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Forord
Etter henvendelse fra Landkart-divisjonen ble Geodesidivisjonen bedt om å bestemme en del
riksrøyser, beliggende i Østfolds søndre del, i koordinatsystemet Euref89 med geodetisk
nøyaktighet. Samtidig ble det ønsket, om mulig, å finne størrelsen på eventuelle forskjeller
mellom den svenske og norske realiseringen av referanserammen Euref89 i området.
På denne bakgrunn ble det utarbeidet en observasjonsplan av geodet Trond Espelund, etter en
kort rekognoseringstur i felten, der god nett forbindelse mellom svenske og norske
grunnlagspunkter også ble tatt hensyn til.
Målinger
Målingene ble utført med Ashtech Z-Surveyor med Dorne Margolin Ashtech antenner. Alle
treføttene ble nøye kalibrert på forhånd. GPS data ble logget med 30 sekunders epoker og alle
synlige satellitter over 5 grader ble logget.
I de fleste stasjoner er det samlet data gjennom hele natten. Dette gir oss store valgmuligheter
under beregningen av uavhengige vektorkombinasjoner. Det ble stasjonert i flere sentrale
grunnlagspunkter gjennom hele kampanjen, hvilket gir oss muligheter for uavhengige
dataanalyser ved bruk av geodesiens Gipsy program og presis punktberegning.
Feltmålingene foregikk fra mandag 21 oktober til og med lørdag 26 oktober. Dessverre ble
feltarbeidet sinket og vanskeliggjort på grunn av nesten uavbrutt regn. Det ble observert i 9
grenserøyser og 12 grunnlagspunkter.
Beregning
Det ble regnet 67 uavhengige vektorer i området med AOSS (Ashtech Office Suite for
Survey). Alle vektorene er regnet som L1 løsninger med fix-løsning. Vektorene ble testet med
trekantsummering, og dårligste trekantpresisjon ble 5,5 ppm. De fleste trekantpresisjonene lå
mellom 1-3 ppm, hvilket tyder på gode GPS-data.
Det ble kjørt en utjevning med H38T0040 Rødklevmyr som grunnlag for å sjekke de svenske
punktene. Det synes å være en systematisk forskjell mellom den norske og svenske
realiseringen av Euref89 i området på 10-15 mm i nord og 35-40 mm i øst. Det svenske nettet
ligger lenger sør og vest. I høyde fant vi ingen systematisk forskjell.
Som en endelig utjevning ble 6 norske og 6 svenske punkter brukt som grunnlag. De norske
grunnlagspunktene er H37T0009 Bjørnerødpiggen, H37T0308 Grensemerke D 02, H38T0010
Solhøyberget, H38T0024 Gåssen, H38T0040 Rødklevmyr, H38T0042 Enningdalen. Svenske
grunnlagspunkter er 791621 Porsås, 791701.2 Farlighögen, 7907890 Hämmen, 7908990
Allemarken, 7918290 Högen og 7919290 Gunnarsbyn.
Resultat
På grunn av forskjellen mellom det svenske og norske nettet er det innført en liten tvang i
utjevningen. I grunnriss ligger standardavviket mellom 8 - 43 mm, i høyde mellom 14 – 58
mm.
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Koordinater i Euref89 UTM - sone 32 i meter
Riksrøys

Nord

Øst

RRB sikr.bolt I
RRC sikr.bolt I
RRD sikr.bolt I
RRDA sikr.bolt II
RRE sikr.bolt II
RRF sikr.bolt I
RRG sikr.bolt II.
RRI sikr.bolt I
RRKBc sikr.bolt I

6540493.313
6539661.979
6537364.634
6536421.805
6536098.404
6535216.205
6533360.269
6530370.255
6530813.867

641222.693
641557.079
641486.969
641629.199
641664.113
641782.038
641436.923
641799.141
649242.019

Ellipsoidisk
høyde
226.133
230.010
233.602
165.797
188.768
232.050
197.223
187.829
204.499

Ortometrisk
høyde
189.727
193.621
197.226
129.434
152.409
195.702
160.877
151.522
168.449

Resultatet fra beregningen i AOSS og riss følger vedlagt.
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