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Sammanfattning 

Vid GNSS-positionering i samband med fastighetsbildningsåtgärder används vanligtvis den 

traditionella RTK-mätningen (Real-Time Kinematic) via SWEPOS nätverks-RTK-tjänst. 

Denna tjänst kräver mobiltelefontäckning eller motsvarande tvåvägskommunikation, vilket 

kan vara problematiskt inom områden med bristfällig mobiltelefontäckning. Under dessa 

förhållanden kan istället PPP-mätning (Precise Point Positioning) vara användbart vid 

fastighetsbildningsåtgärder då dessa tjänster tar emot korrektionsdata i realtid från satelliter. 

PPP kräver inte någon mobiltelefontäckning, däremot krävs en kommunikationslänk, en 

RTX-tjänst för att erhålla korrektioner externt från en RTX-satellit.  

Syftet med studien är att undersöka möjligheten till att nyttja PPP i realtid vid 

fastighetsbildningsåtgärder som ett alternativ till traditionell GNSS-mätning med nätverks-

RTK. För att PPP ska vara ett alternativ till traditionell GNSS-mätning i realtid krävs det att 

mätosäkerhetskraven inom fastighetsbildning uppfylls. Mätosäkerheten undersöktes genom 

att utgå ifrån redan kända koordinater (RIX 95-punkter). Mätningarna har genomförts på 

fem olika platser i Sverige, Göteborg, Vänersborg, Karlstad, Torsby och Malung-Sälen. 

Mätdata som erhölls från undersökningsplatserna har analyserats samt jämförts med 

fastighetsbildningskraven.  

Resultatet av studien erhölls i form av analyserad mätdata med jämförelser mot redan kända 

(RIX 95) punkter. Avikelsen från känd RIX 95-punkt redovisas i resultatet utifrån 

tidsaspekten, den systematiska avvikelsen av translativ art, förändringar i avvikelsen från 

söder till norr samt utifrån två beräkningsmodeller, varav en translation och en 

transformation. För att få den erhållna mätdatan från RTX-tjänsten att överensstämma bättre 

med referenspunkten (RIX 95-punkten) togs beräkningsmodellerna fram för att möjliggöra 

modellering av systematiska avvikelser som uppkommit och därmed uppfylla kraven inom 

fasighetsbildningsåtgärder. 

Genom att ha analyserat och granskat olika samband har det framkommit att efter ca 20 

minuters mätning, börjar precisionen för mätningarna att bli stabila. Utifrån resultatet är 

slutsatsen att PPP inte fungerar vid fastighetsbildningsåtgärder för områden inom stomnät, 

däremot fungerar metoden för skogs- och jordbruksfastigheter utanför stomnät. Förutsatt 

att en modellering genom translation alternativt transformation som är framtagen i denna 

studie används för att justera koordinaterna så fungerar PPP-mätning inom samtliga 

fastighetsbildningsåtgärder. Detta kräver då att mätdata erhålls efter 20 minuters mätning 

eller mer.
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Abstract 

GNSS positioning in conjunction with the real property are usually used the traditional RTK 

measuring (Real-Time Kinematic) by SWEPOS network RTK service. This service requires 

mobile phone coverage or equivalent two-way communication, which can be problematic in 

areas with poor mobile phone coverage. Under these circumstances, PPP (Point Positioning 

Precise) could be more useful in real property measures when such services receives the 

correction data in real time from the satellites. PPP does not require any cell phone coverage, 

however it requires a communication link, a RTX service to obtain corrections externally 

from a RTX satellite. The purpose of the study is to examine the possibility of using PPP in 

real time at the real property as an alternative to traditional GNSS measurements with 

network RTK. The measurement uncertainty was investigated by starting out from already 

known coordinates (RIX 95 points). The measurements was performed out at five different 

locations in Sweden, Gothenburg, Vanersborg, Karlstad, and Torsby Malung-Salen. 

Measurement data obtained from the observations have been analyzed and compared with 

real property requirements. The results of the study were obtained in the form of data 

analyzed by comparison of the known (RIX 95) points. The deviation is known from RIX 

95 point recognized in income based on the time factor, the bias of the translative case 

species, changes in deviation from south to north and from two calculation models, a 

translation and a transformation. To correct the measured values from the RTX service for 

a better match to the RIX 95 points calculation models were developed to facilitate the 

modeling of systematic deviations incurred and meet the demands of real property. By 

analyzing and examining various relationships have shown that after about 20 minutes of 

measuring, the precision of the measurements starts to become more stable. Based on the 

results, the conclusion is that the PPP does not work in real property areas within the core 

network, however, the method works for forestry and agricultural properties outside the core 

network. Assuming a modeling through translational alternative transformation, developed 

in this study is used to adjust the coordinates, the PPP measurement is working in all real 

property registration measures. This requires that the measurement data is obtained after 20 

minutes of measurement or more. 
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Förord 

Denna studie är ett avslutande arbete på Lantmäteriingenjörsutbildningen, Högskolan Väst i 

Trollhättan. Studien är utförd på uppdrag av Lantmäteriet. Författare i studien är Victor 

Kvarnström och Jessica Wallerström. Mätningarna i studien samt rapportskrivningen har 

genomförts med en arbetsfördelning om hälften vardera. För att på ett så effektivt sätt som 

möjligt genomföra rapportskrivningen delades arbetsuppgifterna upp mellan författarna, de 

större avsnitten skrevs tillsammans. Alla figurer, tabeller, diagram och bilder som redovisas i 

rapporten är antingen skapade eller tagna av författarna. 

Ett stort tack riktas till våra handledare på Högskolan Väst, Mehdi Eshagh och Stefan 

Jansson, samt examinator Kenneth Eriksson som har varit en stor hjälp under studiens 

förlopp. Ett tack riktas även till Michael Clifford på Lantmäteriet i Gävle för en kontinuerligt 

betydande mailkontakt/telefonkontakt under studien. Sist men inte minst riktas ett tack till 

Robert Örnvall, Birgitta Johansson och Robert Holm på Trimtec i Göteborg för hjälpen med 

mätinstrumentet och RTX-tjänsten. 

 

Victor Kvarnström & Jessica Wallerström 
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Nomenklatur 

 

WGS 84 - World Geodetic System 1984. Ett tredimensionellt globalt referenssystem som 

fastställer koordinater i realtid genom GPS-systemet (Global Positioning System). 

 

SWEREF 99 - Swedish Reference Frame 1999. Nationellt tredimensionellt referenssystem 

som utgör en realisering av ETRS 89 (European Terrestrial Reference System 1989).  

 

ETRS 89 - European Terrestrial Reference System 1989. Ett tredimensionellt 

referenssystem som är förenligt med det globala referenssystemet ITRS. 

 

ITRS - International Terrestrial Reference System. Ett globalt referenssystem som är 

dynamiskt och även inkluderar en hastighetsmodell. 

 

ITRF - International Terrestrial Reference System. För att kunna beräkna koordinater och 

hastigheter i ITRS som är baserade på olika tidsintervall. Lösningarna av beräkningarna 

benämns för ITRF. 

 

RH 2000 - Rikets Höjdsystem 2000. Sveriges nationella höjdsystem. 

 

GNSS - Global Navigation Satellite System. Ett samlingsnamn för världstäckande 

navigeringssystem som baseras på satellitsignaler för positionsbestämning. 

 

SWEPOS - Nationellt nät av fasta referensstationer i Sverige som utgör ett stöd vid 

positionering och navigering vid mätning med GNSS. 

 

GPS - Global Positioning System. Satellitbaserat navigationssystem utvecklat i USA. 

 

GLONASS - Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema. Satellitbaserat 

navigationssystem utvecklat i Ryssland.  

 

RTK - Real- Time Kinematic. Relativ bärvågsmätning i realtid vid GNSS-mätningar. 

 

GSM - Global System for Mobile Communications. Mobiltelefonnät. 

 

PPP - Precise Point Positioning. Absolut positionering som bygger på observationer från en 

GNSS- mottagare med en kombination av felkällors information externt från RTX-satellit. 
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RTX - Real-Time eXtended. Trimbles egna PPP-tjänst som levererar mätdata i realtid. 

Korrigeringar sker genom geostationära RTX-satelliter och sänds direkt till mottagare. 

 

RIX 95 – Projekt som resulterade i lättillgängliga stompunkter med samband mellan 

nationella och globala referenssystem. RIX 95-punkterna är så kallade referenspunkter.  
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1 Inledning 

I detta kapitel tydliggörs tanken bakom studien samt ges en beskrivning av 

bakgrund/problembeskrivning. Kapitlet redovisar arbetets syfte och de frågeställningar som ska 

besvaras samt arbetets avgränsningar. 

 Bakgrund/problembeskrivning 

Fastighetsbildningsåtgärder kräver i allmänhet Lantmäteriförrättningar i fält, vilka idag 

kan utföras med traditionella mätinstrument, så som totalstation eller GNSS-utrustning. 

Vid positionsbestämning med GNSS används vanligtvis den traditionella GNSS-

mätningen RTK (Real-Time Kinematic) via SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst.1 Vid 

fastighetsbildning ska krav uppfyllas gällande mätosäkerheten. För cityområden, 

hyreshus, kedjehus och radhus gäller 0,03 meter, medan för mark för jord- och 

skogsbruksändamål tillåts mätosäkerheten 0,5 meter och för övrigt gäller 0,05 meter, se 

vidare i avsnitt 2.5.2  

Vid Nätverks-RTK nyttjas ett antal fasta referensstationer i SWEPOS nät för att GNSS-

mätning ska fungera. Referensstationerna skickar kontinuerligt GNSS-observationer till 

en driftledningscentral som samlar aktuell information om de felkällor som uppkommit 

från GNSS-observationerna. För att användare av nätverks-RTK-tjänster ska kunna ta 

del av korrigerad data, hanteras och korrigeras dataflöden från observationer som 

mottagits av GNSS-stationer. RTK-korrektioner blir sedan tillgängliga för användare 

som ansluter till en nätverks-RTK-tjänst. Den vanligast förekommande nätverks-RTK-

tekniken är VRS (Virtual Reference Station). Vid användning av VRS-tekniken tar 

driftledningscentralen fram lämpliga aktuella felkorrektioner för en tillfälligt simulerad 

referensstation i roverns närhet och med hjälp av dessa kan rovern i sin tur felkorrigera 

sina egna positionsdata och erhålla positionen i realtid. För att rovern ska kunna sända 

ut aktuell rapport om sin ungefärliga position till driftledningscentralen krävs 

mobiltelefontäckning eller motsvarande tvåvägskommunikation, den simulerade 

referensstationens data anpassas sedan efter roverns ungefärliga position.3 Att VRS-

tekniken kräver en kontinuerlig tillgång till mobiltelefontäckning eller motsvarande 

tvåvägskommunikation kan vara problematiskt vid GNSS-mätning inom områden med 

bristfällig mobiltelefontäckning. En ny teknik som fungerar oberoende av 

mobiltelefontäckning, Precise Point Positioning (PPP) fungerar på ett delvis 

annorlunda sätt till skillnad mot nätverks-RTK-tjänster. Därmed skulle PPP-mätning 

                                                 
1 Lantmäteriet. ”Nätverks- RTK”. Hämtad 2015-04-28 från <https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-

geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-

matning/Natverks-RTK/> 
2 Lantmäteriet. ”Fältarbete med basnivåer vid förrättningsmätning”, ingår i Handbok för Enhetligt arbetssätt. 

Hämtad 2015-04-27. 

3 Lantmäteriet. “Nätverks- RTK”. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Natverks-RTK/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Natverks-RTK/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Natverks-RTK/
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kunna vara en alternativ mätmetod vid fastighetsbildningsåtgärder.  PPP-tjänster 

fungerar genom att korrektionsdata avseende felkällor erhålls direkt i realtid från 

geostationära satelliter i ett globalt geodetiskt referenssystem. Med PPP krävs inte 

någon mobiltelefontäckning.4 Vid PPP-mätningar krävs det däremot att en 

kommunikationslänk är tillgänglig för att erhålla korrektioner från den externa källan, i 

detta fall en RTX-satellit. Kommunikationslänken erhålls genom Trimbles egna RTX-

tjänst (Real- Time eXtended).5 PPP är en form av absolut positionering, då positionen 

bestäms direkt i förhållande till GNSS-satelliterna och mätdata kan på så vis erhållas på 

plats.6 PPP-tekniken utvecklades från första början av NASA (National Aeronautics 

and Space Administration) för realtidsmätning, då fullständigt mätresultat erhålls direkt 

på plats samt för efterberäkning, då mätresultat erhålls i efterhand vid beräkning. 

Konceptet för PPP-mätning är att positionen bestäms med hjälp av observationer från 

GNSS-mätningar samt information om felkällor som tillhandahålls externt genom 

RTX-tjänsten.7 PPP-tjänster har vanligtvis en horisontell mätosäkerhet om ca 0,04 

meter och i öppna miljöer kan konvergenstiden variera mellan 20-30 minuter.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Lantmäteriet. ”Andra GNSS- tekniker”. Hämtad 2015-04-27 från <https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-

och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-

matning/Andra-GNSS-tekniker/> 

5 Trimble. ”CenterPoint RTX – Standard Initialization”. Hämtad 2015-05-07  från 

<http://www.trimble.com/positioning-services/centerpoint-RTX-standard.aspx> 

6 Lantmäteriet. ”Absolut och relativ positionering”. 
7 Lantmäteriet. ”Andra GNSS- tekniker”. 

8 Trimble. ”Centerpoint RTX- Standard Initialization”. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Andra-GNSS-tekniker/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Andra-GNSS-tekniker/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Andra-GNSS-tekniker/
http://www.trimble.com/positioning-services/centerpoint-RTX-standard.aspx
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 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att nyttja PPP-mätning i realtid 

vid fastighetsbildningsåtgärder som ett alternativ till traditionell GNSS-mätning med 

nätverks-RTK. Studien ska visa om PPP-mätning kan vara ett alternativ till traditionell 

mätning, huvudsakligen med avseende på mätosäkerhet/noggrannhet samt ur ett 

tidsperspektiv. 

 
 Vilken noggrannhet kan realtidsmätning med PPP uppnå? Uppfylls 

mätosäkerhetskraven gällande fastighetsbildning? Är PPP ett alternativ till 

traditionell mätning? 

 
 Är det möjligt att genom mätning av fem RIX 95-punkter belägna på olika 

platser i Sverige urskilja en förändring av de erhållna mätvärdenas 

noggrannheter och dämed koppla förändringen till orten, dvs. beroende av vart 

i landet mätningen utförs?  

 

 I den händelse mätningarna visar sig ha otillräcklig noggrannhet för 

fastighetsbildningsåtgärder, är det då möjligt att reducera mätfelen med hjälp av 

någon form av modellering? 
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 Avgränsningar 

Efter förslag av Lantmäteriet har fem olika RIX 95-punkter mätts in i västra Sverige, 

punkter är belägna i Göteborg, Vänersborg, Karlstad, Torsby och Malung-Sälen. 

Studien har begränsats till att omfatta fem mätpunkter. 

 

RTX-tjänsten som krävs vid PPP-mätning gällde endast under en testperiod om tre 

dagar, därmed avgränsades mätningarna till denna period. 

 

RIX 95-punkternas koordinater kontrollerades först med nätverks-RTK-mätning för 

att se om de stämde överens med punkternas redan angivna koordinater och låg inom 

ett förväntat värde (0,01 meter). Om RIX 95-punkten stämde överens ansågs punkten 

vara känd vid utförandet av PPP-mätningarna och kunde användas som referenspunkt. 

En mer ingående mätning samt analys av RIX 95-punkterna genomfördes inte.  
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2 Teori 

I detta kapitel behandlas referenssystem, RIX 95-punkter, mätning med GNSS, felkällor vid 

GNSS-mätning samt krav vid fastighetsbildning.  

 Referenssystem 

I detta avsnitt berörs referenssystem i plan respektive höjd som idag används i Sverige och  är relevanta 

för studien. 

WGS 84 (World Geodetic System 1984) är ett tredimensionellt globalt referenssystem 

som fastställer koordinater i realtid genom GPS-systemet (Global Positioning System). 

Om en positions koordinater fastställs genom att endast nyttja data från GPS-satelliter, 

uttrycks koordinaterna i referenssystemet WGS 84. Mätosäkerheten vid sådana 

positionsbestämningar är ca 10 meter. I Sverige finns ingen korrekt realisering av WGS 

84 och istället används referenssystemet SWEREF 99 där mätosäkerheten avviker med 

några decimeter.9 SWEREF 99 (Swedish Reference Frame 1999) är ett tredimensionellt 

nationellt referenssystem för plan i Sverige och utgör en realisering av ETRS 89 

(European Terrestrial Reference System 1989). SWEREF 99 ingår som en del i ett 

globalt referenssystem och realiseras genom de 21 fundamentalpunkterna i SWEPOS 

fasta nät.10 11 ETRS 89 är det gemensamma referenssystemet som är förenligt med det 

globala ITRS (International Terrestrial Reference System). ITRS är ett system som är 

dynamiskt och även inkluderar en hastighetsmodell för att kunna beräkna koordinater 

och hastigheter som är baserade på olika tidsintervall. Lösningarna av beräkningarna 

benämns för ITRF (International Terrestrial Reference System). Att använda sig av 

gemensamma referenssystem kan vara av nytta då insamling och redovisning av 

geografisk information sker t.ex över nationsgränser. 12 

 RIX 95-punkter 

RIX 95-punkter tillkom genom RIX 95-projektet som pågick mellan år 1996-2006. 

Projektet var nationellt med syftet att skapa ett samband mellan nationella och globala 

referenssystem vid utbyte av geografisk information och användning av GPS-teknik. 

Projektet resulterade i lättillgängliga stompunkter med 

kvalitetstransformationssamband. Projektet var ett samarbete mellan många 

                                                 
9  Lantmäteriet. ”WGS 84”. Hämtad 2015-05-19 från < http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-

information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Tredimensionella-system/WGS-84/> 
10 Lantmäteriet. ”SWEPOS”. Hämtad 2015-05-08 från <http://www.lantmateriet.se/swepos/> 

11 SWEPOS. “Om SWEPOS-stationerna”. Hämtad 2015-06-28 

<https://swepos.lantmateriet.se/swepos/stationer/stationer.aspx>  
12 Lantmäteriet. ”SWEREF 99 och WGS 84”. Hämtad 2015-11-27 

<https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-
matning/referenssystem/inforande_av_nya_referenssystem/info_blad-9.pdf> 

http://www.lantmateriet.se/swepos/
https://swepos.lantmateriet.se/swepos/stationer/stationer.aspx
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intressenter, bl.a. Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Banverket, Vägverket, Försvaret och 

landets kommuner.13 

RIX 95-punkterna ligger relativt tätt och med en god tillgänglighet, 70 % av landets yta 

har ett medelavstånd mellan punkterna om 6,7 kilometer. Resterande 30 % av landets 

yta har ett medelavstånd om 14,7 kilometer. RIX 95-punkterna har goda förutsättningar 

för GNSS-mätning då de från första början etablerades för detta ändamål. Undantag 

för de goda förutsättningarna är att punkterna etablerades för ca 20 år sedan, därmed 

har bland annat vegetation gett en sämre förutsättning för en del RIX 95-punkter. 

Horisontella medelfelet hos RIX 95-punkterna är generellt sett ca 0,01 meter.14 

 Mätning med GNSS 

GNSS (Global Navigation Satellite System) är ett samlingsnamn för satellitbaserade 

navigations- och positionsbestämningssystem. Satellitbaserade navigationssystem som 

i dagsläget har en global täckning eller i framtiden kommer få, är det amerikanska GPS 

(Global Positioning System), ryska GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya 

Sputnikovaya Sistema), europeiska Galileo samt kinesiska Compass.15 För att kunna 

mäta med GNSS-metoder krävs det att instrumentet har fri sikt mot satelliterna för att 

avståndet ska kunna beräknas med hjälp av kodmätning och/eller bärvågsmätning på 

GNSS-signalen.16 

2.3.1 SWEPOS 

SWEPOS tar emot data och information från GNSS-satelliter för att kunna tillämpas 

vid positionsbestämning i realtid eller genom efterberäkning. För att uppnå 

centimeternoggrannhet används realtidsmätning (RTK), denna metod används framför 

allt inom detaljmätning, utsättning samt vid förrättningsmätning, nämns vidare i avsnitt 

2.3.4.1. Vid efterberäkning kan en mätosäkerhet på millimeternivå uppnås genom 

SWEPOS efterberäkningstjänst för statiska GNSS-mätningar. Tjänsten beräknar 

mottagarens position genom att nyttja omkringliggande SWEPOS-stationer samt 

internetkontakt med användaren, för att på så vis erhålla koordinater för den sökta 

positionen.17 

                                                 
13 Lantmäteriet. ”RIX 95- projektet” Hämtad 2015-04-21 från 

<http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-

matning/geodesi/transformationer/rix95information.pdf> 
14 Johan, Vium Andersson, 2012. ”Kompletterande studier kring detaljmätning vid datafångst i tidiga 

projektskeden. Trafikverket, rapport. Hämtad 2015-05-06. 

15 Lantmäteriet. ”GPS och andra GNSS”. Hämtad 2015-05-07 från <https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-

och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/GPS-och-andra-

GNSS/>. 
16 Lantmäteriet. ”Metoder för GNSS- mätning”. Hämtad 2015-04-17 från 

<https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-

satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/>. 
17 Lantmäteriet. ”SWEPOS”. Hämtad 2015-05-08 från <http://www.lantmateriet.se/swepos/>. 

http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-matning/geodesi/transformationer/rix95information.pdf
http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-matning/geodesi/transformationer/rix95information.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/GPS-och-andra-GNSS/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/GPS-och-andra-GNSS/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/GPS-och-andra-GNSS/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/
http://www.lantmateriet.se/swepos/
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2.3.2 Kodmätning 

Kodmätning innebär en avståndsmätning till en GNSS-satellit genom att mäta tiden det 

tar för satellitsignalen att färdas mellan satellit och mottagare. Satelliter och mottagare 

är synkroniserade för att generera samma kod vid samma tidpunkt. Genom en 

jämförelse mellan koden från satelliten samt koden från mottagaren kan tidsskillnaden 

fastställas. I praktiken fungerar kodmätning genom att den lokala koden förskjuts i 

mottagaren tills dess att den överensstämmer med satellitens mottagna kod.18 Nedan 

redovisas formeln för längdmätning med kodmätning. 

 

R = c ∗ ∆t +  ε = ρ + c ∗ ∆δ +  ε 
 

R är pseudoavståndet, c är ljusets hastighet, ∆t är tiden det tar för signalen att ta sig från 

satellit till mottagare. ρ (rå) är det geometriska avståndet då pseudoavståndet har 

korrigerats med c ∗ ∆δ, ∆δ är mottagarklockans klockkorrektion, ε är 

osäkerhetsfaktorer som påverkar mätningen.19 

 

Inom kodmätning talas det om L1, även kallad för C/A- kod (Coarse Aquisition/Clear 

Access) och L2, även kallad för P-kod (Precision/Protected). L1-koden används för 

civilt bruk och L2-koden för militärt bruk. Genom att fastställa positionen med hjälp 

av koden benämns kodmätning, men även absolutmätning. Absolutmätning för civilt 

bruk kännetecknas av positionering i realtid, positionen beräknas direkt på plats, oftast 

med hjälp av handhållna mottagare. Mätosäkerheten ligger då mellan 5-10 meter, mer 

om absolut positionering i avsnitt 2.3.5.20 

2.3.3 Bärvågsmätning 

Bärvågsmätning benämns även fasmätning. Att mäta signalens bärvåg är aningen mer 

komplicerat än kodmätning, detta eftersom bärvågsmätning till skillnad från 

kodmätning saknar tidsmarkörer att ta fasta på.21 Inom bärvågsmätning mäts antalet 

hela våglängder plus en fasskillnad för att kunna räkna ut avståndet mellan satellit och 

mottagare. Fasskillnaden är den del som saknas av en hel våglängd fram tills nästa hela 

våglängd. Antalet hela våglängder, den så kallade periodobekanten kan bestämmas med 

hjälp av statistiska metoder. Om statistiken med hög sannolikhet kan fastslå antalet 

                                                 

 
18 Lantmäteriet. ”Avståndsmätning med kod”. Hämtad 2015-04-17 från 

<https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-

satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Avstandsmatning-med-kod/>. 

19 Lantmäteriet. ”Avståndsmätning med kod”. 
20 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
21 Lantmäteriet. ”Avståndsmätning med bärvåg”. Hämtad 2015-05-07 

från<https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-

och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Avstandsmatning-med-barvag/>. 

 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Avstandsmatning-med-kod/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Avstandsmatning-med-kod/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Avstandsmatning-med-barvag/%3e.
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Avstandsmatning-med-barvag/%3e.
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obekanta våglängder erhålls så kallad fixlösning. Om det däremot inte skulle vara möjligt 

att bestämma periodobekanta, erhålls istället så kallad flytlösning. Inom bärvågsmätning 

är det dock inte möjligt att positionsbestämma med hjälp av endast en mottagare, utan 

här krävs det minst två mottagare som samverkar, en referensstation samt en rover där 

avstånden jämförs mot varandra.22 Nedan redovisas formel för längdmätning med 

bärvågsmätning. 

 

R = λ ∗ N +  λ ∗  φ =  ρ + c ∗  ∆δ +  λ ∗ N +  ε 
 

R är pseudoavståndet, λ är antal hela våglängder, N är periodobekanta. φ är 

fasskillnaden och ε är de osäkerhetsfaktorer som spelar in på mätningen.23 

2.3.4 Relativ positionering 

Vid relativ positionering bestäms positionen relativt en eller flera redan kända punkter. 

För att relativt bestämma positionen kräver det fler mottagare som alla under samma 

tidpunkt mäter mot samma GNSS-satelliter. Till skillnad från absolut positionering är 

det möjligt att reducera eller till och med eliminera felkällornas effekter, detta genom 

att bilda differenser mellan de olika observationerna. Resultatet har visat sig bli allt 

bättre då mottagarna befinner sig i närhet av varandra, detta för att varje signal som då 

når respektive mottagare påverkas på ett likartat sätt.  Mätosäkerheten vid relativ 

positionering kan reduceras till centimeternivå genom mätning i realtid eller genom 

efterberäkning. För att realtidsmätning ska vara möjlig krävs det att det finns någon 

form av kommunikation mellan rover och referensstation för att kunna skicka data 

emellan, t.ex. radiokanal eller mobiltelefoni.24 Principen för relativ positionering kan ses 

i Figur 1. 

                                                 
22 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
23 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
24 Lantmäteriet. ”Absolut och relativ mätning”. Hämtad 2015-04-09 från 

<https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-

satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Absolut-och-relativ-positionering/ >. 

 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Absolut-och-relativ-positionering/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Absolut-och-relativ-positionering/
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Figur 1: Princip för relativ positionering 

 

2.3.4.1 Real-Time Kinematic (RTK) 

I svenska termer betyder RTK relativ bärvågsmätning i realtid. Inom RTK-mätning är 

det vanligt att två utrustningar används vid samma mätning, en referensstation som 

centreras över en redan känd punkt och en så kallad rover, en rörlig mottagare placeras 

på den punkt vars position ska fastställas. Mätmetoden fungerar genom att kombinera 

roverns GNSS-observationsdata med referensstationens. Felkällor reduceras för att 

sedan kunna fastställa positionen. Förutsättningar för att metoden ska fungera är att 

både rovern och referensstationen observerar samma uppsättning av GNSS-satelliter 

under samma tidpunkt, samt att datalänken klarar av att föra över referensstationens 

position och observationer i tid till rovern. Förutsatt att rovern initieras på rätt sätt, och 

kan erhålla så kallad fixlösning (periodobekanta fixeras till rätt heltal), så har RTK-

mätning den absolut lägsta mätosäkerheten bland de olika realtidsmätningarna. 

Initieringen blir desto svårare ju längre avståndet är mellan referensstationen och 

rovern, dessutom ökar mätosäkerheten med avståndet.25 

                                                 
25 Lantmäteriet. ”RTK”. Hämtad 2015-04-09 från <https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-

information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/RTK/>. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/RTK/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/RTK/
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2.3.4.2 Nätverks- Real-Time Kinematic (Nätverks-RTK) 

Nätverks-RTK är en vidareutveckling av traditionell RTK och innebär att fasta 

referensstationer samverkar med varandra och att tjänsten är tillgänglig dygnet runt. 

Kvaliteten på mätningarna ska kunna vara jämförbara i hela täckningsområdet. Till 

skillnad från traditionell RTK-mätning då två utrustningar används så räcker det med 

endast en utrustning inom nätverks-RTK, en referensstation behöver inte etableras med 

denna metod. Hanteringen av felkällor samt referenssystem ska genom denna metod 

kunna optimeras till skillnad från traditionell RTK-mätning. Inom nätverks-RTK 

skickar de fasta referensstationerna kontinuerligt GNSS-observationer till en 

driftledningscentral som samlar ögonblicklig information om felkällor som kan 

uppkomma vid mättillfället. Felkällor som kan uppkomma är signalstörningar i 

atmosfären och klock- respektive banfel. Programvara anpassad för RTK korrigerar 

inkommen data från referensstationerna och skickar sedan vidare informationen till 

användaren. Den mest dominerande typen av nätverks-RTK är i dagsläget VRS-

tekniken (Virtual Reference Station), även kallad för virtuell station som innebär att en 

driftledningscentral simulerar en tillfällig station i närheten av rovern.26 

2.3.4.3 Virtual Reference Station (VRS) 

SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst grundar sig på en tvåvägskommunikation. Mottagaren 

skickar först sin ungefärliga position till driftledningscentralen tillhörande SWEPOS, 

antingen genom GSM (Global System for Mobile Communications) eller GPRS 

(General Packet Radio Service) som är mobila nätverk.  En driftledningscentral 

simulerar därefter en tillfällig station i närheten av rovern. Data som förs över från 

driftledningscentralen till rover sker genom ett standardiserat format för relativ 

positionering, kallat RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) 

Nackdelen med Nätverks-RTK är då det saknas GSM-täckning eller motsvarande 

tvåvägskommunikation så fungerar inte mättekniken. 27 

2.3.5 Absolut positionering 

Vid absolut positionering bestäms positionen direkt i förhållande till GNSS-satelliterna, 

inom mätningen används endast en mottagare. Ett exempel på en mottagare som 

använder absolut positionering är bilnavigeringssystemet. Osäkerheten inom 

absolutmätning tenderar att bli stor då den inte innehåller någon metod som reducerar 

felkällorna vid GNSS- mätningen. På grund av denna saknad används metoden sällan 

vid geodetisk mätning.28 Principen för absolut positionering kan ses i Figur 2. 

                                                 
26 Lantmäteriet. ”Nätverks- RTK”. Hämtad 2015-04-08 från <https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-

geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-

matning/Natverks-RTK/>. 
27 Lantmäteriet. ”Nätverks- RTK”. 
28 Lantmäteriet. ”Absolut och relativ positionering”. 
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Figur 2: Princip för absolut positionering 

 

2.3.5.1 Precise Point Positioning (PPP) 

PPP är en form av absolut positionering som bygger på observationer från en GNSS-

mottagare i kombination med information om felkällor från en extern RTX-satellit. 

Metoden är framtagen för att ge möjlighet till både realtidsmätning och efterberäkning. 

Om avsikten är att mäta i realtid så krävs en kommunikationslänk till RTX-satelliten, 

dvs. en radiolänk för att möjliggöra mätningen.29  

 

PPP innebär hantering och process av pseudoavstånd och bärvågsmätningar från 

endast en GNSS-mottagare, genom att utnyttja satellitkonstellationen, exakta 

satellitbanor och klockfel. Vanligtvis används en två-kodad (L1 och L2) frekvens för 

GNSS-mottagare, i kombination med bärvågsmätning linjärt för att eliminera de 

jonosfäriska reflektionerna. De troposfäriska reflektionerna uppskattas tillsammans 

med mottagarens position och de periodobekanta parametrarna från mätningen. 

Möjligheten till att endast använda en frekvens inom PPP har undersökts och visat sig 

ge goda resultat inom vissa tillämpningsområden. PPP fungerar på ett likartat sätt som 

RTK, mer ingående om RTK-mätning i avsnitt 2.3.4.1, då periodobekanten i 

bärvågsmätningar nyttjas. PPP kan användas vid statisk- respektive kinematisk mätning 

                                                 
29 Lantmäteriet. ”Andra GNSS- tekniker”. 
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då data erhålls i realtid. Om precisionen är tillräckligt bra för instrumentet kan det 

konstruera, överföra, ta emot och processa exakta satellitbanor och klockfel, därmed 

kan PPP även efterberäknas. Villkor för att instrumentet ska kunna processa exakta 

satellitbanor och klockfel är att det finns tillgång till oavbruten GNSS- signal. Vid förlust 

av GNSS-signal krävs det en ominitialisering, vilket resulterar i decimeternoggrannhet 

under de första tio minuterna, till dess att den återfår konvergens. Begränsningar i 

nyttan med PPP är att det endast fungerar tillförlitligt under öppen himmel. För att 

kunna mäta med PPP krävs det en RTX-tjänst för att få åtkomst till korrektionerna från 

RTX-satelliten. 30 Se avsnitt 2.3.5.2. Principen för PPP-mätning kan ses i Figur 3. 

 
Figur 3: Princip för PPP-mätning 

  

                                                 
30 Sunil Bisnath & Gao Yang (2009-04).”Precise Point Positioning”- A Powerful Technique with a Promising 

Future. GPSWorld. Hämtad 2015-04-23. 
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2.3.5.2 Real Time eXtended (RTX) 

RTX är Trimbles egna PPP-tjänst som levererar data i realtid och korrigeringar sänds 

direkt till mottagaren. Korrigeringar sker via geostationära RTX-satelliter som 

korrigerar de felkällor som nämns vidare i avsnitt 0.31 I Sverige finns endast en RTX-

satellit tillgänglig för utsändning av korrigeringsdata till mottagare, kallad RTX-EA där 

EA står för Europa/Afrika, vilket är en gemensam zon för Europa och Afrika.32 Det 

finns två former av RTX-tjänster som är möjliga att använda i Sverige för noggrann 

precisions-mätning, RTX-standardinitiering via satellit eller via internet. Den 

förstnämnda tjänsten skickar korrektionsdata via satelliter medan den andra skickar 

korrektionsdata genom internetuppkoppling. Nedan nämns mer ingående om de olika 

tjänsterna och hur de korrigerar data.33 

 

Initiering via satellit 

Vid RTX-initiering via satellit följer mottagaren RTX-satelliten (L-bandet) samt 

resterande satelliter i dess synfält. Med hjälp av L-bandet skickas korrektionsdata direkt 

till mottagaren, vilket ger en realtidspositionering. Förutom RTX-satelliten nyttjar 

tjänsten satelliter från GPS och GLONASS.34 RTX-tjänst via satellit är begränsad och 

kan endast nyttjas i vissa delar av världen, det finns sex zoner runt om i världen.  RTX-

EA-satelliten är den som kan nyttjas i Sverige. Täckningsområdet för RTX-EA sträcker 

sig upp till Sundsvall på den östliga sidan av Sverige samt norra Härjedalen för den 

västra sidan av Sverige. I USA finns det tre zoner, Sydamerika och Asien har även varsin 

zon.35 

 

Initiering via internet 

Vid RTX-initialisering via internet korrigeras data via internetuppkoppling och levereras 

direkt till mottagare. Med hjälp av korrektionsdata kan positionen beräknas direkt i 

mottagaren, vilket ger realtidspositionering. För att kunna använda RTX-tjänsten krävs 

uppkoppling till GSM-nät eller internet. Tjänsten är tillgänglig över hela världen.36 

 

Konvergenstid 

Konvergenstiden för mottagaren kan variera, beroende på den aktuella 

satellitkonstellationens kvalitet. Variationer kan bero på allt ifrån flervägs fel till hinder 

såsom träd eller byggnader. Under idealiska förhållanden kan precision om 0,3 meter 

                                                 
31 Trimble. ”CenterPoint RTX – Standard Initialization”. 
32 New Holland. Productinformation- Announcing the new RangePoint™RTX™ Correction Service. Hämtad 

2015-04-23 från <http://www.newhollandplm.com/upload/8af3fe32-7dfd-4cb2-bb75-

d4e9cf084f81PLM%20Product%20Updates%200313%20-%20Range%20Point%20RTX.pdf>. 
33 Trimble. ”CenterPoint RTX – Standard Initialization”. 
34 Trimble. ”CenterPoint RTX – Standard Initialization”. 
35 New Holland. Productinformation- Announcing the new RangePoint™RTX™ Correction Service. 

36 New Holland. Productinformation- Announcing the new RangePoint™RTX™ Correction Service. 

http://www.newhollandplm.com/upload/8af3fe32-7dfd-4cb2-bb75-d4e9cf084f81PLM%20Product%20Updates%200313%20-%20Range%20Point%20RTX.pdf
http://www.newhollandplm.com/upload/8af3fe32-7dfd-4cb2-bb75-d4e9cf084f81PLM%20Product%20Updates%200313%20-%20Range%20Point%20RTX.pdf
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uppnås efter endast 10 minuter, 0,2 meter efter 15 minuter och efter 30 minuter kan 

full precision uppnås.37 

 Felkällor 

Felkällor som kan uppstå vid GNSS-mätning påverkar mottagares 

positionsbestämning. Värsta scenariot kan innebära att positionen inte kan bestämmas 

över huvud taget. Felkällor delas in i kategorierna, misstag, systematiska- samt 

slumpmässiga fel.38 

2.4.1 Misstag 

Benämns även “grova” fel och är personrelaterade, oftast orsakade av slarv eller 

oaktsamhet av oss människor. Exempel på misstag kan vara felavläsningar genom att 

“kasta om” siffror, “missa” mätstorheten eller vid en instrumentuppställning centrera 

vid sidan av den markerade punkten. Dessa misstag måste undvikas och det kan endast 

ske genom att vara så noggrann som möjligt. Även om råd följs så kan dessa misstag 

uppstå och påverka mätresultatet. Genom att läsa av information ett flertal gånger kan 

risken för felavläsningar minskas. Att överbestämma, dvs att mäta fler antal gånger än 

vad som i själva verket behövs, kan visa dolda misstag och även ge en allt högre 

kvalitetssäkring av mätresultatet.39 

2.4.2 Systematiska fel 

Systematiska fel kan korrigeras innan eller efter en mätning. Detta förutsätter självklart 

att felen redan är kända för observatören. Systematiska fel kan delas in i konstanta och 

funktionsberoende effekter. Exempel på när dessa effekter kan uppstå är då ett 

instrument är ojusterat eller okalibrerat. Är det inom observatörens vetskap att 

instrumentet t.ex. har ett termometerfel om tre grader så kan detta kompenseras för i 

efterhand.40  

2.4.3 Slumpmässiga fel 

Benämns även “tillfälliga fel” och i förhållande till misstag och systematiska effekter så 

är de slumpmässiga felen att anses som mer positiva.41 De slumpmässiga felen definieras 

som skillnaden mellan det uppmätta värdet och det förväntade värdet. Detta visar sig 

ofta tydligt t.ex. vid ett antal upprepade mätningar, som en liten variation mellan 

                                                 
37 Trimble. ”CenterPoint RTX – Standard Initialization”. 
38 Lantmäteriet. ”Felkällor vid GNSS- mätning”. Hämtad 2015-04-24 från 

<https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-

satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Felkallor-vid-GNSS-matning/>. 
39 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
40 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
41 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Felkallor-vid-GNSS-matning/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Felkallor-vid-GNSS-matning/
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värdena. Av medelvärdet erhålls det skattade förväntningsvärdet.42 Orsaken till dessa 

slumpmässiga fel är oftast oklar och enda sättet att reducera dem är att göra upprepade 

mätningar samt medelvärdesbilda utifrån dessa.43  

2.4.4 Felkällor vid GNSS-mätning 

Satellitklockor/mottagarklockor 

Benämns även klockfel och innebär att signalen inte tas emot eller skickas ut vid exakt 

den tidpunkt som anges vid mättillfället. Satellitklockfel är i allmänhet mycket små 

klockfel då atomklockor med mycket hög precision används. Satellit- och 

mottagarklockfel reduceras eller till och med elimineras genom relativ mätning då 

satellitsignalernas bärvågor nyttjas från minst fyra satelliter.44  

Satellitbanor 

Dessa fel benämns även ”banfel” och kan uppstå när GNSS-satelliten inte befinner sig 

i exakt den position som angetts i utsänd bandata. Felkällan är möjlig att reducera 

genom relativ mätning alternativt genom efterberäkning av positionen då tillgång till 

observerade/beräknade bandata av god kvalitet finns tillgänglig.45 

Jonosfär 

Jonosfären är den övre delen av atmosfären och innehåller laddade partiklar som beror 

av solstrålningen. När GNSS-signalen färdas genom jonosfären påverkas den på ett sätt 

som är direkt proportionellt mot frekvensen. Detta är i stort sett den största felkällan 

vid GNSS-mätning, men är möjlig att reducera med relativ mätning eller mätning på 

flera frekvenser.46 

Troposfären 

Troposfären är den nedersta delen av atmosfären där vädret finns. Troposfären sträcker 

sig upp till 7-17 kilometer över jordytan beroende på latitud. Här påverkas GNSS-

signalen framför allt av vattenånga vars koncentration varierar. Detta fel är något 

mindre än jonosfärsfelet under normala svenska förhållanden, men svårare att reducera 

då det inte är frekvensberoende.47 Troposfärsfelen går inte att eliminera men däremot 

går de att modellera med modeller baserade på temperatur och tryck på jordytan.48 

                                                 
42 Lars Harrie, (2008). Geografisk informationsbehandling- Teori, metoder och tillämpningar. Upplaga 4.       

Stockholm: Edtina, 2008.  

43 Lantmäteriet. ”Kvalitet”. Hämtad 2015-04-20 från <http://www.lantmateriet.se/sv/Om-

Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/HMK-Referensbibliotek/Kvalitet/> 

44 Lantmäteriet. ”Felkällor vid GNSS-mätning”. 
45 Lantmäteriet. ”Felkällor vid GNSS-mätning”. 
46 Lantmäteriet. ”Felkällor vid GNSS-mätning”. 
47 Lantmäteriet. ”Felkällor vid GNSS-mätning”. 
48 Stig-Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/HMK-Referensbibliotek/Kvalitet/
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/HMK-Referensbibliotek/Kvalitet/


Realtidsmätning inom fastighetsbildning med ”Precise Point Positioning” (PPP) 
 

16 
 

 

Flervägsfel 

Ibland går GNSS-signalen inte den kortaste sträckan mellan satellit och mottagare, utan 

reflekteras via andra objekt på vägen. Detta fenomen benämns oftast ”flervägsfel”, och 

beror av lokala förhållanden. I miljöer med t.ex. höga hus eller träd är det vanligare med 

flervägsfel då signalen mer sannolikt tar en ”omväg”. Delvis kan dessa felkällor 

reduceras genom att mäta över en längre tid och med GNSS-utrustning av god 

kvalitet.49 

Konfiguration 

Konfigurering innefattar satelliternas position på himlen ovanför betraktaren. Om 

observationstiden skulle begränsas till endast en timme eller kortare, kommer endast ett 

fåtal satelliter att ingå i informationsunderlaget. Dock kommer aldrig antalet satelliter 

att understiga fyra för att möjliggöra positionsbestämning. Under dåliga förhållanden, 

t.ex. på grund av närliggande hinder eller få tillgängliga satelliter, kan konfigurering av 

satelliter leda till en systematisk försämring vid positionering. Denna felkälla kan endast 

motverkas genom att mäta endast då ett större antal satelliter är tillgängliga, genom att 

observera under längre tid, eller att återkomma vid ett annat tillfälle och upprepa 

observationerna.50 

2.4.5 DOP-värde 

DOP (Dilution Of Precision) är ett värde som innehåller en blandning av de olika 

osäkerheterna vid en mätning. DOP är ett samlat uttryck för olika DOP-tal som t.ex. 

GDOP (Geometri-DOP) och PDOP (Positions-DOP) som vanligtvis förekommer i 

mätningssammanhang. GDOP ger information om positionsosäkerheten som grundas 

på satellitkonfigurationen, i GDOP är även mottagarklockfelet inräknat. Skillnaden 

mellan GDOP och PDOP är att GDOP är i 3D samt innehåller tidsaspekten (X, Y, Z 

och tiden som okända), respektive PDOP är i endast 3D (X, Y och Z som okända).  

PDOP ger i princip samma osäkerhet, till skillnad från att mottagarklockfelet inte är 

medräknat. Positionsosäkerheten erhålls genom att DOP-talen multipliceras med 

längdmätningarnas osäkerheter till satelliterna. Detta beräknas i mottagaren eller i annan 

programvara. Desto mindre DOP-talet är, desto bättre är det. Osäkerheterna ska vara 

så låga som möjligt för att nå ett bra resultat. Generellt är DOP-värdena att anse som 

bra om de ligger mellan talen 1-8, några fler riktmärken finns inte gällande DOP-

värdena.51 Nedan redovisas formel som används vid beräkning av DOP-värdet. 

 

 

 

 

                                                 
49 Lantmäteriet. ”Felkällor vid GNSS- mätning”. 
50 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
51 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
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σ = DOP ∗  σ₀ 
 
σ är osäkerheten i positionsbestämningen, σ₀ är osäkerheten i observationen 52 

 Krav vid fastighetsbildning 

Vid fastighetsbildning finns precisionskrav som ska uppfyllas vid fastställande av ny 

inmätt gränspunkt. När det handlar om kvalitet på en inmätt punkt nämns ofta inre och 

yttre noggrannhet. Den inre noggrannheten kan definieras som punkternas läge i 

förhållande till varandra inom ett förrättningsområde. Den yttre noggrannheten kan 

definieras som stomnätets eller transformationssambandets relation till det rikstäckande 

nätet. 

De krav som finns när en ny gränspunkt ska definieras kan variera beroende av hur 

området är utformat. Det finns två fall av krav. Det första gäller inom områden med 

stomnät och det andra för områden utom stomnät. Nedan redovisas kraven för de olika 

områdena.53 

 

Krav på kvalitet inom stomnät (City-, hyreshus-, kedjehus- samt radhus) 

 

1.   Inre noggrannhet: 0,03 meter 

2.   Yttre noggrannhet: Bestäms av stomnätets eller 

transformationssambandets relation till riksnätet. 

Övrigt 

1.   Inre noggrannhet: 0,05 meter 

2.   Yttre noggrannhet: Bestäms av stomnätets eller 

transformationssambandets relation till riksnätet. 

 

 

Krav på kvalitet utom stomnät (Mark för jord- och skogsbruksändamål) 

 

1.   Inre noggrannhet: 0,5 meter 

2.   Yttre noggrannhet: Bestäms av transformationssambandets relation till 

riksnätet. 

Övrigt 

1.   Inre noggrannhet: 0,05 meter 

2.   Yttre noggrannhet: bestäms av transformationssambandets relation till 

riksnätet. 

 

 

                                                 
52 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
53 Lantmäteriet. ”Fältarbete med basnivåer vid förrättningsmätning”, ingår i Handbok för Enhetligt 

arbetssätt. 
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Kraven för en gränspunkt ligger i normalfallet ligger på ca 0,05 meter. Undantag från 

normalfallet beror på om området är inom eller utom stomnät.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Lantmäteriet. ”Fältarbete med basnivåer vid förrättningsmätning”, ingår i Handbok för Enhetligt 

arbetssätt.  
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3 Metod 

I detta kapitel förklaras hur studien är genomförd, val av metod, metod för insamling av data, urval, 

vilket mätinstrument och utrustning som använts, tillförlitligheten av studien samt det praktiska 

tillvägagångssättet i arbetet.  

 Metodval 

Vid valet av metod var det viktigt att ta reda på vilka metoder som var möjliga för 

studien, vilken av dessa var mest effektiv gällande tid och resurser för att erhålla så 

mycket kunskap som möjligt, samt möjligheten till att låta flera metoder komplettera 

varandra.55 

Metodvalet i en studie grundas på hur den insamlade datan väljs att genereras, bearbetas 

och analyseras. Vid en studie är de vanligaste förekommande metoderna kvantitativ- 

samt kvalitativ forskningsmetod som används. Inom respektive metod ligger fokus på 

olika delar. Inom den kvalitativa metoden är det ”mjuka” insamlade data som erhålls 

genom bland annat intervjuer eller enkäter med öppna frågor. Inom den kvantitativa 

metoden ligger fokus på mätningar vid datainsamling och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder som är av intresse för studien.56 

Det som avgör vilken sorts metod en studie grundas på är det praktiska 

tillvägagångssättet. Den information studien genererar är oftast antingen kvalitativ eller 

kvantitativ. Kvalitativ studie är lämpligt vid hantering av enkäter och modeller. 

Kvantitativa studier omfattas av information som är möjlig att mäta eller värdera på ett 

numeriskt vis. De kvalitativa studierna används för att kring ett specifikt ämne skapa en 

djupare förståelse. Det som främst avgör vilken typ av metod (kvalitativ eller 

kvantitativ) som en studie lämpligen omfattas av är dess syfte.57 

3.1.1 Studiens metodval 

I studien har mätningar utförts på redan kända punkter (RIX 95) med avseende på 

noggrannheter samt tidsåtgång. Eftersom mätdata har erhållits och analyserats samt 

jämförts med fastighetsbildningskraven, är slutsatsen att studien är av kvantitativ art. 

 Datainsamling 

Metoder för att samla in data i en studie kan vara genom en litteraturstudie, information 

genom föreläsningar eller konferenser mm, intervjuer, enkäter, observationer eller experiment.  

                                                 
55 Maria Björklund  & Ulf Paulsson (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. Upplaga 

1:10 red., Lund: Studentlitteratur AB, 2003. 
56 Runa Patel & Bo Davidson(1991). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Upplaga 4, Lund: Studentlitteratur AB, 2011. 
57 Björklund & Paulsson. 
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Vid en litteraturstudie samlas information från böcker, broschyrer eller tidskrifter, med 

andra ord allt skriftligt material. Information som erhålls genom en litteraturstudie 

benämns som sekundärdata. Experiment är en metod som kan användas vid insamling 

av data, metoden baseras på användningen av en konstgjord ”miniverklighet” med 

redan giva variabler som kan variera.58 

3.2.1 Studiens datainsamling 

Studiens information har samlats in bland annat genom en litteraturstudie av böcker, 

vetenskapliga artiklar och information från hemsidor för att ta del av den kunskap som 

redan finns inom ämnet. All litteratur i skriftlig form är så kallad sekundärdata, därmed 

krävdes det en viss aktsamhet innan informationen som studerats kunde tas med i 

studien. Litteratur gällande rapportskrivning studerades inför arbetet samt mer 

ingående vid metodskrivningen. Data som samlats in vid mätningarna är så kallad 

primärdata, mätningarna genomfördes i form av ett experiment då redan angivna 

variabler fanns att jämföra mätvärdena mot. Inom experimentet har ett känt värde (RIX 

95-koordinater) jämförts med det inmätta värdet (mätta koordinater) med PPP-mätning 

för att se om det är möjligt att uppfylla mätosäkerhetskraven inom 

fastighetsbildningsåtgärder. Experimentet innebar en jämförelse av den tekniska 

lösningen PPP med kraven för fastighetsbildningsåtgärder som vanligen mäts in med 

traditionella mättekniker.   

  

                                                 
58 Maria Björklund  & Ulf Paulsson (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. Upplaga 

1:10 red., Lund: Studentlitteratur AB, 2003 
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 Urval 

I detta avsnitt behandlas urvalet av mätinstrument och utrustning samt tillförlitligheten av studien. 

3.3.1 Mätinstrument och utrustning 

Studiens PPP-mätningar har utförts med GNSS-instrumentet Trimble R10, vilket var 

det enda instrumentet som fungerade tillsammans med Trimbles egna RTX-tjänst. För 

att få tillgång till dessa kontaktades företaget Trimtec AB i Göteborg för uthyrning samt 

för åtkomst till RTX-tjänsten. Övrig utrustning som användes i mätningarna var stativ, 

trefot med optiskt lod samt måttband för mätning av instrumentets höjd, utrustningen 

utlånades av Högskolan Väst. 

 Tillförlitlighet 

En studies trovärdighet kan bedömas utifrån validitet, reliabilitet samt objektivitet. I 

vetenskapliga sammanhang är det viktigt att dessa uppmärksammas. Validitet är i den 

grad mätningarna sker på relevanta vis i förhållande till det berörda sammanhanget. 

Reliabilitet är den grad av tillförlitlighet som mätinstrumentet har vid mätningarna. I 

stort sett kan detta mätas genom att se om samma värde uppnås vid upprepade 

undersökningar. Objektivitet är i den grad som personliga värderingar påverkar studien. 

I en studie bör det eftersträvas en så hög grad av validitet, reliabilitet samt objektivitet 

som möjligt.59 

För att öka validiteten samt reliabiliteten i studien användes olika metoder och 

perspektiv, den principen kallas för triangulering. Triangulering finns i de olika formerna 

datatriangulering, utvärderartriangulering samt teoretisk triangulering. Vid 

datatriangulering nyttjas ett flertal datakällor, vid utvärderingstriangulering utvärderar olika 

personer materialet som använts samt vid teoretisk triangulering så används olika teorier 

på samma data. I studien eftersträvades en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

Genom ett antal upprepade mätningar på respektive punkt kunde den mätdata som 

erhölls komma att få en allt högre tillförlitlighet. För att öka objektiviteten i studien 

krävdes det att på ett så bra sätt som möjligt tydliggöra samt motivera de olika val som 

utfördes, detta gav möjlighet till läsare av rapporten att skapa sin egen uppfattning 

gällande resultatet.60 

 

                                                 
59 Maria Björklund  & Ulf Paulsson (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. Upplaga 

1:10 red., Lund: Studentlitteratur AB, 2003. 
60 Maria Björklund  & Ulf Paulsson. 
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 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt berörs vilka platser studien har omfattat, vilka väderförhållanden platserna hade vid 

mättillfället samt det praktiska tillvägagångssättet vid mätningarna med PPP. 

3.5.1 Platser för undersökningen samt förhållanden 

För att studera och jämföra mätdata med RTX-tjänsten har ett antal mätningar utförts. 

De platser som har omfattats i studien är Göteborg, Vänersborg, Karlstad, Torsby och 

Malung-Sälen. På respektive undersökningsplats har kända RIX 95-punkter använts vid 

PPP-mätningarna för att se om det skiljer något i avvikelse mot känd punkt, från söder 

till norr. Undersökningsplatserna visas på kartan i Figur 4. 
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Figur 4: RIX 95-punkter, karta 
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Göteborg 

Platsen för RIX 95-punkten i Göteborg är belägen intill 

Säve flygplats ute i Torslanda. Punkten är belägen på en 

bergsknalle nära Kongahällavägen väster om flygplatsen. 

Platsen har fri sikt mot himlen samt är högt belägen. 

Distansbrickan sitter 0,66 meter från punktmarkeringen, 

punkten är markerad med dubb i berg och är identisk 

med Göteborgs stads triangelpunkt 81209. Se RIX 95-

punkt, Göteborg i Bilaga A. Väderförhållandet under 

dagen var soligt med några få stackmoln, se Bild 1.  

 

 

 

Vänersborg 

Platsen för RIX 95-punkten i Vänersborg är belägen 

intill riksväg-44 mot Uddevalla. Punkten är belägen på en 

bergsknalle med fri sikt mot himlen. Distansbrickan 

sitter ca 0,60 meter från punktmarkeringen som består 

av rör i berg, och är även identisk med Vänersborgs 

kommuns GPS-punkt 1652. Se RIX 95-punkt, 

Vänersborg i Bilaga B. Väderförhållandet under dagen 

var växlande molnigt samt relativt blåsigt, se Bild 2. 

 

 

 

 

Karlstad 

Platsen för RIX 95-punkten i Karlstad är belägen intill 

en cykelväg vid Gamla Skårevägen. Punkten är belägen 

på berghäll och är markerad med ståldubb i berg med fri 

sikt mot himlen. Distansbrickan sitter på en lyktstolpe 

14,1 meter från punkten. Se RIX 95-punkt, Karlstad i 

Bilaga C. Väderförhållandet under dagen var molnigt 

med snöblandat regn, se Bild 3. 

 

Bild 1: RIX 95-punkt, Göteborg 

Bild 2: RIX 95-punkt, Vänersborg 

Bild 3: RIX 95-punkt, Karlstad 
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Torsby  

Platsen för RIX 95-punkten i Torsby är belägen intill 

vägen Torsby-Bograngen i Vägsjöfors intill ett vägskäl 

som leder till Stöllet. Punkten är belägen på berghäll 

och är markerad med ståldubb i berg med fri sikt mot 

himlen. Distansbrickan sitter på en kraftledningsstolpe 

10,1 meter från punkten i nordlig riktning. Se RIX 95-

punkt, Torsby i Bilaga D. Väderförhållandet under 

dagen var relativt molnigt, se Bild 4. 

 

 

 

 

 

Malung-Sälen 

Platsen för RIX 95-punkten i Sälen är belägen vid 

Sälens fjällkyrka ca 90 meter i nordvästlig riktning. 

Punkten är markerad med ståldubb i sten med en 

distansbricka på rör 0,5 meter från punkten.  RIX 95-

punkten är även identisk med 143*1*7110 höjdfix. Se 

RIX 95-punkt, Malung-Sälen i Bilaga E. Vädret under 

dagen var soligt med växlande molnighet, se Error! 

Reference source not found. nedan. 

 

 

  

Bild 4: RIX 95-punkt, Torsby 

Bild 5: RIX 95-punkt, Malung-
Sälen 
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3.5.2 Förberedelser inför mätning med RTX-tjänsten (PPP) 

Innan mätningarna med RTX-tjänsten påbörjades kontrollerades de utvalda RIX 95-punkterna med 

traditionell RTK-mätning. Därefter ställdes instrumentet in för PPP-mätning. 

3.5.2.1 Kontroll av RIX 95-punkterna 

Undersökningen på respektive plats inleddes med att punkten (RIX 95) mättes in med 

traditionell nätverks-RTK för att säkerställa att dess angivna koordinater erhållna med 

etablerad mätteknik kunde antas aktuella och korrekta. Kontrollen utfördes eftersom 

RIX 95-punkterna i dagsläget inte ajourhålls av Lantmäteriet och därför skulle kunna 

vara rubbade eller ändrade. 

 

Innan mätningen kunde påbörjas skapades en mätprofil, vilket är en inställning för 

instrumentet och anger vilken sorts mätning som ska genomföras. I mätprofilen 

regleras vilken metod som ska användas samt vilka krav mätningen ska förhållas till. 

Det kan vara allt från inställningar för P-DOP-värde till vilken elevationsvinkelmask 

mätningen ska använda sig av. 

3.5.2.2 Reviderad instrumentinställning för PPP-mätningen 

Innan mätningen kunde genomföras krävdes det att en mätprofil skapades för att kunna 

mäta med RTX-tjänsten, instrumentet som användes är detsamma som vid 

kontrollmätningen av RIX 95-punkten (Trimble R10). I mätprofilen finns det olika 

inställningar som reglerar P-DOP, metod, elevationsvinkel, koordinatsystem mm. I 

mätprofilen valdes typ av mätning till RTK med utsändningsformat RTX(sv) som 

inställning för rover. Metoden som användes för undersökningen var 

snabbpunktslagring. När jobbet skapades för de olika undersökningsplatserna valdes 

koordinatsystem till SWEREF 99 TM (Transversal Mercator) med geoidmodellen 

SWEN_08_RH_ 2000.  Koordinatsystemet för RIX 95-punkterna är SWEREF 99 TM, 

därför valdes detta koordinatsystem vid inmätningarna.  

 

P-DOP 

Inställningen för P-DOP valdes till talet 6 eftersom avbrott i mätningen inte 

rekommenderas i undersökningen på grund av att dålig precision uppstår.  Avbrott 

rekommenderas inte i denna studie eftersom rapporten vill visa hur avvikelsen från 

känd koordinat ändras över tid och om ett avbrott sker erhålls inte en intakt mätsession. 

P-DOP bör i normalfallet vara mellan talen 3-4 men för högre krav på precisionen kan 

gränsen stättas till 2.61 P-DOP i undersökningen låg alltid under 2, oftast mellan 1-1,5. 

Detaljerad info om varje mätning finns i Kompletterande dokument - ”Realtidsmätning 

inom fastighetsbildning med Precise Point Positioning (PPP)”. 

 

 

                                                 
61 Robert Odolinski (2010). ”Checklista för nätverks- RTK” ur rapportserie: Geodesi och Geografiska 

informationssystem. Lantmäteriet, Gävle. 
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Elevationsvinkel 

Elevationsvinkeln valdes till 10 grader vid mättillfällena eftersom det är brist på kunskap 

kring hur RTX-satellitens konstellation är i Sverige. I normalfallet rekommenderas 

inställningen för elevationsvinkelns gräns vara mellan 13-15 grader för 

satellitkonstellationen.62 Mer om detta kan ses i varje mätningsredovisning i 

Kompletterande dokument - ”Realtidsmätning inom fastighetsbildning med Precise Point 

Positioning (PPP)”. 

 

Horisontell och vertikal precision 

Den horisontella och vertikala precisionen för mottagaren sattes till 10 meter eftersom 

precisionen för mottagaren med RTX-tjänsten enligt Trimble är låg vid de första 

minuterna. Anledningen till att en precision om 10 meter valdes var för att undvika att 

avbrott i mätningen uppstod, eftersom punkten skulle lagras trots dålig precision. Att 

lagra en punkt trots dålig precision var enbart för att se om värdet förändrades över tid. 

Då precisionen låg utanför gränsvärdena, varnade instrumentet om dålig precision. 

Varningarna kan ses mer ingående i Kompletterande dokument - ”Realtidsmätning inom 

fastighetsbildning med Precise Point Positioning (PPP)”. 

3.5.3 Mätning med RTX-tjänsten (PPP) 

Tillvägagångssättet vid PPP-mätning av RIX 95-punkterna i Göteborg, Vänersborg, Karlstad, 

Torsby och Malung-Sälen var likartade. Undantag tas upp för avvikande punkter nedan. Trimble 

centerpoint RTX-korrektion – standard initialisering via satellit. 

PPP-mätningarna genomfördes med manuell- tidtagning samt lagring av de 

observerade koordinaterna. Anledningen till att den manuella mätningen användes var 

att det inte fanns någon färdig inställning för statisk mätning med RTX-tjänsten som 

kunde lagra varje observation. Det utfördes ett antal tester innan den manuella metoden 

valdes ut. Den första metoden som utfördes var genom detaljmätning, mätsessionen 

var 45 minuter lång och innehöll 180 epoker med 15 sekunder mellan varje epok. 

Eftersom det inte var möjligt att få fram alla observationer från mätserien valdes 

metoden detaljmätning bort, då den endast innehöll ett medelvärde av alla 

observationer.  

 

PPP-mätningen utfördes i tre sessioner varav varje session varade i 40 minuter. Varje 

session innehöll 120 stycken epoker med ett spann på 20 sekunder mellan varje epok. 

Längden på sessionen samt antalet epoker valdes med tanke på att en del av studien vill 

visa om avvikelsen mot känd punkt förbättras över tid och i så fall hur lång tid det tar 

innan bra resultat kan uppnås. Efter varje mätserie togs en paus på 10 minuter då en 

ominitialisering av instrumentet utfördes, vilket innebar att instrumentet stängdes av 

samt att RTX-tjänsten inaktiverades. Ominitialiseringen utfördes för att inte få exakt 

                                                 
62 Robert Odolinski (2010). ”Checklista för nätverks- RTK” ur rapportserie: Geodesi och Geografiska 

informationssystem. Lantmäteriet, Gävle. 
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samma korrelationsfel som i föregående mätning, då en del av korrelationen 

reducerades redan efter 5-10 minuter.63 

3.5.3.1 Fältarbetet för undersökningsplatserna 

Fältarbetet för de fem undersökningsplatserna Göteborg, Vänersborg, Karlstad, Torsby och Malung-

Sälen följde i huvudsak samma mönster. 

 

En inledande kontroll av den aktuella RIX 95-punktens befintliga koordinater 

genomfördes med hjälp av traditionell nätverks-RTK-mätning med stöd av SWEPOS 

nät, detta gjordes för att säkerställa att de var aktuella och korrekta. Därefter 

genomfördes den huvudsakliga mätningen med stöd av Trimbles egna PPP-tjänst.  

 

Valet av inställningar och metoder för PPP-mätningen utvecklades efter mätningen i 

Göteborg där önskad mätdata kunde erhållas först efter två dagars mätning. I 

Vänersborg förlorades kontakten med RTX-satelliten efter första mätsessionen, 

därmed fick även denna punkt mätas in under två olika dagar. För att punkten i Malung-

Sälen skulle vara möjlig att mäta in var det nödvändigt att gräva fram den ur snön. De 

resterande två punkterna (i Karlstad och Torsby) gick bra att mäta in och inga problem 

uppstod. 

3.5.4 Hantering och bearbetning av kvantitativ data (insamlad data)  

För att hantera mätdata från undersökningen fördes data in i programmet SBG-GEO. 

När information från undersökningen lagts in i GEO kunde en sammanställning av alla 

lagrade punkter från respektive sessioner göras. Sessionerna om 40 minuter med 120 

stycken epoker med 20 sekunder mellan varje epok valdes då intresset låg i att visa om 

precisionen antingen blev sämre eller bättre över tid. Genom de valda sessionerna skulle 

det vara möjligt även att se hur de mätta punkterna avvek från den kända RIX 95-

punkten. 

 

Sammanställningen av data gick till på så vis att koordinaterna från respektive 

undersökningsplats (Göteborg, Vänersborg, Karlstad, Torsby samt Malung-Sälen) 

lagrades i varsitt ”jobb” i instrumentet. Utifrån jobben togs det fram en så kallad DC-

fil 10.7 som sedan exporterades/importerades in i dataprogrammet SBG-GEO. I SBG-

GEO erhölls koordinater i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Koordinaterna 

hämtades från GEO och lades in Excel, där punkterna hanterades vidare. 

 

Av sammanställningen i Excel skapades det en text-fil med koordinater för respektive 

undersökningsplats, för att sedan analyseras i programmet MATLAB. I MATLAB 

plottades koordinaterna ut och jämfördes sedan mot den kända RIX 95-koordinaten. 

                                                 
63 Robert Odolinski (2010). ”Checklista för nätverks- RTK” ur rapportserie: Geodesi och Geografiska 

informationssystem. Lantmäteriet, Gävle. Hämtad 2015-05-04. 
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Genom att jämföra dessa kunde avvikelsen mot känd koordinat fastställas. För att 

undersöka hur mycket varje epok (en koordinat var 20:e sekund) avvek från 

medelvärdet, plottades jämförelsen ut i ett diagram för att se avvikelsen över tid, se 

avsnitt 4.2. Vid en jämförelse av hur mycket varje RTX-koordinat för varje epok avvek 

från det ”kända värdet” samt hur mycket varje epok avvek från medelvärdet, skapades 

ett samband mellan de två faktorerna för att lättare analysera avvikelsen. För att se om 

avvikelsen berodde på t.ex. systematiska fel, söktes ett samband mellan de olika 

observationerna för varje undersökningsplats. Om ett samband för systematiska fel 

hittas, kan avvikelsen för de observerade värdena modelleras bort med hjälp av en 

beräkningsmodell, se avsnitt 4.5. 

 

Sambandet gällande avvikelsen från söder till norr undersöktes genom ett 

regressionssamband. Sambandet undersöktes genom att ta medelavvikelsen för de 

observerade värdena mellan 20-40 minuter från respektive undersökningsplats. 

Medelavvikelsen från respektive plats sorterades från söder till norr för N-koordinat, 

vilket sedan plottades ut i ett diagram för att se om det fanns något samband för detta. 

Ett diagram skapades även för E-koordinat där observationerna undersöktes från väst 

till öst. Sambandet kan ses i avsnitt 4.4. 

 

Ett annat perspektiv att se sambandet ur var genom att använda SBG-GEO för 

respektive undersökningsplats för att se hur den inbördes spridningen var gentemot 

RIX 95-punkten. Genom att skapa en ny punkt i SBG-GEO med den kända 

koordinaten kunde en översiktlig bild över hur PPP-mätvärdena avvek från känd punkt 

i såväl E- som N-led erhållas, men där tidsaspekten (dvs att mätvärden stabiliseras över 

tid) framgår endast indirekt. Spridningsriktningen för mätningen i Göteborg kan ses i 

Figur 5, nedan, spridningsriktning för resterande punkter ses i Bilaga F, Bilaga G, 

Bilaga H samt i Bilaga I. Mer om detta kan ses i avsnitt 4.3. 
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Figur 5: Spridningsriktning, Göteborg 

 
De koordinater som erhållits med RTX-tjänsten, ligger förhållandevis långt ifrån 

referenspunkten (RIX 95-punkten) som kan ses i Figur 5, däremot har majoriteten av 

punkterna en inbördes bra noggrannhet som kan ses i Figur 10 där avvikelsen förklaras 

mer ingående i avsnitt 4.3. I och med detta undersöktes det om ett 

transformationsamband kunde få RTX-koordinaterna med inbördes bra noggrannhet 

att stämma bättre överens med referenspunkterna (RIX 95-punkterna). En 

undersökning kring om ett transformationssamband kunde skapas med hjälp av en 

Helmerttransformation utfördes. Transformationen innebar att origo förflyttas med två 

konstanter, varav en i x-led och den andra i y-led samt en vridning och en skalfaktor. 

Transformationen innehåller fyra parametrar vilka är translationer X (E-koordinat) och 

Y (N-koordinat), en rotation samt en skalfaktor.64 Formel samt redovisning för 

transformationen kan ses mer utvecklad i avsnitt 4.5.2. 

  

                                                 
64 Lantmäteriet. ”Helmerttranformation, 2- D”. Hämtad 2015-05-15 från 

<https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Om-

geodesi/Transformationer/Transformationsmetoder/Helmert-2-D/>. 
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4 Resultat 

Undersökningen av RTX-tjänsten genomfördes på fem utvalda RIX 95-punkter, belägna i Göteborg, 

Vänersborg, Karlstad, Torsby samt Malung-Sälen. Mätningarna med RTX-tjänsten för de fem RIX 

95-punkterna resulterade i sammanlagt 1800 observationer som nu ligger till grund för resultatet. Det 

har tidigare nämnts att det utfördes tre mätsessioner för varje RIX 95-punkt, vilket resulterade i 360 

observationer, varav 120 epoker per session med intervallet 20 sekunder. Nedan redovisas resultatet 

utifrån två tidsaspekter samt utifrån spridningsaspekten genom den systematiska avvikelsen av 

translativ art. Resultatet redovisas även utifrån om det finns en förändring i avvikelse för 

undersökningsplatserna, från söder till norr, samt utifrån två beräkningsmodeller för 

koordinatjustering. 

 Inledning 

Som det nämnts i tidigare avsnitt konstanteras det att de koordinater som mätts in med 

RTX-tjänsten ligger förhållandevis långt ifrån referenspunkten dvs RIX 95-punkten. 

För att undersöka vidare vad den relativt stora avvikelsen beror på har de uppstående 

problemen delats in i olika avsnitt. I följande avsnitt redovisas det bland annat när den 

inbördes noggrannheten blir bra, i förhållande till tiden, vilken riktning punkterna dras 

till, förändring av noggrannheten över tid samt om precisionen förändras mot 

referenspunkten desto längre norr ut mätningen ägt rum. En förståelse om vad 

avvikelsen egentligen beror på har eftersträvats och redovisas nedan. Det har även 

undersökts om det är möjligt att justera mätvärdenas avvikelse med hjälp av ett samband 

för att metoden ska vara tillämpningsbar vid fastighetsbildningsåtgärder.  

 Tidsaspekt 

I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån två tidsaspekter för de observerade värdena.  

 

Av de 360 observationer som erhållits på respektive undersökningsplats med RTX-

tjänsten är det möjligt att urskilja avvikelsen över tid mellan de lagrade RTX-punkterna 

och de kända RIX 95-punkterna. Undersökningen tar upp två olika tidsaspekter. Den 

första tidsaspekten är en undersökning av hela mätsessionen (40 minuter) för att se vid 

vilken tidpunkt observationerna börjar bli stabila. Den andra tidsaspekten är en 

undersökning av tidsintervallet 20-40 minuter för tre mätsessioner, dvs den tid det tar 

innan bra precision uppnås enligt Trimble.65 Tabell över de observerade värdenas 

avvikelse mot känd RIX 95-punkt för respektive undersökningsplats kan ses i Bilaga 

K med tidsintervallet fem minuter. 

 

Inom varje mätsession om 40 minuter sker det med tiden en stabilisering av de 

observerade värdena. Stabiliseringen över tid grundas i att instrumentets precision 

succesivt förbättras från meternivå till decimeter-/centermeternivå efter ca 10 minuter.  

                                                 
65 Trimble. ”CenterPoint RTX – Standard Initialization”. 
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De resterande två mätsessionerna om vardera 40 minuter, upprepar ett likartat mönster 

gentemot första mätsessionen, där de observerade värdena går mot liknande värden, 

dock med en tydlig avvikelse från RIX 95-punktens koordinat. Efter 20-40 minuter är 

de observerade värdena relativt stabila i ett område beläget ca 0,3 meter norr om 

respektive 0,27 meter öster om den punkt som existerande koordinater anger. De tre 

mätsessionerna för Göteborgs N-koordinat samt E-koordinat kan ses Figur 6 och 

Figur 7, resterande undersökningsplatser kan ses i Bilaga J. I figurerna ses en röd linje 

som anger avvikelsen från den kända RIX 95-punktens koordinat, den blå linjen visar 

avvikelsen från medelvärdet för de observerade värdena, dvs den inbördes variation 

mellan de erhållna PPP-mätvärdena. 

 
 
Figur 6: Tidsserie i Göteborg N-koordinat. Tre sessioner. 

 

 
Figur 7: Tidsserie i Göteborg, E-koordinat. Tre sessioner. 

 

För att fokusera på de ”konvergerade” mätvärdena som erhölls i den senare delen av 

mätningen i var och en av de tre mätserierna, klipptes data motsvarande de första 20 
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minuterna i varje mätserie bort. Återstående data sammanfogades till en sekvens 

omfattande mätdata erhållna i spannet 20-40 minuter efter initierad mätning i de tre 

sessionerna. Dessa mätvärden kan ses i Figur 8 för N-koordinat. Den röda kurvan visar 

avvikelsen (i N-led uttryckt i meter) från känd punkt. Epokerna för de tre 

mätsessionerna fördes samman för att även se om det skiljde något i avvikelse mellan 

dem. 

 

Regressionslinjen som visas i diagrammet i Figur 8 har en medelavvikelse för N-

koordinat om 0,310 meter, figuren visar inte någon tydlig fallande eller stigande trend i 

avvikelsen för de sista 20 minuterna för de tre sessionerna som pågick. 

Standardavvikelsen utifrån medelvärdet för de observerade värdena mellan 20-40 

minuter var ± 0,0134 meter för N-koordinat. I Figur 8 ses även en blå kurva som visar 

avvikelserna från medelvärdet för de observerade värdena. 

 

 

 
Figur 8: Tidsserie i Göteborg, (20-40 min) N-koordinat. Tre sessioner. 

 

I Figur 9 redovisas motsvarande för mätningarnas E-koordinat. Regressionslinjen kan 

även ses som relativt konstant för de tre mätsessionerna. I det nya diagrammet är 

medelavvikelsen för E-koordinat för de observerade värdena 0,273 meter. 

Standardavvikelsen för alla observationer av E-koordinat var ±0,0162.  
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Figur 9: Tidsserie i Göteborg (20-40 min), E-koordinat. Tre sessioner 

 

Genom att jämföra motsvarande mätresultat från övriga fyra undersökningsplatser 

konstateras att det sker en likartad förändring oavsett var i landet mätningen med RTX-

tjänsten sker. Dvs att ungefär samma resultat upprepas för respektive 

undersökningsplats och att den inbördes noggrannheten uppstod vid ungefär samma 

tidpunkt oavsett var mätningen utfördes. Under dessa konstateranden som gjorts ovan 

stärker det antagandet om att avvikelsen med RTX-tjänsten beror på systematiska fel. 

Vad det systematiska felet beror på undersöks vidare i de kommande avsnitten. 

 

Resterande undersökningsplatser, Vänersborg, Karlstad, Torsby och Malung-Sälen 

redovisas i Bilaga J. 

 Systematisk avvikelse av translativ art  

I detta avsnitt redovisas resultatet av de 360 observationer per undersökningsplats utifrån deras fysiska 

läge till känd punkt vad gäller deras inbördes spridning.  

 

Det geografiska läge som PPP-mätningarna (tre hela mätsessioner) motsvarar relativt 

den kända RIX-95 punkten i Göteborg framgår tydligt av Figur 5, dock har vissa av de 

inblandade mätvärdena med större avvikelse hamnat ”utanför bild”. Om mätvärden 

erhållna under de första 20 minuterna från varje mätsession bortses, återstår 180 epoker 

dvs 180 PPP-koordinater. Dessa koordinater är erhållna under 20-40 minuter efter 

initierad mätning, vilkas motsvarande lägen relativt RIX 95-punkten (markerad med 

grönt), som kan ses i Figur 10. Figur 10 redovisar spridningsriktningen för inmätt punkt 

i Göteborg, här framgår tydligt den systematiska avvikelsen i nordostlig riktning, på ca 

0,3-0,4 meter, medan den inbördes spridningen ligger på centimeter-nivå. Dvs. att de 

koordinater som PPP-mätningarna levererat motsvarande fysiska punkter med en tydlig 

systematisk avvikelse relativt RIX 95-punktens koordinat ifråga på 0,3 meter i nordlig 

led och 0,27 meter i östlig led, medan punkternas inbördes spridning ligger på 

centimeter-nivå. Frågan uppstår då om det verkar finnas en sådan regelbundenhet i den 

systematiska avvikelsen att den skulle kunna modelleras och därmed kunna 

kompenseras för vid mätning på nya platser.  
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Figur 10: Spridningsriktning (20-40 min), Göteborg 

 
I Figur 11 kan den relativa skillnaden mellan den kända RIX 95-punkten och 

medelvärdet av RTX-punkterna ses. Skillnaden är baserad på mätvärden erhållna efter 

20 minuter, dvs tiden inom intervallet 20-40 minuter efter initierad mätning, vilket 

motsvarar 180 epoker. Den gröna punkten i Figur 11 motsvarar den kända RIX 95-

punkten, den röda punkten är medelvärdet av mätvärden erhållna med RTX-tjänsten 

och den svarta linjen är avståndet mellan de två punkterna.  
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Figur 11: Differensen mellan RIX 95-punkten samt medelvärdet av mätvärden erhållna mellan 

20-40 min i Göteborg 

  

Figuren ovan visar avståndet mellan RIX 95-punkten och medelvärdet av mätvärden 

erhållna inom intervallet 20-40 minuter i Göteborg, vilket är 0,413 meter i nordostlig 

riktning. Differensen mellan RIX 95-punkten och medelvärdet av RTX-punkterna 

mellan 20-40 minuter återspeglas även på de fyra återstående RIX 95-punkterna som 

varit en del av studien, dvs Vänersborg, Karlstad, Torsby och Malung-Sälen, dessa kan 

ses i Bilaga L, Bilaga M, Bilaga N och Bilaga O. 

  Avvikelse för undersökningsplatserna, söder till norr 

I detta avsnitt jämförs den resulterande avvikelsen för samtliga undersökningsplatser samt undersöks 

om den kan kopplas till vart punkten är belägen i landet, dvs. om avvikelsen är ortsberoende. 

Förändringen i avvikelse från söder till norr beskrivs med en regressionslinje för N- 

respektive E-koordinat. N-koordinaterna för respektive undersökningsplats (Göteborg, 

Vänersborg, Karlstad, Torsby samt Malung-Sälen), sorteras från söder till norr samt 

väst till öst för E-koordinater. Från alla 180 mätvärdena, dvs de mätvärdena för de sista 

20 minuterna för tre sessioner i nordlig respektive östlig led från respektive plats plottas 

ut, detta kan ses i Figur 12 och Figur 13 som en funktion av den aktuella platsens 

nordliga respektive östliga koordinat. Den blå linjen visar medelvärdena för respektive 

plats och den röda linjen representerar en linjär modell av samma medelavvikelser 

erhållen genom linjär regression. Utifrån ett visuellt perspektiv av diagrammen i Figur 

12 och Figur 13 är det knappast möjligt att urskilja något tydligt samband mellan 

avvikelse och mätplatsens koordinat.  
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Figur 12: Regressionslinje för N-koordinater (skalan kan vara missvisande) 

 

 

 
Figur 13: Regressionslinje för E-koordinater (skalan kan vara missvisande) 
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 Beräkningsmodeller för koordinatjustering 

RTX-tjänsten ger efter ca 20 minuters mätning stabila värden men dessa avviker relativt 

referenskoordinaterna som motsvarar ca 0,3 meter i nordlig riktning respektive 0,27 

meter i ostlig riktning. Avvikelsen har visat sig mer eller mindre oberoende av vart i 

landet mätningen har utförts på. Därmed kan det finnas förutsättning för de mätvärden 

RTX-tjänsten gett att kunna överensstämma bättre med referenskoordinaterna genom 

att de helt enkelt translateras i N- respektive E-led med (ortsgemensamma) konstanter 

No och Eo. En undersökning genomförs även för att se om en Helmertransformation 

av RTX-koordinaterna, som inkluderar rotation och skalfaktor, kan ge en ännu bättre 

överensstämmelse med referenskoordinaterna. 

 

Syftet med en beräkningsmodell är att möjliggöra modellering av systematiska 

avvikelser som uppkommit för de observerade värdena med RTX-tjänsten. 

Beräkningsmodellen ska helst korrigera de observerade värdena till en noggrannhet som 

uppfyller kraven inom fasighetsbildningsåtgärder. 

4.5.1 Translationssamband 

Eftersom inget tydligt beroende i avvikelse av ortens position observerades, söktes först 

en konstant justering (dvs ortsberoende) av de observerade värdena för RTX-tjänsten 

med hjälp av ett translationssamband. En sådan (ren) translation av erhållna koordinater 

är ett specialfall av en s.k. Helmertranformation och som omfattar även rotation och 

skalfaktor, vilken kan ses i avsnitt 4.5.2. I detta fall sattes alltså a=1 (rotation) och b=0 

(skalfaktor). Genom att bortse från rotationen och skalfaktorn fanns det endast en 

translation kvar, vilket medförde en förflyttning i både N-riktning samt E-riktning. Med 

hjälp av translationssambandet hittades ett gemensamt fel som modellerades för 

respektive undersökningsplats. Translationerna för N0 och E0 blev då -0,3122 meter 

respektive -0,2634 meter och var en gemensam justering för de inmätta koordinaterna. 

Efter att de inmätta koordinaterna hade justerats med hjälp av translationen landade 

avvikelsen från de fem RIX 95-punkternas koordinater på följande nivåer: 

 

 Göteborg: N-koordinat 0,002 meter, E-koordinat -0,0096 meter. 

 Vänersborg: N-koordinat 0,0102 meter, E-koordinat -0,0026 meter. 

 Karlstad: N-koordinat 0,0072 meter, E-koordinat -0,0066 meter. 

 Torsby: N-koordinat 0,0072 meter, E-koordinat 0,0034 meter.  

 Malung-Sälen: N-koordinat -0,0248 meter, E-koordinat 0,0154 meter. 

 

Den största avvikelsen efter modelleringen blev -0,025 meter i nordlig-riktning 

respektive 0,015 meter i ostlig-riktning, vilket var för RIX 95-punkten i Malung-Sälen. 

Den totala avvikelsen för de observerade RIX 95-punkternas koordinater efter 

modellering blev följande: 
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 Göteborg: 0,010 meter 

 Vänersborg: 0,011 meter 

 Karlstad: 0,010 meter 

 Torsby: 0,008 meter 

 Malung-Sälen: 0,029 meter 

 

Efter modelleringen med translationerna blev avvikelsen från de observerade RIX 95- 

punkternas koordinater alltså ca 0,01 meter för fyra av fem undersökta orter, med en 

något större avvikelse på ca 0,03 meter för den nordligaste punkten i Malung-Sälen. 

4.5.2 Transformationssamband  

Den betydande avvikelse som tycks föreligga mellan de utvalda RIX 95-punkternas 

kända koordinater och de koordinater som erhållits med den nya PPP-tekniken tycks 

alltså i huvudsak vara regelbunden och i huvudsak av rent translativ art. Avvikelsen 

kunde, som tidigare nämnts i föregående avsnitt, med en konstant/ortoberoende 

translation av PPP-koordinaterna reduceras från ca 0,4 meter till ca 0,01 meter. Detta 

är viktigt att ta hänsyn till vid ett försök att förklara orsaken till avvikelsen ifråga, 

vilket nämns vidare nedan. 

I ett andra steg undersöktes om det är möjligt att ytterligare öka precisionen i modellen 

för det observerade koordinatsambandet genom att inkludera även en rotation och en 

skalfaktor av berörda koordinatsystem, detta i form av en Helmertransformation.    

 

Transformationssambandet söktes genom att referenskoordinaterna samlades i 

matrisen L, samt medelvärdet av de observerade koordinaterna mellan 20-40 minuter 

för respektive undersökningsplats. Formel för uträkning av transformationssambandet 

kan ses nedan i detta avsnitt. Beräkningen utfördes med hjälp av programmet 

MATLAB. 

 

NRIX95 = a NRTX − b ERTX + Nο 

 

ERIX95 = a ERTX + b NRTX + Eο 
 

 

ERIX95 och NRIX95 är kända koordinater, Eο och Nο är translationer. a 

innehåller en skalfaktor samt en rotation (m ∗ cos β), b innehåller en skalfaktor samt 

en rotation (m ∗ sinβ) och NRTX är de observerade värdena. 66 

 

                                                 
66 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
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𝐋 = 

[
 
 
 
 
 
 

N(RIX95 Göteborg)

E(RIX95 Göteborg)

N(RIX95 Vänersborg)

E(RIX95 Vänersborg)
osv… .
osv… . . ]

 
 
 
 
 
 

 

 

𝐀 = 

[
 
 
 
 
 
 
1 0 N(RTX Göteborg) −E(RTX95 Göteborg)

0 1 E(RTX95 Göteborg) N(RTX95 Göteborg)

1 0 N(RTX95 Vänersborg) −E(RTX95 Vänersborg)

0 1 E(RTX95 Vänersborg) N(RTX95 Vänersborg)

1 0 osv… osv…
0 1 osv… osv… ]

 
 
 
 
 
 

 

 

�̂� = [

𝑁𝜊
𝐸𝜊
𝑎
𝑏

] = (𝑨𝑻𝑨)−𝟏𝑨𝑻𝑳 

 

𝐋 är RIX 95-punkterna från söder-norr för N-koordinat respektive E-koordinat. 𝐀 

innehåller de observerade medelvärdet av N-koordinat respektive E-koordinat mellan 

20-40 minuter. �̂� är minsta kvadratmetoden. Eο och Nο är translationer. a innehåller 

en skalfaktor samt en rotation (m ∗ cos β), b innehåller en skalfaktor samt en rotation 

(m ∗ sinβ) och NRTX är de observerade värdena.67 

 

�̂� = 𝐀�̂� − 𝐋 

 

�̂� är residualvektorn, ibland även kallad “felvektorn”, vektorn kan avslöja eventuella 

fel.68 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6408422,258
313292,993
6469195,248
336253,166
6588551,777
412266,743
6685004,061
391205,035
6781792,825
399233,516 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 6408422,568 −313293,266
0 1 313293,266 6408422,568
1 0 6469195,55 −336253,432
0 1 336253,432 6469195,55
1 0 6588552,082 −412267,013
0 1 412267,013 6588552,082
1 0 6685004,366 −391205,295
0 1 391205,295 6685004,366
1 0 6781793,162 −399233,764
0 1 399233,764 6781793,162]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  [

Nο
Eο
a
b

] 

  

                                                 
67 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
68 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. 
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Formel visar 𝐋 = 𝐀�̂� 69 

  
 

Sökt Helmertransformation 

 

[a, b, No, Eo] =  1,0000    0,0000    0,0264   -0,6432 

 

Skalfaktorn m och rotationsvinkeln beta fick följande värden: 

 

 Skalfaktor: 0,999999952043179    

 Rotationsvinkel: 0,000003457942946 

  

För de Helmertransformerade koordinaterna återstår följande avvikelser: 

 

 Göteborg: N-koordinat 0,0102 meter, E-koordinat 0,0016 meter. 

 Vänersborg: N-koordinat -0,0021meter, E-koordinat -0,0028 meter. 

 Karlstad: N-koordinat -0,0094 meter, E-koordinat 0,0047 meter. 

 Torsby: N-koordinat -0,0128 meter, E-koordinat 0,0015 meter. 

 Malung-Sälen: N-koordinat 0,0141 meter, E-koordinat -0,0050 meter. 

 

Den totala avvikelsen: 

 

 Göteborg: 0,010 meter 

 Vänersborg: 0,004meter 

 Karlstad: 0,011 meter 

 Torsby: 0,013 meter 

 Malung-Sälen: 0,015 meter 

 

 

Medelavvikelsen för de fem mätpunkterna av absolutbeloppet på den nordliga, ostliga 

samt den totala avvikelsen: 

 

Nordlig: 0,0097 meter     

Ostlig: 0,0031 meter 

Total: 0,010 meter 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Stig- Göran Mårtensson (2012- 08). Kompendium i geodetiskt Mätningsteknik. Hämtad 2015-05-05. 
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En jämförelse med motsvarande siffror för en ren translation: 

 

Nordlig: 0,0101 meter 

Ostlig: 0,0075 meter 

Total: 0,013 meter 

  

En Helmerttransformation genererade något bättre resultat, men inte avgörande 

gentemot en ren translation när medelvärdena av absolutbeloppen jämfördes mot 

varandra.  
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 Resultatanalys 

Arbetsmetoden som valdes i studien visade sig fungera bra. Kvantitativ data som erhölls 

från mätningarna genomfördes för respektive mätpunkt m.h.a snabbpunktslagring med 

manuell tidtagning för att erhålla den data som var av intresse för studien. 

Arbetsmetoden vid mätningarna var krävande då en punkt skulle mätas in var tjugonde 

sekund, det var då lätt att missa en punkt. Att genomföra mätningar med långa sessioner 

blev krävande i slutändan. Metoden valdes eftersom det inte fanns någon redan befintlig 

inställning i instrumentet som lagrade observerade värden per automatik. Därmed fanns 

det inget annat val än att utföra mätningen manuellt. 

 

De avvikelser som observerats i inmätta positioner erhållna med PPP-tekniken uppvisar 

en tydlig systematik, eftersom alla mätningar ligger i en nordöstlig-riktning samt har en 

avvikelse om ca 0,3 meter i N-led och E-led från känd RIX 95-koordinat. Det går att se 

ett märkbart samband när det gäller de observerade värdena, dvs att de går mot en 

avvikelse om 0,3 meter i N-led och E-led efter ca 20 minuter. Instrumentets precision 

för samtliga observationer kan ses i Kompletterande dokument - ”Realtidsmätning inom 

fastighetsbildning med Precise Point Positioning (PPP)”. 

 

En möjlig hypotes till den systematiska avvikelsen om ca 0,4 meter i nordostlig riktning, 

är att utsändningsformatet för RTX-tjänsten och korrektionsdata är baserade på WGS 

84/ITRF 08. WGS 84/ITRF 08 är ett globalt system som uppdateras kontinuerligt efter 

hur kontinentalplattorna förflyttas. Systemet som används i Sverige, dvs SWEREF 99, 

är ett statiskt nät som är baserat på ETRS 89 och är ett europeiskt system. SWEREF 

99 är en svensk realisering av det tredimensionella referenssystemet ETRS 89, vilket 

motsvarar Sveriges position år 1989.70 Sveriges referenssystem är baserat på ett system 

som motsvarar Europas position år 1989. Sverige förflyttas med ca 0,02-0,025 meter i 

nordostlig riktning per år sedan 1989 fram till 2015. Detta skulle innebära att Sverige 

har förflyttas med 0,52-0,65 meter i nordostlig riktning under 26 år. Eftersom 

utsändningsformatet för RTX-tjänsten är baserat på ITRF 08, ett system som 

uppdateras efter hur positionen för kontinentalplattorna var år 2008, skulle det betyda 

att en landförflyttning har skett med ca 0,02-0,025 meter under 19 år, vilket motsvarar 

0,38-0,475 meter som Sverige har förflyttats sedan år 1989.71 72 De 0,38-0,475 meterna 

i nordostlig riktning som skiljer mellan SWEREF 99 och WGS 84/ITRF 08 är relativt 

det som erhållits med RTX-tjänsten. Detta skulle betyda att RTX-tjänsten inte skickar 

                                                 
70 Lantmäteriet. ”SWEREF 99 och WGS 84”. Hämtad 2015-11-27 

<https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-
matning/referenssystem/inforande_av_nya_referenssystem/info_blad-9.pdf> 
71 Trimble. ”Trimble CenterPoint RTX Post-Processing Services FAQs”. Hämtad 2015-11-17 

<https://www.trimble.com/positioning-services/pdf/Trimble_CenterPointRTX_PostProcessed_FAQ.pdf> 
72 Lantmäteriet. ”Transformation av koordinater i ITRF2005, aktuell epok, till SWEREF 99”  Hämtad 2015-12-

18 <http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-

matning/geodesi/transformationer/pm_transf_itrf_sweref99_090817.pdf> 

https://www.trimble.com/positioning-services/pdf/Trimble_CenterPointRTX_PostProcessed_FAQ.pdf
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ut korrektionsdata som är baserade på det svenska referenssystemet (SWEREF 99) utan 

istället skickar korrektionsdata för hur Sveriges position var år 2008, därmed har en 

differens på 0,4 meter erhållits med RTX-tjänsten.  

 

I tidigare rapporter har det nämnts att instrument kommit ner på en precision om 0,05 

meter i horisontell riktning efter ca 20 minuter och är som bäst efter 30 minuter.73 

Instrumentets precision vid undersökningen av RTX-tjänsten var omkring 0,05 meter 

och ibland lägre i det horisontella planet, däremot verkar precisionen vara som bäst 

efter 30 minuter då den landar runt 0,018 meter i horisontalplan, vilket stämmer överens 

med vad Trimble skriver på sin hemsida.74 Instrumentets precision kan i studien ses 

som en reliabilitet då tillförlitligheten för en mätning med precisionen 0,05 meter 

återkommer vid samtliga mättillfällen oberoende av var mätningen sker i landet. 

Instrumentets precision på respektive mätning kan ses i Kompletterande dokument 

- ”Realtidsmätning inom fastighetsbildning med Precise Point Positioning (PPP)”. 

 

Då RTX-tjänsten var en testversion om tre dagar var undersökningen av RIX 95- 

punkterna begränsad i tid och har därmed mätts in under olika tidpunkter för att hinna 

med de fem undersökningsplatser som valts ut. Om tiden för RTX-tjänsten var 

obegränsad skulle RIX 95-punkterna mätts in under samma tidpunkt på dygnet för att 

få samma förutsättningar vid mättillfällena. Punkten som har mätts in både på för- och 

eftermiddag samt olika dagar är den i Vänersborg, första sessionen mättes in på 

förmiddagen och de två resterande på eftermiddagen. Anledningen till varför punkten 

i Vänersborg mättes in under olika dagar var för att kontakten med RTX-satelliten 

förlorades redan efter 12 minuter in i andra mätsessionen och var inte kontaktbar igen. 

Det var inte möjligt att se någon synbar differens i avvikelse av mätningarna som har 

utförts på förmiddagen respektive eftermiddagen, avvikelsen var med andra ord 

likartad. Nedan kan ses vilka punkter som mätts in på förmiddagen respektive 

eftermiddagen: 

 

 Göteborg (endast eftermiddagen) 

 Vänersborg (två sessioner på förmiddagen, en session på eftermiddagen) 

 Karlstad (endast förmiddagen) 

 Torsby (endast eftermiddagen) 

 Sälen-Malung (endast förmiddagen) 

 

Avvikelsen under de första minuterna ligger generellt på meternivå och kan bero på att 

instrumentets precision ligger på meternivå under de första minuterna in i mätningen. 

Mer detaljerad information finns i Kompletterande dokument - ”Realtidsmätning inom 

                                                 
73 Sunil Bisnath & Gao Yang, (2009-04).”Precise Point Positioning”- A Powerful Technique with a Promising 

Future. 
74 Trimble. ”CenterPoint RTX – Standard Initialization”. 
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fastighetsbildning med Precise Point Positioning (PPP)”, där det kan ses vilken precision varje 

mätning hade samt om instrumentet varnade för dålig precision.  

 

Realtidsmätning med PPP visar sig erhålla mätvärden som inte hamnar inom kraven för 

fastighetsbildningsåtgärder vilka i normalfallet är 0,05 meter. Medelavvikelsen för PPP-

mätningarna ligger på ca 0,3 meter i E-led samt N-led och med den totala avvikelsen 

om ca 0,4 meter i nordostlig riktning från de kända RIX 95-punkterna som undersöktes. 

Det skulle å andra sidan vara möjligt vid fastighetsbildningsåtgärder utanför 

stomnätsområden för skogs-och jordbruksfastigheter då lägesnoggrannheten är 0,5 

meter. Förutsättningen är att punkterna tas efter 20 minuter, helst efter 30 minuter, då 

precisionen för instrumentet är som stabilast. Om beräkningsmodeller som tagits fram 

i denna studie kontrolleras på andra platser i Sverige skulle RTX-tjänsten även fungera 

vid andra fastighetsbildningsåtgärder. 

 

Eftersom inget tydligt beroende i avvikelsen av ortens position har observerats söktes 

ett translationssamband som är ortsoberoende. Translationssambandet använder sig av 

en konstant justering som modellerar bort de avvikelser som erhållits vid mätning med 

RTX-tjänsten. Efter justering med translationssambandet av de observerade värdena 

kvarstod endast millimeter-/centimeternivåer ifrån ”referenspunkterna” dvs RIX 95-

punkternas koordinater.  

 

En Helmerttransformation utfördes för att se om en noggrannare modellering kunde 

erhållas. Det visade sig att transformationssambandet gav ett något bättre resultat än ett 

rent translationssamband, vilket troligtvis berodde på de tillkommande parametrarna 

skalfaktorn och rotationen. 

 

Utifrån resultaten var det inte möjligt att se en synbar skillnad i avvikelsen från söder 

till norr, detta kan bero på att de valda undersökningspunkterna ligger marginellt inom 

RTX-tjänstens täckningsområde. Gränsen för täckningsområdet för RTX-tjänsten 

avtar efter norra Härjedalen på västra sidan av Sverige samt Sundsvall på den östa sidan. 

Att en avvikelse från söder till norr inte gick att upptäcka påverkade inte resultatet som 

erhölls. Vad avvikelsen kan tänkas bero på kan ses vidare i diskussionsavsnittet 0. 
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5 Slutsats 

Genom att ha analyserat och granskat olika samband har det framkommit att efter ca 

20 minuters mätning, börjar precisionen för PPP-mätningarna bli stabila med en 

standardosäkerhet om 0,012-0,015 meter för N-koordinat respektive 0,01-0,018 meter 

för E-koordinat. Medelavvikelsen, standardavvikelsen samt den totala avvikelsen för 

respektive undersökningsplats mellan 20-40 minuter för N- och E-koordinat samt det 

totala avståndet i nordostlig riktning kan ses nedan: 

 

 Göteborg (N) 0,310 ± 0,013 meter, (E) 0,273 ± 0,016 meter,  

(Nordost), 0,413 meter 

 Vänersborg (N) 0,302 ± 0,15 meter, (E) 0,265 ± 0,012 meter,  

(Nordost) 0,402 meter 

 Karlstad (N) 0,305 ± 0,15 meter, (E) 0,270 ± 0,011 meter 

(Nordost) 0,407 meter 

 Torsby (N) 0,304 ± 0,013 meter, (E) 0,260 ± 0,01 meter  

(Nordost) 0,401 meter 

 Malung-Sälen (N) 0,336 ± 0,012, (E) 0,248 ± 0,018 meter 

(Nordost) 0,418 meter 

 

Utifrån resultatet ovan är slutsatsen att metoden (PPP-mätning) inte fungerar vid 

fastighetsbildningsåtgärder för områden inom stomnät där kraven på kvaliteten är 

större, vilka är 0,03 meter respektive 0,05 meter. Däremot skulle metoden möjligtvis 

fungera för skogs- och jordbruksfastigheter utanför stomnät där kvaliteten på 

lägesnoggrannheten är 0,5 meter. Om metoden ska användas vid 

fastighetsbildningsåtgärder utanför stomnät för skogs- respektive jordbruksfastigheter 

krävs det att mätningarna äger rum efter det att instrumentet varit påslaget i minst 20 

minuter eller mer samt haft kontakt med RTX-satelliten under denna tid.  

 

Translationssambandet som togs fram kan fungera vid andra 

fastighetsbildningsåtgärder, då kraven gällande fastighetsbildning (i normalfallet 0,05 

meter) uppfylldes. Translationssambandet kan ses som tillförlitligt då en gemensam 

modell kunde erhållas, detta oberoende av vart positionsbestämningen ägde rum, dvs 

oberoende av vart punkten var belägen. Efter modelleringen blev medelavvikelsen för 

de fem justerade värdena:  

 

 Nordlig: 0,0101 meter 

 Ostlig: 0,0075 meter 

 Total: 0,013 meter 

 

Transformationssambandet fungerade även det vid fastighetsbildningsåtgärder, då 

kravet på 0,05 meter uppfylldes. Transformationssambandet resulterade i en något 
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noggrannare justering gentemot en ren translation, tack vare translationssambandets 

flera parametrar dvs skalfaktorn och rotionsvinkeln. Efter modelleringen med 

transformationssambandet blev medelavvikelsen för de fem justerade värdena följande: 

 

 Nordlig: 0,0097 meter     

 Ostlig: 0,0031 meter 

 Total: 0,010 meter 

 

En observation gällande formlerna är att det inte har utförts några tester för hur de 

beter sig mot en punkt som inte varit en del av utformningen. Däremot skulle 

transformationssambandet vara ett bättre alternativ än translationssambandet då fler 

parametrar påverkar modelleringen till det bättre. Det innebär att PPP-mätning skulle 

vara användbart inom samtliga fastighetsbildningsåtgärder förutsatt att modellering 

framtagen i denna studie används samt att mätdata tas efter det att instrumentet varit 

påslaget minst 20 minuter och haft kontinuerlig kontakt med RTX-satelliten. 

 

En direkt klar skillnad är inte urskiljbar gällande avvikelserna från RIX 95-punkterna 

söder till norr, vilket kan bero på att precisionen för instrumentet ligger inom 

standardavvikelsen som rapporten har visat. 
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6 Diskussion och Framtida studier 

I detta kapitel redovisas en diskussion av resultatet, en diskussion utifrån hållbar utveckling samt 

förslag till uppföljning av studien. 

 Diskussion 

Av undersökningarna har det framkommit att mätningar med PPP-tekniken efter ett 

tiotal minuter ger stabila mätvärden, däremot finns en systematisk avvikelse i 

resulterande koordinater gentemot de som anges för de inmätta punkterna motsvarande 

ca 0,3 meter i N-led och 0,27 meter i E-led. Regelbundenheten i avvikelsen verkar göra 

det möjligt att modellera densamma och komma ner till en precision på centimeter-

nivå, åtminstone vad gäller de platser som omfattats av undersökningen, med en i 

huvudsak gemensam ostlig koordinat och med reservation för den nordligaste av dessa 

vilken ligger i utkanten av den aktuella RTX-satellitens täckningsområde. Vi har 

dessutom sökt svar på frågan vad som kan vara orsaken till den systematiska avvikelsen. 

Vår hypotes är att den stora avvikelsen beror på att korrektionsdata inte erhållits för 

SWEREF 99 TM, vilket i sig är baserat på hur Sveriges position var år 1989, medan 

utsändningsformatet för RTX-tjänsten är ITRF 08, som är baserad på hur 

kontinentalplattorna var år 2008.75 76 Detta grundar sig i att WGS 84/ITRF 08 och 

SWEREF 99 avviker med 0,5 meter från varandra.77 Anledningen till att sådana 

spänningar finns i de två olika systemen är att WGS 84/ITRF 08 uppdateras 

kontinuerligt efter hur kontinentalplattorna förflyttas, dvs de två systemen har rört sig 

relativt varandra från år 1989 till  år 2008. Detta är 19 år med en förflyttning om ca 

0,02-0,025 meter/år i nordostlig riktning. Vilket resulterar i spänningar mellan systemen 

med ca 0,4-0,5 meter i en nordostlig riktning.78 

När det gäller beräkningsmodellerna har inga tester utförts på några platser som inte 

varit en del av modellen. Det har dessutom inte utförts några observationer i 

skogsterräng och därmed är det inte möjligt att dra några slutsatser om att metoden 

fungerar inom skogsbruksfastigheter. 

Höjdmätningar för respektive utvalda RIX 95-punkter valdes bort i studien då ett 

personligt misstag ägde rum vid inskrivningen av den sanna instrumenthöjden, detta 

upptäcktes först efter det att mätningen var klar och instrumentet nedmonterat. 

Misstaget ägde rum vid inmätningen av punkten i Karlstad och därmed försvann 

                                                 
75 Lantmäteriet. ”SWEREF 99 och WGS 84”. 
76 Trimble. ”Trimble CenterPoint RTX Post-Processing Services FAQs”. 
77 Lantmäteriet. ”WGS 84”. Hämtad 2015-05-19 från <http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-

information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Tredimensionella-system/WGS-84/> 

78 Lantmäteriet. ”Transformation av koordinater i ITRF2005, aktuell epok, till SWEREF 99”   

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Tredimensionella-system/WGS-84/
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Tredimensionella-system/WGS-84/
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förutsättningarna för att erhålla tillförlitliga mätvärden i höjd. Mätvärdena var dessutom 

inte möjliga att korrigera i efterhand då den sanna instrumenthöjden inte antecknats. 

6.1.1 Hållbar utveckling  

Tjänsten som studerats vid undersökningen är RTX via satellit och baseras på PPP 

(Precise Point Positioning) – teknik.79  PPP-tekniken använder sig enbart av satelliter 

för att korrigera data80, vilket innebär att inga fasta referensstationer krävs till skillnad 

från mätning med Nätverks-RTK via SWEPOS.81  Eftersom inga referensstationer 

krävs vid användandet av RTX-tjänsten medför det att tjänsten inte är bunden av GSM-

täckning, vilket bidrar till att tjänsten kan användas även vid radioskuggor så länge det 

finns fri sikt mot himlen. Lantmäteriet har ibland problem med bristande GSM-

täckning för vissa områden, där alternativ mätteknik så som PPP är välkommen. 

 

RTX-tjänsten i relation till hållbar utveckling kan skapa stora potentialer då den inte 

kräver fasta referensstationer eller GSM-täckning och endast kräver en 

kommunikationslänk med satelliter för att fungera. RTX-tjänsten kan bidra både till 

ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet, respektive hållbarhet tas upp nedan. 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Där GSM-täckningen är bristfällig kräver det mätning med annan mätmetod, så som 

mätning med totalstation, vilket dessutom är mer tidskrävande. Om en 

beräkningsmodell tas fram och utveckling inom området gör att tekniken blir allt mer 

tillförlitlig kan tjänsten bli användbar med en bra lägesnoggrannhet och tekniken kan 

då ge en ekonomisk fördel gentemot andra metoder. Den ekonomiska fördelen är att 

inga referensstationer behöver anläggas och ajourhållas.  

 

Ekologisk hållbarhet 

En ekologisk fördel med PPP-tekniken är att inga referensstationer samt telefonmaster 

krävs, vilket tar i anspråk mark som kan nyttjas på andra sätt. 

 

Social hållbarhet 

PPP med Trimbles RTX-tjänst skulle möjligen kunna bidra till social hållbarhet 

därigenom att tekniken inte kräver telefonmaster eller referensstationer, som i sig 

förfular omgivningen. Det krävs endast en mottagare för att mäta med PPP, vilket 

bidrar till att ingen tung utrustning så som totalstation är nödvändig. Därmed är 

                                                 
79 Leandro, Landau, Nitschke, Glocker, Seeger, Chen, Deking, BenTahar, Zhang, Ferguson, Stolz, Talbot, Lu, 

Allison, Brandl, Gomez, Cao, Kipka. ”RTX Positioning: The Next Generation of cm-accurate Real-Time GNSS 

Positioning”. Hämtad 2015-05-08 från <https://www.trimble.com/positioning-

services/pdf/WhitePaper_RTX.pdf> Trimble Terrasat GmbH, Germany. 
80 Trimble. ”CenterPoint RTX – Standard Initialization”. 

81 Lantmäteriet. ”SWEPOS”. Hämtad 2015-05-08 från <http://www.lantmateriet.se/swepos/>. 

https://www.trimble.com/positioning-services/pdf/WhitePaper_RTX.pdf
https://www.trimble.com/positioning-services/pdf/WhitePaper_RTX.pdf
http://www.lantmateriet.se/swepos/
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mätning med PPP allt mer skonsam mot kroppen och minskar risken för eventuella 

förslitningsskador.   

 Framtida studier 

Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera till framtida studier då liknande undersökning 

kan genomföras, som även omfattar den östliga sidan av Sverige för att se om det är 

möjligt att ta fram ett mer noggrannt transformationssamband. Om ett mer 

noggrannare transformationssamband kan erhållas skulle metoden kunna visa sig vara 

användbar även på platser som inte varit en del av utformningen av sambandet. En 

djupare studie kan även genomföras kring vad de systematiska felen som uppstått med 

RTX-tjänsten faktiskt beror på, speciellt om den förklaring vi kunnat ge i detta arbete 

verkar vara en väsentlig del i orsaken eller inte. 
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Figur 14: Tidsserie i Vänersborg, N-koordinat. Tre sessioner. 

 
 

 
Figur 15: Tidsserie i Vänersborg, E-koordinat. Tre sessioner. 
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Figur 16: Tidsserie i Vänersborg (20-40 min), N-koordinat. Tre sessioner. 

 
 

 
Figur 17: Tidsserie i Vänersborg (20-40 min) E- koordinat.  Tre sessioner. 
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Figur 18: Tidsserie i Karlstad, N-koordinat. Tre sessioner. 

 
 

 
Figur 19: Tidsserie i Karlstad, E-koordinat. Tre sessioner. 
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Figur 20: Tidsserie i Karlstad (20-40 min), N- koordinat. Tre sessioner. 

 
 

 

 
Figur 21: Tidsserie i Karlstad (20-40 min), E- koordinat. Tre sessioner. 
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Figur 22: Tidsserie i Torsby, N-koordinat. Tre sessioner. 

 

 

 

 
Figur 23: Tidsserie i Torsby, E-koordinat. Tre sessioner. 
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Figur 24: Tidsserie i Torsby (20-40 min), N- koordinat. Tre sessioner. 

 

 
 
Figur 25: Tidsserie i Torsby (20-40 min), E- koordinat. Tre sessioner. 
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Figur 26: Tidsserie i Malung-Sälen, N-koordinat. Tre sessioner. 

 

 

 
Figur 27: Tidsserie i Malung-Sälen, E-koordinat. Tre sessioner. 
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Figur 28: Tidsserie i Malung-Sälen (20-40 min), N- koordinat. Tre sessioner. 

 

 

 
 
Figur 29: Tidsserie i Malung-Sälen (20-40 min), N- koordinat. Tre sessioner. 
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