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EXAMENSARBETE 
 
 

GPS 
Nätverks-RTK eller RTK med Fast referensstation i 

Vänersborgs kommun 
 
 

Sammanfattning 
Det amerikanska satellitsystemet Global Positioning System, GPS, används alltmer i 
olika mätorganisationer vid produktionsmätningar. Det är framförallt RTK-metoden, 
Real Time Kinematic, som används. Denna metod innebär att korrektioner i realtid 
kommer från en referensstation eller från flera referensstationer sammankopplade i ett 
nätverk och via GSM-länk överförs till en GPS-mottagare, rover, som används i fält. I 
detta examensarbete har vi jämfört skillnader i tillgänglighet och kvalitet vid RTK-
mätning inom Vänersborgs kommun med den fasta referensstationen och med Nätverks-
RTK. Vänersborgs kommun är med i ett Nätverks-RTK-projekt, Väst-RTK, och samma 
typ av instrument, tillvägagångssätt, transformationsparametrar och referenssystem har 
använts i detta examensarbete som kommunen gör i projektet.  

Vi har i examensarbetet sett stora skillnader i resultaten. Vänersborgs kommun 
använder olika transformationsparametrar för Nätverks-RTK och RTK med den fasta 
referensstationen. En beräkning har därför även gjorts i Sweref 99 då samma 
transformationsparametrar använts. Detta visade att skillnaderna i resultat mellan RTK-
metoderna till största delen består av restfel i transformationsparametrar. Resultaten av 
mätningarna i examensarbetet har oftast varit bättre för den fasta referensstationen men 
med mer problem, speciellt när avståndet överskridit den gräns som 
instrumenttillverkarna satt till 10–15 km till den fasta referensstationen. Mätningarna 
med Nätverks-RTK har gått snabbare och GSM-anslutningen har fungerat bättre inom 
hela kommunen.  
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DISSERTATION 
 
 

GPS 
Network-RTK or RTK with fixed reference station in the 

municipality of Vänersborg 
 
 

Summary 
The American satellite system Global Positioning System, GPS, is used increasingly by 
different surveying organizations in production measurements. It is especially the RTK-
method, Real Time Kinematics that is used. This method means that corrections in real-
time derive from a reference station or from several reference stations connected in a 
network. A very common method is GSM transfer of correction data to a GPS-receiver, 
rover, which is used in the field. In this dissertation we have compared differences in 
availability and quality at RTK-measuring within the municipality of Vänersborg using 
the permanent reference station and the network-RTK. The municipality of Vänersborg 
participates in a network-RTK-project, Väst-RTK. The same type of instruments, 
procedure, transformation parameters and reference system has been used in this 
dissertation as the municipality uses in the project.   

 

We have in the dissertation observed big differences in the results. The municipality of 
Vänersborg uses different transformation parameters for network-RTK and RTK with 
the permanent reference station. An additional calculation has of that reason also been 
made in Sweref 99 using the same transformation parameters. This shows that the 
differences in results between the two RTK-systems to a great extent consist of 
residuals in transformation parameters. The results of the measurements in the 
dissertation have mostly been better for the fixed reference station but with more 
problems, especially when the distance exceeds the limit the manufacturers 
recommended to 10–15 km to the fixed reference station. The measurements with the 
network-RTK were made faster, and the GSM-connection has also worked better within 
the entire municipality. 
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Förord 
För att få en bra start på detta examensarbete var vi på Lantmäteriverkets GPS/GNSS-
seminarium i Gävle, vilket finns redovisat i bilaga A. Vi vill tacka SKMF för bidraget 
till resa och uppehälle de dagarna samt Lantmäteriverket för kostnadsfritt deltagande. 

Gunnar Starke, vår examinator, vill vi tacka för engagemanget i examensarbetet och att 
han ordnade resan till Gävle. Han skall även ha ett stort tack för anskaffandet av 
nödvändig teknisk utrustning och att vi fått använda Högskolans GPS-utrustning. 

All personal och särskilt vår handledare Claes-Göran Söder på Stadsingenjörskontoret i 
Vänersborg tackar vi för omhändertagandet av oss. Vi vill även tacka alla andra, ingen 
nämnd ingen glömd, som gett oss relevant information för vårt examensarbete. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vänersborg är en kommun i Västra Götaland som är 642 km2 stor. Invånarantalet är 
37000 och prognosen är att befolkningen kommer att öka. Efterfrågan på tomter för 
småhus förväntas öka och priserna på fastigheter är lägre än i grannkommunerna vilket 
gör kommunen attraktiv som boendeort. 

 

För praktisk detaljmätning använder sig kommunen alltmer av GPS och RTK-tekniken 
som ger centimeternoggrannhet. För RTK-mätningar behövs det två GPS-mottagare då 
det är det relativa avståndet mellan dem som ger den höga noggrannheten. Det finns 
dock en begränsning i avståndet mellan den mottagare som används som referensstation 
och den rörliga som används i fält, rover. Vänersborgs kommun deltar i ett projekt vars 
syfte är att för flera användare ta fram ett nät av referensstationer. Man blir då 
oberoende av avstånden och behöver endast ha en GPS-mottagare. För de 
organisationer som tänkt starta upp med RTK-mätningar blir det lägre 
investeringskostnader. Vänersborg har dock en ombyggd GPS-mottagare som används 
som referensstation. 

 

1.2 Syfte 
Då Vänersborg har tillgång till både en egen fast referensstation och Nätverks-RTK 
behöver man utföra testmätningar för att kunna jämföra tillgänglighet och kvalitet. 
Eftersom instrumenttillverkarna rekommenderar ett maximalt avstånd på 10-15 km för 
en-stationsreferenser med bra noggrannhet, så är syftet med examensarbetet att se var i 
Vänersborgs kommun man kan mäta med bibehållen noggrannhet med den fasta 
referensstationen och i vilka områden man hellre kan använda sig av Nätverks-RTK. 

  

1.3 Avgränsningar 
De tekniska skillnader som finns i programvaror, GSM-modem m m vid RTK-mätning 
med egen fast referensstation och vid mätning med Nätverks-RTK har vi inte tänkt 
studera närmare då detta är ett examensarbete på endast 10 poäng. Det är enbart inriktat 
på att se hur de två olika metoderna skiljer sig åt vad det gäller tillgänglighet och 
kvalitet vid RTK-mätningar som utförts under samma förutsättningar som 
mätpersonalen inom Vänersborgs kommun gör i sitt dagliga arbete. 
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2 Satellitsystem  
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) är en allmän benämning på de tre 
satellitsystem som finns idag. I detta avsnitt kommer de olika systemen att beskrivas 
kortfattat med tyngdpunkten på GPS eftersom det i princip är det enda fullständiga 
systemet i dagsläget.  

                                        Figur 1: Satellitsystem 

 

2.1 GPS (Global Positioning System) 
Systemet har varit under utveckling sedan 1970-talet som ett navigeringssystem för det 
amerikanska försvaret, men idag används GPS-systemet mestadels av civila användare. 
Det man kallar Rymdsegmentet består av minst 24 satelliter som är jämnt fördelade runt 
jorden i sex banplan på en höjd av 20200 km. Systemet är uppbyggt så att man får 
tillgång till minst fyra satelliter samtidigt på varje punkt på jorden, vilket medför att det 
finns full täckning dygnet runt över hela värden. Vid latitud 55 grader vänder 
satelliterna och det motsvarar Bornholms sydspets och detta påverkar oss i Norden så 
att vi inte har lika god täckning som de nere vid ekvatorn. 

 

Det finns fem sk Kontrollsegment (markstationer) som har kontakt med satelliterna 
dygnet runt, de styr och kontrollerar satelliternas ban- och klockparametrar. Satelliterna 
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skickar ut radiosignaler på två frekvenser L1 (1575.42 MHz) vilket innebär en våglängd 
av 19 cm och L2 (1227.60 MHz) med en våglängd  av 24 cm. De två frekvenserna bryts 
på olika sätt mot jordytan och detta medför att man kan mäta och korrigera för de tidsfel 
som uppstått under signalens väg genom jonosfär och troposfär. L1-frekvensen sänder 
P(Y)-kod och C/A-kod, L2-frekvensen innehåller enbart P(Y)-kod. C/A-koden 
(Course/Acquisition) är civilt tillgänglig, medan P(Y)-koden (Precision) är för militärt 
ändamål. Satelliterna har egna koder. Satellitmeddelanden skickas ständigt ut på båda 
frekvenserna med nödvändig information för att beräkna satelliternas position och 
satellitklockornas korrektioner. I framtiden kommer det en frekvens till som kallas L5, 
vilket kommer att ge bättre noggrannhet för absolut kodmätning samt även 
precisionsmätning. 

 

GPS-systemet är gratis tillgängligt för alla och kan användas för att navigera med båt, 
flyg och fjällvandring ex.vis och det finns då enklare handmottagare för ett pris runt 
1000 kr. Ska man mäta med mm-noggrannhet behövs det betydligt bättre instrument 
och då kostar det hundratusentals kronor. 

 

2.2 GLONASS 
GLONASS är uppbyggt av det ryska försvaret och det startade i oktober 1982. Tanken 
är att systemet ska innehålla 24 satelliter 2009. I dag (5 mars -03) är det endast 7 
satelliter som är operationella och deras medellivslängd (3 år) är kortare än för GPS- 
systemet (7 år). GLONASS - satelliternas banor har en högre inklination 64,8 grader 
som är i höjd med Skellefteå, vilket är en stor fördel för oss i Norden. Signalerna är i 
stort sett lika GPS-systemets. GLONASS´ framtid är osäker men det diskuteras 
kontinuerligt. I dagsläget används det mest som ett komplement till GPS. 

 

2.3 GALILEO 
GALILEO är ännu under planering och utveckling av EU och ESA (European Space 
Agency). Galileo kommer att bli ett globalt satellitsystem, där kontrollen av systemet är 
civil. Enligt tidsplanen ska Galileo var operationellt senast 2008 men det är fortfarande 
ovisst. Fördelen med Galileo är att inklinationen kommer att vara 56 grader, dvs något 
bättre än  GPS 55 grader, vilket gynnar oss i Norden. Det är också tänkt att GPS-
systemet och Galileo ska samverka. 
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3 Mätmetoder 

3.1 Kodmätning 
Det finns två typer av koder som nämnts tidigare P(Y)-kod och C/A–kod. I GPS – 
mottagaren produceras en kopia av den kod som används. Mottagaren jämför den 
mottagna, kodade satellitsignalen med den genererade, kodade signalen i mottagaren. 
Den fördröjning som uppstår är ett mått på hur lång tid sk pseudoavstånd (gångtid) det 
tar för den utsända signalen att nå mottagaren. Gångtiden kan mätas upp med hjälp av 
tidsmärken och därefter kan avståndet mellan satellit och mottagare beräknas med hjälp 
av  signalens utbredningshastighet som är känd (ljusets hastighet). 

 

3.2 Bärvågsmätning 
Vid bärvågsmätning mäts satellitsignalens bärvåg, L1 och L2. Det skapas en signal i 
GPS-mottagaren som har samma frekvens som GPS-systemets bärvåg. Fasmätning av 
bärvågen hos signalen kan åstadkomma en större mätnoggrannhet än vid kodmätning. 
Avståndet mellan satelliter och mottagare bestäms då man med bibehållen låsning av 
satellitsignalen kan räkna förändringen av antalet hela våglängder från den tidpunkt då 
mottagaren först låste signalen. Det ursprungliga antalet hela våglängder för varje 
satellit skall först bestämmas. Dessa perioder kallas periodobekanta och förloppet kallas 
initialisering. Vidare leder temporära avbrott i signallåsningen till att ett okänt antal 
perioder förloras sk periodbortfall. Korrigering  av detta kan göras vid efterbearbetning.  

4 Felkällor  

v = 4 km/s

Bandata
Satellitklockan

Jonosfären

Troposfären

20200 km

1000 km

50km

10 km Mottagar-
klockan

Flervägsfel
 

Figur 2: Felkällor 
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Det finns ett antal olika felkällor som GPS-observationerna är belastade med. Banfelet, 
som innebär att satelliten är 3-5 meter från den plats de själva meddelar att de är, ger ett 
fel som ökar ju större avståndet mellan referensstation och rover är. Är avståndet 0-20 
km är felet dock bara någon enstaka millimeter. Klockorna i satellit och mottagare kan 
även medföra fel i tidsbestämningen för signalens gångtid. 

 

GPS-signalerna blir även fördröjda i atmosfären. Avståndet mellan referensstation och 
rover har betydelse, då signalhastigheten i jonosfären kan variera om avståndet är stort. 
Jonosfären på 50 -500 km höjd över marken innehåller elektriskt laddade partiklar och 
signalerna tar då olika vägar. Både GPS och GLONASS sänder på två frekvenser och 
det är för att det då går att beräkna signalernas väg eftersom fördröjningen blir olika 
beroende på frekvens. Eftersom det är solen som frigör elektronerna varierar elektron- 
tätheten över dygnet. Strålningsaktiviteten från solen följer cykler med en periodicitet 
på ungefär 10 år och det sista ”Solfläcksmaximum” var i mars 2000. 

 

Troposfären som ligger närmast marken upp till ca 10 km höjd, innehåller normalt inga 
elektriska partiklar och påverkar signalerna på L1 och L2 på samma sätt. Molekyler som 
kvävgas, syrgas och vattenånga gör att signalerna böjs av på samma sätt som när ett 
prisma bryter en ljusstråle. Faktorer som påverkar är lufttryck, luftfuktighet och 
temperatur. Fördröjningen i troposfären varierar alltså med vädret och de bästa 
förutsättningarna för mätning får man en kall och klar vinternatt. Luften är då likartad 
över stora områden och innehåller lite vattenånga.   

 

Signalen från satellit till mottagare kan störas genom reflexion eller blockering. Detta 
kan uppkomma i miljöer med byggnader, vegetation eller reflekterande glas. Felet kan 
vara mycket stort, men går att undvika om man placerar mottagarna fritt, samt är inte 
avståndsberoende. Anger man en elevationsvinkel för mottagande signaler i 
instrumentet på 15 grader eller över så är det bättre eftersom signalerna går rakare 
genom atmosfären samt att vegetation och andra hinder inte stör signalerna. 

 

Satelliternas placering i förhållande till mottagaren har betydelse för mätresultatet. Helst 
skall det vara en stor spridning både i bäring och elevation. Detta brukar anges i DOP-
värden, Dilution Of Precision, för att man skall få en uppfattning om kvaliteten på 
satellitkonfigurationen. DOP är det inverterade värdet på volymen på satellitfiguren och 
värdet skall vara så lågt som möjligt. GDOP inbegriper latitud, longitud, höjd och 
klockfel. PDOP anger enbart ”volymen” med hjälp av  latitud, longitud och höjd .  
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Figur: 3: Bra spridning till vänster,  sämre till höger 

5 Positionsbestämning 

5.1 Absolut mätning 
Absolut mätning innebär att man mäter mot minst fyra satelliter med en mottagare. 
Mätningen sker oftast med kodmätning för avståndsmätning i realtid. Positionen 
bestäms direkt i mottagaren genom inbindning från satelliterna. Skärningspunkten för 
längderna från satelliterna är mottagarens position och med den här metoden ligger 
noggrannheten runt 10 meter. 

 

Figur 4: Absolut mätning 
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5.2 Relativ mätning 
Vill man förbättra noggrannheten kan man använda sig av relativ GPS-mätning, då man 
bestämmer positionen i förhållande till en känd referenspunkt. Två mottagare behövs, 
varav en skall vara placerad på en känd punkt. Mätning sker mot minst fyra 
gemensamma satelliter. På detta sätt kan fel i avståndsmätningen för varje enskild 
satellit beräknas då man på den kända punkten kan se skillnaden på de mätta och kända 
värdena. Felen är oftast gemensamma för närliggande GPS-mottagare och 
korrektionerna kan därför användas i ett område runt mottagaren på den kända punkten. 
Korrektionerna från referensstationen skickas sedan via lämplig distributionskanal ut till 
användarna. 

 g

Rover (ryggsäck och stång)
eller antenn på stativ

Referensstation
(fast eller tillfällig)

 

Figur 5: Relativ mätning 

 

5.2.1 DGPS 

DGPS, Differentiell GPS, är en relativ kodmätning i realtid som i allmänhet ger en 
noggrannhet på någon meter. Denna mätmetod är enkel att använda, billig, täcker stora 
mätområden och är okänslig för signalavbrott. Användaren har en GPS-mottagare och 
en mottagare för korrektionerna. I Sverige finns Epos-tjänsten som man kan abonnera 
på. Den drivs av Cartesia Informationsteknik AB och de använder sig av 12 
Sweposstationer (se nedan) som referensstationer. Överföringen av korrigeringen sker 
med hjälp av RDS-kanalen ( Radio Data System) på P3 och P4 via Kaknästornet till 
FM-stationerna. Noggrannheten ligger på ca 0,5-5 meter. Sjöfartsverket har även de en 
DGPS-tjänst för att kunna erbjuda noggranna och tillförlitliga navigationshjälpmedel 
för sjöfarten och som täcker kusterna och Vänerområdet.  



GPS / Nätverks-RTK eller Fast referensstation i Vänersborgs kommun 
 

 8 

 

 

Figur 6: Dataflöde vid DGPS 

5.2.2 Statisk mätning 

Statisk mätning innebär att den förändrade satellitgeometrin används för att bestämma 
periodobekanta. Det behövs en längre mättid för att satelliterna skall hinna ändra sig 
tillräckligt mycket och baslinjerna (relativa avståndet) mellan GPS-mottagarna bestäms 
genom efterberäkning. Minst 20 minuters mättid behövs och vid baslinjer på 500-1000 
km behövs det upp till flera dygn. Med denna metod kan man erhålla en noggrannhet på 
5-20 mm. Vid snabb statisk mätning fås en sämre noggrannhet men mättiden behöver då 
bara vara 5-20 minuter.  

 

5.2.3 RTK 

Kinematisk mätning är relativ bärvågsmätning med GPS-mottagaren i rörelse. När man 
får korrektionerna i realtid direkt i fält kallas tekniken för RTK (Real Time Kinematic). 
Denna form blir allt vanligare och kan användas bl a vid inmätning av fastigheter och 
byggnader, styrning av maskiner vid anläggningsarbeten m.m. För detta krävs det att 
man har tillgång till två utrustningar, en som används som referensstation och en som 
utgör rover (rörlig mottagare). Referensstationen etableras över en känd punkt och för 
överföringen av korrektionerna krävs det ett radiomodem eller GSM-modem. 
Positionen beräknas direkt och transformeras från WGS84 (World Geodetic System 
1984) som är det referenssystem som gäller globalt för GPS-mätningar, eller Sweref 99 
som är det svenska tredimensionella referenssystem som gäller för GPS-mätningar, till 
det koordinat- och höjdsystem man arbetar lokalt med.  



GPS / Nätverks-RTK eller Fast referensstation i Vänersborgs kommun 
 

 9 

Initialiseringen kan göras OTF (ambiguity resolution On The Fly, flygande bestämning 
av periodobekanta). Om mottagaren tappar kontakten görs en ny initialisering så fort 
han får kontakt med fem satelliter igen. Tiden kan variera från några sekunder till ett par 
minuter. Faktorer som påverkar är bl a antalet satelliter, satellitgeometrin, beräknings-
algoritmen och avståndet mellan referensstation och rover. 

 

5.2.4 RTK med fasta referensstationer 

Många organisationer har numera istället för att tillfälligt ställa upp referensstationer på 
kända punkter etablerat en fast referensstation. Varje mätlag behöver då bara en GPS-
utrustning istället för två. Det har blivit en tidsbesparing när man inte behöver etablera 
tillfälliga referensstationer och även en minimering av stöldrisken av dyrbar utrustning. 
Instrumenttillverkarna rekommenderar ett avstånd mellan referensstation och rover på 
10-15 km för att atmosfärspåverkan ska vara så lika som möjligt på de båda mottagarna. 

 

Figur 7: Enstations-RTK till vänster och Nätverks-RTK till höger 

 

 

5.2.5 RTK med Nätverks-RTK 

När man mäter med relativ mätteknik är felkällorna för atmosfärspåverkan eliminerade 
då referensstation och rover har samma jonosfärs - och troposfärsförhållande. När 
avståndet mellan referensstation och rover ökar uppfylls inte detta. För att kunna täcka 
ett större område kan man låta flera referensstationer samverka i ett nätverk. Över det 
område som stationerna täcker kan man då modellera jonosfär och troposfär. 
Roverutrustningen får då data inte bara från en referensstation utan även korrektioner 
för atmosfärspåverkan. Nätverks-RTK-programmet som används i projekten som 
startats upp i Sverige, använder sig av principen med virtuella referensstationer. 
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Området som referensstationerna täcker delas upp i trianglar av programmet och data 
bearbetas i realtid för varje triangel. National Marine Electronics Association har 
utarbetat en standard för formatet, NMEA, för överföringen av den ungefärliga 
positionen som erhållits ur absolut kodmätning. Positionen, som mottagaren i fält har, 
sänds via GSM-länk till Swepos driftsledningscentral där Nätverks-RTK-servern finns. 
Användaren får då en RTK-generator, som väljer den triangel och referensstation som 
är närmast användaren. RTK-data från den valda referensstationen förbättras då det 
läggs till korrektioner för atmosfären från den beräknade atmosfärsmodellen i den valda 
triangeln. En geometrisk korrektion görs så att användaren i fält får data från en skapad, 
virtuell referensstation med samma position som meddelades via GSM-länken. Den 
skickas tillbaka till användaren i det av Radio Technical Commission for Maritime 
Services Special Committee standardiserade format för överföring av korrektionssignal 
mellan radio och GPS, RTCM.  

Detta innebär att användaren bara behöver ha en GPS-utrustning och ett GSM-modem. 
För de organisationer som har egna fasta referensstationer finns då möjligheten att 
använda den fasta som en rover istället och två mätlag har avancerad GPS-teknik att 
tillgå. Det är även fördelar med att datan som sänds är kontrollerad. Nätverks-RTK ger 
hög noggrannhet för många olika typer av användare inom ett stort sömlöst (se figur 7) 
område. 

 

Figur 8: Princip för Nätverks–RTK 

 

6 Swepos 
Swepos-stationerna har byggts upp i ett samarbete mellan Lantmäteriverket (LMV), 
Onsala Rymdobservatorium och Statens Provnings- och Forskningsinstitut.  De 25 
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stationerna är kopplade till driftsledningscentralen, som övervakar och kontrollerar 
kvalitén på datan. Utrustningen är dubblerad och det finns reservkraftsutrustning som 
klarar 48 timmars drift. Pelaren i betong står på fast berggrund och är ständigt 
uppvärmd för att minska eventuella rörelser. Minst en gång om året besöks alla 
stationerna då utrustningen ses över och byts ut vid behov. 

 

Figur 9: Swepos-stationerna 

 

 

Figur 10: Sweposstationen i Vänersborg 
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7 Nätverksprojekten 
Projekten är samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, kommuner, Banverket, Vägverket, 
lokala lantmäterimyndigheter och mätkonsulter. Under ett år sker en gemensam 
finansiering av driften och deltagarna gör testmätningar. Kostnaden baseras på antalet 
invånare kommunerna har och då det gäller konsulterna deras omsättning. 

Kommun med inv.< 10.000 10.000 kr/år 

Kommun inv. 10.000-50.000 
Konsulter omsättning < 10.000.000 kr/år 

25.000 kr/år 

Kommun inv. > 50.000 
Konsulter omsättning > 10.000.000 kr/år 
Övriga intressenter 

50.000 kr/år 

 

I Sverige var det första projektet placerat i Skåne och under hösten 2000 påbörjade de 
sina testmätningar där. Nästa område som började prova Nätverks-RTK var Stockholm-
Mälardalen. Väst-RTK invigdes i Göteborg 2002-10-29. Det omfattar SWEPOS-
stationerna Jönköping, Borås, Göteborg (Rörö), Onsala och Vänersborg samt 
projektstationerna Falkenberg, Ätran, Ljungby, Hillerstorp, Falköping, Väne-Åsaka, 
Kållandsö och Smögen. Projektstationerna har inte dubblerad utrustning och har endast 
30 minuters strömbackup. 

Figur 11: Väst-RTK 
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Det är 35 intressenter med och de som inte har egen utrustning får låna. Alla har blivit 
erbjudna att gå en grundläggande GPS-utbildning om man saknade erfarenhet av GPS-
tekniken. De som är med i projektet har också tillgång till SMS-tjänst för meddelande 
av driftstörningar. ISDN-routern (Integrated Services Digital Network) klarar av 30 
samtidiga användare. Deltagarna skall utföra testmätningar 1-2 dagar i månaden på 
kända Sweref-punkter och de som har fasta referensstationer gör jämförande mätningar 
mot dessa också. Man skall även använda sig av mätresultaten för att ta fram 
transformationssamband mellan SWEREF och det lokala system som resultaten 
redovisas i. Alla projekt har förlängts till 31 december 2003 och från och med 2004 
införs det användaravgifter. En arbetsgrupp arbetar nu med att ta fram taxor. 

 

                                       

                            Figur 12: Förslag till framtida täckningsområde 

 

Nätverks-RTK planeras att införas inom tre nya områden, Ost-RTK för Östra Götaland, 
Position Mitt i området kring Värmland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland samt 
Nordost-RTK för kustlandet i Västerbotten och Norrbotten. Totalt räknar man med att 
det i framtiden skall finnas 112 stationer inom täckningsområdet och utanför området 
kan en tillfällig referensstation etableras med stöd av Swepos beräkningstjänst. 

 

Kommer Nätverks-RTK att bli den framgång man tror kan underhållet av de geodetiska 
stompunkterna minskas och stomnäten kan glesas ut, då möjlighet finns att ”ta ner” 
punkter där behovet finns. Kopplas positionstjänsten även ihop med en geografisk 
informationsdatabas kan användningsområdet omfatta mycket mer, som säkerställning 
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av ledningar vid grävarbeten samt många utvecklingsmöjligheter för infrastrukturen 
med kollisionsvarningssystem för biltrafiken och kanske ”förarlösa” fordon, som Dan 
Norin tar upp i en artikel publicerad i Nordisk Geomatik.  

 

Med statliga bidrag på ca. 40 miljoner kan de grundläggande investeringarna 
finansieras, medan de årliga driftskostnaderna och framtida uppgraderingar, som 
beräknas vara ca 20 miljoner betalas genom användarbidrag. 

8 Utrustning i examensarbetet 
Mätningarna utfördes med Leica SR530, AT502-antenn, fältdator TR 500 och ett 
Siemens M20T GSM-modem. Minimielevationsvinkeln var satt till 13 grader. 
Lantmäteriverket kom för några år sedan fram till att 13 grader var en bra vinkel vid 
RTK-mätningar, då det blev för få gemensamma satelliter vid 15 grader och vid 10 
grader blev mätningarna brusiga. 

 

Vänersborgs fasta referensstations GPS-antenn Leica AT302 är placerad på en 1,5 
meter hög rostfri stålmast på kommunhusets tak. Resten av utrustningen, en uppdaterad 
Leica  9500 med ett Siemens 520T GSM-modem är placerad på Stadsingenjörskontoret. 
Kommunen har använt sig av den fasta RTK-tekniken sedan januari 2002. 

 

I november 2002 gjordes en två-stegs transformation med Leicas programvara SKI-Pro 
Ver.2.5 av 21 gemensamma punkter i RIX 95 (Sweref 99) och koordinatsystemet som 
används i Vänersborg, RT 90 7.5 gon Väst och höjder i RH 00. Man har då fått 
parametrar som är bättre lokalt anpassade till Vänersborg och höjderna redovisas direkt 
i RH 00 som är kommunens officiella höjdsystem. Detta koordinatsystem har använts 
vid examensarbetets mätningar och är det som Vänersborgs kommun använder när de 
mäter med den fasta referensstationen. 

 

Då inte samma transformationsparametrar mellan RIX 95 och RT 90 7.5 gon Väst 
används vid mätningar med Nätverks-RTK som med den fasta referensstationen, lades 
även de in av Leicas servicetekniker i den utrustning som användes i examensarbetet. 
Allt för att mätningarna skulle ha samma förutsättningar som de som görs i Nätverks-
RTK-projektet. Nätverks-RTK´s höjder redovisas i RH 70. 
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9 Testmätningar 
33 kända punkter valdes ut med tanke på att få ett kommuntäckande område. I centrum 
och centralorterna Frändefors och Brålanda togs några fler punkter med i arbetet för att 
få kännedom om hur RTK-mätningar fungerar där med tanke på framtida 
produktionsmätningar. Punkterna har valts med olika avstånd från den fasta 
referensstationen och indelats i fyra grupper. Avstånden i de olika grupperna har varit 
på 0-6 km, 9-10 km, 12-16 km och 19-22 km. från den fasta referensstationen. 
Avstånden till referensstationerna för Nätverks-RTK har inte varit relevant i 
examensarbetet, då syftet var att se skillnaden mellan RTK med fast referensstation och 
Nätverks-RTK i Vänersborgs kommun.  

 

Figur 13: Karta över Vänersborgs kommun med den fasta referensstationen i centrum och 
testpunkterna i sina avståndsindelade grupper. 

 

6 km 

10 km 

16 km 

22 km 
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De deltagare i Väst-RTK-projektet som har fasta referensstationer gör jämförelse 
mellan Nätverks-RTK och  RTK med den egna referensstationen. Samma mätprocedur 
som de använt vid sina testmätningar har följts vid dessa mätningar.  

Varje punkt besöktes två gånger med några veckors mellanrum. En satellitalmanacka, se 
bilaga C, från Swepos hemsida togs ut för varje dag och mätningarna planerades så att 
det skulle vara så god satellittillgänglighet som möjligt. GPS-antennen centrerades på 
stativ över den kända punkten för att inte få med de centreringsfel som kan uppstå när 
man använder lodstav. GPS-mottagaren startades och när absolutposition erhållits 
kopplades GSM-länken upp till servern i Gävle för att göra mätningar med korrektioner 
från Nätverks-RTK först. GSM-länken var uppkopplad hela tiden. En serie på 10 
mätningar utfördes sedan enligt följande 

 

1. GPS-mottagaren ominitialiserades 

2. Fixlösning inväntades och tiden för detta noterades 

3. Antalet gemensamma satelliter vid fixlösning noterades 

4. Kvalitetstalen för GSM-länken noterades 

5. Ålder på referensstationsdatan noterades 

6. Mätning 

 

1-6 upprepades sedan 9 gånger innan GSM-länken kopplades ur och GPS-mottagaren 
stängdes av. Därefter startades GPS-mottagaren igen och ny satellitmottagning skedde. 
Mätproceduren ovan upprepades efter uppkoppling av GSM-länken till den fasta 
referensstationen.  

 

Kvalitetstalen för GSM-länken, som antecknades enligt punkt 4, talar om när 
korrektionsdata senast togs emot. Korrektioner skickas varje sekund och är värdet mer 
än 1 tyder det på någon fördröjning av korrektionerna. Åldern på referensstationsdata, 
punkt 5, visar hur stor del av mättiden som korrektioner har mottagits. Tillsammans kan 
dessa värden ge en uppfattning om kvalitén på mottagningen av korrektionsdata. 

 

Om fixlösning ej erhållits inom fem minuter kopplades GSM-anslutningen ner och en 
ny anslutning gjordes. Lyckades det ej vid andra försöket efter fem minuter avbröts 
mätningarna.  
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Två punkter hittades tyvärr inte och vid bearbetningen upptäcktes det att två punkters 
koordinater ej var tillförlitliga. Då det inte blev bra mätresultat på fem av punkterna pga 
bland annat dålig GSM-täckning och skymmande träd så blev det slutliga antalet 24 
punkter. Punkt LMV 1871 är något skadad, men tas med i underlaget ändå. Av dessa är 
två sedan tidigare endast höjdbestämda och sex endast i plan. 16 punkter är bestämda 
både i höjd och plan. Sammanlagt blev det 375 mätningar med den fasta 
referensstationen och 442 mätningar med Nätverks-RTK. 

 

Mätresultaten överfördes till Microsoft Excel där bearbetningen skedde. Punkterna 
delades in i sina avståndsrelaterade grupper och varje mätnings initialiseringstid, 
kvalitetstalen för GSM och satellitantal som vid mätningarna antecknats i protokoll 
skrevs in i Excel. Differensen mellan ”sanna” värden och mätta värden räknades ut, ΔX, 
ΔY och ΔZ. Den radiella avvikelsen på varje mätning beräknades med  

 

  

Medelvärdet på varje mätseries radiella avvikelse har sedan jämförts mellan de olika 
metoderna varje dag för sig. 

För att höjderna som var angivna i RH 70 (Rikets Höjdsystem 1970) i mätresultaten och 
i koordinatlistorna skulle kunna jämföras med de som fanns i RH 00 (Rikets 
Höjdsystem 1900) var vi tvungna att göra en omräkning så att de stämde med varandra. 
RH 70´s höjder ligger pga landhöjningen högre än RH 00. De höjder som behövde 
räknas om från RH 70 till RH 00 och som befann sig i nedre delen av kommunen fick 
ett avdrag på 18 cm. Mellersta delens avdrag blev på 19 cm och övre delen 20 cm. 

 

 

10 Resultat 

10.1   Grupp 0-6 km 
I gruppen 0-6 km från referensstationen mättes fyra punkter i plan och höjd, en i enbart 
plan och en i enbart höjd. Resultaten i plan och höjd är likvärdiga vid de båda 
mättillfällena. Jämför man medelvärden på varje punkt, är skillnaden mellan Nätverks-
RTK och RTK med den fasta referensstationen 0,8 cm till 5 cm i plan och höjd. Vid två 
tillfällen bröts GSM-kontakten med den fasta referensstationen, första mätningen på 

22 YX ∆+∆=
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203 och andra mätningen på 5901. På 5901 togs inte korrektioner emot hela tiden. 
Resultaten är dock väldigt bra med gruppens lägsta medelfel.  

På punkt 1238 vid andra mätillfället blev det ej fixlösning vid den femte mätningen och 
mätserien avbröts. Höjdfelet ökades mellan mätning tre och fyra med 5 cm. Förklaring 
är troligtvis att vid det mättillfället var det endast sex satelliter tillgängliga och 
avståndet mellan referensstationen och punkten är 5,8 km. Vid kontroll mot Nätverks-
RTK klarades dock periodobekanta att lösas med den satellitgeometrin, vilket tyder på 
att RTK-mätningar med den fasta referensstationen har svårare med initialiseringen med 
få tillgängliga satelliter och ett längre avstånd mellan rover och referensstation. Se 
bilaga C. 

 

10.2   Grupp 9-10 km 
I denna grupp mättes fyra punkter in i plan och höjd. Resultaten är, liksom för 
föregående grupp, likvärdiga i plan och höjd vid de båda mättillfällena. Punkt LMV 
1871 ligger öster om platåberget Halleberg nära bergskanten. Stora avvikelser visas på 
denna punkt. Enligt Telia är GSM-täckningen bristfällig i området, men trots detta gick 
det att mäta där. Punktens resultat är bland de sämsta med den fasta referensstationen 
och osäkerhet råder om den lilla skadan på toppen av röret har någon betydelse. 
Punkten får dock vara med i analysen eftersom resultat önskades nära berget.  

 

På detta avstånd har det inte varit några problem med initialiseringen och skillnaden 
mellan medelvärden i resultaten med RTK med den fasta och Nätverks-RTK ligger på 6 
cm i höjd på LMV 1871 och den minsta skillnaden är 0,01 cm på punkt 781671. 
Resultaten har varit bra i gruppen men man kan se stora spridningar i mätvärdenas 
medelfel. Se bilaga D. 

 

10.3   Grupp 12-16 km 
Denna grupp innehåller en höjdfix och två punkter som är kända i plan. Fyra punkter är 
bestämda både i plan och höjd. Där det fungerat med fixlösningen har radiella 
avvikelsen för den fasta referensstationen varit bra trots att avståndet nu närmar sig 
instrumenttillverkarnas gräns. Problem börjar dock nu komma med att få fixlösning 
med den fasta referensstationen. Vid två tillfällen gick detta överhuvudtaget inte, så 
punkt 121 och 127 har bara en mätserie var med den fasta referensstationen. På den ena 
punkten blev det även avbruten GSM-anslutning vid det andra tillfället.  
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Punkt 7818990 besöktes den 2 maj och efter den 4:e mätningen med Nätverks-RTK och 
den 5:e med den fasta referensstationen erhölls ej fixlösning. Orsaken till problemen 
med Nätverks-RTK kan vi ej tolka och enligt kontakt med Lantmäteriet var det ej några 
driftstörningar. Till den fasta referensstationen är det 15,9 km och när mätningen 
avbröts var det 7 satelliter tillgängliga. Det långa avståndet är troligtvis orsaken till den 
fasta referensstationens problem. Resultaten är dock bättre både i höjd och plan med 
den fasta referensstationen. 

Skillnaderna i medelfel är som störst på 7818990 med ca 9 cm i höjd, medan höjden på 
9501 visar endast 0,6 cm skillnad. Se bilaga E. 

10.4   Grupp 19-22 km 
Här visar det att gränsen instrumenttillverkarna angett har överskridits. Vid tre tillfällen 
erhölls ej fixlösning med den fasta referensstationen och inga mätserier gjordes. Tre 
mätserier blev inte fullständiga då det endast gick att få fixlösning några gånger. Den 
fasta referensstationens höjdresultat är nu sämre än med Nätverks-RTK i tre mätserier, 
vilket det endast varit en gång tidigare i de andra grupperna.. Den radiella avvikelsen är 
fortfarande bättre för den fasta referensstationen de gånger resultat har erhållits. 

 

Jämför man medelvärden på varje punkt, är skillnaden mellan Nätverks-RTK och den 
fasta 0,4 cm på höjden på 7827290 till 4 cm i plan på T161. Medelvärdet på 7818790 
med den fasta referensstationen i höjd var 5 cm högre än med Nätverks-RTK. Se bilaga 
F. 

 

10.5  Punkter utanför statistiken 
Punkt 7910890 (24 km) ligger nära Kroppefjäll i Dalsland. En mätserie genomfördes 
1/5 med Nätverks-RTK utan problem. Då det blev misslyckad GSM-anslutning mot den 
fasta referensstationen den dagen och även den 9/4 med båda systemen har ingen 
jämförelse gjorts. Enligt Telia saknas det GSM-täckning i området. 

 

På höjdfix 11 i Brålandas utkant (21 km) utfördes en mätserie med Nätverks-RTK och 
då med bra resultat förutom en lång initialiseringstid. Andra mätserien två veckor 
senare med Nätverks-RTK gick ej att genomföra då ingen fixlösning erhölls och det 
blev misslyckad GSM-anslutning några gånger. Med den egna referensen blev första 
mätserien avbruten då de första initialiseringarna tog nästan fem minuter och när det 
överstigit fem minuter vid två tillfällen avbröts mätningen. Andra mätserien blev helt 
misslyckad då det inte gick att få fixlösning överhuvudtaget. 
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16 km från Vänersborgs fasta referensstation ligger punkt 8904. Runt punkten ligger 
hus och träd. Fixlösning erhölls endast ett fåtal gånger så punkten blev utesluten då den 
ej ansågs lämplig för GPS-mätningar. 

 

På punkt D120 (14 km) erhölls inga resultat med den fasta referensstationen. Vad det 
berodde på är oklart, då avståndet inte är för stort och det är öppen terräng runtom. 
Mätningarna med Nätverks-RTK fungerade utan problem. 

 

Fyra mätningar i en mätserie erhölls med stora problem på H314 med den fasta 
referensstationen. Ingen god GPS-punkt pga vegetationen runtom. Se bilaga G. 

11 Slutsatser  
Påverkande faktorer som kalibrering av utrustning, flervägsfel och det oundvikliga 
centreringsfelet över punkten har påverkat mätningar med Nätverks-RTK och mätningar 
med den fasta referensstationen lika mycket. Samma uppställning har använts och det 
har endast skett ett byte av GSM-länk för överföringen av korrektioner. Då punkterna 
har mätserier från två gånger med några veckors mellanrum, har resultaten i grupperna 
jämförts parvis vart besök för sig för att dessa faktorer och skillnader i satellitgeometrin 
inte ska påverka bedömningen. 40 mätningar i plan har jämförts i par och av dessa har 
medelvärdet i mätserierna med den fasta referensstationen haft mindre radiell avvikelse 
alla gånger. I höjd har 33 mätningar jämförts parvis och av dessa har mätseriernas 
medelvärde med Nätverks-RTK varit närmare det ”sanna” värdet fyra gånger och 29 
gånger med den fasta referensstationen. 

Generellt har arbetet visat att Nätverks-RTK är sämre än RTK med den fasta 
referensstationen vad gäller radiell avvikelse och höjdfel. Diagram 1 och 2 visar 
mätningarna sorterade från den minsta radiella avvikelsen till den största. Se bilaga H 
för detaljerad tabell. Endast 24 % av mätningarna med Nätverks-RTK hade en radiell 
avvikelse under 4 cm. Den fasta referensstationen klarade i 89 % av mätningarna att ha 
en radiell avvikelse under 4 cm vilket tabell 1 visar. 
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Diagram 1: Radiell avvikelse, mätvärden i RT 90 7.5 gon Väst 

 

 

 

 Diagram 2: Radiell avvikelse, mätvärden i RT 90 7.5 gon Väst 

Tabell 1: Radiell avvikelse, fast referensstation och Nätverks-RTK 

 Fast Nät 
under 1 cm 10% 0,5% 
under 4 cm 89% 24% 
över 4 cm 12% 76% 

Radiell avvikelse 442 mätningar Nätverks-RTK
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0 500                      67 %                 95%   
                        0,058             0,091 m
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Radiell avvikelse 375 mätningar fast referens
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Misstanke fanns att de stora skillnaderna i resultat berodde på att olika 
transformationsparametrar från Sweref 99 till RT 90 används av Vänersborgs kommun. 
LMV gör analyser av testmätningarna i Nätverks-RTK-projektet och gjorde då även det 
på några punkter i varje grupp i examensarbetets mätningar. Beräkningarna som LMV 
gjorde är i Sweref 99. Resultaten blir då att Nätverks-RTK har 98 % av mätningarna 
med en radiell avvikelse under 4 cm och 27 % under 1 cm. Den fasta referensstationens 
resultat blev då 99 % under 4 cm och 21 % under 1 cm. Se tabell 2. Diagram 3 och 4 
visar mätningarna sorterade från minsta radiell avvikelse till den största. För detaljerad 
tabell, se bilaga I. 

 

Radiell avvikelse, nätverks-RTK (253 mätn.)
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Diagram 3: Radiell avvikelse, mätvärden i  Sweref 99 
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Radiell avvikelse, fast referens (229 mätn.)
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Diagram 4: Radiell avvikelse , mätvärden i Sweref 99 

 

Tabell 2: Radiell avvikelse, fast referensstation och Nätverks-RTK.  

 Nätverks RTK 
RT90 

Nätverks RTK
Sweref 99 

Fast referensstation 
RT 90  

Fast 
referensstation 
Sweref 99 

Under 1 cm 0.5 % 27 % 10 % 21 % 
under 4 cm 24 % 98 % 89 % 99 % 
över 4 cm 76 % 2 % 12 % 1 % 

 

LMV´s beräkningar visar att orsaken till Nätverks-RTK´s sämre värden i 
examensarbetet beror på de olika transformationssambanden som Vänersborgs kommun 
använder. Vid likformighetstransformationer är det omöjligt att inte få med restfel vid 
beräkningar av transformationsparametrar i och med att inget referenssystem är felfritt. 
Restfelen hanterar man vanligen med en restfelsinterpolation men GPS-utrustningen 
kan i dagsläget inte hantera sådana. Enligt LMV-rapporten ”Transformationssamband 
mellan SWEREF 99 och RT90/RH70” har vårt område större restfel i x-led, ca 6-7 cm, 
än i y-led. Se bilaga I som är hämtad från rapporten. Detta har märkts vid beräkningen 
av den radiella avvikelsen, då felet i x-led konstant legat högre än i y-led.  
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Vid mätningar med den fasta referensstationen använder man sig av de 
transformationsparametrar man fick när man gjorde en lokal inpassning av 
koordinatsystemet RT 90 7.5 gon Väst. Vid beräkningen av den radiella avvikelsen har 
felens storlek i x- och y-led inte varit så markant stora i mätningarna med den fasta 
referensstationen som med Nätverks-RTK.  

 
 

I Vänersborgs kommun finns det några områden där GSM-täckningen inte är tillräcklig. 
Området i nordvästra delen av kommunen har bristfällig täckning och det blir även 
dåliga förhållanden närmast Halle- och Hunneberg. Vid mätningarna med den fasta 
referensstationen har det lite oftare varit problem med att få anslutningen etablerad än 
med Nätverks-RTK. Detta beror troligtvis på brister i den äldre och uppgraderade 
referensstationen med modem. Per Bylund på Telia menade att en bättre antenn kunde 
minska de problemen. Referensstationen blir ibland ”varm” eller ”full” när den använts 
mycket. Den behöver då stängas av en kort stund, vilket kräver att någon går att 
kontakta på kontoret om det blir problem när man  ute är i fält.   

 

I Nätverks-RTK-projektet har kvalitetstalen för GSM-länken protokollförts, vilket även 
gjorts i examensarbetet. När korrektionerna ej har tagits emot hela tiden har den radiella 
avvikelsen eller höjden inte blivit nämnvärt sämre. Tiden för fixlösning har heller inte 
ökat. GSM är det enda systemet för överföring av data som i dagsläget fungerar med 
Nätverks-RTK-programmet.  Man utvecklar en ny version av programmet så att även 
DARC-kanalen (DAta Radio Channel)/radiomodem skall kunna användas. 
Överföringen med GSM kostar i dagsläget 0,80 kr/minut så billigare alternativ önskas.  

 

Det pågår ett nationellt projekt, RIX95, med Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Banverket, 
Vägverket bl a som intressenter. Syftet är att skapa goda samband mellan kommunala, 
lokala referenssystem och nationella/globala referenssystem och att få punkter som är 
lämpade för GPS-mätningar för effektiv användning av GPS-teknik. Någon skillnad på 
den radiella avvikelsen med tanke på om det varit punkter bestämda i RIX 95/LMV 
eller inte har ej visats, så någon onoggrannhet på punktbestämningen av de övriga har 
inte kunnat påvisas.  

 

Man kan ställa in gränser för kvaliteten när mätningarna skall lagras. Mätningarna 
genomfördes trots att varningsgränsen, som var satt till 3 cm, överskreds. När den 
lagrade mätningen jämfördes med det ”sanna” värdet var avvikelsen inte sämre än de 
andra vars kvalitetsgräns inte hade överskridits. Felen i höjd har hela tiden varierat 
mycket och stora skillnader på resultaten mellan de båda systemen har setts. Höjdfelet 
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har varierat från någon mm till 6 cm i samma mätserie. Höjdresultaten känns därför 
opålitliga och kan vid ny fixlösning med nästan samma satellitgeometri variera stort. 
Mätserierna har gått fort att genomföra, ca fem minuter om det inte varit några problem 
med fixlösningarna, så någon större skillnad i satellitgeometrin har inte hunnit uppstå. 

 

Då mätningar har kunnat genomföras har radiella avvikelsen och höjdfelet i de flesta 
fall varit mindre med den fasta referensstationen, även om avståndet till 
referensstationen har varit långt. Det har dock varit problem med att få fixlösning. 
Initialiseringstiden blir längre när avståndet ökar. Se bilaga J. Är det få satelliter över 
minimielevationsvinkeln, blir det problem med att hitta gemensamma satelliter för de 
båda GPS-mottagarna. När vi avbröt mätningarna för dagen, hade vi oftast bara sex 
satelliter. Det gick då att få fixlösning med Nätverks-RTK, medan det var omöjligt med 
den fasta referensstationen. I displayen på handenheten går det att se antalet 
gemensamma satelliter för de båda GPS-mottagarna. Vid mätningarna med Nätverks-
RTK var det alltid fler, vilket tyder på att det är svårare att hitta gemensamma satelliter 
med den fasta referensstationen.  

 

I stort har mätningarna med Nätverks-RTK upplevts som bättre fungerande och det har 
varit mindre problem med att få fixlösning och GSM-anslutning. Det bör vara bättre 
ekonomi att ha flera rörliga mottagare för mätorganisationen än att låsa upp en GPS-
utrustning till fast referensstation. Vänersborgs kommuns fasta referensstation är dock 
en tung och otymplig äldre GPS, vilken inte är lämplig att bära i fält. Byggnaden som 
den fasta referensstationen är monterad på har sättningar, vilket gör att referensstationen 
kanske har rört sig. Någon regelmässig kontroll av den fasta referensstationen sker ej. 
De korrektionsdata man erhåller från Nätverks-RTK är kontrollerade då de står under 
ständig övervakning av Swepos. 
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GPS-Seminarium, 18-19 mars 2003, Gävle 
 

Vårt examensarbete startade med en resa till Gävle, där Lantmäteriet ansvarade för ett 
seminarium om GPS/GNSS. Syftet med vår resa var att få mer kunskap om GPS inför 
vårt examensarbete. 

 

Seminariet var två dagar och den första dagen startades med information om vad GPS är 
och vad det används till. Därefter delades deltagarna in i olika grupper, för 
demonstration av GPS- utrustning för realtidsmätning med meternoggrannhet. Vi fick 
då se och prova på det senaste inom GPS-tekniken. De instrumentleverantörer som 
deltog var Caliterra/Datagrid, Viker Data, Cartesia Plus, Trimble, Leica och Topcon. 
Instrumenten var i olika pris- och noggrannhetsklasser, där en del hade väldigt fina 
kartor som visade tydligt och klart var man befann sig, medan andra var av något 
enklare slag. Det verkade vara lätt att föra över de kartor som behövdes för ändamålet i 
de flesta instrument. Vi fick också prova på hur man kunde mäta in och tillföra olika 
attribut till de inmätta föremålen.  

 

På eftermiddagen gavs en andra demonstration av GPS-utrustning, men då för 
realtidsmätning med centimeternoggrannhet. Även då cirkulerade vi runt gruppvis till 
de olika instrumentleverantörer som var samma som på förmiddagen. Leica visade 
exempel på hur lätt det var att byta mellan fast referensstation och Nätverks-RTK och 
hur man såg avståndet till den virtuella referensstationen. Topcon visade hur de kunde 
använda signaler från både GPS och GLONASS samtidigt. 

 

Seminariets andra dag fortsatte i Folkets hus i Gävle med ett antal olika 
föredragshållare. Här kommer vi mycket kort återge några av dem. 

 
GPS och GLONASS i dag och i framtiden handlade en föreläsning om. GPS kommer 
att modernisera satelliterna, öka deras livslängd och satsa på en ny frekvens, L5 till år 
2005 och noggrannheten vid absolutmätning förbättras till 1-5 meter och avståndet 
mellan mottagare och referens kan ökas vid RTK-mätning. GLONASS räknar med att 
ha 24 satelliter i bruk 2009 jämfört med idag (5 mars 2003) 7 satelliter. 

 

Christer Berner från Rymdstyrelsen informerade om nu-läget av Galileo-projektet. 
Projektet drivs gemensamt av EU och ESA och beslut har fattats i båda 
organisationerna om att projektet ska genomföras. Finansieringen av projektet för de 
deltagande länderna är fortfarande oklar, vilket har lett till svåra förhandlingar och som 
eventuellt leder till en försening av uppskjutningen av satelliter. 
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Peter Wiklund från Lantmäteriet/SWEPOS gav information om Nätverks-RTK-tjänster 
idag och i framtiden. I dag finns det 21 fullständiga SWEPOS-stationer och 36 
förenklade stationer och en del ingår i Nätverks-RTK och en del kommer att ingå senare 
i nätet. Det är tre projekt som är igång, Position Stockholm-Mälaren, Skan-RTK och 
Väst-RTK. Syftet med projekten är att se hur produktionsmätningen fungerar och vilka 
kostnad/nyttoeffekter Nätverks-RTK kan ge. Projekten går också ut på att utarbeta 
rutiner för transformation från SWEREF 99 till lokala system. Man ska även se vilka 
vinster som finns med att introducera Nätverks-RTK i befintliga organisationer som 
arbetar med detaljmätning. 2004 införs en taxa för användaravgifter, som representanter 
från varje projekt tar fram. Det planeras att det ska startas upp nya projekt, såsom Ost-
RTK, Position Mitt, och Nordost-RTK. 

 

GPS som hjälpmedel för väderleksprognoser informerade en föredragshållare om och 
en annan informerade om hur GPS används vid myggbekämpning. Taxi ”Stor och liten” 
informerade om hur de fått fler körningar och att chaufförerna känner en större säkerhet 
tack vare GPS. Det var flera intressanta föredragshållare med ämnen som 
maskinstyrning, viltforskning, lodbildsfotografering och som alla hade haft god hjälp av 
användandet av GPS i sitt arbete.  

 

Vi vill tacka Lantmäteriet i Gävle för två bra och intressanta dagar. 
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Satellitalmanacka 
 
 
Stationsinformation 
Koordinater  
   Geografiska: 58°23' N, Lon=12°18' E  
Datum/Tid  
   Startdatum =2003-05-02, GPS-dag=122, GPS-vecka=1216, Svensk sommartid: 07:00 - 16:00  
Övrigt  
   Intervall: 15min. Elevationsmask: 13°  

 
Antal satelliter med elevationsvinkel större än 13°  
07:00  9  
07:15  9  
07:30  8  
07:45  8  
08:00  8  
08:15  8  
08:30  7  
08:45  8  
09:00  9  
09:15  9  
09:30  9  
09:45  11  
10:00  11  
10:15  13  
10:30  13  
10:45  13  
11:00  12  
11:15  10  
11:30  8  
11:45  7  
12:00  8  
12:15  9  
12:30  9  
12:45  9  
13:00  8  
13:15  7  
13:30  7  
13:45  7  
14:00  7  
14:15  7  
14:30  7  
14:45  5  
15:00  5  
15:15  5  
15:30  6  
15:45  5  
16:00  7  
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Grupp 9-10 km 
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Grupp 12-16 km 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Radiellt punktmedelfel 
12-16 km

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

95
01

D
12

1

D
12

7

78
16

69
1

D
23

7

78
18

99
0 Punkt nr.

Meter
Nätverks RTK

Fast station

Höjd medelfel 12-16 km

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

95
01 71
0

78
16

69
1

D
23

7

78
18

99
0

Punkt nr.

Meter
Nätverks RTK

Fast station



BILAGA F 

  

Grupp 19-22 km 
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Karta över punkter utanför statistiken 
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Detaljerad tabell över alla mätningar sorterade från minsta radiella avvikelse till 
det största. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Radiell avvikelse, 442 mätningar Nätverks-RTK
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Serie1 2 3 31 71 81 121 70 35 5 12 11

Serie2 0,5% 0,7% 7% 16% 18% 27% 16% 8% 1% 3% 2,5%
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Radiell avvikelse, 375 mätningar Fast Referensstation
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Serie1 38 129 107 59 16 4 2 1 18 1 0

Serie2 10% 34% 29% 16% 4,20% 1% 0,5% 0,3% 4,8% 0,3%
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Radiell avvikelse med mätvärden i Sweref 99 med samma transformations- 
parametrar. 
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Restfelskarta 
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Antal mätningar  och initialiseringstiden för Nätverks – RTK. 
 
         Avstånd 
Tid 

0-6 km 9-10 km 12-16 
km 

19-22 
km 

Under 1 min 139 110 128 149 
1 till 5 min 1 0 0 1 
Över 5 min 0 0 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
Antal mätningar och initialiseringstiden för Fast referensstation. 
 
         Avstånd 
Tid 

0-6 km 9-10 km 12-16 
km 

19-22 
km 

Under 1 min 134 90 114 99 
1 till 5 min 0 1 2 4 
Över 5 min 1 2 4 6 
 


