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Sammanfattning 

På kommunala lantmäterimyndigheter där man utför mätuppdrag i egen regi 
står man inför frågan om hur stor del av mätverksamheten som kan utföras 
med endast Real Time Kinematic (RTK), närmare bestämt nätverks-RTK. En 
väg till att finna svaret på den frågan är att undersöka om det fortfarande finns 
behov av traditionell RTK där korrektioner erhålls från en egen referensstation 
som inte är ansluten till ett nätverk av referensstationer så som lantmäteriets 
tjänst SWEPOS.  

I rapporten kommer prestandan på de båda mätmetoderna traditionell RTK 
och nätverks-RTK att ställas mot varandra. Syftet är att se vilken metod som 
fungerar bäst men också att se vilken metod som är mest rationell med 
avseende på tids- och kostnadsbesparing. Rapportens utgångspunkt är de 
förhållanden som råder i Skellefteå kommun och verksamheten på 
kommunens lantmäteriavdelning där man står inför ett större inköp av nya 
mätinstrument.  

Genom en fältundersökning samt observationer i samband med denna rapport 
har författaren utvärderat nyttan av respektive mätmetod. Fältundersökningen 
har skett på fem platser i Skellefteå kommun med fokus på tätorten samt 
kustlandet där de flesta av lantmäteriavdelningens mätuppdrag utförs. 
Undersökningen har gjorts under sådana förhållanden att de kan betraktas 
som gynnsamma för traditionell RTK även om det inte hörde till 
ursprungsplanen. 

Med hjälp av statistik kan insamlad data analyseras och jämföras. Det visade 
sig att traditionell RTK har något bättre precision med en standardavvikelse på 
3 mm i plan jämfört med 7 mm för nätverks-RTK samt 15 mm i höjd jämfört 
med 18 mm för nätverks-RTK, detta med en säkerhet på 68 %. Ett tvåsidigt t-
test med 95 % konfidensintervall bekräftar skillnaden. Systematiska fel 
förekommer vid mätning med båda mätmetoderna men en skillnad i 
noggrannhet kan inte fastställas med god säkerhet. Det är sedan tidigare känt, 
genom föregående undersökningar, att mätosäkerheten vid mätning med 
traditionell RTK är beroende av avståndet till referensstationen. Vid längre 
avstånd från referensstationen kan nätverks-RTK ge bättre resultat än 
traditionell RTK. Vid vilket avstånd detta sker varierar mellan olika 
undersökningar men en skillnad kan börja märkas redan vid 2,5 km från 
referensstationen. Detta har inte kartlagts inom ramarna av denna utvärdering. 
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Processen som satellitmottagaren går igenom när den söker position med 
centimeternoggrannhet kallas initiering. Inledningsvis var planen att, som en 
del i utvärderingen, undersöka om någon mätmetod gick igenom denna 
process snabbare eller med färre misslyckade försök.  Eventuella skillnader 
hade kunnat innebära en fördel i tidsbesparing vid användning av någon av 
mätmetoderna. Det visade sig att initieringstiderna var så korta för båda 
mätmetoderna att protokollföring av initieringstider bedömdes vara onödigt då 
tiderna inte var av praktisk betydande storlek. Endast ett fåtal gånger 
misslyckades en initiering.  

En del av de data som har samlats bedömdes vara avvikande, det handlar om 
data från mätningar med traditionell RTK. En möjlig orsak kan vara att ett 
stativ har råkat ut för en sättning till följd av bristande rutiner. De mätdata som 
bedömdes vara avvikande sorterades således bort.  

Vid mätning i närheten av referensstationen uppnås i regel bättre resultat med 
traditionell RTK samtidigt som den mänskliga inblandningen som krävs vid 
etablering av referensstation medför en ökad risk för systematiska fel. Vid 
mätning med traditionell RTK krävs dessutom en referenspunkt av hög kvalitet 
i närområdet. Mätning med nätverks-RTK påverkas inte av 
referensstationernas avstånd från användaren. Referenspunkterna i RTK-
nätverket kontrolleras ständigt mot varandra, på så sätt säkerställs god 
kvalitet.    

Traditionell RTK medför att ett större antal satellitmottagare måste köpas in 
vilket innebär en kostnad. Samtidigt måste den som vill nyttja SWEPOS RTK-
tjänst betala en abonnemangsavgift på upp till 15 000 kr årligen för varje 
anslutet GSM-nummer. Varje enskild organisation måste ta ställning till detta 
utifrån rådande förutsättningar. 

Författarens slutsats är att den extra precision som kan uppnås med 
traditionell RTK inte behövs i de tillämpningar där mätning med Global 
Navigation Satellite Systems (GNSS) är aktuellt, dessutom finns en 
kostnadsskillnad att ta ställning till.
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Abstract 

The municipal landscape surveying authorities is facing the question whether 
all surveying operations can be done exclusively using Real Time Kinematic 
(RTK) network surveying. Sweden has a nationwide network of RTK reference 
stations called SWEPOS that is maintained by the national landscape 
surveying authorities Lantmäteriet.  

This work is an evaluation of differences in performance between traditional 
RTK surveying and surveying using the nationwide RTK network. The most 
rational in costs and time consumption is also evaluated. The work is planned 
with the conditions and the daily surveying activities at the landscape 
surveying authorities of the municipality of Skellefteå in mind. The municipal 
landscape surveying authorities in Skellefteå stands before a mayor purchase 
of new surveying equipment in the autumn of 2013 and therefore an 
evaluation of different options is needed. 

Through a field experiment and observations during this experiment the author 
aims at determining the different traits separating the surveying methods.  The 
experiment has taken place at five different places in the municipality of 
Skellefteå with a focus on the urban parts as well as the surrounding coastline. 
This is where the majority of the daily surveying takes place. The conditions of 
the field experiment can be viewed as favorable towards traditional RTK 
surveying; however that was the intension at the beginning of the project.  

The collected data can be analyzed and compared through mathematical 
statistics. The results shows a better precision in traditional RTK surveying 
with a standard deviation in absolute values of 3 mm in plane coordinates 
compared to the 7 mm when using the RTK network. The difference in 
elevation measurements were smaller with a standard deviation of 15 mm for 
traditional RTK compared to 18 mm using the RTK network, both with a 68 % 
level of assurance. A two sample t-test confirms these differences with a 95 % 
level of assurance. Both surveying methods suffer from systematic errors 
however no difference in accuracy can be proven. It is known through 
previous evaluations that traditional RTK looses performance as the distance 
to the reference station increases. This loss of performance starts can start to 
occur at 2.5 km from the reference station. This effect however has not been 
tested in this particular evaluation.  

At first the author planned to compare the time a satellite receiver needs to 
achieve centimeter accuracy to see if any difference between the two methods 
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of surveying could be noticed. This was discontinued early when the 
measured times were too short to be of any practical importance. Also the 
process of achieving centimeter accuracy only failed a few times during the 
experiment, no method seemed to fail more than the other. 

Some of the data collected with traditional RTK was considered to be deviant 
and had to be discarded. A plausible explanation to this faulty data is that the 
reference stations tripod had moved during surveying. This may be due to 
inadequate procedures. Traditional RTK surveying tend to give better results 
while surveying close to the reference station at the same time as the human 
involvement needed to get started involves a risk of systematical errors. 
Traditional RTK also demands a high quality point of reference in proximity to 
the area being surveyed. Network RTK surveying is not affected by the 
distance to its reference stations, also the points of reference in the RTK 
network are compared to each other in real time to guarantee high quality 
reference data. 

Using traditional RTK surveying often demands a larger number of satellite 
receivers to be bough, this results in a cost that varies with the number of the 
receivers needed and the specific model that is chosen to be invested in. 
Meanwhile the RTK network service SWEPOS demands an annual 
subscription up to 15 000 SEK per GSM number. Each individual organization 
needs to take this into consideration to find the best solution to suit their needs 
and budget. 

The author can not recommend considering traditional RTK for future 
purchases. The extra precision obtained with traditional RTK surveying is not 
needed and the cost of the extra satellite receivers needed for this technique 
is thus not motivated. 
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Förkortningar och begreppsförklaringar 

Rover En handhållen satellitmottagare som används vid mätning 
med centimeterprecision.  

Bas Eller referensstation. En satellitmottagare med känd position 
som utgör referens vid RTK-mätning. Kan finnas enskild eller 
ingående i ett nätverk av referensstationer. Skickar 
korrigeringar till rovermottagaren. 

RTK Real Time Kinematic. Mätning med hjälp av satellit med 
möjlighet att erhålla mätresultat på centimeternivå i realtid.  

Nätverks-RTK Ett nätverk av referensstationer som skickar korrigeringar till 
rovermottagaren vid mätning med centimeterprecision. 

Traditionell RTK En ensam satellitmottagare används som referens vid 
mätning med centimeterprecision. 

GNSS Ett samlingsnamn för globala satellitbaserade 
navigationssystem. Global Navigation Satellite Systems. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

En fråga som många kommunala lantmäterimyndigheter nu står inför är hur 
stor del av deras mätverksamhet som kan utföras enbart med nätverks-RTK. 
På Skellefteå kommuns lantmäteriavdelning står man dessutom inför ett större 
inköp av ny mätutrustning för GNSS-mätning vilket har gjort frågan än mer 
aktuell. Den här rapporten kommer att försöka finna svar på om mätning med 
egen bas/referensstation kan ersättas helt av mätning med nätverks-RTK. 
Redan idag används nätverks-RTK vid större delen av de mätuppdrag som 
utförs av Skellefteå kommuns lantmäteriavdelning.  

Nuvarande satellitmätningsutrustning upphandlades 2007 och det är den 
tredje uppsättningen av satellitmätningsutrustning som införskaffats av 
Skellefteå kommuns lantmäteriavdelning. Under hösten 2013 planerar man att 
göra en upphandling av ny mätningsutrustning. 

1.2 Syfte 

Skellefteå kommuns lantmäteriavdelning har uttryckt önskemål att jämföra 
användning av nätverks-RTK med att erhålla korrektioner från egen 
referensstation, även kallad egen bas. De vill att undersökningen ska ge svar 
på om det finns för- eller nackdelar mellan de olika mätmetoderna i fråga om 
tidsåtgång, kostnad samt funktionalitet. 

Syftet med arbetet är att genom fältmätningar kunna visa på främst skillnader i 
mätosäkerhet. Det finns flera yttre faktorer som påverkar mätosäkerheten. Dit 
hör terrängen t.ex. skog, branta sluttningar eller stadsmiljö, dålig tillgång på 
satelliter eller otillräcklig GSM-täckning samt atmosfäriska störningar. Genom 
att utföra undersökningen på ett sådant sätt att samma förutsättningar kan 
antas råda för båda mätmetoderna kan vi se vilken metod som gett bäst 
resultat. 

Med hjälp av handhållen roverutrustning samt ännu en satellitmottagare som 
agerar referensstation ska kända punkter mätas in och på så sätt kan 
eventuella skillnader i mätresultat mellan de olika mätmetoderna kartläggas. 
Fältmätningarna kommer att ge en fingervisning om hur mycket tid som läggs 
på att etablera en egen referensstation inför ett mätuppdrag. I rapporten 
undersöks också om det finns betydande skillnader ur kostnadssynpunkt 
mellan de olika metoderna. 
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Lantmäteriavdelningen på Skellefteå kommun arbetar huvudsakligen med 
lantmäteriförrättningar och tillhörande fältmätningar men även med 
nybyggnadskartor, husutsättningar och diverse andra mätningsärenden. 
Därför söker man den mest rationella och kostnadsbesparande mätmetoden. 

Förhoppningarna är att undersökningen ska kunna användas som en del av 
underlaget till framtida beslut angående inköp av mätutrustning. 

1.3 Problemställning 

 Är någon mätmetod att föredra med avseende på mätosäkerhet och 

pålitlighet? 

 Är någon mätmetod att föredra med avseende på tid- och 

kostnadsbesparing? 

1.4 Avgränsningar 

Studien genomförs med fokus på rådande förhållanden i Skellefteå kommun. 
Försökspunkterna väljs på ett sådant sätt att det ska utgöra en bra 
representation för de mätningsförhållanden som råder i kommunen. 

De fältförsök som ligger till grund för delar av undersökningen äger rum enbart 
mellan januari och april då mätutrustningen är mer tillgänglig under vintern. 
Vidare är examensarbetes omfattning 20 veckor (30 högskolepoäng) och 
utförs under vårterminen 2013. 
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2 METOD 

2.1 Bearbetning av insamlad information 

När insamling av information har skett i ett forsknings- och utredningsarbete 
behöver informationen organiseras, komprimeras och bearbetas för att svara 
på de frågor som ställts. De metoder som finns är bland annat statistiska 
metoder för analys i numerisk form samt tolkning av texter. De statistiska 
metoderna som är mätbara kallas kvantitativa metoder och metoden för att 
bearbeta text är kvalitativa. Kvantitativ respektive kvalitativ metod bör endast 
beteckna egenskaper hos det data som samlats in för forskningsprojektet 
(Patel, 2011).  

Statistik är en vetenskap där man hanterar olika sätt att kvantitativt bearbeta 
information för att pröva tillförlitligheten.  Statistiken används också inom 
empiriska vetenskaper och i utredningsarbeten för att analysera data. Det 
finns två typer av statistik: deskriptiv statistik och hypotesprövande statistik 
(Patel, 2011).  

Den egenskap som studeras i en kvantitativ studie är alltid en variabel som 
kan ha olika egenskaper (Patel, 2011). Varje forskningsprojekt, oavsett 
begränsningar, inkluderar en eller flera variabler som forskaren manipulerar, 
observerar eller mäter. En variabel kan ta mer än en form eller ett värde. Om 
händelsen av intresse är statisk utan variation fungerar den inte som en 
forskningsvariabel, en variabel måste variera. Den stora uppgiften i mätning är 
att presentera forskningsvariablerna numeriskt. Det som kännetecknar 
kvantitativa variabler är ordning mellan mätvärden och ekvidistanta skalsteg. 
Det finns diskreta variabler och kontinuerliga variabler. Kontinuerliga variabler 
kan anta vilket värde som helst inom ett intervall där mätmetodens 
noggrannhet avgör hur indelningen blir, variabler som endast kan anta vissa 
värden, till exempel heltal, kallas diskreta variabler (Graziano, 2004. Patel, 
2011). 

Syftet med forskningen avgör om datainsamlingen ska vara kvantitativ eller 
kvalitativ. Den kvantitativa metoden kännetecknas av fysikaliska data och den 
kvalitativa av att det måste finnas förståelse och information om problemet 
innan forskningsfrågorna kan få sina svar (Backman, 1998). Detta arbete är 
kvantitativt då datainsamlingen består av att göra numeriska observationer 
och mätningar.   

Variabler kan befinna sig på fyra olika skalnivåer:  
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Nominalskala är en kvalitativ skala där mätvärdena ger en indelning i 
kategorier. Detta är den lägsta nivån för mätning som minst matchar 
nummersystemet. Nominal skala kan inte rangordnas från höga till låga 
värden och gör inga antaganden om lika måttenheter (Graziano A, 2004).   

Ordinalskala mäter en variabel i storleksordning men kan också vara en 
identitet. Skalan ger en relativ storleksordning och ger ingen information om 
skillnaderna mellan olika kategorier och led. Mätvärdena ger en rangordning 
men inget avstånd mellan mätvärdena (Graziano A, 2004). 

Intervallskala är där mätvärdena ger en rangordning där skillnader kan 
studeras mellan olika mätvärden. Denna skala matchar nästan 
nummersystemet men har ingen nollpunkt (Graziano A, 2004). 

Kvotskala är där mätvärdena ger en rangordning och där skillnader kan 
studeras mellan olika mätvärden samt att det finns en absolut nollpunkt. 
Kvotskalan har alla egenskaper som föregående skalor. Kvotskalan matchar 
bäst nummersystemet vilket betyder att alla matematiska operationer är 
möjliga. De två sista skalorna är kvantitativa variabler (Graziano A, 2004). 

2.2 Tillvägagångssätt 

Den kvantitativa datainsamlingen sker vanligen genom en objektiv insamling 
av mätdata. Forskaren letar efter ett samband eller en koppling mellan två 
eller flera olika datainsamlingar. Resultatet blir därmed generellt och 
variablerna entydiga (Olsson m.fl., 2011).  

För att få en bra teoretisk grund till detta examensarbete har en litteraturstudie 
gjorts med hjälp av vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker från bibliotek. 
Vetenskapliga studier har studerats för att få en objektiv inställning till det 
studerade fältet då det finns mycket information om GNSS-mätning både 
utomlands och i Sverige.  

2.3 Forskningsansats 

Arbetets gång kan ses som både induktiv och deduktiv då begreppen inte är 
helt frånskilda.( Bryman, 1997) Det första som ska bestämmas är om syftet till 
ansatsen ska vara deduktiv eller induktiv. Den deduktiva ansatsen kan ses 
som deskriptiv där syftet blir att teorier och empiriskt material används för att 
lösa problem. Induktiv ansats ses som upptäckande då forskaren samlar in 
eget data för att få fram nya teorier (Saunders, 2009). Detta arbete är 
deduktivt då arbetet behandlar befintliga teorier.  



 
 

 

5 

 

2.4 Forskningsstrategi 

Det finns några olika varianter på forskningsstrategier och de mest 
förekommande är: 

Fallstudie består av en empirisk undersökning av ett fenomen i verkligheten. 
Med detta sätt kan även befintliga teorier undersökas. Det är bra att använda 
sig av fallstudie om man vill ha djupare förståelse av ett speciellt område. 

Experiment är den mest klassiska forskningsstrategin som går ut på att finna 
kausala orsakssamband. 

Enkätundersökning används för att få kvalitativa svar och kunna analysera ett 
speciellt område eller fenomen. Man samlar in data genom enkäter och 
frågeformulär.  

Grundad teori innebär att man samlar in data utan förankring i teorin. Teorin 
utvecklas senare efter insamling av data vilket man sedan bekräftar eller 
förkastar (Saunders, 2009). 

För detta examensarbete väljs lämpligast experiment som forskningsstrategi. 
Detta då redan befintliga teorier studerats under litteraturstudien. 
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2.5 Val av metod  

För en studie kan det finnas fyra generella syften: 

Beskrivande, en form av studie som har som mål att beskriva och ta reda på 
hur något genomförts eller fungerar.  

Utforskande, att på djupet förstå hur någonting genomförs eller fungerar. 

Förklarande, försöka hitta samband och förklaringar till hur något genomförts 
eller fungerar. 

Problemlösande, hitta en lösning till de problem som identifierats (Höst m.fl., 
2006).  

2.5.1 Kvantitativ metod 

Insamlingen av information kan ske både med kvantitativa och kvalitativa 
metoder. De kvantitativa datat kan klassificeras vilket gör att det kan hanteras 
med statistiska metoder. Kvalitativ metod består av ord och beskrivningar 
medan kvantitativ data kan ses som hårddata (Höst m.fl., 2006). 

Kvaliteten på en kvantitativ studie är graden av säkerhet i den insamlade 
informationen. Som forskare gäller det att uppnå en så hög säkerhet som 
möjligt för att kunna använda den i kvantitativa analyser. När man samlar 
information kvantitativt betyder det att man mäter någonting. Med mätning 
avses att tilldela numeriska värden på ett entydigt sätt till det föremål man 
studerar. En egenskap blir studieobjektet som karaktäriseras av en 
datamängd, en skala appliceras till denna mängd för att den sedan ska kunna 
läsas av. Den studerade egenskapen ska ha ett så sant värde som möjligt och 
inte variera slumpmässigt (Höst m.fl., 2006). 

2.6 Validitet, reliabilitet och triangulering 

Med tillförlitlighet menas att mätningen är stabil och inte utsätts för 
slumpinflytanden. Med detta menas att alla punkter ska mätas på samma sätt. 
Reliabilitet avser att ett mätresultat ska vara samma vid vilken tidpunkt som 
helst. För att uppnå ett gott resultat och reliabilitet är noggrannheten vid 
insamling av data väsentlig (Trost, 2010). Med validitet menas att instrumentet 
mäter det den är avsedd att mäta. Validitet handlar om att det ska finnas en 
koppling mellan det som ska undersökas och det som mäts. Triangulering är 
ett exempel på detta då den kan användas för att studera samma objekt fast 
med olika metoder (Höst m.fl., 2006) vilket har gjorts i denna studie.   
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Validitet och reliabilitet används för att beskriva hur bra en datainsamling eller 
ett test har fungerat. En bra validitet och reliabilitet är en förutsättning för att 
man ska kunna generalisera sina resultat till att gälla andra än det som är 
undersökt. Begreppen är framtagna för kvantitativa studier men har även 
börjat tillämpas inom kvalitativ forskning. Att arbeta med validitet och 
tillförlitlighet inom kvantitativ ansats betyder att man redan innan 
datainsamlingen har börjat har valt en metod för datainsamling som har en 
accepterad validitet och tillförlitlighet för att uppnå syftet. Det är under 
datainsamlingen som validitet och reliabilitet kontrolleras då det är mycket 
viktigt att det insamlade materialet är pålitligt (Gunnarsson, 2002). 

Validitet är att det som undersöks/mäts är det som man avser att undersöka 
och är relevant i sammanhanget, det är betydelsefullt att veta att man har god 
validitet. Reliabilitet avser att undersökningen sker med en tillförlitlig metod för 
datainsamling. Validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra som gör 
att man måste koncentrera sig på båda och inte utesluta någon. Hög 
reliabilitet är ingen garanti för hög validitet och hög validitet förutsätter ingen 
hög reliabilitet (Patel, 2011). 

Det finns några sätt att försäkra sig om validiteten under datainsamling. Att 
försöka säkerställa innehållsvaliditeten och den samtidiga validiteten är två av 
flera metoder. Innehållsvaliditeten är att man ber någon utomstående att uttala 
sig som är väl insatt i ämnet, detta sätt gäller för kvalitativa data. Om 
innehållsvaliditeten är god har man lyckats få en bra täckning på det 
problemområde som studerats. Det andra sättet att säkerställa validiteten är 
att jämföra utfallet med något resultat från andra undersökningar eller samtida 
mätningar med en annan metod (Patel, 2011). 

Tillförlitlig data får inte innehålla tillfälliga fel och slumpinflytanden av olika slag 
som stör fördelningen av data. Reliabilitet kan skattas och ges ett värde 
(Patel, 2011). Det finns två relevanta sätt att mäta reliabilitet och det kallas 
inter-rater reliability och detta kan testas genom att låta flera personer mäta 
och sedan jämföra hur de olika personernas mätningar stämmer överens. 
Detta gör man för att mätningen ska vara fri från inverkan och tycke av 
personen som mäter. Det andra sättet är att tiden kan påverka mätningarna 
och detta kallas test-retest reliability. Detta kan man testa genom att se hur väl 
mätningarna stämmer överens med varandra om man har mätt under en 
längre tid (Gunnarsson, 2002). 

Det finns ett ”sant värde” och ett ”felvärde”. Felvärden kan bero på mängder 
av faktorer som man själv inte har någon kontroll över. Att upprepa en mätning 
och få samma värde kan vara behäftat med ett felvärde som man inte känner 
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till. Instrumentet kan vara känsligt för slumpmässiga variationer så att man vid 
upprepade mätningar alltid får olika värden (Patel, 2011).  

2.7 Objektivitet 

Det finns en viss övertygelse i branschen om överlägsenheten hos nätverks-
RTK, bland annat är det den teknik som förespråkas hos statliga Lantmäteriet. 
Detta är en övertygelse som även författaren delar men självklart kommer 
största möjliga objektivitet att eftersträvas medan utvärderingen fortlöper. 
Intressenter från Skellefteå kommuns lantmäteriavdelning tycks också ha en 
färgad ståndpunkt till frågan om nyttan med traditionell RTK. 

2.8 Källkritik 

För att kontrollera trovärdigheten hos en källa kan en inre och en yttre analys 
göras. Den yttre analysen är att källans innehåll jämförs med andra källor, 
källorna bör vara oberoende av varandra. Är källorna överens så tyder det på 
hög trovärdighet. 

Den inre analysen innebär att man kontrollerar källans inre 
överensstämmelse, den generella säkerheten i källans innehåll, möjligheten 
att på riktigt förstå och återge händelser som källan beskriver samt om 
upphovsmannens subjektiva perspektiv återfinns i källan (Magne Holme m.fl., 
1997).  

Författaren av denna rapport har eftersträvat att endast använda källor som 
anses trovärdiga enligt ovanstående riktlinjer. 
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3 TEORI 

3.1 Introduktion till geodesi 

Information med anknytning till platser eller områden omnämns ofta som 
geografisk information. Geografisk information kan utgöras av exempelvis 
kartor, satellitbilder, fastighetsregister, 3D-modeller av byggnader eller städer 
och projekteringsunderlag.  

Inmätning av geografisk information så som avstånd, vinklar och punkter 
kallas geodetiska metoder. Geodetiska metoder kan delas upp i terrestra 
mätmetoder vilket innebär mätningar på marken samt icke-terrestra 
mätmetoder vilket är detsamma som satellitmätning. Båda typerna av mätning 
studeras inom ämnesområdet geodesi vilket är vetenskapen om att bestämma 
jordens figur och storlek, punkters läge på jordytan, deras höjd över havet 
samt tyngdkraftsvärde. Tyngdkraftsfältets struktur och bestämning av geoiden 
ingår också i geodesin (Wikipedia, 2013). 

De aktörer som utför mätningsarbeten är bland andra kommuner, lantmäteriet, 
teknikkonsultfirmor och byggföretag. Kommunerna sköter inmätning och 
förvaltning av detaljerad geografisk information medan Lantmäteriets uppdrag 
delvis överlappar kommunernas. Lantmäteriet tar exempelvis hand om delar 
av kommunernas geografiska information som går till en nationell databas 
över fastighetsindelningen i Sverige (Lantmäteriet m.fl., 2011). 

För att säkerställa att mätning utfördes fackmannamässigt fanns tidigare 
Handbok till Mätningskungörelsen (gamla HMK) som var en serie handböcker 
innehållande teknikbeskrivningar samt råd och rekommendationer om 
planerande och genomförande av mätuppdrag. Gamla HMK består av nio 
handböcker och hölls uppdaterad från 1993 till 1996 och är därför på många 
sätt omoderna. Lantmäteriet har dock gjort en aktualitetsbeskrivning som 
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innehåller information om vilka sidor som är aktuella än idag (Lantmäteriet, 
2013f). 

För att bidra till en standardiserad hantering av geografisk information i 
Sverige arbetar man nu med Handbok i mät- och kartfrågor (nya HMK) som 
publiceras på Lantmäteriets webbplats i takt med att den färdigställs 
(Lantmäteriet, 2013a). 

3.1.1 Kort om jordmodeller, kartprojektioner och koordinatsystem 

För att kunna beskriva en plats på jorden krävs ett koordinatsystem men 
eftersom jordens yta är oregelbundet formad så är den inte lämplig som grund 
för ett koordinatsystem. Därför har man utvecklat matematiska modeller av 
jordens form som istället används som grund för ett koordinatsystem. Dessa 
modeller var tidigare sfäriska men är nu ellipsoidformade eftersom jorden är 
något platt vid polerna. I Sverige använder vi idag den rekommenderade 
jordellipsoiden GRS80 som grund för vårt koordinatsystem. Det amerikanska 
GPS-systemet använder ellipsoiden WGS 84 som endast skiljer sig någon 
enstaka millimeter från GRS 80 (Lantmäteriet m.fl., 2011). 

För att beskriva höjder används ofta en annan modell än ellipsoiden nämligen 
geoidmodellen. Geoiden är en ekvipotentialyta, dvs. en yta som 
sammanbinder punkter med samma tyngdkraftsfält. Havsytan anpassar sig till 
denna och geoiden avbildas av havsytan (Lantmäteriet m.fl., 2011).  

Det finns flera sätt att projicera jordmodellen på en karta, dvs. på en plan yta 
och projektionen kan då erhålla några viktiga egenskaper. Projektionen kan 
vara vinkelriktig vilket innebär en avbildning utan formförändring. Projektionen 
kan också vara ytriktig vilket innebär att en figurs yta på jordmodellen är lika 
stor då den avbildas på kartplanet. Ytriktighet och vinkelriktighet kan inte 
uppnås samtidigt. Normalt används vinkelriktiga projektioner inom geodetiska 
sammanhang (Lantmäteriet, 2013b). 

För att ange koordinater på en jordellipsoid används de geografiska 
koordinaterna latitud, longitud och höjd över ellipsoiden men i vissa 
tillämpningar används kartesiska koordinater X, Y och Z som med origo 
placerat i ellipsoidens mittpunkt. När de geografiska koordinaterna ska 
överföras till en position på en plan avbildning så uttrycks det som Northing 
och Easting (N och E) som är funktioner av latitud eller longitud (Lantmäteriet 
m.fl., 2011). 

I Sverige och större delen av Europa används en cylindrisk kartprojektion som 
kallas Universal Transversal Mercator (UTM). UTM är en cylindrisk 



 
 

 

11 

 

kartprojektion och medelmeridianen räknas från Greenwich. UTM möjliggör att 
koordinaten N enbart är en funktion av latituden och koordinaten E är enbart 
en funktion av longituden (Lantmäteriet m.fl., 2011). 

Sverige ingår i tre av de totalt 60 zonerna i UTM. Det kan vara opraktiskt när 
det kommer till nationella tillämpningar då det kan vara en fördel att kunna 
avbilda hela landet skarvlöst därför används den lokala kartprojektionen 
SWEREF 99 TM för nationella tillämpningar. SWEREF 99 TM är, för att slippa 
avbildningsfel vid ännu lokalare tillämpningar, uppdelat i tolv zoner. Dessa 
namnges med longitudvärde i grader och minuter för medelmeridianen i 
respektive zon. Skellefteå kommun ligger i SWEREF 99 20°15’ (Lantmäteriet, 
2013c). 

3.2 Introduktion till GNSS 

GNSS är ett samlingsnamn för satellitbaserade system för 
positionsbestämning. De system som normalt omfattas under begreppet 
GNSS är det amerikanska GPS, Rysslands Glonass samt europeiska Galileo. 
Utöver dessa finns även det kinesiska Beidou (tidigare Compass), Indiens 
regionala satellitnavigeringssystem IRNSS och Japans Quasi-Zenith Satellite 
System (Lantmäteriet, 2012a). 

GPS består av tre delar: ett rymdsegment, ett kontrollsegment på jorden samt 
användarna. Rymdsegmentet utgörs av satelliterna och GPS-systemet består 
av minst 24 satelliter. För att få en position i tre dimensioner krävs att fyra 
satelliter finns tillgängliga. Det betyder att det krävs minst fyra satelliter över 
en plats vid en given tidpunkt för att systemet ska fungera.  GPS kan ha upp 

till tolv satelliter synliga över en plats samtidigt (Ziedan, 2006). 

Kontrollsegmentet består av kontrollstationer på jorden som till stor 
utsträckning är placerade efter ekvatorn. Till en början fanns det fem 
kontrollstationer, elva stationer har tillkommit under 2000-talet (Lantmäteriet, 
2012a).  

Kontrollstationerna följer kontinuerligt alla satelliter som är synliga för 
respektive station. Kontrollstationerna samlar data om satelliternas bana och 
klockfel. Den information som samlas in skickas sedan vidare från 
kontrollstationen till en driftledningscentral i Colorado Springs. Där beräknar 
man nya banparametrar och korrektioner för satellitklockorna. Korrektionerna 
skickas sedan tillbaka till satelliterna genom de kontrollstationer som också är 
uppladdningsstationer. Meddelandet som skickas tillbaka till satelliten kallas 
för navigationsmeddelande och skickas i sin tur vidare till satellitmottagaren 
hos användaren (Ziedan, 2006). 
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Användaren är det sista segmentet. Segmentet består av olika sorters enheter 
som är utrustad med satellitmottagare. Satellitmottagarens huvudsakliga 
uppgifter är att ta emot radiosignaler från synliga satelliter, avkoda 
navigationsmeddelandet samt beräkna en position. (Ziedan, 2006) 

Det amerikanska Navigation Satellite Time And Ranging Global Positioning 
System (NAVSTAR GPS  eller bara GPS) är i grunden militärt och förvaltas 
fortfarande av amerikanska försvarsmakten och ägs av USA:s regering 
(Estopinal, 2009). Uppbyggnaden av systemet inleddes 1973 och under 1995 
nåddes full kapacitet. Man garanterar att 24 aktiva satelliter skall vara 
tillgängliga men på senaste tiden har det funnits fler aktiva satelliter än så. 
Systemet är gratis att använda (Lantmäteriet, 2012a). 

Ryska GLONASS är även det i grunden militärt och precis som GPS är 
GLONASS nu gratis och fritt att använda för allmänheten. Arbetet med 
GLONASS inleddes under mitten på 1970-talet och i september 1993 
förklarade man systemet i drift. Tanken var att även GLONASS skulle vara ett 
system med 24 satelliter och det uppnåddes för första gången i januari 1996. 
Efter det minskade antalet satelliter på grund av bristande finansiella resurser, 
2001 hade man endast mellan sex och åtta satelliter kvar. Därefter låg 
GLONASS i en återuppbyggnadsfas (Hofmann-Wellenhof, 2008) och i oktober 
2011 hade man återigen global täckning med 24 satelliter i bruk. Utöver dessa 
24 satelliter har man fyra satelliter som reserv och ytterligare en som befinner 
sig i en testfas (Glonass-center.ru, 2013).  

GLONASS-satelliterna vänder i höjd med Skellefteå vilket skall jämföras med 
GPS-satelliterna som vänder i höjd med danska Bornholm. Detta gör att 
GLONASS täcker in Sverige på ett bättre sätt jämfört med GPS (Lantmäteriet, 
2012a). 

Det europeiska satellitnavigationssystemet Galileo är fortfarande under 
uppbyggnad. Systemet är designat att vara fullt kompatibelt med GPS men 
samtidigt oberoende. Namnet är ingen förkortning utan systemet är uppkallat 
efter den italienske vetenskapsmannen och astronomen Galileo Galilei 
(Hofmann-Wellenhof, 2008). Systemet ägs av European Union (EU) men 
byggs upp av European Space Agency (ESA). Galileo är planerad att bestå av 
30 satelliter. År 2018 beräknas 18 satelliter vara i bruk, det är ännu oklart när 
resterande 12 satelliter kan tas i bruk (Lantmäteriet, 2012a). 

Regionala stödsystem utvecklas för att förbättra precisionen över ett särskilt 
område. Satelliterna i dessa system är ofta geostationära vilket medför att de 
har hög tillgänglighet exempelvis över en viss kontinent. De fungerar som 
extra satelliter vid positionsbestämning och skickar ut ett vanligt 
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navigationsmeddelande. De kan också skicka ut fortlöpande information om 
felkällor och information om navigationsfelet i den närmsta tiden. I Europa 
finns exempelvis stödsystemet European Geostationary Navigation System 
Overlay (EGNOS ), i USA finns Wide Area Augmentation System (WAAS) och 
över Japan finns Quasi-Zenith Satellite System (QZSS). 

En annan typ av GNSS är autonoma GNSS som precis som stödsystemen är 
regionala men till skillnad från stödsystemen är dessa fullskaliga system. 
Kinesiska Beidou är ett sådant system som man planerar att bygga ut till 35 
satelliter med siktet inställt på global användning i framtiden. Ett annat 
exempel är Indiska Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) 
(Lantmäteriet, 2013e). 

3.3 Positioneringsmetoder 

3.3.1 Positionering 

För att positionera en mottagare behövs fyra satelliter för att bestämma fyra 
okända parametrar: X, Y, Z och klockfelet. För att hitta det mest sannolika 
alternativet hos en serie värden används minstakvadratmetoden. Satelliternas 
koordinater för en given tidpunkt (satellitalmanacka) samt avstånden mellan 
varje satellit och mottagaren behövs för att fastställa den förväntade 
positionen av mottagaren (Ogaja, 2011). 

Teoretiskt behövs bara tre satelliter för att få en tredimensionell position av en 
användare på jorden. Om avståndet till en satellit är känt så vet man säkert att 
mottagaren är någonstans i skalet på den sfär där radien är densamma som 
avståndet mellan satelliten och mottagaren och där sfärens centrum är 
satellitens position. Med två satelliter med känd position och på känt avstånd 
så kan det bilda två sfärer där vi vet att vi befinner oss i den cirkel som bildas 
där de två sfärerna skär varandra. I skärningen med en tredje satellit och en 
tredje sfär lämnas endast två punkter där användaren kan befinna sig. Så 
länge användaren söker en position på jorden så kan jorden ses som en fjärde 
sfär. Eftersom alla satelliter synliga för mottagaren är ovanför horisonten så 
kommer bara en av punkterna vara på jordens yta, den andra punkten 
kommer att vara i rymden och kan därför uteslutas (Bhatta, 2010). 

En satellits bana ändras ständigt av yttre faktorer. En mer exakt information 
om satellitens bana beräknas i marksegmentet och skickas tillbaka upp till 
satelliten. Dessa data tas emot av mottagaren. Detta gör att mottagaren vet 
exakt var satelliterna befinner sig men mottagaren behöver även veta 
avstånden till satelliterna för att beräkna sin position, de så kallade 
pseudoavstånden. Detta är i grunden väldigt enkelt: 
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Hastigheten x resetid för signalen = avståndet 

Sattelitmottagaren upprepar den kod som tas emot från satelliten, 
fördröjningen hos mottagaren är resetiden för signalen. Mottagaren 
synkroniserar sin kod med satellitens kod, då är mottagaren initierad. När 
användaren rör sig tillsammans med mottagaren räknas avstånden ut på nytt. 
Satelliterna är utrustade med atomur och mäter tiden i nanosekunder. Våra 
GNSS-mottagare är däremot inte utrustade med så precisa urverk vilket gör 
att alla uppmätta avstånd måste korrigeras för mottagarens klockfel. De 
uppmätta avstånden kallas därför för pseudoavstånd vilket betyder falskt 
avstånd (Bhatta, 2010). 

Satelliternas klockor är inte synkroniserade mot varandra. 
Driftledningscentralen håller reda på hur stort tidsfel varje satellit har och 
skickar tillbaka den informationen till satelliten. Informationen hamnar i 
satellitens navigationsmeddelande.  

3.3.2 Kodmätning 

Satelliterna sänder hela tiden ut koder på olika signaler. GPS sänder för 
närvarande ut fyra olika signaler: L1, L2, L2C och L5. De enklaste mottagarna 
kan ta emot L1-signalen och mer avancerade mottagare kan ta emot fler 
signaler. GPS har tre olika koder: civil C/A-kod, militär P-kod och militär M-kod 
som är det senaste tillskottet (Lantmäteriet, 2012b). 

Framförallt är det P-kod och C/A-kod på frekvensen L1 och L2 som används. 
För att mäta avståndet till satelliten upprepar mottagaren mätningen av den 
kodade signalen som den tar emot från satelliten, fördröjningstiden möjliggör 
för mottagaren att räkna ut ett pseudoavstånd. Noggrannheten för 
avståndsmätning av C/A-kod är ca 3 m och 0,5 m för P-kod (Bhatta, 2010). 

3.3.3 Bärvågsmätning 

Precis som med kodmätning handlar det om att mottagaren upprepar 
mätningen av bärvågen och mäter samtidigt förskjutningen, en del av en 
våglängd, i tid. Antalet hela våglängder mellan satellit och mottagare 
(periodobekanta) beräknas matematiskt. Detta eftersom att bärvågens alla 
perioder är lika förutom en förskjutning till följd av dopplereffekten. Den 
kodade signalen är däremot avsiktligt konstruerad för att tillåta 
signalmatchning och tidsmätning (Lantmäteriet, 2013g). 

Varje våglängd är 19 cm (på L1 frekvensen) och upplösningen är ca 1 % av 
våglängden vilket ger en upplösning på ca 2 mm. Anledningen till att den mer 
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noggranna bärvågsmätningen inte uteslutande används är dels att mer 
avancerade satellitmottagare används och dels att det krävs minst två 
satellitmottagare (relativ mätning).  Båda satellitmottagarna följer bärvågen 
samtidigt och en skillnad i antalet uppmätta våglängder under en bestämd tid 
registreras. En av mottagarna har en i förväg känd position. 

Initiering är den process där mottagaren beräknar antalet hela perioder av 
bärvågen mellan satellit och mottagare vid den tidpunkt då mätningen börjar, 
så kallade periodobekanta. Medan initieringen pågår har mottagaren en 
flytlösning, när initieringen är klar har mottagaren fixlösning (Engfeldt, 2003). 

För att få en god positions genom bärvågsmätning kan man med fördel 
använda sig av (Lantmäteriet, 2013g): 

 Mätning av flera frekvenser 

 Använda bra matematiska modeller 

 Kombinera bärvågsmätning med kodmätning som för att approximera 

antalet möjliga periodobekanta 

3.3.4 Absolut mätning 

Absolut mätning är det mest grundläggande sättet att positionera sig med 
GNSS. I många hänseenden är det tillräckligt med några meters noggrannhet, 
exempelvis i bilen har vi inte behov av centimeterprecision, vi har heller inte tid 
att vänta på beräkningen av sådan noggrannhet (Bhatta, 2010). 

Noggrannheten vid absolut mätning är från 10 – 20 meter vid mätning av C/A-
kod på L1-signalen till 1 - 5 meter vid mätning av C/A-kod på L1, L2C samt L5 
(Engfeldt m.fl., 2007). 

3.3.5 Relativ mätning 

Relativ mätning är en metod som reducerar fel i en GNSS-position genom att 
komplettera mätningarna med data från en annan satellitmottagare som 
befinner sig på en känd punkt. Det krävs alltså minst två mottagare för att 
mäta relativt och referensmottagaren kallas ofta för basstation eller 
referensstation (Gleason, 2009). 

Kombinationer av kodmätning och bärvågsmätning med relativ mätning 
resulterar i tre sorters relativ mätning: statisk mätning, DGPS och RTK 
(Lantmäteriet, 2012b). 
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Statisk mätning innebär att mätningar utförs utan direkt kontakt med 
referensstationen, positionen beräknas i efterhand. En mottagare står precis 
som vanligt på en känd punkt och registrerar bärvågsdata. Dessa data 
används i efterhand för att nå positionsnoggrannheter på 0,5-2 cm (medelfel i 
plan). Om referensmottagaren registrerar data under en längre tid erhålls 
mindre mätosäkerhet (Lantmäteriet, 2012b). 

DGPS är relativ kodmätning i realtid. Korrektioner till de uppmätta avstånden 
förmedlas hela tiden till användaren från en referensstation. Medelfel i plan är 
ca 0,2-2 meter (Lantmäteriet, 2012b). 

Real-Time Kinematic (RTK) är relativ bärvågsmätning i realtid. 
Mätosäkerheten vid så kallad fixlösning är 1-3 cm. Fixlösning nås när 
satellitmottagaren har initierats vilket innebär att periodobekanta ska fixeras till 
rätt heltal (Lantmäteriet, 2012b). 

Referensstationen kan antingen vara en mottagare man sätter upp tillfälligt 
eller olika grader av permanent. En tillfällig referensstation kallas för 
enkelstations-RTK. Alternativet är att man ansluter sig till ett nätverk av 
referensstationer, så kallat nätverks-RTK. Tack vare den yttäckande 
information om fel på signalen samt banfel som nätverket får tillåts man mäta 
på större avstånd från referensstationen. Användandet av nätverks-RTK ger 
också minskad materialkostnad eftersom att man enbart behöver den 
handburna roverutrustningen och slipper använda en mottagare som 
referensstation. Man behöver inte heller lägga tid på att etablera en 
referensstation när man ska mäta på en ny plats (Lantmäteriet, 2012b). 

Lantmäteriets nätverk av referensstationer SWEPOS påbörjades 1991 och 
blev funktionsdugligt sommaren 1998. Systemet var då bara lämpligt för 
tillämpningar med meternoggrannhet. Högre noggrannhet gick att få genom 
statisk mätning. Under år 2000 började man bygga ut SWEPOS för att 
möjliggöra nätverks-RTK (SWEPOS, 2012). 

Samtliga referensstationer styrs från Lantmäteriets driftledningscentral i Gävle. 
De ursprungliga 21 referensstationerna är utrustade med 
reservkraftförsörjning, inomhusklimat och reservserver. Övriga stationer är 
enklare och ofta monterad på byggnader. Samtliga stationer övervakas dygnet 
runt från driftledningscentralen (SWEPOS, 2012). 

I referensstationerna mäts rådata i form av kod- och bärvågsdata från L1- och 
L2-frekvenserna och varje sekund skickas DGPS- och RTK-data dels till 
driftledningscentralen och dels ut till användaren. Data för efterberäkning finns 
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tillgängligt på SWEPOS FTP-server som timfiler och dygnsfiler i formatet 
RINEX. All data arkiveras på DLT-band (SWEPOS, 2012). 

Den nationella nätverks-RTK-tjänsten som SWEPOS erbjuder har två 
kostnadsalternativ. Alternativ A är för obegränsad tillgång och priserna är 
(SWEPOS, 2013): 

 5 000 kr i anslutningsavgift/GSM-nummer vilket är en engångskostnad 

 15 000 kr årligen för obegränsad tillgång/GSM-nummer 

o Gäller för 1-4 användare, för fler användare lämnas offert 

Priset på Alternativ B baseras på hur mycket tjänsten används, priserna är: 

 5 000 kr i anslutningsavgift/GSM-nummer vilket är en engångskostnad 

 5 000 kr/enskild GSM-anslutning och år 

 5 kr/min vid användning av tjänsten  

Kvaliteten på mätningar med traditionell RTK har vid tester visats vara 
avtagande då användarens avstånd till referensstationen ökar (Alm, 2003. 
Nordling, 2003. Torngren, 2004). Detta beror på skillnader i förhållanden där 
användaren befinner sig jämfört med de förhållanden som råder vid 
referensstationen. Det kan vara fel i bandata, jonosfärsstörningar och 
troposfärsstörningar och kan till stor del motverkas med hjälp av nätverks-
RTK. Den vanligaste metoden för att motverka dessa störningar i RTK-nätverk 
är användandet av virtuell referensstation. Användarens satellitmottagare 
skickar sin ungefärliga position till RTK-nätverkets styrcentral som skickar 
tillbaka interpolerade korrektioner från en virtuell referensstation närmre 
användaren än de fysiska stationerna i området, se Figur 1. Nackdelen är att 
användaren inte kan få information om kvaliteten på de korrektioner som 
erhålls från den virtuella referensstationen (Wanninger, 2008). 
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Figur 1: Virtuell referensstation i ett nätverk av referensstationer (Wanninger, 2008) 

Enligt Engfeldt (2003) har nätverks-RTK följande fördelar mot enkelstations-
RTK: 

 Endast en avancerad mottagare krävs för centimeternoggrannhet till 

skillnad mot de två som krävs för enkelstations-RTK 

 Ingen referensstation behöver etableras dagligen och förses med 

korrekta koordinater och referensstation måste inte flyttas om 

mätningar ska göras i olika områden 

 Sömlös täckningsarea 

 Möjlighet till kvalitetskontroll på GPS-data från referensstationen under 

mätning 

 Kräver mindre personal och tid avsatt för varje mätning 

3.4 Faktorer som påverkar GNSS-mätning 

Noggrannheten vid mätning beror först och främst på utrustning och 
positionsbestämningsmetod. Satellittillgång, satellitgeometri, mättid och 
sikthinder är andra faktorer som påverkar noggrannheten och tillförlitligheten 
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på utförda mätningar. Engfeldt m.fl. (2007) listar följande faktorer som de 
felkällor som påverkar GNSS-mätning:  

 Satellittillgänglighet 

 Signalkvalitet och satellitgeometri 

 Sikthinder 

 Antenn 

 Flervägsfel 

 Satelliternas bandata 

 Atmosfärsstörningar 

Fel från satelliternas bandata, fel i tidsbestämning mellan satellit och 
mottagare samt fel på grund av atmosfärsstörningar reduceras nästan helt 
genom användandet av relativ mätning (Engfeldt, 2003).  

3.4.1 Atmosfärsstörningar 

Jonosfären återfinns ca 70-1000 km ovanför jorden. Jonosfären är elektriskt 
laddad, och solens strålning gör så att elektroner frigörs. Satellitens signaler 
tar olika vägar genom jonosfären beroende på elektrontätheten, detta gör 
kodmätningarna längre och bärvågsmätningarna kortare. Elektrontätheten i 
jonosfären varierar och är ofta högre på dagen än på natten. Signalerna från 
lägre stående satelliter har en längre väg att gå genom jonosfären och 
påverkas därför mer. Vid dåliga jonosfäriska förhållanden kan det därför vara 
bra att sänka elevationsmasken vilket är den vinkel längst från jordytans 
normal där mottagaren ska sluta att ta emot satellitsignaler. Vanligtvis ligger 
elevationsmasken på 10-15 grader. Genom att använda mottagare som klarar 
av två frekvenser (L1 och L2) är det möjligt att kompensera för en stor del av 
de jonosfäriska störningarna. Även relativ mätning hjälper mot jonosfäriska 
störningar men för bästa resultat är det viktigt att inte användaren kommer för 
långt ifrån referensstationen. Detta eftersom de jonosfäriska förhållandena 
ovanför referensstationen i så hög grad som möjligt ska likna de förhållanden 
som råder ovanför användaren (Engfeldt m.fl., 2007). 

Största delen av atmosfärens massa finns i troposfären som är det skikt som 
finns närmast jordytan. Det kan vara källa till störningar i form av refraktion av 
signalerna vid kodmätning samt bärvågsmätning. Mätning på två frekvenser 
hjälper inte för att åtgärda troposfärsstörningar då kod- och bärvågsmätning 
påverkas lika av störningarna. Av det totala mätfelet på ca 2,5 meter utgörs ca 
2,2 meter av störningar från molekyler i troposfären utom vattenångan. Felet 
är lätt att korrigera med hjälp av temperaturmätningar, lufttrycksmätningar och 
modeller baserade på tidigare uppmätta klimatdata. Resterande fel beror av 
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vattenånga och är svårare att förutse men kan korrigeras med hjälp av relativ 
mätning. Det är eftersträvansvärt att referensstationen är nära rovern även i 
höjdled för att troposfärens förutsättningar ska vara så lika som möjligt 
(Engfeldt m.fl., 2007). 

3.4.2 Flervägsfel 

Flervägsfel (multipath error) är när satellitens signal når mottagaren genom en 
annan väg än den direkta vägen. Detta kan resultera i felaktiga 
längdmätningar (Can m.fl., 2010). 

2010 undersöktes inverkan av flervägsfel vid RTK-mätning. Resultatet visade 
på felmätningar på upp till sex centimeter vid extrema förhållanden där man 
omgett mottagaren av reflekterande material. Vid vanlig användning i urban 
miljö är det troligt att felet kan uppgå till 3 cm (Can m.fl., 2010). 

Enligt Engfeldt m.fl. (2007) och Can m.fl. (2010) kan flervägsfel undvikas 
genom användandet av en särskild antenn, med jordplan, som inte tar emot 
signaler underifrån samt genom signal och databehandling. Can m.fl. (2010) 
tipsar också om att minska elevationsmasken till 10 grader vid problem med 
satelliter nära horisonten vilkas signaler reflekteras mot marken. 

3.4.3 Fel i bandata 

De banparametrar (satellitephemeris) som sänds ut från satelliterna är 
beräknade med en viss osäkerhet både i banparametrar och i 
klockkorrektioner. För de utsända banparametrarna är osäkerheten från en till 
tre meter medan felet är på centimeternivå för precisa bandata som hämtas 
för efterberäkningar. Dessa fel kan elimineras med hjälp av relativ mätning 
(Lantmäteriet m.fl., 2011). 

3.4.4 Satellitgeometri och Dilution Of Precision 

Dilution Of Precision (DOP) är en enhetslös storhet som beskriver hur 
satelliternas geometri påverkar mätosäkerheten.  Ett mindre DOP-tal innebär 
bättre satellitgeometri, satelliterna har alltså en större spridning över himlen. 
Vanligtvis talar man om P-DOP eller G-DOP där P-DOP är DOP-talet för 3D-
positionering och G-DOP tar hänsyn till samtliga fyra obekanta det vill säga 
även tiden. Andra DOP-tal som inte används i särskilt stor utsträckning är 
Horisontell-DOP, Vertikal-DOP eller Tid-DOP (Lantmäteriet m.fl., 2011). 

3.4.5 Hantering av mätfel 
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Det finns två typer av mätfel som förekommer vid hantering av geografiska 
data. Den ena typen av mätfel är slumpmässiga fel vilket är skillnaden mellan 
det uppmätta värdet och väntevärdet. Den andra typen av mätfel är 
systematiska fel och beskrivs som skillnaden mellan ett förväntat värde och 
det sanna värdet. 

Systematiska fel kan undvikas genom goda rutiner vid mätningsarbete samt 
att se till att mätutrustningen är korrekt kalibrerad. Till skillnad från 
slumpmässiga fel kan de systematiska felen kompenseras för i efterhand. Det 
enda sättet att kompensera för slumpmässiga fel är att göra flera mätningar. 
De slumpmässiga felen brukar antas vara normalfördelade (Lantmäteriet, 
2013d). 

Det finns en trend inom svensk mätning att mätfel ska uttryckas enligt GUM. 
GUM står för “Guide to Expression of Uncertainty in Measurement” och är 
resultatet av ett internationellt samarbete mellan standardiserings-, 
certifierings- samt forskningsorgan. Detta tillämpas ännu inte fullt ut inom 
geodesin men förväntas bli en del av den nya Handboken för mät- och 
kartfrågor (nya HMK) (Persson, 2010). 

3.5 Lantmäteriverksamhet 

3.5.1 Lantmäteriet 

Statliga Lantmäteriet är en myndighet i socialdepartementet och är Sveriges 
största aktör inom geodesi. Det är Lantmäteriets uppgift att ansvara för 
geografisk information och att samverka med andra myndigheter, kommuner 
och näringslivet för att göra denna information tillgänglig (Lantmäteriet, 2011). 

Lantmäteriet har ett antal nyckelaktiviteter inom geodesi som man 
kontinuerligt arbetar med. Dessa är (Lantmäteriet, 2010): 

 Förvaltning av de aktiva nationella referenssystemen SWEREF 99 och 

RH 2000 

 Förtätning av RTK-nätverket SWEPOS enligt fastställd plan 

 Forskning och utveckling inom referenssystemens förvaltning samt 

inom metod- och teknikutveckling för system för platsbestämning 

 Lantmäteriet ska följa utvecklingen och vara drivande inom geodesi 

och GNSS 

 Säkerställa att Sverige tidigt kan nyttja modernisering inom GNSS 

 Bidra till internationella samarbeten  

 Aktivt jobba med standardisering 
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 Bidra med stöd och rådgivning 

Kartor, satellitbilder och flygbilder som går att finna hos söktjänster som 
exempelvis Eniro.se och Hitta.se kommer från Lantmäteriet. Ajourhållning av 
dessa kartor är också ett av Lantmäteriets kontinuerliga arbeten (Lantmäteriet, 
2011). 

3.5.2 Lantmäteriavdelningen på Skellefteå Kommun 

Verksamhet 

Den kommunala lantmäterimyndigheten i Skellefteå ansvarar för 
fastighetsfrågorna i kommunen. 1996 blev det tillåtet för kommuner att 
upprätta kommunala lantmäteriavdelningar med samma befogenheter som 
statliga lantmäteriet. Lantmäteriet ansvarar för tillsynen av dessa kommunala 
lantmäteriavdelningar. Lantmäteriavdelningen på Skellefteå kommun har 
funnits sedan 1997 (Skellefteå kommun, 2012). 

Författaren har samtalat med Per Hammarbäck (2013), som är mätingenjör på 
Skellefteå kommun sedan lång tid tillbaka, om lantmäteriavdelningens 
verksamhet som innefattar GNSS-mätning. De huvudsakliga mätuppdragen 
på lantmäteriavdelningen utan inbördes ordning är: 

 Nybyggnadskartor 

 Husutsättning 

 Förrättningsärenden 

 Arbeten på stomnät 

 Övriga mätuppdrag 

GNSS kan användas mer eller mindre i samtliga av dessa mätuppdrag. Bland 
annat vid arbetet med nybyggnadskartor kan mätområdet ibland befinna sig 
långa sträckor ifrån en höjdfixpunkt. Det innebär då problem att komma åt 
rikets höjdsystem vid mätning med traditionell RTK samt med totalstation 
medan mätning med nätverks-RTK inte kräver en känd punkt i närområdet. 

Vid husutsättning gör man både grovutsättning och finutsättning. Vid 
grovutsättning är GNSS-mätning lämplig att använda. Grovutsättningen är till 
för att kunden/byggherren ska kunna förbereda marken på platsen för den 
framtida byggnaden, en noggrannhet på 10 cm utlovas. Vid finutsättning 
används totalstation då skillnaden mellan diagonalmåtten ej får överstiga 1 
cm. 
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GNSS-mätning är också lämplig vid mätning i samband med 
fastighetsförrättningar. Dock siktar man på 3-4 cm inre noggrannhet vid 
mätning i samband med fastighetsförrättningar vilket är på gränsen av de krav 
som kan ställas vid GNSS-mätning. Eventuellt kan GNSS-mätning kombineras 
med en totalstation för att få hög inre noggrannhet.  

Stomnätet i kommunen underhålls inte längre då det skulle innebära stora 
kostnader, istället ser man på stomnätspunkterna som enbart kontrollpunkter. 
Det är gratis att få koordinater för dessa punkter men eftersom dessa punkter 
inte underhålls så lämnas inga garantier på punkternas riktighet. Ett undantag 
är höjdfixpunkter. Ibland krävs noggrannare höjdmätning än vad som kan 
erhållas med GNSS-mätning och då krävs kända höjder att utgå från, 
exempelvis i ett avvägningståg. Ett annat undantag är vad man kallar ett 
”väggnät”. Detta är noggranna punkter fästa på husväggar avsedda för 
mätning med totalstation. Syftet med väggnätet är, förutom att kunna mäta 
med god noggrannhet i tätorten, även att kunna mäta där skymmande 
byggnader förhindrar satellitmätning. Man tar också på sig andra typer av 
mätuppdrag. Det kan exempelvis vara att staka ut tomtgränser eller förbereda 
ett byggplatsnät.  

Resurser 

För att utföra lantmäteriavdelningens mätuppdrag har man fem GNSS-
mottagare av typen Trimble R8, tre totalstationer från Trimble samt en 
digitalavvägare. Till utrustningen används handdatorn Trimble TCU med 
tillhörande mjukvara från Trimble och mjukvaran Trimble Business Center till 
PC för bearbetning av mätdata.  

GNSS-utrustningen köptes in 2007, idag har en av dem upphört att fungera. 
Eftersom de flesta mätningar sker med nätverks-RTK klarar man sig bra med 
fyra mottagare. Vid stomnätsutbyggnad är det också fördelaktigt att ha minst 
fyra mottagare att tillgå. Dock skulle det innebära att samtliga mottagare blir 
upptagna under den tid ett sådant projekt fortgår. 

Tidigare resurser för GNSS-mätning 

De nuvarande instrumenten för GNSS-mätning är lantmäteriavdelnings tredje 
uppsättning. Den första köptes in 1997 och bestod av två mottagare från Leica 
och dessa användes mest till statisk mätning med efterberäkning av nypunkter 
och baslinjer. 

Tidigare har man haft två egna fasta referensstationer, en på vattentornet i 
Skelleftehamn samt en i en radiomast på Vitberget. Man var inte nöjd med 
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dessa då radiosignalerna visade sig vara för svaga för användning på många 
platser. Radiosignalens räckvidd är en av bristerna med traditionell RTK. 
Utöver problem med radiosignalernas täckning hade man även problem med 
stora mätfel till följd av svagt närsamband till intilliggande gammalt stomnät. 

För att slippa problem med svaga radiosignaler fanns planer på en fast 
referensstation med GSM-modem, precis som modern nätverks-RTK 
fungerar. Planerna förkastades dock då försöken med Nordost-RTK verkade 
mycket lovande. Detta var innan SWEPOS rikstäckande RTK-nätverk. 

3.6 God mätsed 

För att minska storleken på systematiska fel vid mätning är det viktigt att ha 
goda rutiner samt tillämpa god mätsed. Lars E Engberg och Clas-Göran 
Persson har skrivit en publikation om innebörden av god mätsed. De menar 
att en kvalitetsdeklaration av mätningen kan vara lika viktigt som 
produktionsresultatet. Denna uppgift löses genom följande (Engberg m. fl., 
2010):   

 Kontroller, det vill säga extra mätningar som görs för att kontrollera 

resultatet och inte för att erhålla ett bättre medelvärde. 

 Ordning och reda. Det handlar exempelvis om att konsekvent namnge 

sina projekt och mätningar, sådant kan vara svårt att styra upp i 

efterhand. 

 Dokumentera, märka handlingar, kassera inaktuella handlingar och 

föra dagbok då det är lätt att glömma detaljer. 

 Spårbarhet. Det ska gå att följa på vilka sätt mätdata har behandlats 

exempelvis om transformationer är gjorda. 

 Skaffa kunskap om tekniken som används främst för att hitta fel och 

förstå varför fel har uppstått. 

 Tillämpa de mest beprövade och etablerade metoderna och känna till 

vilka felkällor som finns i dessa metoder. 

 Planera processen i förväg. God planering sparar både tid och pengar. 

I ett examensarbete av Odolinski och Sunna (2009), som gjordes på uppdrag 
av Lantmäteriet i Gävle, skriver man om hur viktigt det är att kontroller förblir 
en naturlig del av arbetet. Kontroller vid RTK-mätning utförs antingen genom 
upprepad RTK-mätning eller genom kontrollmätning med totalstation. I 
rapporten testar man om tidigare bestämda noggrannhetsnivåer är rimliga att 
tillämpa i praktiken samt om man kan formulera felgränser, gränser som en 
kontroll ska hamna inom. Man kom fram till att mätresultatet bör falla inom 60 
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mm från förväntat värde både i plan och i höjd vid kontroll genom återbesök 
med RTK.  

3.7 Tidigare undersökningar 

Lantmäteriet har tidigare låtit genomföra tre liknande undersökningar där 
traditionell enkelstations-RTK ställs mot nätverks-RTK.  

3.7.1 LMV-rapport 2003:11 

Den första undersökningen är ett examensarbete vid Lunds tekniska högskola 
av Alm och Munsin (2003) och är en noggrannhetsjämförelse mellan 
traditionell RTK och nätverks-RTK. 

Syftet var att undersöka huruvida nätverks-RTK är avståndsberoende. Om så 
var fallet ville man jämföra resultatet med enkelstations-RTK på maximalt 2,5 
km avstånd och bestämma det avstånd från närmsta fasta referensstation 
som ger sämre resultat än enkelstations-RTK. Därefter vill man undersöka 
avståndsberoendet hos enkelstations-RTK jämfört med nätverks-RTK vid 
avstånd < 2,5 km. Man ville också se hur initieringstiderna skiljer sig åt. På så 
vis ville man kunna svara på huruvida nätverks-RTK kan ersätta traditionell 
enkelstations-RTK inom nätverksområdet för SKAN-RTK.  

 I undersökningen gjordes en regressionsanalys där man prövade två 
hypoteser: 

 Nätverks-RTK är avståndsberoende i fråga om avståndet till närmsta 

fasta referensstation. 

 Traditionell RTK är avståndsberoende om avståndet mellan bas och 

rover överstiger 2,5 kilometer. 

I fältstudierna valde man att mäta 22 polygonpunkter med sammanlagt 526 
mätningar. Punkterna är belägna innanför triangeln som bildas av 
referensstationerna i Nyhamnsläge, Hässleholm och Löddeköpinge i 
nordvästra Skåne. 

Varje mätpunkt mättes både med enkelstations-RTK och med nätverks-RTK. 
Man antecknade väder, tid och datum, antalet satelliter, PDOP-värde och 
initieringstid för varje mätning. Inför varje mätning gjordes en ominitiering.   

Resultatet visade att nätverks-RTK inte har ett betydande avståndsberoende. 
Spridningen hos mätresultaten visade sig alltså vara konstant oavsett avstånd 
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till referensstationen vid mätning med nätverks-RTK inom området för 
undersökningen. 
Inte heller vid mätning med traditionell enkelstations-RTK kunde man påvisa 
ett avståndsberoende vid avstånd mellan bas och rover på maximalt 31 km. 
Med längre avstånd mellan bas och rover minskar precisionen, men endast 
signifikant i plan. 
 
Initieringstiderna visade sig vara avståndsberoende både för nätverks-RTK 
och för traditionell RTK men då i större omfattning för den senare tekniken.  
Man observerade att initieringstiden sällan var längre än 30 sekunder oavsett 
teknik. 
 
Författarna drog följande slutsats utifrån sin undersökning:  
 
”För mycket exakta geodetiska tillämpningar bör traditionell RTK tillämpas, 
under förutsättning att avståndet mellan bas och rover inte överstiger 2,5 
kilometer, eftersom mätfelen är något mindre till storleken än för nätverks-
RTK. I de allra flesta fall är nätverks–RTK fullt tillräckligt och har dessutom 
kortare initieringstider än den traditionella RTK-tekniken.”  

3.7.2 LMV-rapport 2003:12 

Ännu en undersökning gjordes av Jonsson och Nordling  (2003) i området 
innanför triangeln Gävle, Söderboda och Östervåla. RTK-nätverket är en del 
av projektet Position Stockholm-Mälaren-2. 

Syftet var att undersöka skillnader i precision, medelavvikelse, största 
avvikelse samt initieringstid mellan nätverks-RTK och traditionell 
enkelstations-RTK. Med precision menar man spridningen kring ett skattat 
medelvärde, i det här fallet mätseriens medelvärde. Avvikelsen är skillnad 
mellan ett uppmätt värde och det sanna värdet. 

Man har mätt sju punkter vars sanna koordinater har mätts upp med statisk 
GPS-mätning under tre timmar vardera. Punkternas avstånd från 
referensstationen varierar från noll till 36 km. Avståndet från referensstationen 
ökar med 5-6 km för varje punkt. 

Sammanlagt tolv mätserier utfördes på varje punkt där varje mätserie 
innefattar tio mätningar. Protokoll fördes där man noterade initieringstid, 
kvalitetstal vid fix, PDOP, ålder på referensdata och kvalitetstal på GSM-länk.  

Undersökningen visar att kvaliteten på mätningar vid de två första punkterna 
(0-4 km) är i stort sett av samma kvalitet med hög noggrannhet och hög 
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precision. Vid tredje punkten som är 10 km från referensstationen kan man se 
en tendens till högre kvalitet hos mätningar utförda med nätverks-RTK. På 
avstånden upp till 36 km är noggrannheten betydligt sämre på mätningar med 
enkelstations-RTK. Detta tyder på så kallade systematiska fel till följd av att 
förutsättningarna skiljer sig vid basen jämfört med rovermottagaren som 
kommer allt längre bort.  

Initieringstiderna var jämna för de mottagare som använde nätverks-RTK 
medan man kan se hur initieringstiderna ökar med avståndet från 
referensstationen vid mätning med traditionell RTK. I regel kunde man ändå 
se att initieringstiderna med traditionell enkelstations-RTK var kortare än med 
nätverks-RTK. 

3.7.3 LMV-rapport 2004:16 

I den tredje undersökningen utförd av Andersson och Torngren (2004) har 
man prövat fyra hypoteser som bygger på resultat av tidigare gjorda studier: 

 Traditionell RTK visar försämrad precision och noggrannhet med ökat 

avstånd från sin referensstation. 

 Initieringstiderna för traditionell RTK blir längre med ökat avstånd från 

referensstationen 

 Nätverks-RTK visar stabilare mätresultat 

 Initieringstiderna för nätverks-RTK är stabilare 

Fältförsöken pågick under två månader i Svedala kommun i Skåne. 
Referensstationen för enkelstations-RTK som man har använt är en fast 
referensstation det vill säga mer eller mindre permanent uppsatt. Avstånden 
mellan mätpunkt och referensstationen var från 0,6 kilometer till nästan 18 
kilometer. Varje punkt har mätts in i tio mätserier med tio mätningar i varje 
serie. Varje inmätt punkt gjordes som ett medeltal av 100 mätningar. 
Tillvägagångsättet är snarlikt det tillvägagångssätt Jonsson och Nordling 
(2003) har haft vid sina inmätningar (LMV-rapport 2003:12). De fick följande 
baslinjelängder vid respektive punkt: 

1. 557,8 m 

2. 3 884,0 m 

3. 5 361,4 m 

4. 7 205,9 m 

5. 10 069,7 m 

6. 12 416,0 m 

7. 14 849,0 m 
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8. 17 989,8 m  

Resultaten visar bättre noggrannhet för traditionell RTK till och med punkt 3 
både i plan och i höjdled. Från punkt 4 till punkt 8 finns ingen avgörande 
skillnad i noggrannhet mellan de båda metoderna i höjd medan nätverks-RTK 
visar bättre resultat i plan från och med punkt 6 till punkt 8. 

Nätverks-RTK visar sig i den här undersökningen ha i överlag både kortare 
och jämnare initieringstid än traditionell RTK.  

Undersökningen visar också, precis som tidigare undersökningar, ett 
avståndsberoende vid mätning med traditionell enkelstations-RTK. Den 
största försämringen med ökat avstånd syns i plankoordinaterna. 

3.8 Statistik 

Lantmäteriet förespråkar att mätosäkerhet ska uttryckas enligt Guide to the 
Expression of Uncertainty (GUM). GUM som är ett standardiseringsverktyg 
kommer att vara en del av nya HMK och kommer då bli praxis hos svenska 
geodeter. Tidigare har mätosäkerhet uttryckts i enighet med gamla HMK. 
Författaren till den här rapporten har valt att uttrycka sig enligt den 
matematiska statistiken då författaren inte har en bakgrund inom geodesi. 

Vid mätning med GNSS uppstår två typer av fel. Först har vi systematiska fel, 
vilka lämpligen förebyggs genom goda rutiner och kalibrerad utrustning. Den 
andra typen av fel är slumpmässiga fel som undviks genom att göra flera 
mätningar. Värden som slumpmässigt dras från olika sannolikhetsfördelningar 
går mot att bli normalfördelade oavsett vilka fördelningar dessa kommer ifrån 
enligt centrala gränsvärdessatsen.  Detta gör att även mätfel som uppstår till 
följd av flera av varandra oberoende faktorer också går mot att bli 
normalfördelade. Normalfördelningen är en kontinuerlig sannolikhetsfördelning 
som kan beskrivas genom formeln 

     
 
 
      

   

    
 (1) 

där   är väntevärdet och   är standardavvikelsen. Väntevärdet kan antingen 
vara ett skattat väntevärde eller ett medelvärde. (Vännman, 2002) 

Standardavvikelsen ( ) visar hur stor spridning som finns runt väntevärdet. 

Ibland talas det om variansen (V), sambandet är      . I rapporten kommer 
spridningen att uttryckas som standardavvikelse med fördelen att 
standardavvikelsen till skillnad från variansen är i samma enhet som det data 
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som analyseras. De data som erhållits från fältmätningarna är i enheten meter 
varför standardavvikelsen är i samma enhet. Standardavvikelsen ( ) för en hel 
population beräknas som 

   
 

 
         
    (2) 

där N är antalet mätvärden (Vännman, 2002). Standardavvikelsen är således 
kvadratroten ur avvikelsen från de aktuella mätvärdena. Standardavvikelsen 
kan användas som ett mått på mätosäkerhet.  

Givet antagandet om att mätfelen är normalfördelade gäller att 68,3 % av 

mätfelen finns inom intervallet    , detta intervall kallas konfidensintervall. 
Vidare kallas procentsatsen för konfidensgrad. Intervallen      och      
har konfidensgrader på 95,5 % respektive 99,7 %, se Figur 2. 

 

Figur 2: Normalfördelningen med konfidensgrader (Strandmark, 2007) 

3.8.1 Noggrannhet och precision 

Anta att en och samma mängd mäts flera gånger i en serie mätningar och att 
mängdens sanna värde är känt. Skillnaden mellan mätningarnas medelvärde 
och det sanna värdet kan då betraktas som mätmetodens noggrannhet. 
Mätmetodens precision är istället knytet till spridningen hos de inmätta 
värdena. Hög precision tillåter en mätning att upprepas flera gånger under 
oförändrade förhållanden utan att resultatet förändras. 

Under ideala förhållanden borde ett mätsystem både ha stor noggrannhet och 
hög precision. Det är inte alltid fallet då ett mätsystem kan vara noggrant men 
med låg precision eller tvärtom, mätsystemet kan även sakna både 
noggrannhet och precision.  
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Som tidigare nämnts så finns två typer av fel, systematiska fel och 
slumpmässiga fel. Om ett experiment innehåller systematiska fel och man 
ökar antalet mätningar så kommer precisionen att öka men noggrannheten 
förblir oförändrad. Om man finner ett sätt att komma till bukt med de 
systematiska felen så kommer noggrannheten att förbättras medan 
precisionen förblir oförändrad, se Figur 3. 

 

Figur 3:Noggrannhet och precision (James m.fl. 2009) 

3.8.2 Två stickprov 

Stickprov i par samt två stickprov är metoder för att jämföra två experimentella 
undersökningar. Genom att göra dessa jämförelser kan man, med en 
förutbestämd grad av säkerhet, undersöka om det finns en skillnad mellan 
resultaten av två undersökningar förutsatt ett normalfördelningsantagande. 

Metoden två stickprov används där alla värden i mätserien har samma 
väntevärde och om standardavvikelsen är okänd måste även den antas kunna 
vara samma. Stickproven måste vara oberoende av varandra. Vid två 
stickprov gäller alltså antagandet: 

             ä                            
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              ä                          . 

Stickprov i par lämpar sig för när man kan planera för parvisa observationer. 
Vid stickprov i par kan varje värde    eller    ha ett eget väntevärde    samt att 
standardavvikelsen inte måste kunna antas vara lika om standardavvikelsen 
skulle vara okänd. Två stickprov tillåter dessutom olika antal observationer 
   eller    , till skillnad från stickprov i par (Vännman, 2002). 

För att se om en skillnad föreligger (       ) med hjälp av två stickprov så 
bildar man ett tvåsidigt konfidensintervall med en konfidensgrad på 
exempelvis 95 %. Då standardavvikelserna är känd så gäller att  

               
  
 

  
 

  
 

  
  (3) 

där n är antalet observationer. Konfidensintervallet utgörs då av  

                  (4) 

där 

                   (5) 

och      är värdet på t-fördelningen för valda graden av säkerhet samt det 

aktuella antalet frihetsgrader (Vännman, 2002). 

  



 

 

32 

 

4 RESULTAT 

4.1 Fältmätning 

4.1.1 Planering och val av mätpunkter 

Skillnaden i mätosäkerhet mellan nätverks-RTK och traditionell enkelstations-
RTK har undersökts genom ett försök bestående av fältmätningar. 
Mätningarna genomfördes i och omkring Skellefteå under januari och februari 
2013. 

Tanken var att genomföra mätningarna så att de representerar de 
förhållanden som råder i de delar av kommunen där större delen av 
fältverksamheten äger rum. Under ett planeringsmöte på Skellefteå kommun 
fastslogs att mätningarna skulle göras i närhet till tätorten samt efter 
kommunens kuststräcka då det inte är möjligt att inom rådande tidsramar 
täcka in ett större geografiskt område än så. På lantmäteriavdelningen menar 
man att huvuddelen av verksamheten är förlagd i dessa områden runt tätorten 
och kuststräckan.  

Det beslutades att mätningarna skulle utföras på åtta olika punkter, lämpliga 
för GNSS-mätning. Punkterna som valdes var inte samma punkter som 
mättes in utan de utgjorde referenspunkter för de mätningarna som gjordes 
med traditionell enkelstations-RTK. Dessa punkter kommer hädanefter att 
benämnas som referenspunkter medan de inmätta punkterna kommer att 
benämnas som mätpunkter. Mätpunkterna fick helt enkelt bestå av egengjorda 
punkter i närheten av de valda referenspunkterna.  

Referenspunkterna tillhör det så kallade RIX 95-projektet. Dessa punkter 
skapades för att möjliggöra övergångar från kommunala referenssystem till 
nationella referenssystem (Lantmäteriet, 2012b). Nätet av punkter uppfördes 
av Lantmäteriet och i Skellefteå har man sedan från kommunens sida förtätat 
detta med ytterligare punkter i och i närheten av tätorten. De flesta punkter 
utgörs av dubb i berg och några består av rör i berg. De senare är punkter 
äldre än RIX 95-projektet som under RIX 95-projektet blivit återanvända som 
RIX 95-punkter. 

Vid närmare undersökning av de tilltänkta referenspunkterna visade det sig att 
några av punkterna skulle vara olämpliga att använda i experimentet. En av 
referenspunkterna hade ådragit sig fysiska skador på själva 
punktmarkeringen, vid en annan hade en byggnad uppförts intill och en tredje 
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punkt var oåtkomlig på grund av att vägen fram till punkten inte snöröjdes. 
Alternativa referenspunkter undersöktes men förkastades.  

Till sist beslutades att fem mätpunkter skulle användas istället för de 
ursprungligt planerade åtta mätpunkterna då enbart fem lämpliga 
referenspunkter kunde hittas. Anledningen till det ursprungliga valet av åtta 
mätpunkter grundade sig i de rådande tidsmässiga begränsningarna. Om 
fältmätningar bedrevs måndag till och med torsdag så skulle det finnas tid att 
besöka varje mätpunkt vid fyra separata tillfällen inom den tid som 
schemalagts för fältmätningar, förutsatt att inmätning av två mätpunkter kunde 
hinnas med dagligen. Då enbart fem referenspunkter med intilliggande 
mätpunkter användes beslutades att istället besöka varje punkt en extra gång, 
det vill säga totalt fem besök.  

Den schemalagda tiden för fältmätningar var ursprungligen från den 1 januari 
till den 15 mars 2013 men reviderades senare till att börja den 7 januari. Det 
inledande sökandet efter lämpliga referenspunkter drog ut på tiden men 
schemat kunde hållas tack vare färre mätningar totalt sett. 

Tabell 1 visar de valda referenspunkterna samt avståndet från dessa till 
respektive mätpunkt.  

Tabell 1: Avstånd från referenspunkt till respektive mätpunkt 

Referenspunkt 
Avstånd 
(m) 

2208890 - Travbanan 280 

2208991 - Alhem 251 

2217290 - Rönnskär 104 

2219090 - Boviken 46 

2313090 - Lindesmark 1084 
 

4.1.2 Utförande 

Satellitmottagaren som utgör referensstationen för traditionell enkelstations-
RTK placeras på stativ över den aktuella referenspunkten. Varje mätpunkt 
ligger i närheten av respektive referenspunkt. Mätpunkten består av en dubb 
som slagits ner i asfalt på lämplig plats. Utöver mottagaren över 
referenspunkten användes ytterligare två satellitmottagare, den ena försedd 
med radiomottagare och den andra med GSM-mottagare för nätverks-RTK. 
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Mottagaren placeras över mätpunkten med stativ på samma sätt som 
referensstationen, se Figur 4.  

 

Figur 4: Mottagare på stativ över mätpunkt 

Tio inmätningar med varje metod gjordes. Mellan varje inmätning 
ominitierades satellitmottagaren vilket innebär att man låter mottagaren släppa 
kontakten med de satelliter den följer för att sedan återta kontakten med 
satelliterna på nytt.  

Av nyfikenhet gjordes mätningarna med nätverks-RTK med korrektioner via 
både GSM och GPRS, detta bidrar dock inte till svaret på den ursprungliga 
frågeställningen. Detta innebär i praktiken att antalet mätvärden med nätverks-
RTK ökade till dubbla antalet mätvärden som fås med traditionell 
enkelstations-RTK.  

Vid mätning tillåter Trimbles mjukvara i handdatorn att kvalitetstal som DOP-
värden och antal spårade satelliter sparas för att senare exporteras till datorn i 
form av en rapport. Tack vare denna lösning har nästan ingen manuell 
protokollföring varit nödvändig i samband med mätningarna.  
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Inmätningarna jämfördes därefter mot statiska mätningar. De statiska 
mätningarna har genomförts med samma referenspunkt som användes vid 
mätningar med enkelstations-RTK. Vid statisk mätning ställs mottagare upp på 
stativ både över referenspunkten och över mätpunkten för att samla in data i 
drygt 30 minuter. Därefter tas all insamlad data omhand för efterberäkning. 
Programvaran som används till efterberäkningarna kallas Trimble Business 
Center. I programvaran har man möjlighet att sortera ut störande data till 
exempel satelliter som mottagaren bara har följt sporadiskt till följd av delvis 
skymd sikt. 

Som alternativ till att själv göra efterberäkningar vid statisk mätning erbjuds 
detta som en tjänst från Lantmäteriet och SWEPOS. Detta alternativ 
övervägdes men förkastades då längre observationstider krävs och 
mätosäkerheten är större. SWEPOS uppskattar en noggrannhet på 10-20 mm 
i plankoordinater och 30-40 mm i höjdkoordinater vid användning av deras 
efterberäkningstjänst.  (SWEPOS, 2012b) 

Vid de statiska mätningar som gjort inom ramarna av denna undersökning så 
har följande uppskattade fel rapporterats av programvaran vid utförd 
efterberäkning, se Tabell 2: 

Tabell 2: Precision vid statisk mätning enligt Trimble Business Center 

  Enhet Travbanan Alhem Rönnskär Boviken Lindesmark 

Horisontell 
precision m 0.004 0.005 0.002 0.005 0.004 

Vertikal precision m 0.008 0.010 0.003 0.007 0.006 

σ (RMS) m 0.006 0.006 0.004 0.009 0.009 
3σ (99,7% 
säkerhet) m 0.018 0.018 0.012 0.027 0.027 

Observationstid tt:mm:ss 00:37:00 00:29:30 02:34:00 00:39:30 00:39:00 

Baslinjelängd m 280 251 104 46 1084 

        

4.1.3 Utrustning 

Vid fältmätningen användes tre av lantmäteriavdelningens fem GNSS-
mottagare av typen Trimble R8 inköpta 2007. Två av dessa var utrustade med 
radiosändare och radiomottagare medan den tredje istället var utrustad med 
GSM-modem. Dessa styrs genom handdatorn Trimble TCU med Windows CE 
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och mjukvaran Trimble Survey Controller. Inmätt data bearbetas i mjukvaran 
Trimble Business Center. 

4.1.4 Resultat av fältmätning 

De analyserade mätresultaten visar skillnaden mellan en uppmätt koordinat 
och den sanna koordinaten där den sanna koordinaten är de statiskt inmätta 
koordinaterna. Resultaten kommer att presenteras uppdelat som 
planmätningar och höjdmätningar.  Skillnaden i plan beskrivs som längden av 
en vektor som går mellan det sanna värdet och det uppmätta värdet. Det gör 
att alla avvikelser i plan är positiva. Höjdkoordinatens avvikelse från det sanna 
värdet är endimensionell och kan därför beskrivas som antingen positiv eller 
negativ. 

För att finna svar på huruvida någon mätmetod är att föredra med avseende 
på mätosäkerhet kommer jämförelser av precision (slumpmässiga fel) och 
noggrannhet (systematiska fel) att göras här. Standardavvikelsen är ett bra 
mått på precisionen i de båda mätmetoderna. Tabell 3 visar 
standardavvikelsen för respektive mätmetods plankoordinater i tre olika grader 
av säkerhet. Standardavvikelsen är beräknad enligt Ekvation 2. 

Tabell 3: Standardavvikelse i meter för respektive mätmetods plankoordinater 

Plan   
   

 
Konfidensgrad RTK   NRTK 

     Standardavvikelse (σ) 68.3% 0.003 
 

0.007 

Standardavvikelse (2σ) 95.5% 0.006 
 

0.013 

Standardavvikelse (3σ) 99.7% 0.010 
 

0.020 

               
Nätverks-RTK har ungefär dubbelt så hög standardavvikelse i samtliga sigma-
nivåer jämfört med traditionell enkelstations-RTK. 

Tabell 4 visar standardavvikelsen för höjdkoordinaterna även här i tre olika 
grader av säkerhet. Som väntat rör det sig om högre avvikelser i 
höjdmätningarna eftersom satellitmätning har sämre precision i höjd än i plan. 
Vi kan också se att det inte är lika stor skillnad mellan mätmetoderna i höjd 
som i plan. 
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Tabell 4: Standardavvikelse i meter för respektive mätmetods höjdkoordinater 

Höjd   
   

 
Konfidensgrad RTK   NRTK 

     Standardavvikelse (σ) 68.3% 0.015 
 

0.018 

Standardavvikelse (2σ) 95.5% 0.029 
 

0.037 

Standardavvikelse (3σ) 99.7% 0.044 
 

0.055 

               
Skillnaden i precision i plan för respektive metod framgår tydligt i Figur 5. 

 
Figur 5:Fördelningskurvor för mätresultat i plan, väntevärde 0 och standardavvikelse 

enligt Tabell 3 

Skillnaden i precision i plan är relativt stor till fördel för traditionell RTK. 
Samtidigt håller båda mätmetoderna god precision i plan jämfört med höjd. 
Figur 6 visar normalfördelningskurvorna för mätningarna i höjd.  

-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 

NRTK plan 

RTK plan 
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Figur 6: Fördelningskurvor för mätresultat i höjd, väntevärde 0 och standardavvikelse 
enligt Tabell 4 

I själva verket är fördelningskurvorna förskjutna en aning vilket visar på ett 
systematiskt fel. Det systematiska felet beskrivs som skillnaden mellan 
populationens medelvärde och det sanna värdet. Det sanna väntevärdet för 
respektive population kan ses i Tabell 5. Fördelningskurvorna med 
medelvärdet som väntevärde finns i Bilaga 1. 

Tabell 5: Medelvärdet för respektive population 

   

Mätmetod Koordinat 
Avstånd från sann 

koordinat 

   RTK  N 0.002 

 
E -0.002 

   NRTK N -0.001 

 
E 0.004 

   RTK  Höjd 0.002 

NRTK Höjd -0.005 

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 

NRTK höjd 

RTK höjd 
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   Tabell 5 visar att systematiska fel förekommer i mätningarna med båda 
mätmetoderna. Tabell 6 visar de intervall vi kan vänta oss att höjdmätningar 
ligger inom med tre olika grader av säkerhet. Med säkerhet på två och tre 
gånger standardavvikelsen överlappar intervallen varandra helt vilket medför 
att ingen skillnad i noggrannhet kan bevisas med dessa högre grader av 
säkerhet.  

Tabell 6: Intervall för höjdmätningar med olika grader av säkerhet 

Höjd 
 

RTK 
    

NRTK 
                         

Intervall med 1σ [ -0,013 ; 0,017 ] [ -0,023 ; 0,013 ] 

Intervall med 2σ [ -0,027 ; 0,031 ] [ -0,042 ; 0,032 ] 

Intervall med 3σ [ -0,042 ; 0,046 ] [ -0,06 ; 0,05 ] 

                      

           Två stickprov 

För att se om det verkligen finns en skillnad mellan de båda mätmetoderna så 
har ett t-test gjorts. Testet i fråga utgörs av två stickprov där olika varianser 
antas. Tabell 7 visar samtliga tvåsidiga konfidensintervall med säkerhetsgrad 
95 %.  

Tabell 7: Tvåsidiga konfidensintervall med säkerhetsgrad 0,95 

Tvåsidiga konfidensintervall 

            

Höjd [ 0.004 , 0.009 ] 

      Plan [ -0.003 , -0.002 ] 

            

      Inga av konfidensintervallen innehåller noll vilket betyder att det med 95 % 
säkerhet finns en skillnad mellan mätmetoderna, både för mätningar i plan och 
i höjd. 

4.1.5 Observationer i samband med mätning 
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Avvikande mätdata 

Bland mätningarna med traditionell enkelstations-RTK har en utstickande 
mätserie observerats. Dessa mätvärden har ej inkluderats i några 
beräkningar. Figur 7 visar den exkluderade mätseriens avvikelse i höjd från 
den sanna koordinaten. 

 

Figur 7: Avvikande mätserie som exkluderats 

Denna mätserie var avvikande även i plan. En tänkbar anledning är att 
basstationens stativ har störts under mätning. Anledningen till den misstanken 
är att inga höga DOP-värden eller dåliga jonosfäriska förhållanden ägde rum 
vid mättillfället. Dessa faktorer finns uppmätta och dokumenterade för varje 
mätning och kunde därför kontrolleras. 

Vid mätning med traditionell RTK finns en ökad risk för den här typen av 
systematiska fel, anledningen är den mänskliga inblandning som krävs vid 
etablering av referensstation.  

Initieringstider 

Till en början var tanken att protokollföra initieringstiderna för att undersöka 
om det fanns en skillnad mellan de båda mätmetoderna. Det skulle visa sig att 
initieringstiderna var så pass korta att fixlösning uppnåddes, nästan 
uteslutande, på bara ett fåtal sekunder. Detta medförde att det blev svårt att ta 
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tid och protokollföra initieringstiden, särskilt för någon som arbetar ensam.  En 
anteckning gjordes vid varje tillfälle då en mottagare misslyckades med en 
initiering, se Tabell 9. 

Tabell 8: Antal tillfällen med svårighet att nå fixlösning 

      

Mätmetod 
Antal misslyckade 

initieringsförsök 

RTK 2 
NRTK 
GSM 3 
NRTK 
GPRS 6 

    

  Enbart vid ett fåtal tillfällen uppstod svårigheter med att erhålla fixlösning. 
Antalet initieringar är runt 230 stycken för varje mätmetod. 

Tidsåtgång vid mätning 

Inför varje mätning med traditionell RTK krävs det att mätteknikern sätter upp 
sin referensstation över en känd punkt. Detta har tagit mycket tid under 
fältmätningarna där cirka en timma har fått avsättas för att göra denna 
nödvändiga förberedelse inför varje mättillfälle. Tidsåtgången för detta varierar 
med transporttid mellan referenspunkt och mätområde, terräng och 
förhållanden runt referenspunkten samt att hitta till referenspunkten. 

Vid mätning med nätverks-RTK är själva uppringningsprocessen mer 
tidsödande än motsvarande för traditionell RTK, dock är denna tidsåtgång 
försumbar i jämförelse med tidsåtgången för etablering av referensstation.  

4.1.6 Jämförelse med andra liknande studier 

För att säkerställa validiteten hos resultatet jämförs resultatet med tre liknande 
studier(LMV 2003:11, LMV 2003:12, LMV 2004:16). Tabell 10 visar en 
jämförelse i precision mellan den här undersökningen och de tre 
undersökningarna som nämnts tidigare i rapporten. 

Tabell 9: Jämförelse i precision från tidigare gjorde studier 
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Studie 
Denna 

rapport 
LMV 

2003:11 
LMV 

2003:12 
LMV 

2004:16 

σ plan RTK 0.003 0.014 0.009 0.004 

σ plan NRTK 0.007 0.017 0.009 0.006 

σ höjd RTK 0.015 0.018 0.014 0.011 

σ höjd NRTK 0.018 0.026 0.010 0.015 

          

     Mätningarna i LMV rapport 2003:12 är utförda med tre olika uppsättningar av 
mätinstrument från olika tillverkare, därför är standardavvikelsen från LMV 
rapport 2003:12 ett medelvärde från de tre olika mätutrustningarna. På ett 
liknande sätt är mätningarna från LMV rapport 2004:16 utförda med två olika 
antenner, även här är den angivna standardavvikelsen ett medelvärde från 
mätningar med vardera antennen. De jämförda värdena kommer från 
mätningar gjorda på ett liknande avstånd från referensstationen som i 
undersökningen gjord i denna rapport. Det är med andra ord ett relativt litet 
avstånd mellan mätpunkt och referensstation. 

Samtliga undersökningar visar ett liknande resultat där precisionen är högre 
vid mätning med traditionell enkelstations-RTK. LMV 2003:12 avviker dock vid 
mätning i höjd.  

Tidigare nämndes att avståndet från referensstation till mätpunkter är relativt 
kort och detta gynnar traditionell enkelstations-RTK. I LMV rapport 2003:11 
skriver författarna om hur nätverks-RTK ger mindre mätosäkerhet då 
avståndet till referensstationen överstiger 2,5 km. I LMV rapport 2003:12 
börjar man observera bättre resultat hos nätverks-RTK jämfört med traditionell 
RTK först vid mätning 10 km från referensstationen. I rapport 2004:16 hittar 
man ingen avgörande skillnad i höjd medan resultaten i plan går mot märkbar 
fördel för nätverks-RTK vid ca 12 km från referensstationen. 
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5 DISKUSSION 

Traditionell enkelstations-RTK är en teknik som används allt mer sällan tack 
vare de fördelar nätverks-RTK erbjuder Engfeldt (2003). Samtidigt finns 
nackdelar med nätverks-RTK: 

 Beroende av fungerande infrastruktur för kommunikation mellan 

referensstation och driftcentral 

 Det krävs att användaren har täckning i GSM-nätet 

 Alla referensstationer har inte tillgång till reservkraft 

 Det finns områden med stora avstånd mellan referensstationerna 

 Sämre mätosäkerhet jämfört med mätning med egen referensstation 

förutsatt att arbetet sker nära den egna referensstationen 

Dessa nackdelar ger nätverks-RTK en rad fördelar främst inom pålitlighet. 
Bland de fördelar med nätverks-RTK som Engfeldt (2003) nämner finns den 
ekonomiska aspekten, det innebär en kostnad att köpa in dubbla GNSS-
mottagare som krävs vid mätning med traditionell RTK. Frågan är vilket pris 
som är lämpligt att sätta på den extra säkerhet och pålitlighet som kommer 
med möjligheten att använda traditionell RTK.  

En annan fördel med traditionell RTK tycks kunna vara noggrannheten vid 
statiska mätningar. SWEPOS lovar resultat inom 10-20 mm i plan samt 30-40 
mm i höjd vid två timmars observationstid när deras efterberäkningstjänst 
används. Statisk mätning med egen referensstation kräver inte lika långa 
observationstider.  

Tabell 2 visar nyckeltal över mätosäkerheten vid de statiska mätningarna som 
utförts i denna undersökning. God precision uppnås redan vid en fjärdedel av 
observationstiderna som krävs vid användandet av SWEPOS 
beräkningstjänst. En idé kan vara att göra en studie om hur de båda 
mätmetoderna presterar vid statisk mätning med efterberäkning samt vid 
mätningar på stomnät.   

5.1 Fältundersökning 

De flesta mätningar gjordes här på ett relativt litet avstånd från 
referensstationen (vid enkelstations-RTK) vilket bör innebära att resultaten 
kan förväntas bli bättre med enkelstations-RTK. Detta då det har visats att 
traditionell enkelstations-RTK presterar sämre vid långa avstånd till 
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referensstationen. Mätning med nätverks-RTK påverkas inte av sådana 
faktorer och kan därför anses ge jämnare mätresultat. 

I efterhand kan man konstatera att det varit intressantare om mätpunkterna 

hade spridits ut på exempelvis avstånden 1 km upp till 5 km från 

referenspunkten. Ett sätt hade kunnat vara att använda samma mätpunkt till 

samtliga mätningar medan man använder referenspunkter med ökande 

avstånd. 

Begränsningar framförallt i tid har fått avgränsa fältmätningarnas omfattning. 
En vidare tidsram hade tillåtit mätningar i mer varierande områden. Även en 
undersökning över större avstånd hade kunnat vara aktuell. Alternativt ett 
samarbete mellan två studenter skulle kunna möjliggöra en något grundligare 
undersökning. Även vintersäsongen har inneburit ett hinder. Tidpunkten för 
fältmätningen har dock varit nödvändig då verksamhetens ordinarie 
mätuppdrag är färre till antalet under vintern vilket innebär att mätutrustningen 
i större utsträckning finns tillgänglig för sidoprojekt.  

En stor del av de systematiska fel som uppstår vid GNSS-mätning är till följd 
av den mänskliga faktorn. Vid mätning gäller det att ha goda rutiner och 
tillämpa god mätsed. Trotts detta så kommer alltid mänsklig inblandning att 
lämna fel efter sig. Vid mätning med traditionell RTK används ofta en vanlig 
roverutrustning på stativ över en känd punkt som bas vid mätningarna. Denna 
utrustning ska riggas upp på plats av mätteknikern inför en period av mätning 
eller inför varje mätning. Detta innebär en större mänsklig inblandning jämfört 
med de fasta och väl övervakade referensstationerna som används vid 
mätning med nätverks-RTK. Resultatet bör sannolikt innebära större 
systematiska fel. 

5.2 Mätosäkerhet 

5.2.1 Slumpmässiga fel 

Mätresultaten visar större precision hos traditionell enkelstations-RTK. Ett 
väntat resultat till följd av relativt korta avstånd. Största skillnaden mellan 
mätmetoderna märktes i plan där traditionell RTK visar sig prestera bra. 
Anledningen kan vara att vi jobbar i referensstationens närområde. Samtidigt 
kan det vara svårt att nämna en tillämpning där skillnaden i precision verkligen 
ger nytta. Denna undersökning har visat att traditionell RTK har dubbelt så 
hög precision i plan men i verkligheten rör det sig om sju millimeter vid 95,5 % 
konfidensgrad. Vid mätning med millimeterprecision är fortfarande totalstation 
det givna alternativet. 
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Skillnaden i precision i höjd visade sig vara marginell. Det har sedan tidigare 
varit känt att GNSS-mätning presterar sämre i höjd än i plan. Vikten av god 
precision i höjd varierar dock mellan olika tillämpningar. Exempelvis är 
höjdkoordinaten inte lika viktig i de flesta lantmäteritillämpningar medan den 
kan ha ganska stor betydelse vid volymberäkningar i anläggningsbranschen.  

5.2.2 Systematiska fel 

Tabell 5 visar att systematiska fel föreligger men det går inte att med hög 
säkerhet bevisa en signifikant skillnad i noggrannhet. 

Traditionell RTK borde riskera större systematiska fel i och med större 
mänsklig inverkan. En anledning till att detta inte kan påvisas kan ligga hos de 
sanna koordinaterna, det vill säga de statiska mätningarna. De statiska 
mätningarna har genomförts med samma kända utgångspunkter som 
mätningarna med traditionell enkelstations-RTK och det finns en möjlighet att 
detta gynnar traditionell RTK när det kommer till förekomsten av systematiska 
fel. Nätverks-RTK arbetar som bekant skilt från lokala referenspunkter. 

En annan förklaring kan vara att de systematiska felen är så små att 
noggrannheten hos de statiska mätningarna är för låg för att ge en bra 
jämförelse. De statiska inmätta koordinaterna var tänkta att utgöra de sanna 
koordinaterna för mätpunkterna, det vill säga grunden för jämförelsen av 
noggrannhet.  En förutsättning för att den jämförelsen ska vara möjlig har varit 
att noggrannheten på de statiska mätningarna i stor utsträckning överträffar 
noggrannheten hos de andra mätningarna men detta har inte kunnat 
kontrolleras. 

5.3 Observationer 

En mätserie uteslöts från beräkningarna då den avvek på ett sådant sätt att 
något måste ha gått fel vid mätning. När mätteknikern etablerar 
referensstationen vid mätning med traditionell RTK så kommer alltid ett litet 
centreringsfel samt ett litet höjdfel att uppkomma. Den osäkerheten finns inte 
med nätverks-RTK. Just i detta fall tycks även stativet ha rubbats något. Vid 
vanlig mätverksamhet upptäcks dessa fel genom kontroller mot kända 
punkter. 

Under fältmätningarna observerades det att de flesta initieringarna kunde 
genomföras snabbt oavsett mätmetod. Några initieringsförsök misslyckades 
och av dessa misslyckade försök så var de flesta vid mätning med nätverks-
RTK. Antalet misslyckade initieringar var dock förhållandevis få till antalet.  
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Vid långa initieringstider bör mätteknikern fundera på om den erhållna 
positionslösningen går att lita på. Det är eftersträvansvärt att kontrollera sin 
positionslösning mot minst en känd punkt innan mätuppdraget påbörjas samt 
efter avslutad mätning.  

5.4 Jämförelse med tidigare studier 

Det andra sättet att säkerställa validiteten är att jämföra utfallet med något 
resultat från andra undersökningar eller samtida mätningar med en annan 
metod. En snabb jämförelse med liknande studier visade att resultatet verkar 
rimligt. Rapporten LMV 2003:11 sticker ut med något sämre precision både 
med traditionell RTK och med nätverks RTK, övriga resultat är snarlika. Ett 
undantag är LMV 2003:12 som visar att nätverks RTK har bättre precision i 
höjd än traditionell RTK. En avvikelse av den typen skulle kunna tyda på att fel 
föreligger, den höjden av precision borde inte vara möjligt att uppnå vid 
höjdmätning med nätverks-RTK.  
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6 SLUTSATS 

6.1 Svar på frågeställning 

6.1.1 Är någon mätmetod att föredra med avseende på mätosäkerhet och 
pålitlighet? 

Traditionell RTK är en precisare mätmetod så länge avståndet till 
referensstationen är relativt kort, skillnaden är procentuellt större i plan än i 
höjd. Tidigare rapporter har visat att nätverks-RTK har högre precision än 
traditionell RTK vid mätning 2,5 km och upp till 12 km och längre från 
närmaste referensstation. I denna rapport har avstånden från 
referensstationen till mätområdet inte varit längre än cirka 1 km vilket gör att 
något avståndsberoende ej har kunnat påvisas. Denna rapport har inte med 
god säkerhet kunnat visa en signifikant skillnad i noggrannhet mellan de olika 
mätmetoderna.  

Mätning med nätverks-RTK kan vara känsligt för skador på 
kommunikationsinfrastruktur eller framför allt bristande GSM-täckning. 
Samtidigt krävs en referenspunkt av hög kvalitet i närområdet för mätning med 
traditionell RTK, denna punkt kan vara svår att kontrollera. Detta orosmoment 
existerar inte vid mätning med nätverks-RTK där referenspunkterna i nätverket 
kontinuerligt kontrolleras mot varandra. 

Vid etablering av referensstation för mätning med traditionell RTK krävs en 
mänsklig inblandning som alltid medför risk för systematiska fel.  

6.1.2 Är någon mätmetod att föredra med avseende på tid- och 
kostnadsbesparing? 

Nätverks-RTK är den mest rationella mätmetoden av de två, både sett till tid 
och kostnad. Mätteknikern har möjlighet att komma igång med sin mätning 
nästan omedelbart och helt utan större förberedelser. Dessutom finns pengar 
att spara vid inköp av mätinstrument då endast en mottagare krävs vid 
mätning med nätverks-RTK till skillnad från de två mottagare som krävs vid 
mätning med traditionell RTK. Man ska heller inte glömma att SWEPOS tjänst 
för nätverks-RTK kostar upp till 15 000 kr årligen för varje anslutet GSM-
nummer. Den inverkan som denna abonnemangskostnad har måste bedömas 
hos den enskilda organisationen. 



 

 

48 

 

6.2 Rekommendationer 

De mätuppdrag som är lämpliga att utföra med RTK-mätning är inte så 
detaljerade att de gagnas av den aningen högre precisionen som kan erhållas 
genom mätning med traditionell RTK. Vissa mätuppdrag kanske av någon 
anledning kräver användning av traditionell RTK. Det är då möjligt att vid 
dessa tillfällen använda två mottagare vars GSM-modem byts ut mot 
radiosändare respektive radiomottagare. Detta byte är enkelt att utföra inför ett 
mätuppdrag.  

Det kan vara en god idé att kartlägga hur många instrument som krävs för att 
verksamheten ska fungerar ordentligt under den största delen av året. Det 
finns alltid möjlighet att kompensera med ett hyrinstrument under intensivare 
perioder alternativ perioder då mätuppdrag, med krav på användning av 
traditionell RTK, utförs. 

6.3 Fortsatt forskning 

6.3.1 Förslag 1 

Nytta med att äga egen utrustning mot att hyra utrustning/tjänster. 

Denna rapport innehåller en teknisk jämförelse mellan traditionell RTK och 
nätverks-RTK medan de administrativa delarna utelämnas. 

 Kan man gå fullt ut och endast äga utrustning för nätverks-RTK och 

hyra övrig utrustning?  

 Kanske det lönar sig att hyra in kompletta tjänster?  

 Kartläggning av besparingar som kan göras 

Svaren på dessa frågor kommer såklart att variera hos olika kommuner 
beroende på hur organisationen och verksamheten ser ut idag.  

6.3.2 Förslag 2 

En jämförelse i mätosäkerhet och kontrollerbarhet mellan traditionell RTK och 
nätverks-RTK vid statisk mätning med efterberäkning samt vid mätning på 
stomnät. 

Denna rapport har eftersträvat att kartlägga skillnader mellan traditionell RTK 
och nätverks-RTK vid mätning i realtid. Det är något som har gjorts tidigare av 
lantmäteriet genom examensarbeten och på så vis har resultaten varit 
väntade. Något som inte är lika vanligt förekommande är jämförelser vid 
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statisk mätning med efterberäkning, därför skulle en sådan undersökning 
kunna ge ett högre nyhetsvärde jämfört med denna undersökning. SWEPOS 
efterberäkningstjänst kräver exempelvis relativt långa observationer och 
relativt låg precision utlovas, det kan bland annat därför finnas möjlighet för 
traditionell RTK att komma till stor användning. Exempel på frågeställningar 
kan vara: 

 Kartlägg fördelar och nackdelar med traditionell RTK jämfört med 

nätverks-RTK vid statisk mätning med efterberäkning samt vid arbeten 

med stomnät 

 Är statisk mätning med nätverks-RTK användbar vid mätning på 

stomnät? 

o Finns skillnader i kontrollerbarhet jämfört med traditionell RTK? 
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BILAGA 1 

 

Fördelningskurvor för mätresultat i höjd. Förskjutningarna visar att systematiska fel 
föreligger. 

 

Fördelningskurvor för mätresultat i plan. Förskjutningarnas magnitud stämmer men 
förskjutningen behöver nödvändigtvis inte vara positiv. Planmätningarna 
är tvådimensionella och längden av vektorn är alltid positiv. 
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