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Sammanfattning 

Galileo är ett europeiskt system med global täckning som idag utgörs av ca tio 

operativa satelliter. Systemet utökas successivt och beräknas vara fullt 

operativt runt år 2020. Fyra nya satelliter är planerade att aktiveras under 

2017 och ytterligare fyra satelliter kommer att skjutas upp under 2017.  

Syftet med studien har varit att testa tillgängligheten och osäkerheten i Galileo 

mot SWEPOS i en multi-GNSS-konstellation. Där målet har varit att visa vilka 

fördelar Galileo kan bidra med vid satellitpositionering i Network Real Time 

Kinematic (Nätverks-RTK) under tuffare mätförhållanden.   

Nätverks-RTK mätningar har genomförts för att studera förbättringar 

Galileosignaler kan bidra till i olika utmanande miljöer. Mätningar har utförts i 

två typer av miljöer, skogsmiljö där träd stör och blockerar satellitsignaler och 

även i urban miljö där höga byggnader och fordon kan störa signaler och 

orsaka fel. Mätningarna har utförts över punkter med kända koordinater i 

Gävle stad och Mårtsbo. Flera mätningar har gjorts över varje punkt, en 

mätning varje sekund i 60 sek, vilket möjliggör 60 observationer. Denna 

procedur har gjorts flera gånger med elevationsvinklarna 15, 25 och 35°. 

SWEPOS, det permanenta GNSS-nätverket i Sverige har använts vid 

genomförandet av nätverks-RTK-mätningarna. SWEPOS är ännu inte 

kompatibelt med Galileo, därför har tillfälliga SWEPOS-referensstationer som 

stöder Galileo använts. Mottagaren och den handhållna enheten som används 

under mätningarna har varit från tillverkaren Trimble. GNSS-planering har 

använts för att se till att det alltid funnits Galileo-satelliter tillgängliga under 

mätningarna. 

Studien visade att för att kunna se fördelarna med Galileo under nätverks-

RTK måste elevationsvinkeln sättas högre än 15°. Detta begränsar antalet 

satelliter som tillhör Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 

(Glonass) och Global Positioning System (GPS), vilket kan visa fördelarna 

med Galileo. På vissa punkter som använts för mätningarna var det inte 

möjligt att få fixlösning utan Galileosignaler.  

Slutsatsen av studien är att Galileo med få satelliter kan bidra till en högre 

satellittillgänglighet, en högre chans till att uppnå fixlösning och minimera 

tiden för att uppnå fixlösning vid användning av en hög elevationsvinkel eller i 

tuffa miljöer. 

Nyckelord: GNSS, Galileo, SWEPOS, Nätverks-RTK, elevationsvinklar  
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Abstract 

Galileo is a European system with global coverage that contains approximately 

10 operative satellites. The system is continuously developed and the system is 

supposed to be operative in the year 2020. Four new satellites are planned to 

be activated in 2017 and another four satellites will be launched in 2017.  

The purpose of the study was to test the availability and uncertainty of Galileo 

against SWEPOS in a multi-GNSS constellation. Where the aim has been to 

show what Galileo can contribute to in satellite positioning in Network Real 

Time Kinematic (Network-RTK) during tougher measurement conditions. 

Network-RTK measurements have been conducted to study improvements 

which Galileo signals can contribute in different challenging environments. 

Measurements have been performed in two types of environments, forest 

environments where trees disrupt and block satellite signals and urban 

environment where high buildings and vehicles can disrupt signals and cause 

errors. Measurements have been performed over points with known 

coordinates in Gävle city and Mårtsbo. Multiple measurements have been 

performed over each point, one measurement every second for 60 seconds, 

allowing 60 observations. This procedure has been done multiple times with 

different cut off angles 15, 25 and 35 º. 

SWEPOS, the permanent GNSS network in Sweden has been used when 

conducting the Network-RTK measurements. SWEPOS is not yet compatible 

with Galileo, due to this, temporary reference stations supporting Galileo 

have been used. All the hardware such as the receiver and the handheld device 

being used during the measurements has been from the manufacturer 

Trimble. A GNSS-planer has been used to make sure that there were always 

Galileo satellites available during measurements. 

The study revealed that in order to see the advantages with Galileo during 

Network-RTK, the cut off angle needs to be higher than 15º. This restricts the 

number of satellites belonging to Glonass and GPS, thus revealing the 

advantages of Galileo. On some points used for the measurements, fix-

solution was not possible without Galileo signals. 

The conclusion of the study is that Galileo even with very few satellites can 

contribute to higher satellite availability, a higher chance of achieving fix-

solution and minimize the time to needed to achieve fix-solution when using a 

high cut off angle or in harsh environments. 

Keywords: GNSS, Galileo, SWEPOS, Network-RTK, cut off angle  
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1 Introduktion 

Idag är användningen av Global Navigation Satellite System (GNSS) vida spridd och 

finns inom en rad olika användningsområden som t ex positionsbestämning med 

varierande mätosäkerhetskrav, men också inom navigering för både flyg, båt och på 

mark. Utvecklingen har successivt gått framåt där osäkerheten för civilt bruk 

varierat med flera meters spridning till nutid då centimeternivå är möjlig att uppnå 

vid optimala förhållanden. 

Galileo är ett europeiskt system med global täckning, där det idag finns ca 10 

operativa satelliter men som utökas successivt och beräknas vara fullt operativt runt 

år 2020 enligt European space agency (2016). Vad Galileo kan/kommer bidra med 

kommer därför att vara intressant att följa, dels då det bli fler satelliter, men även 

hur det är kompatibelt med andra redan operativa GNSS system. 

1.1 Network real time kinematic (Nätverks-RTK) 

Nätverks-RTK utvecklades från Real Time Kinematics (RTK). Vid RTK går det att 

mäta i realtid med hjälp av två stycken GNSS-mottagare, där en agerar som en 

referensstation och den andra som en rover där position beräknas (Gumus, 2015). 

Positionen på rovern beräknas med hjälp av baslinjen mellan referensstationen och 

rovern.  

Nätverks-RTK fungerar med samma princip som RTK, men istället för att använda 

en lös GNSS-mottagare som referensstation används redan etablerade 

referensstationer som finns tillgängliga (Tsakiri, 2011). Med hjälp av dessa fasta 

referensstationer kan positionen beräknas på GNSS-mottagaren med hjälp av 

avståndet mellan referensstationen och rovern, likt enkelstations-RTK. 

Referensstationer bidrar även med satellitkorrektioner, vilket innebär att en cm-

mätosäkerhet går att uppnå vid normala förhållanden. Fördelen med nätverks-RTK 

jämfört med enkelstations-RTK är att endast en mottagare behövs för 

realtidsmätning då en egen referensstation inte behöver etableras (Lantmäteriet, 

2017). Det finns även flera andra fördelar med nätverks-RTK jämfört med 

enkelstations-RTK, som t ex. redundans som inte är möjlig med RTK, men 

däremot med nätverks-RTK. Detta beror på att nätverks-RTK utgörs av flera 

stationer och överbestämning blir då möjligt. Enkelstations-RTK är också begränsad 

till ett avstånd på 15 km mellan stationerna (Tsakiri, 2011), medan nätverks-RTK 

klarar längre baslinjer upp till 70 km. 
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1.2 SWEPOS 

SWEPOS är det etablerade nätet av fasta referensstationer i Sverige. Det finns idag 

ca 380 referensstationer tillgängliga spridda över hela landet och dessa stationer går 

att använda vid nätverks-RTK. Driftledningscentralen bidrar indirekt med 

korrektioner för att eliminera felkällor som uppstår i atmosfären.  

Det ordinarie SWEPOS-nätet kan för tillfället endast bidra med korrektioner för 

Global Positioning System (GPS) och Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya 

Sistema (Glonass). SWEPOS-enheten finns belägen på Lantmäteriet i Gävle och 

denna enhet sköter driften av SWEPOS-stationer (Lantmäteriet, 2009). 

1.3 Studien 

I studien har tillgängligheten och osäkerheten i Galileo testats mot SWEPOS. 

Eftersom Galileo ännu inte är tillgängligt i SWEPOS tjänst, har det upprättats ett 

testnät bestående av fasta referensstationer kring Gävle så att inledande tester kan 

påbörjas. Då Galileo inte är fullt operativt kommer mätningarna också att göras 

tillsammans med GPS respektive Glonass. 

Målet med den här studien är att se om Galileo i en multi-GNSS-konstellation 

tillsammans med GPS och Glonass kan tillföra något för att ge bättre 

positionsbestämning i ett nätverks-RTK under tuffare mätförhållanden då höga 

vertikala hinder så som träd eller byggnader förekommer i närmiljön. 

1.4 Frågeställningar 

1) Hur kommer osäkerheten i plan och höjd att påverkas av införandet av Galileo?  

2) Kommer en multi-GNSS-konstellation bestående av tre system istället för två att 

visa på några fördelar avseende tillgängligheten?  

3) Kommer rekommendationer enligt HMK angående elevationsvinklar för svåra 

miljöer att vara tillämpbar mellan olika GNSS-konstellationer? 
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1.5 Varför praktiska studier är nödvändiga av Galileo 

Anledningen till att vidare studier av Galileo är nödvändig både internationellt, men 

också nationellt är av flera anledningar. En av anledningarna är att systemet är nytt 

och det har inte testats praktiskt i någon större utsträckning, mycket pga. att 

satellittäckning inte varit tillräcklig. En annan är att se hur Galileo kan användas av 

oss i Sverige tillsammans med egna referensstationer (SWEPOS) och hur systemets 

inverkan är i dagsläget tillsammans med andra etablerade system. Det är därför av 

vikt att se om eller vad Galileo kan bidra med i framtiden för att öka tillgängligheten 

och minska osäkerheten vid användning av GNSS. 

1.6 Avgränsningar 

Vi beslöt oss för att endast använda utrustning från tillverkaren Trimble. Annan 

utrustning från t.ex. Topcon och Leica hade kunnat testas för att se ifall det finns en 

skillnad mellan olika hård och mjukvaror. 

Alla satelliter som funnits tillgänglig vid mätning har använts för positionsberäkning. 

Manuell avaktivering av Glonass och GPS satelliter hade kunnat vara ett alternativ 

för att alltid ha samma antal satelliter vid mätning, detta har gjorts i tidigare studier 

men vi har valt att använda alla tillgängliga satelliter för en mer tillämpad studie. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Redan innan millenniumskiftet drogs det upp riktlinjer från Europakommissionen 

(European Commission, 1999) om ett gemensamt satellitprogram (Galileo) för 

medlemsstaterna inom EU. De inledande stegen av programmet handlade främst om 

organisationen, fördelarna med Galileo och intressanta samarbetspartners mm. I en 

studie från 2006 (O’Keefe et al. 2006) gjordes simulerade tester på hur två 

trefrekvenssystem integrerat kan ge en bättre osäkerhet, tillgänglighet och 

pålitlighet. Jämförelser mellan GPS och Galileo genomfördes både separat och 

integrerat utifrån fullt operativa tjänster (fullständig satellittäckning) för att få 

jämförbara resultat. Resultatet visade på ett avsevärt bättre resultat då GPS och 

Galileo användes gemensamt än var för sig. Resultaten visade på flera olika 

förbättringar som, tid för fixerad position, förbättrad standardosäkerhet och 

osäkerhet vid 3-D positionering, beräkning av jonosfärstörningar m fl.  

Tsakiri (2011) gjorde en liknande simulering, men mot en nätverks-RTK tjänst i 

Grekland (Hepos) för att påvisa fördelar med att använda två system (GPS/Galileo). 

Simuleringen hade likt O’Keefe et al. (2006) utgått från full satellittäckning med 

GPS respektive Galileo och kunde efter olika simuleringar visa på fördelar med 

användningen av båda systemen. Simuleringsmodellen var tvådelad där den ena 

delen byggde på nätverkets inre realitet, nätets förmåga att upptäcka stora fel och 

den andra delen en modell för ”AR success rate” dvs. periodobekantas procentuella 

korrekthet el. fullständighet. Några av slutsatserna från rapporten var att 

simuleringen kunde visa på svagheter i det inhemska RTK-nätverket även under 

optimala förhållanden. Vid användning av både GPS/Galileo blev resultatet 

generellt bättre, men då avstånd från referensstationer blev stora t ex 100 km, blev 

de precisa tjänsterna som t ex flyget använder inte tillförlitliga. 
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Li et al. (2015) genomförde mätningar med fyra satellitnavigeringssystem i realtid 

för att bestämma exakt omloppsbana, klockuppskattning samt positionering. 

Tidigare studier har oftast fokuserat på kombinationen av två system t ex 

GPS/Glonass för ökad osäkerhet vid positionsbestämning. Tillgängligheten och 

fixering på platser som tidigare eller i nuläget är svåra att uppnå låg osäkerhet på är 

av särskilt intresse för studien. Platser som urbana miljöer eller där höga vertikala 

hinder är i dagsläget platser där det är svårt att få en god fixering av position. 

Inledningsvis anslöts samtliga tillgängliga satelliter som för tiden var 74 stycken med 

stöd från internationella referensstationer. Mätning med RTK och Precise Point 

Positioning (PPP) med samtliga system gjordes för att få en jämförelse med start 

från 10°elevationssvinkel upp till 40°. Resultatet visade på att med PPP kunde över 

90 % positionsfixering uppnås vid 10°, men minskade avsevärt med ökad 

elevationsvinkel. Alla system tillsammans (GPS, Glonass, Beidou & Galileo) hade 

100 % fixering vid 10°, men tappade inte avsevärt när elevationsvinkeln höjdes och 

hade vid 40° elevationsvinkel 99,5% fixering. Slutsatsen visar på att multi GNSS ger 

en högre tillförlitlighet, osäkerhet och kontinuitet vid positionering speciellt då höga 

vertikala hinder är närvarande. 

Steigenberger et al. (2016) gjorde en uppskattning av förskjutning i olika Galileo 

satellitantenners fascentrum. Vid tiden för studien fanns det tio aktiva Galileo-

satelliter i omloppsbana, av dem är fyra av satelliterna av typen Galileo In-Orbit 

Validation (IOV) och de andra för aktuella satelliterna av typen Full Operational 

Capability (FOC). I rapporten presenteras dock bara resultaten från åtta av 

satelliterna då två satelliter ännu inte var fullt operativa. Av Galileo-satelliterna 

(FOC) har två satelliter hamnat i fel omloppsbana och från tidigare modell (IOV) 

har en satellit pga. tekniska problem inte möjlighet att sända ut fler signaler. Själva 

uppskattningen behövde innan analysen därefter att kompletteras med en 

omloppsmodulering samt bearbetning av GNSS data med stöd av både regionala 

samt internationella referensstationer. Mätningar från två olika lärosäten pågick 

under ca ett halvårs tid som en tidsserieanalys för att utvärdera påverkan som sker 

kopplat till omloppsbanan, solens läge i förhållande till satelliternas m fl. Vissa 

variationer dem emellan som t ex antalet stationer, programvara och 

grundinställningar skiljer de båda konfigureringarna och visar på vissa variationer i 

resultatet. Resultatet i studien är ett medelvärde av observationerna med indelning i 

tre klasser där IOV utgör en klass och två klasser för FOC där de två satelliterna är i 

fel omloppsbana utvärderas i en egen klass. Slutsatserna efter tidsserieanalysen är att 

en ny beräkningsmodell har större påverkan på IOV satelliterna kontra FOC 

satelliterna. En förbättring på upp till 1/3 av nuvarande modulering i omlopp är den 

största avvikelsen som studien visar på. Studien pekar också på att systematiska fel 

beroende på solens höjd ovanför omloppsplanet fortfarande påverkar i den nya 

lösningen. 
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Borio och Gioia (2016) studerade en multi-GNSS-konstellation mellan Galileo och 

GPS i urban miljö med stöd av en modifierad mottagare med autonom övervakad 

integritet som en algoritm kallad Receiver Autonomous Integrity Monitoring 

(RAIM). Tanken var att med stöd av RAIM skulle identifiera stora fel och därefter 

exkluderas från mätningarna. Data samlades in statiskt under två timmar på en 

parkering mellan tre höga byggnader, som reflekterade signaler för att åstadkomma 

flervägsfel. Anledningen till valet av terräng för studien var att demonstrera 

algoritmens kapacitet att identifiera och avvisa fel. Studien visar på att införandet av 

RAIM förbättrar prestandan för GPS/Galileo multi-konstellationen, med en lägre 

osäkerhet i både horisontellt och vertikalt led som främst beror på resultatet av att 

stora fel kraftigt reducerats. Studien visar på fördelar av att nyttja RAIM algoritm i 

flervägsfels-miljöer för en multi-GNSS-konstellation. 

Annan forskning med multi-GNSS-konstellation studien är gjord av Zhang och 

Teunissen (2016). Studien tar upp problematik när en multi-GNSS konstellation 

används där signalerna påverkas av jonosfären. Studien syftar till att ta fram en 

metod för differential code bias (DCB)-skillnader i kodmätningar mottagna i en 

nollpunktuppställning och därigenom beräkna de vanligaste felkällorna. Data 

samlades in med fyra olika multi-GNSS-mottagare med en och samma antenn, där 

två frekvenser för de olika systemen samlades in från mätningar gjorda 2013. För 

varje mottagarpar görs en tidsmässig bedömning som bestämmer DCB för 

motsvarande kodmätningar. Studien visade på att i enskilda grupper är DCB relativt 

stabil över en dygnsperiod, men för mixat mottagarpar kan inkonsekventa 

bedömningar göras främst beroende på Beidou.   

I studien utförd av Nardo, Li, & Teunissen (2015) simulerades olika terrestra och 

icke-terrestra mättekniker, för att prova kapaciteten av Galileo. I det terrestra 

scenariot simulerades det en mätning med en kort baslinje och en mätning med flera 

baslinjer med olika längd. Det icke-terrestra scenariot simulerade en låg och 

mellanhög omloppsbana. De simulerade mätningarna pågicks i fyra timmar och i 

snitt användes nio Galileo-satelliter och sju GPS-satelliter. Resultaten jämfördes 

med varandra gällande ‘’Partial Ambiguity Resolution (PAR)’’ och ‘’Full Ambiguity 

Resolution (FAR)’’. Undersökningen genomfördes ett flertal gånger med olika 

epoker och antal olika satelliter tills ett tillfredsställande resultat var uppnått. 

Resultaten visade att PAR var den mer effektiva metoden för att få en noggrann 

positionering vid de terrestra simuleringarna. PAR kunde även öka osäkerheten med 

15 procent jämfört med FAR i de icke-terrestra simuleringarna. 
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En studie genomfördes 2015 i Istanbul (Gamus, 2015). Syftet med studie var att 

undersöka hur tillgängligheten och osäkerheten påverkades med Glonass och GPS 

beroende på vilken mätkonfiguration som används vid beräkning av positionen. 

Testmätningar genomfördes i skogs, urban och öppen miljö. De olika 

mätkonfigurationerna som provades var, ‘’Virtual Base Station (VRS), ‘’Flächen 

Auxiliary Concept (FKP)’’ and ‘’Master Auxiliary Concept (MAC)’’.  

Åtta stycken referensstationer som täcker Istanbul användes under samtliga 

mätningar. VRS beräknar korrektioner med hjälp av en virtuell referensstation som 

skapas av omkringliggande referensstationer. FKP-metoden använder sig av tre 

punkter för att skapa ett plan, utifrån lutningarna på detta plan kan korrektioner 

beräknas på punkten. MAC-metoden använder sig av den mest närliggande 

referensstation, som finns tillgänglig, för att beräkna korrektionerna. Resultaten 

visar att MAC får snarlika resultat med de andra korrektionsmetoderna, skillnaden 

mellan FKP och VRS var liten och obetydlig. Resultaten visade även att den lägsta 

uppnåddes i skogsmiljö. Denna studie, liknar studien som utförts i Gävle, då 

nätverks-RTK-mätningar kommer ske i olika urban och skogsmiljö.  

2.1 Tillämpning av tidigare studier 

Likt Tsakiri (2011) har Galileo testats tillsammans med nationella referensstationer, 

men bara på ett slutet geografiskt område. Studien har visat faktiska värden från 

mätningar till skillnad från simulerade världen likt tidigare studier.  

Li et al. (2015) skriver i sin studie om hur fyra globala navigeringssystem undersökte 

tillgängligheten med stöd av internationella stödstationer. Studien fokuserar inte 

enbart på Galileo, men den visar på att den är applicerbar mot internationella 

referensstationer och bidrar till en lägre osäkerhet. I den här studien kommer fokus 

koncentreras till Galileo och vad Galileo tillför för att förbättra tillgängligheten och 

osäkerheten med stöd av nationella referensstationer i en multi-GNSS-konstellation. 

Studierna Borio och Gioia (2016), Zhang och Teunissen (2016) samt O’Keefe et al. 

(2006) bygger likt denna undersökning på en multi-GNSS-konstellation mellan 

två/flera system (GPS/Galileo). Likt Borio och Gioia (2016) bygger det här 

förslaget också på mätning under tuffare förhållanden, men mätningar kommer att 

göras från flera platser som kan komma att påverkas av komplexa flervägsfel då det 

är en del av syftet med studien. I studien Steigenberger et al. (2016) där fascentrum 

för antennsatelliter undersöktes är av intresse då den visar på små förändringar på 

osäkerheten för den generation två satelliter som befinner sig i ”fel” omloppsbana. 

Vilket betyder att osäkerheten inte borde påverkas avsevärt för undersökningen, 

utan mer om satelliterna är tillgängliga vid mätning. 
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3 Metod 

Mätningar har genomförts i varierande urban och skogsmiljö. Utrustningen som 

användes för att genomföra mätningarna var från tillverkaren Trimble, då det vid 

tillfället var utrustningen som var beprövad för att hantera Galileo-satelliter. GNSS-

mottagaren var en Trimble R8 GNSS och handdatorn en Trimble TSC3. GNSS-

mottagaren var försedd med senaste tillgängliga mjukvaran (5.22) och handdatorn 

hade mjukvaran Trimble access (2016.12) installerad. Under samtliga mätningar har 

en instrumenthöjd på 2 meter används. SWEPOS testnät anpassat för Galileo 

upprättat av Lantmäteriet i Gävle användes vid nätverks-RTK-mätningarna. 

Testnätet består av fasta referensstationer i Lingbo, Norrsundet, Ockelbo, Storvik, 

Hedesunda, Tierp, Mårtsbo och Gävle (Bilaga B). 

Två signalkäppar användes som hjälp under mätning för att stabilisera lodstaven som 

GNSS-mottagaren var monterad på. Om fixlösning inte varit möjlig att uppnå på 

under tre minuter ansågs mätningen vara misslyckad. Elevationsvinklar på 15, 25 

och 35° bestämdes för mätningarna, enligt HMK (Lantmäteriet, 2015).  

I HMK-GE GNSS (Lantmäteriet, 2015) finns rekommendationer angående ”svåra 

miljöer” att en elevationsvinkel mellan 25–50° bör användas då förhöjd risk för 

flervägsfel och dålig satellitgeometri uppkommer. Flera elevationsvinklar användes 

även ur utvärderings synpunkt för att begränsa antalet satelliter från GPS och 

Glonass, samt för att undvika flervägsfel. 

Mätningar genomfördes i två epoker, med 45 minuters mellanrum. I båda epokerna 

erhölls observation i två mätprofiler försedd med olika GNSS-konstellationer. 

Mätning skedde över samma punkt med en mätprofil och repeteras direkt därefter 

med den andra mätprofilen. Detta för att mätförhållandena inte skulle skilja sig 

mellan de olika konstellationerna. Information angående inställningar i vardera 

mätprofil finns i avsnitt Förarbete 3.1. 

Anledningen till varför mätningar upprepades efter 45 minuter var för att 

satellitförhållanden skulle ändras och därav bidra med oberoende mätningar 

(Lantmäteriet, 2015). Samma mätprocedur användes över punkterna i urban och 

skogsmiljö. För att mäta tiden till fixlösning användes ett tidtagarur av fabrikat 

Casio. 
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3.1 Förarbeten 

Kända punkter i urban-och skogsmiljö krävdes för att genomföra undersökningen 

(bilaga M). På grund av detta kontaktades Gävle kommun som kunde bistå med 

stompunkter med kända koordinater i urban miljö (bilaga A). För att enkelt 

visualisera och för att underlätta lokalisering av stompunkterna användes 

programvaran Arcmap 10.4. Ett ortofoto laddades ned från (www.maps.slu.se) som 

omprojicerades till SWEREF 99 16 30. Därefter exporterades ortofotot till 

programvaran Arcmap för att agera som ett underlag. Slutligen placerades 

stompunkterna ovanpå ortofotot.  

I skogsmiljö användes punkter vid Lantmäteriets testanläggning i Mårtsbo söder om 

Gävle (bilaga D). Punkterna är placerade i varierande skogsmiljö, där träd som 

befann sig i närmiljön har olika höjd och täthet, vilket var optimalt för studien.  

Rekognosering av stompunkter genomfördes därefter i fält för att kontrollera 

lämplighet av punkter för arbetet. Fem punkter i urban miljö valdes ut efter 

lämplighet och tillgänglighet. Sex punkter ansågs vara lämpliga i skogsmiljön. 

Punkterna hade till skillnad från stompunkterna i urban miljö även höjdläge, och inte 

bara planläge. 

För att underlätta och effektivisera mätningar i fält skapades två olika mätprofiler. 

Mätprofilerna var försedd med olika GNSS-konstellationer, en profil var försedd 

med konstellationen GPS, Glonass och Galileo (GGG) och en med GPS och Glonass 

(GG), båda profilerna var försedda med anslutningspunkt till SWEPOS testnät 

(bilaga B).   

Innan mätning i fält genomfördes planering av satellittillgänglighet över områden där 

mätning skulle genomföras. Detta var nödvändigt på grund av att flera Galileo-

satelliter ännu inte är fullt operativa, samt för att säkerställa att det alltid fanns minst 

två Galileo-satelliter tillgängliga då mätning planerats genomföras. 

Planeringen genomfördes via Trimbles hemsida (www.trimble.com), via tjänsten 

‘’GNSS planning online’’. Genom denna tjänst går det att se status och tillgänglighet 

för olika satellitsystem på en specificerad tid och plats med en bestämd 

elevationsvinkel (Bilaga K).  

 

 

 

 



 

 
10 

3.2 Mätning i skogsmiljö  

Studien inleddes i skogsmiljö den 10 april 2017 med mätningar, med en position 

varje sekund under 60 sek över alla punkter, med en elevationsvinkel på 15°. 

Förfarandet upprepas i fyra separata epoker, två med satellitkonstellationen GGG 

och två med GG. Det genomfördes för att få två oberoende mätningar i båda GNSS 

konstellationerna GG och GGG över varje känd punkt. Nätverks-RTK-mätningarna 

utfördes med kort avstånd till närmsta fysiska referensstation, då referensstationen 

belägen i Mårtsbo användes. 

Nätverks-RTK-mätningar upprepades på samma punkter i skogsmiljön 19 april 

2017, denna gång användes en elevationsvinkel på 35° och referensstationen i 

Mårtsbo togs ur beräkning för att eliminera det korta avståndet till närmaste fysiska 

referensstationen, och på så vis uppnå mer verklighetstrogna förhållanden vid 

mätning. 20 april 2017 genomfördes återigen samma förfarande som 19 april, men 

den här gången användes en lägre elevationsvinkel på 25°. 

3.3 Mätning i urban miljö   

Samma förfarande som utfördes i skogsmiljö gjordes över de kända punkterna i 

urban miljö. Mätningar inleddes med en elevationsvinkel på 25° istället för 15° för 

att minska risken för flervägsfel.  

Ett medelvärde beräknades från dessa observationer som agerade som en referens 

till senare mätningar. Detta gjordes främst för att punkterna i Gävle-stad saknade 

höjdläge. 

Nätverks-RTK-mätningar utfördes 24 april 2017 över punkt 1 till 2, varje punkt 

mättes två gånger, med de två GNSS-konstellationerna GG och GGG. 28 april 2017 

genomfördes mätning av punkt 1 till 5 fyra gånger. Två mätningar med 

konstellationen GG gjordes, varav första mätningen genomfördes med en 

elevationsvinkel på 25° och den andra på 35°. Samma förfarande upprepades igen, 

men nu även med Galileo. 

Mätningar av punkterna 1 till 5 genomfördes fyra gånger 28 april 2017. Varje punkt 

mättes med GG en gång och sedan med GGG direkt efter. Två mätserier med en 

elevationsvinkel på 25° genomfördes och de andra två serierna med 35°. 2 maj 2017 

genomfördes kompletterande mätning över punkt 1 och 2 med båda 

inskärningssvinklarna 25° och 35°. Det var möjligt att genomföra mätningarna fyra 

gånger denna dag då Galileos-satellitförhållandena var bra. 
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3.4 Efterarbete och bearbetning 

Observationsdata exporterades som en textfil från handdatorn till en PC. Text-

filerna formaterades och överfördes till Excel, där beräkningar och presentation av 

observationer underlättades (bilaga L). Medelvärde från båda epoker samt 

avvikelser, viktade avvikelser och viktade standardosäkerheter beräknades då det 

över vissa punkter erhölls färre registreringar i olika konstellationer. 

Resultaten från de olika mätningarna har presenterats i tabeller och grafer som 

representerar de olika mätuppställningarna med fokus på avvikelse, tid till 

fixlösning, procent lyckande mätningar och medelvärde på Position Dilution Of 

Precision (PDOP). Utöver avvikelser har viktade avvikelser, osäkerheter och PDOP 

beräknats (Bilaga L). Vikterna är baserade på procent av lyckade mätningar över 

enskild punkt. Utifrån resultaten från mätningarna har slutligen en jämförelse 

genomförts från tabeller och grafer.  

3.5 Faktorer som har påverkat mätningar 

Mätning var ursprungligen tänkt till en elevationsvinkel på 40˚, men då ingen 

fixlösning gick att erhålla i varken skogs eller urban miljö sänktes elevationsvinkeln 

till 35˚. Vid högre elevationsvinklar blir exponeringstiden för satelliter kortare i 

mottagaren då skyploten blir mindre. Vilket har påverkat satellitplaneringen då färre 

satelliter har varit tillgängliga.  

Punkterna 5 och 6 i skogsmiljö (Bilaga C) samt 4 och 5 i urban miljö (Bilaga A) var 

genomgående svårare att erhålla fixlösning över tiden då studien genomfördes. I 

skogsmiljön var det högre och tätare skog över punkterna 5 och 6. I urban miljö var 

punkterna 4 och 5 belägna i mer tät och hög bebyggelse.  

Då studien genomfördes under våren var väderleken ostadig och både regn och blåst 

var vanligt förekommande de dagar mätning genomfördes. Framförallt kan vinden 

ha påverkat mätningar i skogsmiljön då träden rört sig.  

Fyra nya Galileo finns i omloppsbana just nu, men dessa väntar på att aktiverats och 

beräknas vara i bruk under 2017 (European Global Navigtion Satellite Systems 

Agency, 2017). Satelliterna E02 samt E30 var avaktiverade vecka 17 för att undergå 

underhållsarbete. Sedan tidigare är även E14, E18 och E20 inte tillgängliga för 

positionering. 
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4 Resultat 

Resultatet från mätningarna visar inte på några större avvikelser i plan för respektive 

GNSS-konstellation vid olika elevationsvinklar. Avvikelser under ±20 mm i plan är 

vanligt förekommande för observationer över samtliga punkter i olika miljöer, med 

undantag för de absolut svåraste punkterna. Avvikelser i höjd skiljer sig likt dem för 

plan, men har större avvikelse över punkterna i tuffast miljö.  

Antalet lyckade mätningar i procent är beräknade för 120 möjliga mätningar över 

varje punkt med olika elevationsvinkel. Galileos påverkan är här tydlig vid högre 

elevationsvinklar i båda miljöer.  

Tiden till fixlösning skiljer sig inte avsevärt mellan GG och GGG vid en 

elevationsvinkel på 25°. Vid 35° elevationsvinkel är det dock tydligt att det tar 

längre tid att uppnå fixlösning med GG jämfört med GGG i både skogs och urban 

miljö. 

Osäkerheten för olika observationer baseras på medelvärden från de olika epokerna 

som genomförts. Osäkerheterna skiljer sig åt för att det har genomförts fler 

observationer över vissa punkter, speciellt med konstellationen GGG. Därför har 

viktade avvikelser och osäkerhet beräknats då antalet observationer skiljer sig mellan 

epokerna (Tabell 1 och 2).   

Tabell 1. Viktade avvikelser, viktade osäkerheter (anges i meter) i plan/höjd (Ep, Np, Hp) och viktad PDOP för 
observationer utförda i skogsmiljö.  

Punkt Sat.konst Elev. Np Ep Hp u(N) u(E) u(H) PDOP 

1-6 GGG 35º -0,001 0,002 0,007 0,003 0,007 0,014 5,4 

1-6 GG 35º -0,004 -0,002 0,018 0,005 0,008 0,016 6,7 

1-6 GGG 25º 0,002 0,003 -0,026 0,005 0,004 0,014 3,4 

1-6 GG 25º -0,001 0,007 -0,002 0,005 0,002 0,015 3,3 

 

Tabell 2. Viktade avvikelser, viktade osäkerheter (anges i meter) i plan/höjd (Ep, Np, Hp) och viktad PDOP för 
observationer utförda i urban miljö.   

Punkt Sat.konst Elev. Np Ep Hp u(N) u(E) u(H) PDOP 

1-5 GGG 35º 0,003 0,006 -0,011 0,003 0,007 0,016 4,7 

1-3, 5 GGG 35º 0,003 -0,006 0,011 0,004 0,002 0,014 3,2 

1-3, 5 GG 35º -0,005 0,010 -0,007 0,005 0,001 0,009 4,1 

1-5 GGG 25º -0,003 0,006 -0,003 0,004 0,004 0,003 2,4 

1-5 GG 25º -0,002 0,006 -0,004 0,008 0,003 0,004 2,7 
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4.1 Skogsmiljö, 35° elevationsvinkel 

4.1.1 Avvikelser 

Avvikelserna vid Konstellationen GGG och GG över punkterna 1 till 6 i skogsmiljö 

med 35° elevationsvinkel. Punkterna 5 och 6 visar på större avvikelser i höjd 

(figurerna 1 och 2). 

 

Figur 1. Avvikelser med konstellationen GGG vid en elevationsvinkel på 35° i skogsmiljö 

 

 

Figur 2. Avvikelser med konstellationen GG vid en elevationsvinkel på 35° i skogsmiljö 

 

 

 

-0,14

-0,12

-0,10

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0 1 2 3 4 5 6 7

(M)

Delta N Delta E Delta H

-0,14

-0,12

-0,10

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0 1 2 3 4 5 6 7

(M)

Delta N Delta E Delta H



 

 
14 

4.1.2 Tillgänglighet 

På punkt 1 gick det att genomföra samtliga mätningar med konstellationen GGG, 

men endast 67 % av mätningarna erhölls med GG (figur 3). Över punkt 2 gick det 

att genomföra samtliga mätningar med GGG, men med GG erhölls endast 50 % av 

mätningarna. Vid punkterna 3 och 4 fullbordades alla mätningar i båda 

konstellationerna GG och GGG. Vid punkt 5 som är belägen mitt bland hög tallskog 

var det svårt att genomföra mätningar i båda konstellationerna. Trots detta erhölls 

22 % av mätningarna med GGG och endast 1 % lyckad mätning med GG. Vid Punkt 

6 kunde 50 % av mätningarna erhållas med båda satellitkonstellationerna GG och 

GGG (figur 3). 

 

Figur 3. Procent lyckade mätningar beräknade på 120 observationer vid en elevationsvinkel på 35° i skogsmiljö 
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4.1.3 Tid till fixlösning 

Tid till fixlösning minskade från 67 till 27 sek med GGG vid punkt 1 (figur 4). Tid 

till fixlösning minskade marginellt vid punkterna 2 till 4 och skiljer sig endast med 

några sek. Vid punkt 5 minskade tid till fix kraftigt från 180 till 55 sek när 

konstellationen GGG användes. Över punkt 6 reducerades tid till fix från 80 till 30 

sek med GGG (figur 4). 

 

Figur 4. Tid till fixlösning vid en elevationsvinkel på 35° i skogsmiljö 
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4.2 Skogsmiljö, 25° elevationsvinkel 

4.2.1 Avvikelser 

Avvikelserna vid konstellationen GGG och GG över punkterna 1 till 6 i skogsmiljö 

med 25° elevationsvinkel. Punkten 6 visar på större avvikelser i höjd (figur 5 och 6). 

 

Figur 5. Avvikelser med konstellationen GGG vid en elevationsvinkel på 25° i skogsmiljö 

 

 

Figur 6. Avvikelser med konstellationen GG vid en elevationsvinkel på 25° i skogsmiljö 
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4.2.2 Tillgänglighet 

Vid punkt 1 till 4 fullbordades samtliga 120 mätningar med båda konstellationerna. 

Över punkt 5 erhölls 100 % av mätningarna med GGG och med GG gick det endast 

att fullborda 50 % av mätningarna. Vid punkt 6 gick det att genomföra 90 % av 

mätningarna med GGG och med GG gick endast 30 % av mätningarna att erhålla 

(figur 7).  

 

Figur 7. Procent av lyckade mätningar beräknade på 120 observationer vid en elevationsvinkel på 25° i 
skogsmiljö 
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4.2.3 Tid till fixlösning 

Tid till fixlösning över punkt 1 till 4 skiljde sig väldigt lite, tiden ligger mellan 10 

och 15 sek för båda satellitkonstellationerna. Över punkt 5 tog det 140 sek att 

uppnå fixlösning med GGG, medan konstellationen GG endast tog 10. Vid punkt 6 

förbättrades tid till fixlösning från 30 till 15 sek med GGG (figur 8). 

 

Figur 8. Tid till fixlösning vid en elevationsvinkel på 25° i skogsmiljö 
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4.3 Urban miljö 35° elevationsvinkel 

I urban miljö saknades höjddata över punkterna 2 till 5, på grund av detta har 

medelvärden från samtliga mätningar beräknats. Medelvärdena har använts för att ge 

ett referensvärde i höjd. Punkten 4 saknar helt data i GG då ingen fixlösning erhölls 

vid 35º elevationsvinkel.  

4.3.1 Avvikelser 

Avvikelserna vid konstellationen GGG och GG över punkterna 1 till 5 i Urban 

miljön med 35° elevationsvinkel. Inga större avvikelser i plan, men något högre 

avvikelse i höjd vid punkten 3 (figur 9 och 10). 

 

Figur 9. Avvikelser med konstellationen GGG vid en elevationsvinkel på 35° i urban miljö 

Figur 10. Avvikelser med konstellationen GG vid en elevationsvinkel på 35° i urban miljö 
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4.3.2 Tillgänglighet 

Vid punkt 1 fullbordades alla mätningar med GGG, medan endast 50 % erhölls med 

GG. Vid punkt 2 fullbordades samtliga mätningar i de två konstellationerna. Vid 

punkt 3 erhölls 91 % med GGG och 100 % med GG. Vid punkten 5 erhölls 100 % 

med GGG och 50 % med GG (figur 11).  

Vid punkt 4 gick det inte att uppnå fixlösning med konstellationen GG men med 

GGG lyckades 84 % av mätningarna fullbordas.  

 

Figur 11. Procent av lyckade mätningar beräknade på 120 observationer med en elevationsvinkel på 35° i 
urban miljö 
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4.3.3 Tid till fixlösning 

Tid till fixlösning påverkas positivt och minskar med konstellationen GGG jämfört 

med GG över huvuddelen av punkterna. Över punkt 1 minskar tiden till fixlösning 

från 24 till 10 sek, punkt 2 från 50 till 10 sek (figur 12). Punkt 3 visar inga större 

skillnader mellan de två konstellationerna. Vid punkt 5 gick tid till fixlösning att 

uppnå på ca 20 sek med konstellationen GGG, medan GG tog 86. Tid till fixlösning 

med GGG över punkt 4 tog 16 sek med GGG. Vid punkt 4 erhölls ingen fixlösning 

med GG (figur 12). 

 

Figur 12. Tid till fixlösning vid en elevationsvinkel på 35° i urban miljö 
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4.4 Urban miljö 25° elevationsvinkel  

4.4.1 Avvikelser 

Avvikelser i plan och höjd vid en elevationsvinkel på 25° över punkterna 1 till 5 i 

urban miljö med konstellationerna GGG och GG. Inga stora avvikelser i plan eller 

höjd går att se mellan de två konstellationerna (figur 13 och 15). 

 

Figur 13. Avvikelser med konstellationen GGG vid en elevationsvinkel på 25° i urban miljö 

 

 

Figur 14. Avvikelser med konstellationen GG vid en elevationsvinkel på 25° i urban miljö 
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4.4.2 Tillgänglighet 

Antalet lyckade mätningar påverkas inte lika mycket vid en elevationsvinkel på 25° 

med konstellationen GGG. Vid punkt 1 till 4 kunde samtliga mätningar erhållas i 

båda satellitkonstellationerna. Det är endast vid punkt 5 som inte 100 % av 

mätningarna kunde genomföras med GG (figur 15). 

 

 

Figur 15. Procent av lyckade mätningar beräknade på 120 observationer vid en elevationsvinkel på 25° i urban 
miljö 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5
GGG GG



 

 
24 

4.4.3 Tid till fixlösning 

Det går även att se att tid till fixlösning inte påverkas lika mycket vid 25° 

elevationsvinkel som vid 35°. Tiden varierar mellan 9 till 15 sek vid alla punkter, 

förutom över punkt 2 med konstellationen GGG där tid till fixlösning uppgår till 23 

sek. (Figur 16). 

 

 

Figur 16. Tid till fixlösning vid en elevationsvinkel på 25° i urban miljö 
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4.5 PDOP 

Resultatet från observationer visar att PDOP-värdet blir lägre med GGG jämfört 

med GG. Detta går främst att se vid höga elevationsvinklar och vid punkter belägna i 

miljöer där det finns mycket hinder, t.ex. vid punkt 5 och 6 i skogsmiljö (figur 17 

och 18). Ett undantag som går att se är vid punkterna 1, 2, 3 och 5 i urban miljö vid 

en elevationsvinkel på 35°. Över dessa punkter är PDOP-värdet lägre med 

konstellationen GG jämfört med GGG (bilaga F). Den viktade avvikelsen visar dock 

på motsatsen (tabell 1 och 2) till att PDOP skulle vara högre med konstellation 

GGG vid 35° elevationsvinkel.  

Undersökningen visar även att PDOP-värdet blir högre när elevationsvinkeln ökar, 

detta sker i båda konstellationerna GG och GGG. Något som även framhävs i 

resultatet är att PDOP-värdena är högre i den urbana miljön jämfört med 

skogsmiljön. 

Vid 15° är PDOP-värdet stadigare och påverkas inte lika mycket och förbättras inte 

lika mycket från GG till GGG (bilaga J). 

 

Figur 17. PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 35° med konstellationen GGG i skogsmiljö 

 

 

Figur 18. PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 35° med konstellationen GG i skogsmiljö 
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5 Diskussion 

Mätningarna inleddes med en låg elevationsvinkel på 15° i skogsmiljö. Likt studien 

Li et al. (2015) uppstår det inga större skillnader vid en låg elevationsvinkel (15°), 

då det visar att konstellationen GG har tillräcklig satellittäckning. Det går därför inte 

att visa på tydliga förbättringar av resultatet med införandet av Galileo i det fallet. 

En ytterligare orsak till detta kan vara att avstånd till den fysiska närmaste 

referensstationen under mätningarna var väldigt kort, <150 m. Antalet GPS- och 

Glonass-satelliter varierade mellan 10 och 14 då mätningarna utfördes och Galileo-

satelliterna mellan 1 och 3. I den simulerade studien gjord av Tsakri (2011) 

upptäcktes svagheter i inhemska RTK-nätverket och försämrad kvalité vid 

positionering med långa baslinjer. Testnätet som användes under Nätverks-RTK 

mätningarna var begränsat till ett specifikt geografiskt område med referensstationer 

runt Gävle, där längsta baslinjen mellan två referensstationer sträckte sig 34 km 

(Bilaga B). Då baslinjer är korta är det svårare att upptäcka svagheter som eventuellt 

skulle kunna uppkomma.    

Vid en elevationsvinkel på 25° kunde först större avvikelser upptäckas över vissa 

punkter då antalet GPS- och Glonass-satelliter tillsammans var mellan 9 och 11. 

Under dessa mätningar var antalet Galileo-satelliter oftast 2, men kunde ibland 

pendla mellan 1 och 3 vissa perioder under pågående mätningar. Inga större 

avvikelser i plan mellan de olika satellitkonstellationerna av betydelse uppstod, men 

däremot är skillnaderna mer påtagliga när det gäller tillgängligheten. Avvikelsen i 

höjd visar inga större skillnader förutom i de punkter där också tillgängligheten 

påverkats. Både tiden till att få fixlösning och antalet registrerade mätningar visade 

på positiva effekter av införandet av Galileo-satelliter vilket kan liknas studien av 

O’Keefe et al. (2006), som kunde visa på liknande resultat från sin studie avseende 

tid till fixlösning. Även studien Li et al. (2015) och Tsakiri (2011) visar på 

förbättringar, men skiljer sig då den ena bygger på fler system som inte enbart 

fokuserar på Galileo och den andra på simuleringar. Men antalet lyckade 

positioneringar visar på förbättringar likt den för den här studien.   

När elevationsvinkeln höjdes till 35° blev skillnaderna mer påtagliga, då antalet 

GPS- och Glonass-satelliter sjönk till mellan 7 och 9. I dessa fall kunde Galileo-

satelliterna agera mer som ett substitut till de GPS- och Glonass-satelliter som inte 

fanns tillgängliga i mottagarens vy. Då uppstod det skillnader över fler punkter som 

användes i studien både i skogsmiljö och urban miljö.  



 

 
27 

Eftersom avvikelserna är beräknade med ett medelvärde på 120 observationer tagna 

över två oberoende mätningar är avvikelserna många gånger inte jämförbara. Det är 

i vissa fall så pass få mätningar att jämföra med mot satellitkonstellation GGG. 

Mätosäkerheten visar olikt Borio (2015) att det skulle vara lägre mätosäkerhet i 

skogen då resultaten från denna studie pekar på motsatsen.  

Vid Punkterna 5 och 6 i skogsmiljö belägen i väldigt tät och hög skogsmiljö gick det 

vid flera tillfällen inte att uppnå fixlösning med varken konstellationen GGG eller 

GG (Bilaga C). De gånger fixlösning gick att uppnå med GG var tid till fixlösning 

lång och färre registrerade mätningar kunde fullbordas. Detta problem var 

förekommande vid alla mätningar som genomfördes över punkt 5 och 6 vid 

elevationsvinklarna 25 respektive 35°.  

Den verkan som Galileo har är tydligast vid väldigt tuffa mätförhållanden där 

signaler från GPS och Glonass inte når mottagaren och därav inte kan vara med i 

positionsberäkningen. Vid dessa fall kan Galileo-satelliter agera som ett substitut till 

de satellitsignaler som inte kan inkluderas från GPS och Glonass. 

Vidare visar studien att skogsmiljön tycks vara svårare att mäta i jämfört med den 

urbana miljön. Det märks i tid till fixlösning, PDOP värden samt antalet fullbordade 

mätningar. Detta kan bero på att träden i skogen täcker större yta på himlen och 

blockerar mer satellitsignaler än byggnaderna i den urbana miljön. Det är relativt 

låga byggnader i Gävle-stad och högre byggnader hade kunnat göra mätförhållanden 

svårare då mer satellitsignalerna hade blockerats. Hade mätningar genomförts senare 

på våren hade vegetationen på träd och buskar varit tätare vilket hade gjort 

mätförhållandena svårare då större del av himlen hade varit skymd. Gamus (2015) 

hade i sin studie mindre, lägre och glesare skogsmiljö baserad på bilderna från 

rapporten, vilket kan förklara varför resultatet från den studien visar på bättre 

förutsättningar i skogsmiljö. 

En faktor som bör tas i beaktning vid mätning i den urbana miljön är att flervägsfel 

kan ha påverkat mätresultat. Riktlinjer angående en hög elevationsvinkel har följts 

enligt HMK (Lantmäteriet, 2015). Under mätning vid punkt 4 och 5 var det mycket 

trafik under förmiddagen vid lunchtid då mätningen genomfördes. Mycket bussar, 

lastbilar och bilar passerade under mätning, dessa fordon kan ha blockerat, 

reflekterat och på så vis skapat flervägsfel.  
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En anledning till varför PDOP-värden blir lägre med GGG jämfört med GG kan 

bero på att det finns fler satelliter tillgängliga då Galileo aktiveras. Det skulle 

förklara även varför PDOP-värdet sjunker när elevationsvinkeln höjs, då antalet 

satelliter och deras spridning begränsas. Det framkommer att PDOP-värdet 

förbättras vid en elevationsvinkel på 15°, men den positiva inverkan konstellationen 

GGG har jämfört med GG framhävs tydligare vid högre elevationsvinklar, (bilaga J). 

Över punkterna 1, 2, 3 och 5 har GGG ett högre PDOP-värde än GG, detta kan 

bero på att färre observationer är erhållna med GG, vilket kan ge missvisande 

resultat (Figur 11). Men de viktade avvikelsen av PDOP visar (tabell 1 och 2) att 

PDOP inte blir högre vid 35° över punkterna 1, 2, 3 och 5 i urban miljö.    

Vädret var varierande under mätning. Soligt, molnigt, regnigt och blåsigt. Vädret 

tycks inte ha påverkat mätningen märkvärt, förutom då vinden kan ha gjort att träd 

svajat och blockerat satellitsignaler. 

5.1 Problem 

5.1.1 Satelliters påverkan 

Flera gånger när mätning varit planerad har olika Galileo-satelliter avaktiverats på 

grund av underhåll, reparation eller dylikt. Galileo-satelliterna E14, E18 och E20 

som ofta var synlig i skyploten har inte varit aktiverad. E20 har varit avaktiverad från 

2014 då den plötsligt fick strömförsörjnings fel (Steigenberg et al. 2015). E14 och 

E18 ligger i fel omloppsbana efter uppskjutning och är därför inte tillgängliga. 

Under tiden då studien pågick fanns 11 tillgängliga Galileo-satelliter (European 

Global Navigtion Satellite Systems Agency, 2017).  

Det finns 4 nya Galileo-satelliter i omloppsbana just nu, men dessa har ännu inte 

aktiverats och väntas tas i bruk under 2017 (European Global Navigtion Satellite 

Systems Agency, 2017). Hade dessa varit i bruk hade studien varit mer intressant då 

antalet Galileo-satelliter hade utgjorts av fler satelliter, i nivå med GPS och Glonass. 

Då skulle en tuffare testning av systemet kunna vara mer aktuell ställd mot 

exempelvis Glonass. 

Under vecka 17 var Galileo-satelliterna E02 samt E30 avaktiverade för att de skulle 

undergå reparation vilket gjorde att mätningar den veckan fick skjutas upp.  

Under ett flertal gånger när mätning pågick har Galileo-satelliter funnits tillgängliga, 

men då elevationsvinkeln varit 35° har mottagarens vy varit mindre och satelliter 

har varit tillgängliga kortare exponeringstid eller inte varit synlig på instrumentets 

vy.  
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Vi provade även att genomföra mätningar med en elevationsvinkel på 40°, för att 

testa gränsen för när fixlösning inte längre är möjlig. Men då vi inte varken erhöll 

fixlösning i urban eller skogsmiljö beslutade vi oss för en lägre elevationsvinkel på 

35°. Hade fler Galileo-satelliter funnits tillgängliga hade möjligtvis chansen till 

fixlösning varit större vid högre elevationsvinkel.    

Anledningen till varför tid till fixlösning inte påverkas lika mycket vid lägre 

elevationsvinklar kan bero på att det finns tillräckligt många satelliter från GPS och 

Glonass vilket även kan likställas för Li et al. (2015) då lägre elevationsvinklar visade 

på nästan inga avvikelser avseende fixering av position.    

 

5.1.2 Instrument och utrustning  

Vid flera mätningar i urban samt skogsmiljö gick det att uppnå fixlösning, men efter 

fixlösning ökade PDOP-värdet och överskred 5.0, vilket var det inställda 

gränsvärdet. Då kunde instrumentet ibland inte genomföra alla 60 mätningar i båda 

epokerna. Trots detta har lyckade mätningar genomförts där PDOP-värdet 

överskridit 5.0, utan att instrumentet har varnat. Vid andra tillfällen har problemet 

varit den motsatta, trots att fixlösning är uppfylld och att PDOP-värden varit under 

gränsvärdet 5.0, så har mätningar inte gått att genomföra. Detta på grund av att 

handdatorn varnar för att ’’precisionen är för låg’’. 

En förklaring till varför PDOP-värdet höjs efter fixlösning uppnåtts kan bero på att 

träden i närmiljön rört sig på grund av vind. En annan anledning till detta kan vara 

att satelliterna har rört sig i instrumentvyn och skapat sämre satellitgeometri. Andra 

orsaker kan vara att satelliter som ingått i positionsbestämning vid fixlösning ”släpps” 

där en eller ett par satelliter faller ifrån. Det kan också vara en förklaring på varför 

PDOP-värdet ökar. 

5.2 Framtida studier 

För att enklare kunna se vilken påverkan Galileo har tillsammans med andra 

satellitsystem bör svårare miljöer med mer skymd sikt användas vid testmätningar. 

Exempelvis tät hög skog och tät bebyggelse med högre byggnader. En hög 

elevationsvinkel bör användas, annars är det högst sannolikt att signalerna från de 

andra satellitsystemen kommer vara nog tillfredsställande och därav kommer 

Galileos påverkan inte vara av märkvärd betydelse. 
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4 nya Galileo-satelliter (E03, E04, E05, E07) finns i omloppsbana, men är ej 

aktiverade och ytterligare 2 (E14, E18) som är under testning (European space 

agency, 2017). Samt är ytterligare 4 satelliter planerade att skjutas upp hösten 2017. 

Dessa satelliter kan komma att göra det lättare att se större påverkan av Galileo i 

liknande studier i framtiden. Men möjliggör även för jämförelser i olika 

satellitkonstellationer, t ex GPS-Glonass, GPS-Galileo.  

En annan tänkbar studie skulle också kunna vara att testa instrument från olika 

tillverkare och om de skiljer sig från varandra. Där varierande längder på baslinjer 

används tillsammans i olika satellitkonstellationer.  
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6 Slutsats 

Undersökningen har visat att införandet av Galileo i nuläget inte bidrar till någon 

stor förbättring av osäkerheten i plan eller höjd. Studien har dock visat att en multi-

GNSS-konstellation bestående av GPS, Glonass och Galileo kan bidra med fördelar. 

Galileo kan bidra till en ökad tillgänglighet när hinder som blockerar satellitsignaler 

finns i närmiljön, men även vid hög elevationsvinkel då antalet GPS-och Glonass-

satelliter begränsas. I dessa fall kan Galileo tillföra satelliter och medföra en ökad 

chans att uppnå fixlösning och samtidigt påverkas tid till fixlösning positivt och 

reduceras kraftigt över vissa punkter.  

Vid en låg elevationsvinkel, t.ex. 15° (som ofta används) tillför Galileo mindre för 

tillgängligheten än vid högre elevationsvinklar, då GPS och Glonass tillsammans är 

tillräckligt till antalet satelliter. Dessa GPS och Glonass satelliter är nog etablerade 

och kapabla tillsammans för att bidra med ett tillförlitligt resultat utan Galileo 

förnärvarande.  

Antalet fullbordade mätningar påverkas inte lika mycket när Galileo används vid 

mätningar vid låg elevationsvinkel, men effekterna blir tydligare då 

elevationsvinkeln ökar. Det är direkt kopplat till att antalet GPS-och Glonass-

satelliter minskar till antalet då elevationsvinkeln ökar.   

Det vi märkte var att det minst krävdes sex satelliter för att uppnå fixlösning. Om 

endast sex eller färre satelliter från GPS och Glonass fanns tillgängliga kunde Galileo 

bidra med två eller fler satelliter som gav fixlösning. Som återigen beror på att 

antalet satelliter från GPS och Glonass begränsas vid höga elevationsvinklar och vid 

väldigt tuffa mätförhållanden. 

Avvikelserna från de kända koordinaterna som användes för studien visar inte på att 

Galileo skulle tillföra något för tillfället. Men där observationer saknas i 

konstellationen GG bidrar Galileo med ett resultat över de punkter som befinner sig 

i svårare miljö.  

Rekommendationerna enligt HMK angående elevationsvinklar är tillämpbara i båda 

konstellationerna. Dock är det mer fördelaktigt när fler system är inkluderade då 

antalet tillgängliga satelliter ökar. Vid nätverks-RTK går det att erhålla fixlösning 

och genomföra mätningar med en elevationsvinkel på 35°, men vid högre 

elevationsvinkel lyckades inte vi uppnå fixlösning i någon av miljöerna.      
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Bilaga A. Illustrering av punkter i urban miljö 

 

Figur 1. Karta över stompunkter i urban miljö där mätningar genomförts 

 

Figur 2. Bild vid punkt 5 i urban miljö 
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Bilaga B. Illustrering av punkter i urban miljö och 

SWEPOS testnät 

 

Figur 1. Bild vid punkt 2 i urban miljö 

 

Figur 2. Referensstationer kring Gävle som ingår i SWEPOS-testnätet 
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Bilaga C. Illustrering av punkter i Skogsmiljö 

 

 

Figur 2. Bild vid punkt 5 i skogsmiljö 

Figur 1. Bild vid punkt 6 i skogsmiljö 
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Bilaga D. Illustrering av punkter i skogsmiljö 

 

Figur 1. Karta över punkter i skogsmiljö 
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Bilaga E. PDOP-värden i skogsmiljö vid 25° 

 

Figur 1. PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 25° med konstellationen GGG i skogsmiljö 

  

 

Figur 2. PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 25° med konstellationen GG i skogsmiljö 
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Bilaga F. PDOP-värden i skogsmiljö vid 35° 

 

Figur 1. PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 35° med konstellationen GGG i urban miljö 

 

 

Figur 2. PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 35° med konstellationen GG i urban miljö 
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Bilaga G. PDOP-värden i urban miljö vid 25° 

 

Figur 1.  PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 25° med konstellationen GGG i urban miljö 

 

 

Figur 2.  PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 25° med konstellationen GG i urban miljö 
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Bilaga H. PDOP-värden i skogsmiljö vid 15° 

 

Figur 1. PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 15° med konstellationen GGG i urban miljö 

 

 

Figur 2. PDOP och antal satelliter vid en elevationsvinkel på 15° med konstellationen GG i urban miljö  

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6

PDOP GGG

GPS

Glonass

Galileo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6

PDOP GG

GPS

Glonass



 

42 

 
 

Bilaga I. Avvikelser i skogsmiljö vid 15° 
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Figur 1. Avvikelser i N, E och H i skogsmiljö vid en elevationsvinkel på 15° med GGG 

Figur 2. Avvikelser i N, E och H i skogsmiljö vid en elevationsvinkel på 15° med GG 
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Bilaga J. Tid till fixlösning i skogsmiljö vid 15° 

 

 

Figur 1. Tid till fixlösning vid 15° elevationsvinkel i skogsmiljö 
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Bilaga K. Utdrag från Trimble GNSS planer 

online 

 

Figur 1. Antalet tillgängliga satelliter som visas i Trimbles planeringstjänst. Position tagen över Gävle 2017-
04-24 med förinställd position, tidszon, tid, satellitsystem och elevationsvinkel, synligt längst ner på figuren. 

 

Figur 2. Antalet tillgängliga satelliter som visas i Trimbles planeringstjänst under fliken sky plot 
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Bilaga L. Ekvationer som har använts 

Ekvation (1) Beräkning av medelvärdet mellan epoker, N koordinat genom antalet 

observationer:  

𝑁 =
𝑁1 + 𝑁2

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

Ekvation (2) Beräkning av avvikelsen mellan kända koordinater och observationer 

tagna med Nätverks-RTK:  

∆𝑁𝑖 =  𝑁𝑖
𝑘ä𝑛𝑑 −  𝑁𝑖

𝑁𝑅𝑇𝐾  

Ekvation (3) Beräkning av viktade avvikelser mellan kända koordinater och 

observationer tagna med Nätverks-RTK, där p är vikten av antalet lyckade 

mätningar i procent: 

𝑁𝑝 =  
𝑝1 × ∆𝑁1 + 𝑝2 × ∆𝑁2 … + 𝑝6 × ∆𝑁6

𝑝1 + 𝑝2 … + 𝑝6

 

Ekvation (4) Beräkning av viktad standardosäkerhet med viktade avikelser och 

medelvärde från observationer.  

𝑢(𝑁𝑝) = √
𝑝𝑖(𝑁𝑖 − 𝑁𝑝)2

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 − 1
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Bilaga M. Koordinatlistor över kända punkter 

Tabell 1. Koordinatlista i skogsmiljö, Mårtsbo SWEREF 99 16 30, anges i meter 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Koordinatlista i urban miljö, Gävle stad SWEREF 99 16 30, anges i meter  

     

 
 
 

 
Punkt NR N E H 

1 6720596,371 191518,848 43,398 

2 6720662,379 191542,069 42,193 

3 6720725,584 191625,276 41,739 

4 6720698,335 191689,258 43,811 

5 6720609,599 191669,132 42,620 

6 6720564,942 191602,810 45,222 

 

Punkt NR N E H 
H 

(medelvärde) 

1 6728553,175 183777,965 18,505 18,538 

2 6729151,144 184372,616 Saknas 11,471 

3 6729597,076 184429,526 Saknas 10,364 

4 6729727,478 184663,755 Saknas 8,268 

5 6729700,824 185058,185 Saknas 6,536 
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