very handy method. One person can easy carry out 

the measurements alone. A small field computer and a GNSS receiver are simple to carry alone. The 

accuracy of measurements with one point further away from the other points during a Rufris setup 

was higher than if one such point wasn’t included in the setup. This is consistent with the theories 

that exist regarding measurements using Rufris method.  
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1 Inledning 
 

Idag kan det vara svårt att genomföra geodetiska mätningar med en fri station som sedan ska kunna 

refereras till ett känt geodetiskt referenssystem. Detta kan t.ex. bero på att det är svårt att få tag på 

koordinater till kända punkter att etablera stationen runt. Även om det finns kända punkter så finns 

det en osäkerhet i hur pass bra de egentligen är. Det kan ha varit flera år sedan punkterna bestämdes 

och de kan ha rört sig. Det händer även att kända punkter försvinner av olika anledningar. Det pågår 

en ständig utveckling med att ta fram metoder för att lösa de problem detta ger upphov till. 

 

En möjlig framtida lösning kan vara realtidsuppdaterad fri station, förkortat Rufris. Rufris är en 

relativt ny metod för mätning och kräver tillgång till satellitsignaler men dock ingen tillgång till kända 

markerade punkter. Motivet med Rufris är att kunna göra en fri instrumentuppställning där det inte 

finns någon tillgång till stompunkter. Etableringen görs med globala navigationssatellitsystem 

(GNSS)-teknik där realtids kinematik (RTK) används, antingen med egen referensstation eller med 

nätverks-RTK, där detaljinmätningarna görs med totalstation och RTK. På så sätt kan detaljmätning 

utföras samtidigt som stationsetableringen av totalstationen genomförs. 

 

Det finns forskning (Horemuz, 2008) om hur bra noggrannheten är för den här metoden samt hur en 

station bör etableras under optimala förhållanden. Däremot finns det ingen undersökning av dess 

praktiska användning när förhållandena inte är optimala t.ex. vid påverkan av närliggande bebyggelse 

eller vegetation. Detta innebär att det i dagsläget är svårt för användare att finna lämpliga 

utvärderingar som styrker användningen av Rufris, vilket i sin tur leder till att metoden väljs bort till 

förmån för andra, mer testade mätmetoder. Det medför också att flera användare tror att metoden 

är bättre än vad den är då de tester som finns är utförda i optimala miljöer vilket gör att resultaten 

inte är relevanta i mer ”störda” miljöer. 

 

Rufris är en metod som kan bidra till att förenkla för detaljmätningar, utsättning och maskinstyrning 

vid byggprojekt genom att minska behovet av att etablera stomnät. Ett stomnät kan i detta fall 

innebära att ett antal kända punkter bestäms inom ett begränsat område med syfte att användas för 

att kunna etablera en totalstation med kända koordinater från en plats där mätningar kan göras. 

Med Rufris lagras inmätningar under etableringens gång och man kan även fortsätta med både 

inmätningar och utsättningar när stationen etablerats. För maskinstyrning kan metoden innebära 

bättre noggrannhet då totalstationsetableringen gjorts med både GNSS och RTK. Men framförallt 

innebär metoden flexabilitet då en totalstation kan etableras oavsett om det finns stompunkter 

tillgängliga i området eller ej. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kvaliteten vid mätning med Rufris i olika typer av miljöer för 

att ge underlag för kommande användning av metoden i framtiden. 
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2 Bakgrund 

2.1 Fri station 
Fri station betyder att en totalstation ställs upp på en fritt vald uppställningsplats utan att centreras 

över en särskild punkt. Denna används sedan för geodetisk detaljmätning, till vilket både inmätning 

samt utsättning räknas. Vid inmätning bestäms detaljernas lägen i förhållande till kända punkter, och 

detaljernas koordinater i plan samt höjd beräknas. Vid utsättning överförs givna punktlägen, 

numeriskt beräknade eller grafiskt bestämda, till terrängen. Visserligen är inmätning och utsättning 

varandras motsatser, men likheterna är ändå större än skillnaderna. God mätsed vid fri station är att 

man har minst tre bakåtobjekt där minst ett av bakåtobjekten ligger längre bort än detaljpunkterna 

för att få en bra bestämning av den orienterade riktningen (bäringen)(Lantmäteriet, 1996). 

2.2 Real time kinematic (RTK)  
Den vanligaste och enklaste formen av RTK-mätning görs med hjälp av dels en referensstation som 

ställs upp över en känd punkt och dels en rörlig mottagare, en s.k. rover, som placeras över de 

punkter vars positioner man vill bestämma.  Rovern kombinerar sina observationer med 

referensstationens och kan på så sätt beräkna sin position. Om avståndet mellan referensmottagaren 

och rovern inte är alltför långt kan de flesta felkällor reduceras och erhålla en position med låg 

osäkerhet. Det krävs att referensstationen och rovern samtidigt observerar samma GNSS-satelliter 

samt att det finns en datalänk mellan rovern och referensstationen, alternativt med 

distributionscentralen för ett nätverk av referensstationer(nätverks-RTK) (Lantmäteriet A, 2014). 

Swepos är ett nationellt nätverks-RTK för GNSS som Lantmäteriet byggt upp i Sverige. Swepos uppgift 

är att tillhandahålla referensdata för GNSS mätning för olika tillämpningar som t.ex. 

positionsbestämning med cm-noggrannhet i realtid och positionsbestämning med millimeter- till 

centimeternoggrannhet genom efterbearbetning. Swepos tjänst för nätverks-RTK startade i Sverige 

2004 och har sedan dess byggts ut i flera etapper och finns från och med våren 2009 i hela Sverige. 

Dock blir noggrannheten olika beroende på var mätningen genomförs då det ibland kan vara upp till 

35 kilometer till närmsta Swepos referensstation (Lantmäteriet B, 2014). 

2.3 Realtidsuppdaterad fri station (Rufris) 
Med begreppet Rufris menas att fri stationsetablering 

tillämpas i ett område utan tillgång till kända på 

marken markerade punkter. Istället för markerade 

punkter används punkter som mäts med RTK. Dessa 

punkter benämns gemensamma punkter. Eftersom 

osäkerheten i RTK-inmätta punkter normalt sett är 

högre än markerade punkter på marken används fler 

bakåtobjekt än de rekommenderade tre vid fri station. 

Enligt studier av Horemuz(2008) behövs minst 15 gemensamma punkter för att uppnå den optimala 

tillförlitligheten.  

  

Figur 1: Spridning av gemensamma punkter enligt 
Lantmäteriet(2013). 
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Enligt metodiken i Horemuz (2008) kan man börja 

detaljmäta direkt utan att behöva färdigställa 

stationsetableringen, dvs. de 15 gemensamma punkterna 

används till inmätning samtidigt som det bidrar till den 

realtidsuppdaterade fria stationen. För utsättning krävs 

dock att stationsetableringen färdigställs innan 

utsättningen kan påbörjas. Inkluderat i de 15 gemensamma 

punkterna som ska omsluta totalstationen menar 

Lantmäteriet (2013) att tre punkter ska omsluta 

detaljmätningsområdet för att reducera 

riktningsosäkerheten(se figur 1) till skillnad från Horemuz(2008) som uttrycker att det räcker med att 

en gemensam punkt placeras längre bort från totalstationen (se figur 2) (Horemuz, 2008).  

Halvcirkeln i figur 2 är ett pedagogiskt sätt att visa att en spridning av punkterna är nödvändig för en 

noggrann stationsetablering. Dock är formen av en havcirkel inte helt nödvändig då punkterna kan 

mätas in på andra sätt så länge de sprids runt om totalstationen. 

2.4 Statiska GNSS-mätningar 
Statisk mätning innebär att en GNSS-enhet ställs upp över de punkter vi vill positionsbestämma och 

sedan låter enheterna lagra mätningar under en längre tid – i idealfallet under flera timmar 

(Lantmäteriet C, 2014). 

Mätningar kombineras med samtidiga mätningar på en eller flera referensstationer med kända 

positioner. När mätningarna är utförda behöver det göras efterbearbetning för att noggrant kunna 

bestämma positionen. Då får man möjlighet att använda mer precisa bandata för satelliterna även 

göra vissa uppskattningar av övriga felkällor, exempelvis jonosfärsmodeller. Efterbearbetningen av 

statiska mätningar kan göras med särskild programvara, t ex. Trimble Business Center(Lantmäteriet 

C, 2014). 

2.5 Tidigare studier 

2.5.1 Realtidsuppdaterad fri station – Precisionsanalys 

Horemuz (2008) utförde en precisionsanalys som undersökte dels precisionen i totalstationens 

koordinater och dels precisionen i totalstationens orientering samt i inmätta/utsatta punkter. För att 

bestämma precisionen studerades några viktiga aspekter, t.ex. hur spridnigen hos de gemensamma 

punkterna påverkar precisionen och om dessa punkters avstånd till totalstationen påverkar 

precisionen. Dessutom studerades om antalet punkter påverkar precisionen. 

Undersökingen kom fram till:  

- Att precisionen förbättras endast marginellt om fler än 15 gemensamma punkter används. 

- Endast marginell förbättring om mätsektorn ökas till över 200 gon. I figur 3 visas ett exempel 

på hur en mätsektor kan se ut.(Observera att mätsektorn i figuren endast är ca 50 gon) 

- Precisionen i plan ökar ganska mycket om den radiella spridningen av gemensamma punkter 

ökas inom mindre sektorer (se figur 4), dock oviktigt vid mätsektorer större än 200 gon 

Figur 2: Spridning av gemensamma punkter 
enligt Horemuz(2008). 
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- Att GPS-koordinaternas (Global Positioning System. Det första GNSS som utvecklades av 

USA(Lantmäteriet D,2014)) precision är avgörande för precisionen av fristationen, 

totalstationsmätningarnas precision bidrar inte till precisionen.  

- Precisionen i höjd beror inte på spridningen av de gemensamma punkterna runt 

totalstationen. 

- För att öka precisionen i orientering av den fria stationen bör de gemensamma punkterna 

placeras en viss sträcka ifrån totalstationen, ca 50 m bort. En gemensam punkt bör även 

placeras på ett längre avstånd för att ytterligare förbättra precisionen i orienteringen. 

 

Sammanfattningsvis ger Rufris-metoden bara marginellt sämre precision jämfört med klassisk 

polärmetodmätning (Horemuz, 2008) . 

 

2.5.2 Realtidsuppdaterad fri station – Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys utfördes juni 2011(Horemuz, 2011) för att undersöka bl.a. om det finns någon 

systematisk effekt vid Rufris-etablering, om observationerna utförs under en kortare tidsperiod och 

om man kan eliminera tidskorrelerade fel vid stationsetableringen. En rad felkällor undersöktes vid 

totalstationsmätning och GPS-mätning men även synkroniseringen av de bägge mätmetoderna 

undersöktes. Fyra testmätningar genomfördes i två olika miljöer, dels på Gärdet i Stockholm, dels på 

KTH Campus. Mätningarna genomfördes med totalstationer och GPS-mottagare från Leica. 

Undersökningen visade bl.a. att vissa korrelationer minskar om man förflyttar GPS-antennen mellan 

olika platser under Rufris-etableringens gång. Undersökningen visar också att detta syns tydligare om 

man befinner sig i en mindre homogen miljö, alltså där hinder påverkar sattelitsignalerna och skapar 

t.ex. flervägsfel på olika punkter. Slutligen hävdar Horemuz (2011) att det är viktigt att ha god kvalité 

på RTK-mätningarna (Horemuz, 2011).   

Figur 3: Förklaring av diverse begrepp vid Rufris-etablering. Figur 4: Radiell spridning vid Rufris-etablering.  
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3 Metod 
Mätningarna som utgör den praktiska delen av denna studie utfördes i två steg, dels statiska GNSS-

mätningar för att mäta in egna kontrollpunkter och dels mätningar med metoden Rufris.  

Målet med studien är att undersöka kvaliteten i Rufris-metoden och testa och utvärdera prestandan i 

olika typer av miljöer. De instrument som användes för mätningarna tillverkas av Trimble och valdes 

på grund av dess tillgänglighet för mätningar på KTH under våren. Sweref99 18 00 användes som 

geodetiskt referenssystem. 

3.1 Val av platser 
De platser som mätningarna ägt rum på har valts utefter kriteriet hur tillgången till satellitsignaler är 

och därefter rangordnats till tre olika nivåer; nivå 1 som är den plats där vi anser att det är enklare 

att få en god satellitkontakt till nivå 3 där vi anser att det är svårare att få god satellitkontakt.  Detta 

är baserat på hur mycket bebyggelse eller vegetation som omger området och då främst åt söder, 

väster och öster där satelliterna främst finns.  Alla platser är på KTH Campus i Stockholm. 

3.1.1 L-parken, nivå 1 

Den första platsen är en park på KTH Campus som ligger strax norr om L-huset och kallas därmed för 

L-parken(se figur 5). Platsen valdes för dess goda sikt åt norr, väster och öster med lägre bebyggelse 

omkring och med mindre vegetation som döljer sikten. Vi rangordnar det här området snäppet högre 

än de andra två områdena. 

3.1.2 Försvarshögskolan, nivå 2 

Platsen vid Försvarshögskolan, (figur 6), valdes då den ligger i något slags mittenskikt av hur bra 

sattelitförhållandena kan vara. Platsen där totalstationen ställdes hade dålig satellitåtkomst men gav 

bra sikt över platser med betydligt bättre åtkomst. 

  

Figur 5: Överblick över L-parken. TS är totalstationens placering och stapark1-3 
är de statiska mätningarnas placering, våra kontrollpunkter. Bilden visar även 
placeringen av vår referensstation. 
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3.1.3 Bibloteket, nivå 3 

Den tredje och sista platsen, vid KTH:s bibliotek, valdes för dess dåliga satellitförhållanden samtidigt 

som sikten över bättre ”åtkomstplatser” var väldigt begränsad, se figur 7. Dessutom var de bättre 

platserna belägna ganska långt ifrån totalstationens placering, vilket gjorde detta till ett intressant 

testobjekt för en väldigt begränsad plats i t.ex. stadsmiljö. 

 

  

  

Figur 7: Överblick över Bibloteksområdet. TS är totalstationens placering och 
stabib1-3 är de statiska mätningarnas placering, våra kontrollpunkter. 

Figur 6: Överblick över Försvarshögskolan. TS är totalstationens placering och 
stafor1-3 är de statiska mätningarnas placering, våra kontrollpunkter. 
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3.2 Utrustning 

3.2.1 Trimble S8 

Den totalstation som användes för att genomföra mätningarna är en Trimble S8, Trimbles senaste 

och mest avancerade totalstation och släpptes till försäljning för första gången 2007 (Trimble, 2014). 

Den har en del fördelar jämfört med Trimbles tidigare produkter, t.ex. en videofunktion som kommer 

väl till användning då man står en bit från totalstationen och vill att den siktar mot det prisma man 

vill mäta emot.   

3.2.2 Trimble R4-2 

Både under de statiska mätningarna och under Rufris-mätningarna användes GNSS-antennen Trimble 

R4-2. Under de statiska mätningarna användes den som statisk GNSS-mottagare och under Rufris 

mätningarna användes den som rover. Instrumentet är enkelt att jobba med, har god batteritid och 

är väldigt lätt att bära med sig i fält. Den kan dessutom både ta emot signaler från både GPS och 

Glonass vilket ger en bättre noggrannhet än om bara GPS skulle användas. (NavStar, 2014) 

3.3 Statisk GNSS-mätning 
Statisk GNSS-mätning utfördes för att mäta in kontrollpunkter. Mätningarna genomfördes med hjälp 

av tre GNSS-mottagare från Trimble, modellen Trimble R4-2. Spikar i asfalten användes för att 

markera kontrollpunkterna. Tre kontrollpunkter mättes in i varje område. Placeringen av dessa kan 

ses i figur5-7 benämnda stapark, stafor och stabib. 

Som referensstation för att mäta in kontrollpunkterna användes KTH:s geodesiavdelnings egen 

referensstation med kända koordinater, där GNSS-mottagaren Trimble R8 användes, som är belägen 

på L-husets tak, mitt på KTH Campus. På taket finns även en Swepos-antenn, men det var inte möjligt 

att få tillgång till referensdata i realtid från den under just denna tidpunkt.  

Referensstationens koordinater bestämdes genom att göra statisk GNSS-mätning samtidigt som de 

tre platsernas koordinater bestämdes med samma metod. För att sedan referera mätningarna till 

Sweref 99 18.00 användes referensdata från Swepos-antennen som är belägen alldeles bredvid 

referensstationen.  

Varje statisk GNSS-mätning genomfördes under ett tidsintervall på mellan ca 55 min – 110 min. 

Mätningarna behandlades sedan i Trimble Bussiness Center för att med hjälp av referensdata från 

geodesiavdelningens referensstation, göra baslinjer för att beräkna fram mer noggranna koordinater 

på punkterna. Koordinater och standardosäkerheterna för varje statisk mätning finns i bilaga 1. 

3.4 Mätningar med Rufris 
När vi gjorde mätningarna med Rufris gick en av oss omkring med rovern medan den andre 

hanterade kontrollenheten. Vi kan dock se det som en person som använder sig av två enheter där 

enheterna är: 

 Enhet 1: Totalstation, trefot, stativ 

 Enhet 2: GNSS mottagare, prisma 360°, mätstång, kontrollenhet, stödben 

Enhet 1 är obemannad medan användaren är vid enhet 2 och styr. 
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Vi gjorde totalt 12 stationsetableringar varav fem i L-parken, fyra vid Försvarshögskolan och tre vid 

Biblioteket. Antalet bakåtobjekt varierade mellan 15 och 25 stycken där 25 är max för Trimbles 

inbyggda funktion. Vid mätningarna användes Swepos vilket också är det som används av flest i 

branschen. 

Mätningsprocedurens steg: 

1. Ställ upp totalstationen på valfri önskad plats 

2. Starta totalstation och rover 

3. Starta inbyggda funktionen IS-rover på kontrollenheten, Resection 

4. Mät bakåtobjekt, först med RTK sen med totalstation, minst två stycken 

4.1  Fortsätt mät önskat antal bakåtobjekt 

5. Etablera station 

6. Mät mot kontrollpunkter 

Eftersom de tre platserna har helt olika förutsättningar för att genomföra mätningar så var 

genomförandet olika komplicerat. Att få satellitåtkomst kräver olika mycket tid på de olika platserna, 

framförallt krävdes det tid vid området kring biblioteket som är ett område med mycket byggnader 

tätt runtomkring.  Som sista steg analyserades data i programvaran Trimble Business Center. 

 

3.5 Mätosäkerhet 
Standardosäkerhet i plan bestäms med: 

         √            (1) 

där u(N) = standardosäkerheten i Norr-koordinaten och u(E)= standardosäkerheten i Öst-

koordinaten. 

Figur 9: Bild över enhet 2, den mobila rovern. Figur 8: Bild över enhet 1, totalstationen. 
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Differensen mellan den statiska mätningen och Rufris-mätningen mot kontrollpunkt bestäms med: 

      √        (2) 

där ∆N är differensen i Norr-koordinaten och ∆E är differensen i Öst-koordinaten. 

Standardosäkerhet (cirka 68% konfidensnivå) i differens bestäms med: 

 
        

√   
     

 

√ 
 

(3) 

där uP1 är standardosäkerheten för den statiska mätningen och uP2 är standardosäkerheten i Rufris-

mätningen mot kontrollpunken där uP1 beräknas med formel 1 och uP2 tas direkt ur Trimble Business 

Center. 

För att avgöra om Rufris-mätningen avviker från kontrollmätningen (statisk GNSS-mätning) ställer vi 

upp en tolerans. Vi väljer tolerans enligt HMK (Handbok i mät och kartfrågor)(Lantmäteriet, 2013) 

som använder 95% täckningsgrad: 

                    (4) 

där resultatet benämns tolerans, i nutida nomenklatur utökad mätosäkerhet. Om avvikelsen mellan 

Rufris-mätningen och den statiska inmätningen överskrider toleransen, betraktas avvikelsen som 

signifikant. 
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4 Resultat 
I tabell 1 visas standardosäkerheterna radiellt i plan respektive i höjd för de statiska mätningarna. 

Tabell 1: Standardosäkerhet för statisk mätning[m] 

 

 

I tabell 2 visas standardosäkerheterna för Rufris-etableringarna i plan respektive höjd. 

Tabell 2: Standardosäkerhet Rufris-etablering[m] 

  Plan(m) Elevation(m) 

swepark1 0.0036 0.003 

swepark2 0.0022 0.002 

swepark3 0.0028 0.004 

swepark4 0.0028 0.003 

swepark5 0.0028 0.002 

swefor1 0.0042 0.007 

swefor2 0.0036 0.005 

swefor3 0.0269 0.017 

swefor4 0.0042 0.003 

swebib1 0.0032 0.002 

swebib4 0.0050 0.009 

swebib5 0.0036 0.003 

 

Nedan följer två exempel på mätningar med Rufris. Resten av mätningarna finns sedan bifogade i 

bilagorna. 

 

  

  Plan(m) Elevation(m) 

stapark1 0.002 0.002 

stapark2 0.001 0.002 

stapark3 0.002 0.002 

stafor1 0.010 0.010 

stafor2 0.011 0.018 

stafor3 0.004 0.005 

stabib1 0.006 0.010 

stabib2 0.008 0.010 

stabib3 0.003 0.006 

http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1353
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1346
http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1339
http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1330
http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1334
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1330
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1339
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1334
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Swepark1 
I tabell 3 visas differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i plan, dess tolerans (Formel 

4) samt om differensen ligger inom toleransen eller är signifikant avvikande. Vi ser att för område 

stapark3 har toleransen överskridits, dvs. vi kan konstatera en signifikant skillnad mellan 

kontrollmätningen och Rufris-mätningen. 

Tabell 3: Tabell över differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i plan, dess tolerans (Formel 4) samt om 
differensen ligger inom toleransen eller om den är signifikant avvikande. 

Plan Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stapark1 0.011 0.008 0.003 Signifikant avvikande 

stapark2 0.006 0.007 -0.001 Inom Tolerans 

stapark3 0.026 0.009 0.017 Signifikant avvikande 

 

I tabell 4 visas samma sak som i tabell 3 fast för höjd istället för plan. Vi kan konstatera att toleransen 

i detta fall överskridits för alla tre områden. 

Tabell 4: Tabell över differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om 
differensen ligger inom toleransen eller om den är signifikant avvikande. 

Elevation Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stapark1 0.040 0.004 0.036 Signifikant avvikande 

stapark2 0.045 0.004 0.041 Signifikant avvikande 

stapark3 0.045 0.004 0.041 Signifikant avvikande 

 

 I figur 10 visas en bild över spridningen av gemensamma punkter för Rufris-etableringen. 

http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1353
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1346
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1353
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1346
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Figur 10: Spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där Lp100-114 är de gemensamma punkterna och 
swepark1 är totalstationens placering. 

 

Swepark2 
I tabell 5 visas differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i plan, dess tolerans (Formel 

4) samt om differensen ligger inom toleransen eller är signifikant avvikande. Vi ser att för områdena 

stapark2 och stapark3 har toleranserna överskridits, dvs. vi kan konstatera en signifikant skillnad 

mellan kontrollmätningarna och Rufris-mätningarna. 

Tabell 5: Tabell över differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i plan, dess tolerans (Formel 4) samt om 
differensen ligger inom toleransen eller om den är signifikant avvikande. 

Plan Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stapark1 0.001 0.008 -0.007 Inom Tolerans 

stapark2 0.018 0.007 0.011 Signifikant avvikande 

stapark3 0.046 0.009 0.037 Signifikant avvikande 

 

I tabell 6 visas samma sak som i tabell 5 fast för höjd istället för plan. Vi kan konstatera att toleransen 

i detta fall överskridits för alla tre områden. 

http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1353
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1346
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Tabell 6: Tabell över differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i elevation, dess tolerans (Formel 4) samt om 
differensen ligger inom toleransen eller om den är signifikant avvikande.. 

Elevation Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stapark1 0.044 0.004 0.040 Signifikant avvikande 

stapark2 0.049 0.004 0.045 Signifikant avvikande 

stapark3 0.049 0.004 0.045 Signifikant avvikande 

 

I figur 11 visas en bild över spridningen av gemensamma punkter för Rufris-etableringen. 

 

 

Figur 11: Spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där Lp200-214 är de gemensamma punkterna och 
swepark2 är totalstationens placering. 

Mer utförlig bakgrundsdata för beräkningar finns i bilaga 1-.3. Resultatet förresterade 10 

stationsetableringar finns i bilaga 4. I bilaga 5 finns bilder från varje stationsetablering åt varje 

väderstreck och i bilaga 6 finns bilder som visar spridningen av gemensamma punkter i Google Maps 

för samtliga tolv stationsetableringar. 

  

http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1353
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1346
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5 Analys & Diskussion 
Det vi kan se utifrån resultaten är att mätningarna med Rufris, i majoriteten av fallen, avviker 

signifikant mot de statiska mätningarna. Detta beror på en mängd faktorer som kommer att 

redogöras för nedan. Det finns även flera Rufris-mätningar som är inom toleranserna och dessutom 

är standardosäkerheten i de flesta Rufris-etableringar låga (se tabell 2). 

Jämför vi rekommendationerna från Lantmäteriet(2013) och Horemuz(2008), som illustreras i figur 1 

och 2, så insåg vi att tillämpningen av att ha tre punkter som innesluter mätområdet var något som 

var lättare sagt än gjort. I L-parken fanns det möjlighet till det men vid Försvarshögskolan och 

bibloteket var sikten mer begränsad, varför det var betydligt enklare att tillämpa Horemuz(2008) 

metod, se figur 2.  

De statiska mätningarna gjordes på stativ som centrerades över en punkt, medan Rufris mätningarna 

gjordes med mätstav som horisonterades för hand på samma punkt medan mätningen 

gemomfördes. Om vi istället hade med en prisma centrerat ett stativ över kontrollpunkterna när 

dessa mättes in med den etablerade totalstationen kanske skillnaderna hade blivit mindre.  

Programvaran för Rufris i Trimbles handdator var stundtals ett problem innan man vande sig vid hur 

det fungerade på ett korrekt sätt. Vi var tvungna att skriva ett nytt namn för varje ny punkt man 

använde för Rufris-etableringen vilket borde kunna gjorts bättre när gränssnittet för programmet 

togs fram. Det skulle t.ex. vara praktiskt att kunna ha inställningar som gör det möjligt att välja om 

programmet ska döpa punkter efter vad föregående punkt döpts till och på så sätt underlätta för 

användaren. Problemet med att döpa varje ny punkt som användes för etableringen var som mest 

påtagligt under den första tiden av mätningarna då klimatet utomhus inte var det optimala för 

utomhusaktivitet. Allt knappande på handdatorn ledde under den här tiden till mycket kalla fingrar 

och en del frustration. 

Ett annat problem som vi fann hos programvaran var dess begränsning av antalet gemensamma 

punkter vilket hade en maxgräns på 25 punkter. Eftersom antalet gemensamma punkter bidrar till 

den realtidsuppdaterade stationen är detta ett stort hinder i programvaran. Detta ledde till att vi inte 

kunde genomföra någon jämförelse i studien med en etablering som gjorts med väldigt många 

punkter.   

Tidsmässigt märkte vi ganska fort att de olika miljöerna påverkade Rufris-mätningarna. I L-parken 

kunde en etablering genomföras på ca 15-20 min medan det vid biblioteket kunde ta upp emot 40 

minuter. Anledningen till detta är givetvis den begränsade åtkomsten av satellitsignaler som området 

kring uppställningsplatsen vid biblioteket gav upphov till. Vi behövde gå en ganska lång sträcka från 

totalstationen för att hitta platser där mätning med GNSS var möjlig. Detta gör att om en Rufris-

etablering ska göras i en blockerad miljö måste det tas hänsyn till vilka platser som totalstationen kan 

se från sin position om GNSS ska kunna användas vid etableringen. Eftersom detta begränsar 

totalstationens positionering kan man undra om begreppet ”fri station” verkligen är att föredra i 

detta fall. 

Allteftersom arbetet med projektet fortskred blev vi alltmer medvetna om hur mycket begränsningar 

vi var tvungna att göra för att hinna med i tidplanen. Att mäta och sedan analysera och bearbeta 

mätdata tar lång tid och det är lätt att underskatta exakt hur lång tid det ska ta. Framförallt riskerar 

tiden att rinna iväg när nya metoder och instrument ska läras in och testas. Tanken från början var 
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att ta fram en arbetsmetod för Rufris, men detta lämnades då tiden ansågs för knapp. Istället 

begränsade vi projektet till tre olika miljöer där sedan resultaten från dessa tre kunde analyseras och 

jämföras. 
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6 Slutsats 
I de områden där tillgängligheten av satellitsignaler är begränsad, tappar Rufris lite av sin effektivitet 

då det kan vara tidskrävande att hitta platser där en god åtkomst av satellitsignaler kan erhållas. I 

dessa områden är det att föredra att etablera en station med hjälp av kända punkter ifall de finns. 

Rufris-metoden är utmärkt jämfört med statiska mätningar i områden där det saknas på marken 

markerade punkter, framförallt om programvaran skulle bli mer anpassad, till kraven på effektivitet. 

En Rufris-etablering skulle gå betydligt snabbare att göra än en statisk mätning som sedan behöver 

bearbetas i efterhand.  

Det finns dock anledning att studera Rufris vidare då denna undersökning är väldigt begränsad. De 

tre områdena vi använde oss av hade alla ganska mycket störningar i form av t.ex. hus och träd. Dock 

märktes ändå en skillnad i noggrannhet på mätningarna i en miljö med lite bättre åtkomst av 

satellitsignaler (L-parken) än i ett sämre område (biblioteket). Man kan tänka sig miljöer då metoden 

kan vara väldigt effektiv t.ex. på ett byggplatsområde beläget på en öppen yta, men i stadsmiljö är 

den svårhanterlig och behöver testas mer noggrant och djupare.  
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8 Bilagor 
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Bilaga 1 Koordinater Statiska Mätningar 
    

[m] 

  Öst (m) 
Standardosäkerhet 

öst (m) Norr (m) 
Standardosäkerhet 

norr (m) Elevation (m) 
Standardosäkerhet 

elevation (m) 

stapark1 

153920.054 0.0014 6581730.255 0.0014 34.049 0.002 

stapark2 

153918.910 0.0007 6581743.838 0.0007 32.746 0.002 

stapark3 

153867.079 0.0014 6581734.686 0.0014 34.110 0.002 

stafor1 

153898.491 0.0071 6581525.224 0.0071 34.947 0.010 

stafor2 

153916.485 0.0078 6581477.117 0.0078 33.801 0.018 

stafor3 

153930.052 0.0028 6581455.164 0.0028 32.920 0.005 

stabib1 

154189.418 0.0042 6581563.562 0.0042 36.196 0.010 

stabib2 

154131.223 0.0057 6581477.424 0.0057 37.693 0.010 

stabib3 

154121.086 0.0021 6581471.083 0.0021 37.475 0.006 

http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1353
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1346
http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1339
http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1330
http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1334
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1330
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1339
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1334
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Bilaga 2 Koordinater Rufris-etablering 
[m] 

L-parken Östlig Nordlig Elevation 

swepark1 153904.802 6581726.16 36.017 

Standardosäkerhet swepark1 0.003 0.002 0.003 

swepark2 153904.81 6581726.16 36.021 

Standardosäkerhet swepark2 0.002 0.001 0.002 

swepark3 153904.802 6581726.16 36.022 

Standardosäkerhet swepark3 0.002 0.002 0.004 

swepark4 153904.802 6581726.16 36.017 

Standardosäkerhet swepark4 0.002 0.002 0.003 

swepark5 153902.001 6581724.42 35.866 

Standardosäkerhet swepark5 0.002 0.002 0.002 

    
Försvarshögskolan Östlig Nordlig Elevation 

swefor1 153924.675 6581484.96 36.547 

Standardosäkerhet swefor1 0.003 0.003 0.007 

swefor2 153924.659 6581484.96 36.558 

Standardosäkerhet swefor2 0.002 0.003 0.005 

swefor3 153924.656 6581485.01 36.588 

Standardosäkerhet swefor3 0.019 0.019 0.017 

swefor4 153924.664 6581484.96 36.553 

Standardosäkerhet swefor4 0.003 0.003 0.003 

    
Bibloteket Östlig Nordlig Elevation 

swebib1 154181.729 6581459.59 38.073 

Standardosäkerhet swebib1 0.003 0.001 0.002 

swebib4 154181.727 6581459.6 38.056 

Standardosäkerhet swebib4 0.004 0.003 0.009 

swebib5 154181.732 6581459.59 38.08 

Standardosäkerhet swebib5 0.003 0.002 0.003 
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Bilaga 3 Mätning mot kontrollpunker Rufris 
 

L-parken 
swepark1 Lp100-1 Diff mot kontrollpunkt Lp100-2 Diff mot kontrollpunkt Lp100-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

153920.062 0.008 153918.904 -0.006 153867.095 0.016 

Northing 

6581730.263 0.008 6581743.838 0.000 6581734.666 -0.020 

Elevation 

34.089 0.040 32.791 0.045 34.155 0.045 

         

swepark2 Lp200-1 Diff mot kontrollpunkt Lp200-2 Diff mot kontrollpunkt Lp200-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

153920.053 -0.001 153918.928 0.018 153867.097 0.018 

Northing 

6581730.254 -0.001 6581743.841 0.003 6581734.728 0.042 

Elevation 

34.093 0.044 32.795 0.049 34.159 0.049 

         

swepark3 Lp300-1 Diff mot kontrollpunkt Lp300-2 Diff mot kontrollpunkt Lp300-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

153920.041 -0.013 153918.924 0.014 153867.070 -0.009 

Northing 

6581730.253 -0.002 6581743.853 0.015 6581734.693 0.007 

Elevation 

34.094 0.045 32.796 0.050 34.160 0.050 

         

swepark4 Lp400-1 Diff mot kontrollpunkt Lp400-2 Diff mot kontrollpunkt Lp400-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

153920.034 -0.020 153918.916 0.006 153867.084 0.005 

Northing 

6581730.259 0.004 6581743.848 0.010 6581734.698 0.012 

Elevation 

34.089 0.040 32.791 0.045 34.155 0.045 

         

swepark5 Lp500-1 Diff mot kontrollpunkt Lp500-2 Diff mot kontrollpunkt Lp500-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

153920.038 -0.016 153918.923 0.013 153867.063 -0.016 

Northing 

6581730.247 -0.008 6581743.848 0.010 6581734.669 -0.017 

Elevation 

34.084 0.035 32.787 0.041 34.150 0.040 
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Försvarshögskolan 
swefor1 f100-1 Diff mot kontrollpunkt f100-2 Diff mot kontrollpunkt f100-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

153898.542 0.051 153916.488 0.003 153930.055 0.003 

Northing 

6581525.251 0.027 6581477.121 0.004 6581455.159 -0.005 

Elevation 

34.915 -0.032 33.824 0.023 32.967 0.047 

         

swefor2 f200-1 Diff mot kontrollpunkt f200-2 Diff mot kontrollpunkt f200-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

153898.511 0.020 153916.476 -0.009 153930.064 0.012 

Northing 

6581525.242 0.018 6581477.112 -0.005 6581455.186 0.022 

Elevation 

34.925 -0.022 33.834 0.033 32.977 0.057 

         

swefor3 f300-1 Diff mot kontrollpunkt f300-2 Diff mot kontrollpunkt f300-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

153898.516 0.025 153916.487 0.002 153930.040 -0.012 

Northing 

6581525.283 0.059 6581477.189 0.072 6581455.229 0.065 

Elevation 

34.955 0.008 33.865 0.064 33.008 0.088 

         

swefor4 f400-1 Diff mot kontrollpunkt f400-2 Diff mot kontrollpunkt f400-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

153898.492 0.001 153916.488 0.003 153930.068 0.016 

Northing 

6581525.248 0.024 6581477.115 -0.002 6581455.172 0.008 

Elevation 

34.920 -0.027 33.830 0.029 32.973 0.053 
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Bibloteket 
swebib1 b100-1 Diff mot kontrollpunkt b100-2 Diff mot kontrollpunkt b100-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

154189.462 0.044 154131.206 -0.017 154121.076 -0.010 

Northing 

6581563.616 0.054 6581477.443 0.019 6581471.103 0.020 

Elevation 

36.153 -0.043 37.744 0.051 37.513 0.038 

         

swebib4 b400-1 Diff mot kontrollpunkt b400-2 Diff mot kontrollpunkt b400-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

154189.452 0.034 154131.202 -0.021 154121.075 -0.011 

Northing 

6581563.619 0.057 6581477.433 0.009 6581471.105 0.022 

Elevation 

36.135 -0.061 37.726 0.033 37.495 0.020 

         

swebib5 b500-1 Diff mot kontrollpunkt b500-2 Diff mot kontrollpunkt b500-3 Diff mot kontrollpunkt 

Easting 

154189.455 0.037 154131.207 -0.016 154121.087 0.001 

Northing 

6581563.614 0.052 6581477.440 0.016 6581471.091 0.008 

Elevation 

36.157 -0.039 37.750 0.057 37.519 0.044 
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Bilaga 4 Resultat 

Swepark3 
Plan     

 Diff (m) Tolerans (m) Diff –Tolerans (m)  

stapark1 0.013 0.008 0.005 Signifikant avvikande 

stapark2 0.021 0.007 0.013 Signifikant avvikande 

stapark3 0.011 0.009 0.002 Signifikant avvikande 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stapark1 0.045 0.004 0.041 Signifikant avvikande 

stapark2 0.050 0.004 0.046 Signifikant avvikande 

stapark3 0.050 0.004 0.046 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

Lp300-314 är de gemensamma punkterna och swepark3 är totalstationens placering. 

  

http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1353
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Swepark4 
Plan     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stapark1 0.020 0.008 0.012 Signifikant avvikande 

stapark2 0.012 0.007 0.004 Signifikant avvikande 

stapark3 0.013 0.009 0.004 Signifikant avvikande 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stapark1 0.040 0.004 0.036 Signifikant avvikande 

stapark2 0.045 0.004 0.041 Signifikant avvikande 

stapark3 0.045 0.004 0.041 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

Lp400-415 är de gemensamma punkterna och swepark4 är totalstationens placering. 

  

http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1353
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Swepark5 
Plan     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stapark1 0.018 0.008 0.010 Signifikant avvikande 

stapark2 0.016 0.007 0.009 Signifikant avvikande 

stapark3 0.023 0.009 0.014 Signifikant avvikande 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stapark1 0.035 0.004 0.031 Signifikant avvikande 

stapark2 0.041 0.004 0.037 Signifikant avvikande 

stapark3 0.040 0.004 0.036 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

Lp500-524 är de gemensamma punkterna och swepark5 är totalstationens placering. 

  

http://localhost:53609/?Project=5cb0e922-a0ab-4aa2-896a-5fb566f8934d&SerialNumber=1341
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Swefor1 

Plan     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stafor1 0.058 0.022 0.036 Signifikant avvikande 

stafor2 0.005 0.007 -0.002 Inom Tolerans 

stafor3 0.006 0.011 -0.005 Inom Tolerans 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stafor1 0.032 0.020 0.012 Signifikant avvikande 

stafor2 0.023 0.036 -0.013 Inom Tolerans 

stafor3 0.047 0.010 0.037 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

f100-124 är de gemensamma punkterna och swefor1 är totalstationens placering. 

 

  

http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1339
http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1330
http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1334
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Swefor2 

Plan     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stafor1 0.027 0.022 0.005 Signifikant avvikande 

stafor2 0.010 0.007 0.003 Signifikant avvikande 

stafor3 0.025 0.011 0.014 Signifikant avvikande 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stafor1 0.022 0.020 0.002 Signifikant avvikande 

stafor2 0.033 0.036 -0.003 Inom Tolerans 

stafor3 0.057 0.010 0.047 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

f200-224 är de gemensamma punkterna och swefor2 är totalstationens placering. 

 

  

http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1339
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Swefor3 

Plan     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stafor1 0.064 0.022 0.043 Signifikant avvikande 

stafor2 0.072 0.007 0.065 Signifikant avvikande 

stafor3 0.066 0.011 0.055 Signifikant avvikande 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stafor1 0.008 0.020 -0.012 Inom Tolerans 

stafor2 0.064 0.036 0.028 Signifikant avvikande 

stafor3 0.088 0.010 0.078 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

f300-325 är de gemensamma punkterna och swefor3 är totalstationens placering. 

 

  

http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1339
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Swefor4 

Plan     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stafor1 0.024 0.022 0.002 Signifikant avvikande 

stafor2 0.004 0.007 -0.004 Inom Tolerans 

stafor3 0.018 0.011 0.007 Signifikant avvikande 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stafor1 0.027 0.020 0.007 Signifikant avvikande 

stafor2 0.029 0.036 -0.007 Inom Tolerans 

stafor3 0.053 0.010 0.043 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

f400-424 är de gemensamma punkterna och swefor4 är totalstationens placering. 

 

  

http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1339
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http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1334
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http://localhost:52461/?Project=2293a25d-d16e-48d6-92e9-df265bdcc44b&SerialNumber=1334
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Swebib1 
Plan     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stabib1 0.070 0.014 0.055 Signifikant avvikande 

stabib2 0.025 0.018 0.008 Signifikant avvikande 

stabib3 0.022 0.010 0.012 Signifikant avvikande 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stabib1 0.043 0.020 0.023 Signifikant avvikande 

stabib2 0.051 0.020 0.031 Signifikant avvikande 

stabib3 0.038 0.012 0.026 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

b100-124 är de gemensamma punkterna och swebib1 är totalstationens placering. 

  

http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1330
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1339
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1334
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1330
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1339
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1334
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Swebib4 

Plan     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stabib1 0.066 0.014 0.052 Signifikant avvikande 

stabib2 0.023 0.018 0.005 Signifikant avvikande 

stabib3 0.025 0.010 0.015 Signifikant avvikande 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stabib1 0.061 0.020 0.041 Signifikant avvikande 

stabib2 0.033 0.020 0.013 Signifikant avvikande 

stabib3 0.020 0.012 0.008 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

b400-420 är de gemensamma punkterna och swebib4 är totalstationens placering. 

 

  

http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1330
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1339
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1334
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1330
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1339
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1334
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Swebib5 

Plan     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stabib1 0.064 0.014 0.049 Signifikant avvikande 

stabib2 0.023 0.018 0.005 Signifikant avvikande 

stabib3 0.008 0.010 -0.002 Inom Tolerans 

Elevation     

 Diff(m) Tolerans(m) Diff  Tolerans(m)  

stabib1 0.039 0.020 0.019 Signifikant avvikande 

stabib2 0.057 0.020 0.037 Signifikant avvikande 

stabib3 0.044 0.012 0.032 Signifikant avvikande 

 

Här ovan kan vi se två tabeller som visar differensen mellan Rufris-etablering och statisk mätning i 

plan och höjd, dess tolerans (Formel 4) samt om differensen ligger inom toleransen eller om den är 

signifikant avvikande. Nedan ser vi spridningen av gemensamma punkter vi Rufris-etablering där 

b500-524 är de gemensamma punkterna och swebib5 är totalstationens placering. 

 

  

http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1330
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1339
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1334
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1330
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1339
http://localhost:53662/?Project=8de57300-405c-4f4a-a039-2eb0b75d17e9&SerialNumber=1334
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Bilaga 5 Riktningsfoto från totalstation 
Nedan följder bilder åt varje väderstreck för de tre olika områdena. 
L-parken 

 

  

Norr 

Öst Väst 

Syd 
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Försvarshögskolan 

 

 

 

  

Norr 

Öst Väst 

Syd 
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Bibloteket 

 

  

Norr 

Öst Väst 

Syd 



 

38 
 

Bilaga 6 Rufrisetableringar med miljö 
Nedan följer georefererade bilder med spridningen för varje stationsetablering. För att se förklaring 
på de olika variablerna, se bilaga 4. 

Swepark1 

 

Swepark2 
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Swepark3 

 

Swepark4 
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Swepark3 
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Swefor1 
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Swefor2 
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Swefor3 
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Swefor4 
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Swebib1 
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Swebib4 
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Swebib5 

 


