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Förord 

Med det här examensarbetet avslutar vi tre lärorika år på lantmätarprogrammet med 
teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle. Vi vill tacka Anders Hägglund och Jerker 
Hindrikes på Trimtec som gett oss tillgång till och hjälpt oss med Trimble Business 
Center, Kent Ohlsson på Lantmäteriet som varit ett bollplank och svarat på våra frå-
gor samt Tommy Säf. Vi vill också tacka vår handledare Faramarz Nilfouroushan, lek-
tor vid Högskolan i Gävle samt senior geodet på Lantmäteriet. Till sist vill vi tacka 
lärarna på lantmätarprogrammet som under vår studietid bidragit med sina kun-
skaper. 

Gävle, juni 2019 
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Sammanfattning 

GNSS är idag den vanligaste tekniken för positionering och för att ansluta punkter till 
det nationella referenssystemet SWEREF 99. Systemet realiseras av ett nätverk av 
permanenta referensstationer, SWEPOS. Nätet består av ett mindre antal stabilt 
förankrade klass A-stationer och ett större antal, men mindre stabila klass B-stationer. 

Lantmäteriet erbjuder idag tre tjänster för efterberäkning av GNSS-data som använder 
SWEPOS-nätet: 1) SWEPOS Beräkningstjänst, som beräknar positioner genom 
anslutning till klass A-stationer med långa baslinjer som följd, 2) nedladdning av 
RINEX-data från valfria SWEPOS-stationer, vilket möjliggör medellånga baslinjer 
och 3) skapande av virtuella referensstationer (VRS), där baslinjerna är mycket korta. 
Syftet med detta examensarbete är att, genom att använda dessa tjänster, jämföra olika 
metoder för anslutning av statisk efterberäknad GNSS-mätning till SWEREF 99 och 
un-dersöka hur mätosäkerheten beror av sessionstid och baslinjelängd. Dessutom 
undersöks påverkan av mätmiljö och om det finns någon systematisk skillnad mellan 
de olika metoderna. 

Fyra s.k. SWEREF-punkter användes som kontrollpunkter. Punkterna mättes i tre 8 
h-sessioner. Insamlat mätdata delades in i fönster och skickades till SWEPOS 
Beräkningstjänst, beräknades i en kommersiell programvara mot klass A-, närmaste 
stationer och en VRS. För att jämföra de olika metoderna beräknades RMS och 
standardosäkerheter. 

Resultaten visar att vid kortare sessionstider har SWEPOS Beräkningstjänst ett högre 
RMS än övriga metoder, men vid lätt och normal mätmiljö sjunker RMS till samma 
nivå som övriga metoder redan efter 1 h sessionstid, vilket var 1 cm eller lägre i plan 
och 2 cm eller lägre i höjd. Vid svår mätmiljö fortsätter RMS att sjunka ända upp till 
4 h sessionstid och ligger då något högre än vid lätt och normal mätmiljö. För övriga 
metoder sjunker RMS inte lika tydligt när sessionstiden ökar. Det framgår att mät-
miljön påverkar mätresultatet. Både standardosäkerheter och RMS är högre vid svår 
mätmiljö jämfört med lätt och normal mätmiljö. Signifikanta skillnader mellan de 
olika metodernas medelavvikelser kunde påvisas, vilket innebär att det finns systema-
tiska avvikelser mellan metoderna, som kan bero på olika troposfärsmodeller och att 
SWEPOS beräkningstjänst använder referenssystemet ITRF för att sedan göra en 
transformation till SWEREF 99. 

Nyckelord: SWEPOS Beräkningstjänst, VRS, sessionstid, baslinjelängd, GNSS. 
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Abstract 

GNSS is at present the most frequently used method for positioning, as well as 
connecting new points to the Swedish national reference frame, SWEREF 99. The 
reference frame is realized by a network of permanent reference stations, SWEPOS. 
The network consists of a small number of rigidly mounted class-A stations and a 
larger number of less stable class-B stations. 

Lantmäteriet, the mapping, cadastral and land registration authority of Sweden, cur-
rently offers three services for post processing of GNSS data that utilizes the SWEPOS 
network: 1) SWEPOS Post Processing Service, which computes coordinates by 
connecting baselines to class-A stations leading to long baselines. 2) Downloading of 
RINEX data from any SWEPOS stations leading to medium baseline lengths, and 3) 
creation of virtual reference stations (VRS), leading to very short baselines. The aim 
of this thesis is, by using these services, to compare different methods for connecting 
new points to SWEREF 99, using post processing of static GNSS measurements and 
to investigate the impact of session duration and baseline length on the uncertainty of 
the measurements. The impact of different measurement environments and system-
atic effects between the methods are also investigated. 

Four SWEREF-points were used as test points. The points were measured in three 8 
h sessions. The data were divided into windows and sent to SWEPOS post processing 
service, as well as processed with a commercial software, where baselines were pro-
cessed against class-A, class-B stations and a VRS. To compare the different methods 
RMS and standard uncertainties were calculated. 

The results indicate that shorter session duration yields higher RMS for SWEPOS post 
processing service when compared with the other methods, but in easy measurement 
environments RMS decreases to the same level as the other methods after 1 h session 
duration, which is 1 cm or less horizontally and 2 cm or less vertically. However, in 
complex measurement environments RMS continues to decrease up to 4 h session 
duration and is higher than in easy environments. For the other methods the decrease 
of RMS is not as pronounced. It is clear that the measurement environment impacts 
the results. Both standard uncertainty and RMS are higher in complex environments 
compared with easy and moderate environments. Significant differences of the mean 
deviation for each method could be detected, which indicates systematic effects be-
tween the methods, that could depend on different troposphere models and that 
SWEPOS Post Processing Service uses the reference system ITRF and then make a 
transformation to SWEREF 99. 

Keywords: SWEPOS Post Processing Service, VRS, session duration, baseline 
length, GNSS.  
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1 Introduktion 

Användandet av GNSS (Global Navigation Satellite Systems) har inom geodetisk mät-
ning tagit över allt fler uppgifter från de traditionella terrestra teknikerna. Tekniken 
används idag både till detalj- och stommätning, maskinstyrning och deformations-
övervakning m.m. Utbyggnaden av Galileo och BeiDou, liksom tillkomsten av nya 
civila frekvenser kan förväntas öka tillgängligheten till tekniken ytterligare. Samtidigt 
utvecklas möjligheterna med GNSS genom att aktiva nät av referensstationer byggs ut 
och förtätas i många länder. Till fördelarna med tekniken hör bl.a. att det inte behövs 
fri sikt mellan punkterna och att tekniken fungerar lika bra över korta som långa av-
stånd. Det senare är särskilt betydelsefullt vid anslutning av punkter till det nationella 
referenssystemet. 

1.1 Bakgrund 

För att nya punkter ska få absoluta koordinater i ett visst referenssystem, måste de 
anslutas till befintliga kända punkter. Lantmäteriet (2017d) anger anslutning till över-
ordnat referenssystem som ett krav, även om undantag kan tillåtas, t.ex. om det är 
allt för kostsamt eller skulle påverka nätets interna geometri negativt. Men att ha 
absoluta koordinater i SWEREF 99 är idag av vikt även för lokala bruks- och 
byggplatsnät, då det kan förenkla kommunikation och samarbete mellan olika aktörer, 
t.ex. mellan olika entreprenörer. 

För bästa anslutning av större stomnätsprojekt med GNSS, bör flera mottagare använ-
das samtidigt och baslinjer beräknas och utjämnas mellan dessa. Detta är dock både 
utrustnings- och arbetskrävande och det finns ibland behov att etablera enstaka nya 
stompunkter med enbart en mottagare, t.ex. för etablering av anslutningspunkter för 
mindre byggplatsnät, eller etablering av en punkt för enkelstations-RTK (Real Time 
Kinematic) med egen basstation. 

I Sverige används idag nästan uteslutande det nationella referenssystemet SWEREF 
99 för koordinatanslutning i plan. SWEREF 99 är ett aktivt referenssystem som reali-
seras av de 21 fundamentalstationerna, vars koordinater bestämdes genom GNSS-
mätningar under sex veckor sommaren 1999 (Jivall & Lidberg, 2000). För att göra 
referenssystemet tillgängligt för användare finns ett nationellt nätverk av permanenta 
referensstationer, SWEPOS. Nätet består av dels klass A-stationer, som är stabilt 
förankrade i berg, bland vilka fundamentalstationerna ingår och dels klass B-stationer 
som är mindre stabila. Klass A-stationerna är få och glest utspridda medan klass B-
stationerna är fler och tätare fördelade. 

Lantmäteriet tillhandahåller ett flertal tjänster för koordinatanslutning, som bygger 
på SWEPOS och består av en tjänst för nätverks-RTK (NRTK) samt tre tjänster för 
efterberäkning av statisk GNSS-mätning: SWEPOS Beräkningstjänst, SWEPOS 
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RINEX och SWEPOS Virtuell RINEX. SWEPOS Beräkningstjänst är en webbaserad 
tjänst som beräknar positioner utifrån mätdata som användaren laddar upp. SWEPOS 
RINEX låter användaren själv ladda ned data i RINEX-format från SWEPOS-station-
erna som sedan kan användas för beräkning i egen programvara. SWEPOS Virtuell 
RINEX skapar virtuella referensstationer (VRS) på en position som användaren öns-
kar. 

SWEPOS Beräkningstjänst använder endast klass A-stationerna, vilket innebär att av-
stånden till de närmaste stationerna kan överstiga 100 km (Figur 1) och därför krävs 
långa sessionstider för att uppnå goda resultat. Genom att ladda ned data från de närm-
aste stationerna kan baslinjer på 10–50 km skapas och med SWEPOS Virtuell RINEX 
kan en VRS skapas för att få en mycket kort baslinje. Eftersom tjänsterna möjliggör 
mycket olika baslinjelängder är det intressant att studera hur mätosäkerheten skiljer 
sig mellan de olika tjänsterna och hur mätosäkerheten beror av sessionstiden. 

 

Figur 1. Fördelningen av SWEPOS klass A- och klass B-stationer. SWEPOS-stationer från Lantmäteriet (u.å.-d) 
och bakgrundskarta från Lantmäteriet (2019). 
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SWEPOS NRTK-tjänst har studerats mycket, i bl.a. CLOSE-projektet (Emardson, 
Bergstrand, Nilsson, & Johansson, 2009). Däremot har SWEPOS Beräkningstjänst 
inte studerats tidigare förutom i Lantmäteriets egna rapporter (Kempe & Jivall, 2002) 
och SWEPOS Virtuell RINEX för statisk mätning har inte studerats alls. Det är därför 
av intresse att i den här studien studera dessa tjänster. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att jämföra olika metoder för anslutning av GNSS-mät-
ning till SWEREF 99 genom att testa tre olika tjänster som idag tillhandahålls av 
Lantmäteriet för efterberäkning av statisk GNSS-mätning. Tjänsterna som testas är:  

a) SWEPOS Beräkningstjänst 
b) SWEPOS RINEX 
c) SWEPOS Virtuell RINEX 

Med metoder avses förutom att använda SWEPOS Beräkningstjänst, att med hjälpa 
av SWEPOS RINEX ansluta mot de 5 närmaste stationerna, mot samma klass A-
stationer som beräkningstjänsten använder och mot en VRS skapad av SWEPOS 
Virtuell RINEX. De egna baslinjeberäkningarna utförs med en kommersiell program-
vara för att testet ska motsvara de metoder som används inom praktisk mätnings-
teknisk verksamhet. För att uppfylla syftet ska följande frågor besvaras: 

a) Hur beror mätosäkerheten av olika sessionstider för de olika metoderna, 
som använder olika baslinjelängder? 

b) Hur påverkas mätosäkerheten för de olika metoderna av svårare mätmiljöer? 
c) Finns det någon systematisk avvikelse mellan de olika metoderna, och i så 

fall, hur stor är den? 

1.3 Begränsningar 

Studien är begränsad till statisk efterberäknad mätning och undersöker därför inte 
positionsbestämning via RTK. Inte heller undersöks hur olika antal baslinjer påverkar 
resultatet. 

1.4 Tidigare studier 

Till tidigare forskning som är relevant för denna studie hör jämförelser av olika 
beräkningstjänster, hur uppnådd lägesosäkerhet beror på sessionstid och baslinje-
längd, samt hur VRS-tekniken kan användas vid statisk efterberäknad mätning. 

Beräkningstjänster 
Det har gjorts många studier kring olika beräkningstjänster, men undantaget 
Lantmäteriets egna rapporter, finns det ingen studie av just SWEPOS Beräknings-
tjänst. Två beräkningstjänster som har studerats mycket är AUSPOS som tillhanda-
hålls av Geoscience Australia och OPUS som tillhandahålls av National Geodetic 
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Survey i USA. AUSPOS använder sig av referensstationer i det nät som tillhandahålls 
av International GNSS Service (IGS) och fungerar därmed över hela världen, medan 
OPUS använder ett nationellt nät och därmed bara fungerar inom USA. T.ex. under-
sökte Tsakiri (2008) bl.a. AUSPOS och kom då fram till att avvikelsen från kontroll-
punkterna låg på 3–4 cm vid 24 h sessionstid. Jamieson och Gillins (2018) har testat 
fem beräkningstjänster, av vilka AUSPOS och OPUS bygger på relativ mätning och 
resten på Precise Point Positioning (PPP).  I studien låg avvikelsen från det sanna vär-
det på ca 1 cm i plan och 1–2 cm i höjd efter 10 h av observationer. I genomsnitt var 
AUSPOS den tjänst som hade lägst RMS. 

Sessionstid och baslinjelängd 
Jamieson och Gillins (2018) kom fram till att fem timmar av observationer ger goda 
förutsättningar för mätosäkerheten att stabiliseras, även för svåra mätmiljöer där ris-
ken för flervägsfel är stor. För mer gynnsamma mätmiljöer, där sikten mot satelliterna 
är bättre och risken för flervägsfel är mindre, förbättrades inte osäkerheten nämnvärt 
bortom 3 h sessionstid. Författarna kom också fram till att AUSPOS, vid färre tillfällen 
än de andra tjänsterna, t.ex. OPUS, producerade resultat som avvek signifikant från 
referensvärdet. Detta trots att AUSPOS använder betydligt längre baslinjer än OPUS, 
eftersom tjänsten använder IGS-stationer som är glesare utspridda än det nationella 
nätverket av referensstationer som OPUS använder. 

Soler, Michalak, Weston, Snay och Foote (2006) har studerat hur RMS avtar då 
sessionstiden ökar från 1 till 4 h vid användandet av OPUS beräkningstjänst. Författ-
arna stödjer den rekommendation på minst 2 h av observationer som anges för OPUS. 
RMS blev vid detta tidsspann ca. 2 cm i plan och 3 cm i höjd. Soler m.fl. (2006) 
konstaterar att RMS kraftigt sjunker då observationstiden ökar, och att vid 3 h kan 
RMS förväntas understiga 1 cm i plan. Att så är fallet är dock inte unikt för OPUS. 
Andra beräkningstjänster har visat sig bete sig liknande. Detta beror enligt författarna 
på att kortare observationstid gör att sannolikheten till att uppnå fixlösning krymper, 
p.g.a. att satellitgeometrin och de atmosfäriska förhållandena inte förändras tillräck-
ligt. 

Eckl, Snay, Soler, Cline och Mader (2002) har studerat hur osäkerheten beror på 
observationstid och baslinjelängd för 11 baslinjer upp till 300 km. De kom till den lite 
oväntade slutsatsen; att baslinjelängden inte spelar så stor roll. För att detta ska gälla, 
måste dock en serie villkor uppfyllas. Om 

a) precisa bandata används, 
b) fixlösning erhålls, 
c) atmosfärsparametrar kan uppskattas, 
d) baslinjelängden är 26–300 km och 
e) observationstiden är 4–24 h, 
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menar Eckl m.fl. (2002) att baslinjelängdens inverkan på lägesosäkerheten är försum-
bar. Gränsvärdena för längd och tid, kommer av att studien utfördes inom dessa inter-
vall, men författarna är relativt säkra på att slutsatsen gäller även för sessionstider 
längre än 24 h. Om modellen gäller för avstånd längre än 300 km framgår inte av 
undersökningen. Men för så långa baslinjer kan de avståndsberoende osäkerhets-
källorna, som troposfär- och jonosfärsförhållanden inte längre antas vara korrelerade 
(Tsakiri, 2008) och om så är fallet kommer osäkerhetskällorna inte längre att ta ut 
varandra vid bildandet av dubbeldifferenser (Schofield & Breach, 2007). 

Omogunloy, Okorocha, Ojegbile, Odumosu och Ajayi (2017) har gjort en studie där 
standardosäkerheten för baslinjelängderna 1,5; 12 och 107 km jämfördes vid snabb 
statisk mätning. Sessionstiden var 30 min och resultatet visar att ingen signifikant skill-
nad fanns mellan 1,5 och 12 km. Däremot fanns en signifikant skillnad när 1,5 och 12 
km jämfördes mot 107 km. 

VRS för statisk mätning 
Ong Kim Sung och Gibbings (2005) har jämfört anslutning till en VRS genom efter-
beräkning, mot anslutning med baslinjer direkt till tre vanliga referensstationer. Re-
sultaten skiljer endast 6 mm i E-led, 1 mm i N-led och 1 mm i höjd. 

Resultatet av en studie som Shafri och Sulimans (2009) har gjort visar att när en VRS 
används vid statisk mätning har avståndet till referensstationerna som genererar 
VRS:en en inverkan på lägesosäkerheten. Bäst resultat fås när avståndet är 1 km. En-
ligt Emardson och Jarlemark (2011) blir mätosäkerheten vid RTK-mätning som lägst 
när avståndet till referensstationerna är så kort som möjligt, tack vare att jonosfärs- 
och troposfärsförhållandena då är mer lika vid referensstationerna och rovern. Detta 
förhållande borde gälla även vid statisk mätning. 

Möjligheten att använda flera VRS:er, innebär inte att kontrollerbarheten ökar. 
Bakuła (2012) kom vid sin studie av snabb statisk mätningen via tre mottagare place-
rade över samma punkt, fram till att användandet av flera VRS:er inte hjälpte. Vare 
sig när det kom till att minska osäkerheten eller att upptäck grova fel. Inte heller 
kunde författaren konstatera någon fördel av att kombinera baslinjeberäkning mot 
VRS och fysiska referensstationer. Att så är fallet beror enligt Bakuła (2012) på att 
VRS:erna inte är oberoende. De är skapade från mätningar från samma referens-
stationer och att tillföra flera VRS:er ökar därför inte antalet överbestämningar. 
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2 Teori 

Grunderna till GNSS som beskrivs nedan, finns återgivet i ett flertal källor. För en 
övergripande beskrivning på svenska rekommenderas Horemuž (2013). Mer grund-
läggande information, om bl.a. observationsekvationer, kan hämtas från t.ex. Blewitt 
(1997). Den som söker ett mer avancerat referensverk hänvisas till Leick (2004). 

2.1 Allmänt om GNSS 

Det finns idag fyra GNSS: nordamerikanska GPS (Global Positioning System), ryska 
GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema), europeiska Galileo 
och kinesiska BeiDou. Systemen är uppdelade i ett rymdsegment, ett kontrollsegment 
och ett användarsegment. Rymdsegmenten innehåller idag 31 satelliter för GPS 
(NAVCEN, 2019) och 24 för GLONASS (IAC, 2019). Galileo och BeiDou är fort-
farande under uppbyggnad. 

Satelliterna sänder ut två frekvenser som hos GPS och GLONASS kallas L1 och L2. 
Nyare GPS-satelliter sänder ut en tredje frekvens som kallas L5. GPS-signalerna styrs 
av atomklockor i satelliterna som har en grundfrekvens på 1023 MHz (Blewitt, 1997). 
För att bilda L1 signalen multipliceras grundfrekvensen med 154 vilket ger en bärvåg 
med frekvensen 1 575,42 MHz och för att bilda L2 signalen multipliceras grund-
frekvensen med 120 vilket ger en bärvåg med frekvensen 1 227,60 MHz (Blewitt, 
1997).  

Observationsekvationer 
Positionsbestämning med GNSS kan liknas vid inbindning i ett tredimensionellt geo-
centriskt kartesiskt koordinatsystem. Avståndet mellan en satellit och mottagaren kan 
mätas genom att observera tidsskillnaden mellan då radiosignalen sänds ut och tas 
emot. Tiden då signalen lämnar satelliten kodas binärt och överlagras på bärvågen 
tillsammans med data om satelliternas position genom fasmodulering. Mottagaren 
genererar en egen kopia av koden, och genom att notera den förskjutning som krävs 
för att passa in den utsända och mottagargenerade koden kan tidsskillnaden be-
stämmas. Proceduren gör det möjligt att mäta tidsskillnaden med låg osäkerhet, sam-
tidigt som mottagarens klocka kan vara av enklare typ. 

För att bestämma positionen för en punkt, räcker det i teorin med tre avstånds-
mätningar. Mottagarens klockfel kan dock leda till fel på kilometernivå, varför denna 
parameter tas med som en fjärde obekant och därför behövs minst fyra satelliter. 
Observationsekvationen för kodmätning kan skrivas som 

𝑅 𝜌 𝑐 𝛿 𝛿 (1) 
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där 𝑅  är pseudoavståndet till satellit nr. i, 𝛿  är mottagarens klockfel och 𝛿  är satel-
lit i:s klockfel (Horemuž, 2013). Det geometriska avståndet 𝜌 i Ekvation 1 ges av 
Ekvation 2 

𝜌 𝑐 𝑇 𝑇 𝑋 𝑋 𝑌 𝑌 𝑍 𝑍  (2) 

där 𝑋, 𝑌, 𝑍 upphöjt till avser de geocentriska kartesiska koordinaterna för satellit 𝑖 och 
nedsänkt till 𝑀 avser samma för mottagaren. Fyra stycken Ekvation 1 ger ett lösbart 
system eftersom satelliternas positioner kan beräknas genom att parametrarna som 
beskriver dess banor är del av det utsända navigationsmedelandet. 

Proceduren som beskrivs ovan kallas kodmätning, den fungerar bra för navigations-
tillämpningar och är vad GNSS ursprungligen utformades för. För geodetisk mätning, 
som ställer högre krav på mätosäkerheten, är det istället fördelaktigt att mäta direkt 
på bärvågen. Fasmätning, som metoden kallas, bygger på att tidsskillnaden mellan 
utsänd och mottagen signal, kan bestämmas genom att mäta fasförskjutningen mellan 
mottagen bärvåg och en mottagargenerad kopia. Hela bärvågen består dock av fas-
förskjutningen plus ett antal hela våglängder, även kallat periodobekanta, men det är 
endast den tidigare som kan mätas direkt. Olika metoder för att bestämma antalet 
periodobekanta har dock utvecklats (Leick, 2004), och parametern kan antingen lösas 
till ett decimaltal (flytlösning) eller till ett heltal (fixlösning). En av de idag mest an-
vända och effektiva algoritmerna är LAMBDA (Least-squares AMBiguity 
Decorrelation Adjustment). Fixlösning är önskvärt för att få en så låg mätosäkerhet 
som möjligt. Om sessionstiden ökas, kan i vissa fall en flytlösning vara tillräcklig, ef-
tersom osäkerheten avtar då sessionstiden ökar. Observationsekvationen vid fas-
mätning av bärvågen 𝛷 utryckt som en sträcka är 

𝛷 𝜌 𝑐 𝛿 𝛿 𝜆𝑁 (3) 

där enda skillnaden mot Ekvation 1 är termen 𝜆𝑁 som är våglängden multiplicerat 
med antalet periodobekanta, och att 𝜌 bestäms genom att mäta fasförskjutningen mel-
lan satellit och mottagare (Horemuž, 2013). 

Felkällor 
Både Ekvation 1 och 3 är förenklingar eftersom de felkällor som är relaterade till 
satelliterna, atmosfären eller mottagen inte redovisas. En mer komplett Ekvation 3 
ges i Ekvation 5 

𝛷 𝜌 𝑐 𝛿 𝛿 𝜆𝑁 𝐼 𝑇 𝑂 𝑀𝑃 𝜖, (4) 

där 𝐼 och 𝑇 är påverkan från jonosfär respektive troposfär, 𝑂 är osäkerheten i bandata, 
𝑀𝑃 är flervägfel och 𝜖 är slumpmässigt fördelat brus (Horemuž, 2013). 
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Osäkerheten i satelliternas banor kan reduceras genom användningen av precis, efter-
beräknad bandata. Påverkan av denna osäkerhet ökar med baslinjelängden och Lant-
mäteriet (2017d) rekommenderar därför att använda efterberäknad bandata för 
baslinjelängder över 25 km. Flervägsfel innebär att den utsända signalen träffar och 
reflekteras av t.ex. byggnader, vilket gör att den uppmätta sträckan inte motsvarar 
den kortaste vägen. Olika förhållanden i jonosfären och troposfären, som fria elektro-
ner och vattenånga påverkar också signalerna. Eftersom jonosfärens påverkan är dis-
persiv, det vill säga påverkar olika frekvenser olika mycket, kan en linjärkombination 
kallad L3 av L1 och L2 användas för att eliminera effekten. För GPS gäller enligt 
Ekvation 5 och de tidigare nämnda frekvenserna 

𝜙
𝑓 𝜙 𝑓 𝜙

𝑓 𝑓
2,546𝜙 1,546𝜙 , (5) 

där 𝜙  och 𝜙  är fasmätningen på frekvensen 𝑓 för L1 respektive L2 (Horemuž, 
2013). Nackdelen med L3 är att skillnaden mellan signal och brus minskar. Tropo-
sfärens påverkan är däremot svårare att undvika, eftersom dess påverkan över olika 
frekvensband är konstant. Troposfären är dessutom svår att modellera eftersom den 
är mycket föränderlig.  

Den metod som reducerar de flesta felkällor är relativ mätning. Metoden  bygger på 
att använda två eller flera mottagare samtidigt och på så vis bilda tredimensionella 
vektorer, eller baslinjer, mellan mätpunkterna. Genom att positionen för minst en av 
mätpunkterna är känd, kan sedan de obekanta punkternas koordinater bestämmas. 
Enkeldifferenser bildas genom att ta skillnaden mellan två mottagare som observerar 
samma satellit. Dessa eliminerar satellitens klock- och banfel. Det senare gäller för 
baslinjer under 100 km (Horemuž, 2013). Vidare kan dubbeldifferenser bildas genom 
att ta skillnaden mellan två enkeldifferenser, då elimineras även mottagarnas klockfel. 
För baslinjer under 15 km, kan dessutom troposfärs- och jonosfärsförhållande mellan 
de båda mottagarna antas vara mer eller mindre lika, och att effekterna därför tar ut 
varandra (Horemuž, 2013). 

2.2 SWEPOS 

Som beskrivs av Lilje, Wiklund och Hedling (2014) lades grunden till det svenska 
nätverket av referensstationer för GNSS-mätning, SWEPOS, i början av 90-talet med 
upprättandet av 21 fundamentalstationer. Vidare beskriver författarna att 
fundamentalstationerna är konstruerade för stabilitet och redundans genom att 
antennerna är monterade på 3 m höga betongfundament som är förankrade i berg-
grunden och uppvärmda för att reducera effekten av varierande temperatur. 
Antennerna som används är av Dorne Margolin typ. Fundamentalstationerna utgjorde 
den första generationens SWEPOS-nät och definierar det officiella svenska referens-
systemet SWEREF 99. 
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Lilje m.fl. (2014) beskriver att tjänsten för nätverks-RTK lanserades 2004 och var 
fullständigt utbyggd 2009. Denna andra generations SWEPOS-nät har ett punkt-
avstånd på 70 km. Eftersom det är kostsamt och komplicerat att bygga klass A-station-
er, är de flesta av de nyare stationerna av enklare typ och kallas därför klass B. De 
saknar backup-system och är oftast monterade på offentliga byggnader t.ex. skolor. 
Antennerna är dock av samma typ som för klass A stationerna (Lööf, 2019). Figur 2 
visar skillnaden mellan en klass A och en klass B-station. 

 

Figur 2. Två exempel på SWEPOS stationer. T.v. klass A t.h. klass B (Lantmäteriet, u.å.-c). 

Forskning och återkoppling från användare har lett till slutsatsen att ett ännu tätare 
nät av referensstationer behövs, framförallt för att möjliggöra ett ökat användande av 
GNSS för höjdbestämning och maskinstyrning vid t.ex. större infrastrukturprojekt. 
Det s.k. CLOSE-projektet kom till slutsatsen att mätosäkerheten i höjd kunde minska 
från 27 mm till 14 mm om de nya satellitsystemen kombinerades med ett tätare nät 
(Emardson m.fl., 2009). Därför har vi idag inom bebyggda områden ett i princip 
rikstäckande 35-km nät, som dessutom är utbyggt till 10 km i anslutning till vissa 
större infrastrukturprojekt (Lööf, 2019). Totalt finns idag 48 klass A-stationer och 
373 klass B-stationer. 

För att modernisera fundamentalstationerna och bl.a. utrusta dem med individuellt 
kalibrerade antenner, har fackverksmaster satts upp i närheten av de gamla pelarna. 
Om de nya masterna är redo att ersätta de gamla är oklart, då en undersökning som 
utförs av Jivall och Nilfouroushan (2018) visar att det finns systematiska skillnader 
mellan beräkningsprogrammen Bernese och GAMIT-GLOBK då observationerna för 
fackverksmasterna beräknas, en skillnad som inte upptäcktes för pelarna. Dessutom 
löstes ett mindre antal periodobekanta för fackverksmasterna, jämfört med pelarna, 
när observationerna beräknades i Bernese. 

SWEPOS Beräkningstjänst 
Lantmäteriet tillhandahåller inom Sverige SWEPOS Beräkningstjänst. Tjänsten an-
vändes ursprungligen som alternativ till NRTK, innan SWEPOS-nätet var fullt ut-
byggt (Jivall m.fl., 2016). Även om det idag finns goda möjligheter att använda NRTK 
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över hela landet, har beräkningstjänsten fortfarande användningsområden. Lant-
mäteriet (2017d) beskriver att beräkningstjänsten t.ex. kan användas för att lägga till 
enstaka punkter till anslutningsnät. Kopplingen till SWEREF 99 blir då god, men för-
hållandet till närliggande punkter i nätet och de avvikelser som uppkom om dessa har 
transformerats till SWEREF 99 upptäcks inte. Ett annat vanligt användningsområde 
är inom större infrastrukturprojekt, och av den anledningen finns några projekt-
anpassade beräkningstjänster (Jivall m.fl., 2016). Beräkningstjänsten används dess-
utom internt inom Lantmäteriet, bl.a. för att beräkna koordinater för nya SWEPOS-
stationer (Jivall m.fl., 2016). 

Beräkningstjänsten bygger på att baslinjer till de närmaste klass A-stationerna beräk-
nas i programvaran Bernese (Jivall m.fl., 2016). Bernese är ett program som utvecklas 
vid universitetet i Bern och används för vetenskapliga och andra tillämpningar med 
höga krav, t.ex. beräkningen av precis bandata hos CODE (Fridez, 2019). Kempe och 
Jivall (2002) samt Jivall m.fl. (2016) beskriver arbetsgången för SWEPOS 
Beräkningstjänst som följer: 

1) Användaren laddar upp mätdata i RINEX-format via hemsidan. En tvåfrekvens-
mottagare måste användas. Både GPS och GLONASS stöds. 

2) Från RINEX-filen kan mätningens tidsintervall och mottagarens approximativa 
koordinat tas. Informationen används för att hämta, dels bästa möjliga bandata 
från CODE, dels observationer från de närmaste klass A-stationerna. 

3) Då all data som behövs är sammanställd, startas beräkningen i Bernese: 
a) RINEX-filerna görs om till Bernese:s interna format. I processen reduceras 

eventuellt filerna till 30-sekunders observationsintervall. 
b) Satelliternas banor bestäms genom numerisk integration av bandata och 
c) mottagarens klockfel korrigeras. 
d) Baslinjer i stjärnform bildas mellan mottagaren och SWEPOS-stationerna. 
e) För att periodbortfall ska upptäckas och repareras bildas trippeldifferenser. 
f) Preliminära dubbeldifferenser bildas. Detta görs för att få en bättre approxi-

mativ koordinat, vilket behövs i nästa steg, 
g) då periodobekanta fixeras till heltal. 
h) Slutgiltiga dubbeldifferenser bildas. En jonosfärsfri linjärkombination av L1- 

och L2-frekvenserna används och tropsfärsparmetrarna bestäms utifrån 
referensstationerna för varje timme. 

4) All beräkning har än så länge skett i ITRF2008, först nu överförs koordinaten till 
SWEREF 99. Detta görs genom bakåträkning till epok 1999.5 och applicering av 
en sex-parameters Helmert-transformation. Dessutom påförs den senaste 
landhöjningsmodellen, vilket idag är NKG2016LU (Olsson, 2017). 

5) Resultat och kvalitetsparametrar (andel fixlösningar, RMS och standard-
osäkerhet) presenteras för användaren via webbsidan och e-post. 

SWEPOS Beräkningstjänst är inte anpassad för kortare observationstider, även om 
visst arbete har gjorts med det i åtanke (Kempe & Jivall, 2002). Istället bör minst 2 h 
av observationer användas, och en lägesosäkerhet på runt 1 cm i plan är då möjlig 
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(Lantmäteriet, 2017d). Tester har visat, att givet 24 h av observationer med Dorne-
Margolin antenn, är det möjligt att uppnå en lägesosäkerhet på 5 mm i plan (Jivall 
m.fl., 2016). 

2.3 VRS 

Ett koncept för att reducera de felkällor som GNSS-mätning utsätts för, är att jämföra 
den beräknade koordinaten för en referensstation med dess kända koordinat. Skillna-
den däremellan kan sedan påföras som en korrektion vid baslinjeberäkning mot en 
närliggande rover som kan antas vara påverkad av liknande felkällor. Desto längre 
avståndet mellan referensstationen och rovern blir, desto svagare blir dock antagandet 
och korrektionens effekt avtar. En metod för att möjliggöra längre avstånd mellan 
referens och rover, är därför att interpolera korrektionen från flera, runt rovern 
kringliggande referensstationer. För att överföra den beräknade korrektionen till ro-
vern kan en VRS användas. En VRS framstår för rovern som en verklig referens-
station, mot vilket en baslinje kan bildas, men fördelen är att VRS:en, då den är konst-
gjord, kan skapas mycket nära rovern vilket ger en kort baslinje. VRS-konceptet illu-
streras i Figur 3. 

VRS används vanligtvis för nätverks-RTK, men kan även användas för efterberäkning 
(Kim Sun & Gibbings, 2005). Istället för att överföra korrektionerna via RTCM, leve-
reras då den virtuella referensstationen och dess observationer som en RINEX-fil. 

 

Figur 3. Genom att beräkna skillnaderna mellan referensstationernas mätta position och deras kända position kan 
korrektioner fås som sedan interpoleras och påförs en VRS, som ansluts till rovern med en baslinje. 
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3 Material och metoder 

3.1 Planering 

För att testa de metoder som presenterades i avsnitt 1.2, behövdes kontrollpunkter 
med kända koordinater vars osäkerheter signifikant understiger metoderna. Därför 
valdes fyra s.k. SWEREF-punkter som kontrollpunkter. SWEREF-punkterna ingår i 
det nationella passiva referensnätet i plan, där de tillhör klass 1. De är direkt anslutna 
till SWEPOS-stationerna och hölls bundna i utjämning av RIX 95-nätet, vars punkter 
tillhör klass 2 (Lantmäteriet, 2017c). SWEREF-punkterna har en lägesosäkerhet på 
ca. 3,5 mm i plan (Lantmäteriet, u.å.-b). 300 av SWEREF-punkterna är dessutom 
s.k. försäkringspunkter som mäts om vart sjätte år för att kontrollera realisationen av 
SWEREF 99 (Lantmäteriet, 2017c). Försäkringspunkterna har konstaterats ha en 
lägesosäkerhet på ca 2 mm i plan (Nilfouroushan, Jivall, & Al Munaizel, 2018). De 
valda kontrollpunkterna är samtliga försäkringspunkter. Även i höjd finns två 
kvalitetsklasser: klass 1 för avvägd och klass 2 för GNSS-inmätt. Kontrollpunkterna 
listas i Tabell 1 och i fortsättningen används de förkortade namnen. Koordinater för 
kontrollpunkterna hämtades från Lantmäteriet (u.å.-b) och finns i Bilaga A. 

Tabell 1. Använda kontrollpunkter. 

Namn Mätmiljö Markering 
Kvalitetsklass 

Plan Höjd 
Skutskär (SKUT) Normal Ståldubb i sten 1 2 

Gävle-Sandvikens flygplats (FLYG) Lätt Betongpelare 1 1 
Berg (BERG) Lätt Ståldubb i berg 1 2 

V om Storvadsbro (VSTO) Svår Ståldubb i berg 1 1 

Beteckningarna under mätmiljö i Tabell 1, avser den klassificering som används av 
Lantmäteriet (2017a). För punkter som tillhör klassen lätt mätmiljö, råder mer eller 
mindre perfekta mätförhållanden, utan sikthinder över 10 ˚ elevationsvinkel eller risk 
för flervägsfel p.g.a. reflekterande hårdgjorda ytor eller dylikt. Normal mätmiljö av-
ser punkter med måttliga sikthinder upp till 25 ˚ elevationsvinkel och förhöjd, men 
fortfarande mindre risk för flervägsfel. För den svåra mätmiljön, finns sikthinder mel-
lan 25 och 50 ˚ elevationsvinkel i upp till två riktningar i form av t.ex. träd eller 
byggnader. Lantmäteriet (2017a) anger dessutom en fjärde klass, mycket svår mät-
miljö, men denna var inte aktuell för någon av punkterna i studien. Punkterna VSTO 
och SKUT togs med i undersökningen, trots att icke-perfekta mätmiljöer råder vid 
dessa, eftersom det kan vara intressant att se om och hur resultatet påverkas av en 
svårare mätmiljö. För VSTO bestod svårigheten i att punkten låg strax söder om en 
relativt hög gran och för SKUT att det fanns en dunge medelhöga träd ett tiotal meter 
norr om punkten. 
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I Figur 4 och Figur 5 visas den nätutformning, inklusive triviala baslinjer, som bildades 
mellan de valda punkterna och de klass A referensstationer som används av 
beräkningstjänsten, respektive de närmaste stationerna. 

a b 

c d 

 

Figur 4. Nätutformning för anslutning mot samma klass A-stationer som SWEPOS Beräkningstjänst använder för 
punkterna: a) BERG, b) FLYG, c) SKUT och d) VSTO. SWEPOS-stationer från Lantmäteriet (u.å.-d) och 
bakgrundskarta från Lantmäteriet (2019). 
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a b 

c d 

 

Figur 5. Nätutformning för anslutning mot de 5 närmaste stationerna för punkterna: a) BERG, b) FLYG, c) 
SKUT och d) VSTO. SWEPOS-stationer från Lantmäteriet (u.å.-d) och bakgrundskarta från Lantmäteriet 
(2019). 

De SWEPOS klass A-stationer som användes visas i Tabell 2 och de närmsta 
SWEPOS-stationerna från respektive kontrollpunkt visas i Tabell 3. Koordinater för 
SWEPOS-stationerna hämtades från Lantmäteriet (u.å.-d) och finns i Bilaga A. 
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Tabell 2. SWEPOS klass A-stationer som används av SWEPOS Beräkningstjänst för respektive kontrollpunkt. 

SKUT  FLYG  BERG  VSTO 
SWEPOS-

station 
Avstånd 

[km] 
 

SWEPOS-
station 

Avstånd 
[km] 

 
SWEPOS-

station 
Avstånd 

[km] 
 

SWEPOS-
station 

Avstånd 
[km] 

Mårtsbo 10,4  Mårtsbo 17,1  Mårtsbo 36,9  Mårtsbo 39,2 
Uppsala 84,7  Uppsala 89,8  Leksand 117,4  Leksand 118,9 

Lovö 140,6  Leksand 113,9  Uppsala 119,9  Uppsala 122,4 
Leksand 144,6  Lovö 149,5  Sundsvall 152,3  Sundsvall 149,2 
Sundsvall 179,9  Sundsvall 185,3  Sveg 174,7  Sveg 173,3 

Sveg 213,8  Sveg 198,1  Lovö 180,2  Lovö 182,7 

Tabell 3. Närmaste SWEPOS-stationerna från respektive kontrollpunkt. 

SKUT  FLYG  BERG  VSTO 
SWEPOS-

station 
Avstånd 

[km] 
 

SWEPOS-
station 

Avstånd 
[km] 

 
SWEPOS-

station 
Avstånd 

[km] 
 

SWEPOS-
station 

Avstånd 
[km] 

Mårtsbo 10,4  Gävle 12,3  Ockelbo 17,1  Ockelbo 15,7 
Gävle 17,6  Mårtsbo 17,1  Gävle 29,7  Gävle 27,1 

Hållnäs 25,9  Storvik 21,8  Sandarne 38,3  Mårtsbo 36,9 
Hedesunda 34,7  Hedesunda 23,7  Mårtsbo 39,2  Sandarne 41,4 

Storvik 48,9  Ockelbo 34,2  Storvik 45,1  Storvik 42,2 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Fältarbete 

De fyra kontrollpunkterna mättes in i fält mellan 4 och 5 april, för exakta tidpunkter 
se Bilaga B. Mätmiljöerna kring kontrollpunkterna visas i Figur 6. Information om 
DOP-tal, elevationsvinklar, jonosfärsförhållanden, antal satelliter, synlighet och 
skyplots hämtades från Trimble Inc. (2018). Jonosfärsförhållandena och tillgången till 
satelliter var goda (se Bilaga C). Dag två var vädret sämre och det samlades snö på 
antennerna, se Figur 7. 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

Figur 6. Inmätning av kontrollpunkterna: a) BERG, b) FLYG, c) SKUT och d) VSTO. 

 

Figur 7. Den andra dagen var vädret sämre, framförallt vid punkten FLYG, vilket dock inte påverkade 
mätningarna nämnvärt. 
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För varje punkt utfördes 3 sessioner á 8 h. Fyra Leica GS14 mottagare med integrerad 
antenn användes. Antennerna orienterades mot norr, centrerades och horisonterades 
över punkterna med en trefot monterat på ett stativ. På punkten FLYG användes inget 
stativ, eftersom det där fanns en betongpelare. Antennernas höjd över mätpunkterna 
mättes vid sessionens start och slut med ett måttband som sattes fast med en mätkrok 
mellan trefoten och antennen. Inställningarna som användes vid inmätning gjordes i 
enlighet med rekommendationerna för SWEPOS Beräkningstjänst (Lantmäteriet, 
u.å.-d) och visas i Tabell 4. Galileo användes inte, eftersom beräkningstjänsten inte 
ännu stödjer dessa satelliter. För att få oberoende mätningar gjordes en ny uppställ-
ning för varje session. 

Tabell 4. Använda inställningar vid inmätning. 

Parameter Inställning 
Loggningsintervall 30 s 
Elevationsgräns 10 ° 
GNSS GPS och GLONASS 
Observationer L1 och L2 

3.2.2 Övrig data 

Observationsdata från SWEPOS-stationerna för den 4 och 5 april hämtades i RINEX-
format via Lantmäteriets FTP för SWEPOS-data. Dessutom användes IGS slutliga 
efterberäknade bandata och absoluta antennmodeller (Dow, Neilan, & Rizos, 2009). 
VRS:er genererades och hämtades från Lantmäteriet (u.å.-d), med SWEREF-
punkternas positioner som approximativa koordinater. Detta gav baslinjelängder som 
i snitt låg på eller under dm-nivå. 

3.3 Databearbetning 

Det första steget i bearbetningen av insamlad data var att dela upp RINEX-filerna i 
fönster om 30 min, 1 h, 2 h, 4 h och 8 h. För att göra så användes programvaran 
TECQ (Estey & Meertens, 1999). Programmets möjlighet att skapa en kvalitets-
rapport för varje RINEX-fil utnyttjades dessutom. Därefter beräknades baslinjerna 
och det resulterande nätet utjämnades med minsta kvadratmetoden. Tre sessioner för 
varje fönsterintervall och punkt, vilket ger totalt 59 sessioner då en 8 h-session avbröts 
i förtid för punkten SKUT, användes för att studera hur de beräknade koordinaternas 
kvalitet beror av sessionstiden. För att i mer detalj kunna undersöka spridningen och 
eventuella systematiska effekter hos metoderna, beräknades dessutom alla 2 h-
sessioner per punkt (d.v.s. totalt 48 sessioner). De referenssystem som användes var 
SWEREF 99 16 30 i plan och RH 2000 i höjd. För att överföra höjd över ellipsoiden 
till höjd över geoiden användes geoidmodellen SWEN17_RH2000 (Kempe & Ågren, 
2018). 
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3.3.1 Trimble Business Center 

Trimble Business Center (TBC) är en kommersiell programvara för hantering, beräk-
ning och presentation av geodetisk mätdata (Trimble Inc., 2019). Programmet han-
terar bl.a. totalstations-, avvägnings-, GNSS- och fotogrammetrisk data. I denna stu-
die används TBC för baslinjeberäkning och nätutjämning. 

TBC har sedan version 4 en ny modul för baslinjeberäkning som automatiskt väljer de 
inställningar som är bäst anpassade till baslinjelängd och observationstid (Blecha, 
2018). De beräkningsmetoder som programmet kan använda listas i Tabell 5. För 
denna studie är, givet avstånden till referensstationerna i Tabell 2 och 3, de tre mel-
lersta raderna i Tabell 5 aktuella. 

Tabell 5. Beräkningsmetoder för olika baslinjelängder i TBC. 

Baslinjelängd [km] Beräkningsmetod 
< 2 Separat beräkning av L1 och L2 
2–20 Separat beräkning av L1 och L2 med jonosfärsmodell 
20–200 Jonosfärsfri (L3) och bredbands (L5) linjärkombination 
200–1000 Kombination av Melbourne-Wübbena och L3/L5 
> 1000 Melbourne-Wübbena  

Även strategin för att reducera de troposfäriska effekterna, bestäms som beskrivs av 
Blecha (2018) automatiskt i TBC beroende på baslinjelängd och sessionstid. För korta 
baslinjer används en global tryck- och temperaturmodell (GPT2). För längre bas-
linjer, upp till 50 km används relativ troposfärsmodellering och för de längsta bas-
linjerna, absolut modellering. En funktion av Vienna-typ (VMF1) används för att 
överföra signalens fördröjning i zenit, till ett värde som överensstämmer med respek-
tive satellits elevationsvinkel. 

Vid baslinjeberäkningen användes samma inställningar som mätningarna var utförda 
med, se Tabell 6. Baslinjer beräknades dels till samma klass A-stationer som SWEPOS 
Beräkningstjänst använde, dels till de fem närmaste SWEPOS-stationerna, dels till en 
VRS vid respektive punkt. Endast de baslinjer där fixlösning uppnåtts användes för 
fortsatta beräkningar. De beräknade baslinjerna kontrollerades genom att beräkna 
slutningsfel i slingor. 

Tabell 6. Inställningar som användes vid baslinjeberäkningen. 

Parameter Inställning 
Loggningsintervall 30 s 
Elevationsgräns 10 ° 
GNSS GPS och GLONASS 
Antenmodell IGS Absolut 
Bandata IGS slutgiltig efterberäknad 
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I enlighet med Lantmäteriets (2017d) krav beräknades samtliga baslinjer, även de tri-
viala. Detta görs för att kommersiella programvaror, t.ex. TBC, beräknar baslinjerna 
en och en. Om så görs, kommer inte korrelationerna mellan baslinjer inom en session, 
som uppstår när dubbeldifferenser bildas, tas i beaktande. Vetenskapliga program-
varor, t.ex. Bernese, kan utföra samtidig beräkning av alla baslinjer vilket är teoretiskt 
korrekt. Men metoden att beräkna samtliga baslinjer kan användas som ett alternativ. 

Baslinjerna utjämnades med minsta kvadratmetoden i TBC. Vid utjämningen sattes 
mätningarnas vikter till inversen av den varians-kovariansmatris som erhållits vid 
baslinjeberäkningen. För att möjliggöra felsökning, utan påverkan av SWEPOS-
stationernas osäkerheter och eventuella avvikelser, gjordes som första steg en fri ut-
jämning. Vikterna skalades i detta steg, så att viktenhetens standardosäkerhet a-
posteriori gick mot 0,9 (Lantmäteriet, 2017d). Att det vanliga, och annars teoretiskt 
korrekta värdet på 1,0 inte användes, beror på att de triviala baslinjerna var med i 
utjämningen och om det lägre värdet inte används kommer a-priori standard-
osäkerheterna att sättas för lågt. För att avgöra om viktenhetens standardosäkerhet 
var nära 0,9 utfördes ett dubbelsidigt χ -test: 

𝐻 ∶ 𝑢 0,9

𝐻 ∶ 𝑢 0,9 

𝜒
𝑓 ⋅ 𝑢

0,9
 

(6) 

I Ekvation 6 är 𝐻  och 𝐻  noll- respektive mothypotesen, 𝑢  är viktenhetens 
standardosäkerhet a-posteriori och 𝜒 är teststatistikan vid 𝑓 antalet frihetsgrader. 
Nollhypotesen kan sedan förkastas om 𝜒 χ ⁄ ,  eller 𝜒 χ ⁄ , , där χ  är det kri-
tiska värdet vid signifikansnivån 𝛼 som sattes till 0,05. 

För att upptäcka eventuella uteliggare användes Baardas (1968) data-snooping. Meto-
den bygger på att den standardiserade residualen 𝑣 𝑢 𝑣⁄ , där 𝑣  är residualen för 
baslinje 𝑖 och 𝑢 𝑣  är residualens standardosäkerhet, undersöks. Baslinjen med den 
största standardiserade residualen kontrolleras mot ett kritiskt värde, som tradition-
ellt sätts till 2 för vidare undersökning och till 3 för borttagande (Lantmäteriet, 
2017d). En ny utjämning utförs därefter och processen upprepas tills att alla uteliggare 
är bortplockade. Då inga fler misstänkta baslinjer återstår, sätts de tillbaka en och en, 
och endast om de fortfarande sticker ut tas de slutligen bort. 

Ett problem är dock att viktenhetens standardosäkerhet, som används för att be-
stämma storleken på den standardiserade residualen, också påverkas av eventuella ute-
liggare. I TBC används därför, som föreslås av Pope (1976), 𝜏- istället för t-
fördelningen för att bestämma det kritiska värdet. Förhållandet mellan dessa fördel-
ningar kan enligt Ghilani (2010) utryckas som 
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𝜏   
𝑡 , 𝑓

𝑓 1 𝑡 ,

 (7) 

där 𝑡 är det kritiska värdet från 𝑡-fördelningen vid signifikansnivån 𝛼 och 𝑓 är antalet 
frihetsgrader. För att ta fram ett approximativt kritiskt värde, sätt 𝛼 i Ekvation 7 till 

𝛼 1 1 𝛼  , där 𝑛 är antalet baslinjer. Som gräns för uteliggare sattes 𝛼 till 
0,001, vilket gör att det fanns en risk på ca. 0,2 %, att vid ett dubbelsidigt test förkasta 
en sann nollhypotes och att en baslinje därmed felaktigt klassas som uteliggare. Detta 
motsvarar ungefär den traditionella sigma-3 nivån (Lantmäteriet, 2017d), men är 
aningens mer konservativt. 

Nästa steg var att göra en bunden utjämning där SWEPOS-stationerna hölls låsta. 
Stompunkterna fick dock röra sig enligt deras angivna standardosäkerheter: 1 och 2 
mm i plan och höjd för fundamentalstationerna, respektive 3 och 4 mm i plan och 
höjd för övriga (klass A och B) SWEPOS-stationer (Lantmäteriet, 2017c). Efter den 
bundna utjämningen analyserades de standardiserade residualerna återigen. Höga vär-
den kan i det fallet indikera problem med SWEPOS-stationernas koordinater. Om så 
upptäcktes, justerades den problematiska stationens a-priori standardosäkerhet. 

Om de triviala baslinjerna tas med i nätutjämningen, kommer de från nätutjämningen 
beräknade standardosäkerheterna att bli för låga. De skalades därför med faktorn 

𝑓
𝑏
𝑏

 (8) 

där 𝑏  är det totala antalet baslinjer och 𝑏  är antalet icke-triviala baslinjer 
(Lantmäteriet, 2017d). 

Nätutjämningen för klass A och de närmaste stationerna utfördes på samma vis. För 
VRS:en gjordes ingen utjämning, då endast en baslinje beräknades. 

3.3.2 SWEPOS Beräkningstjänst 

Då slutlig precis bandata fanns tillgänglig skickades de uppdelade RINEX-filerna till 
SWEPOS Beräkningstjänst. Både GPS och GLONASS användes, då den senare för-
bättrar resultatet, även om antalet fixlösningar kan sjunka. Kvalitetsparametrarna, 
som är en del av beräkningstjänstens resultatrapport, användes för att kontrollera 
eventuella uteliggare. 
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3.4 Statistiska test 

För att analysera resultaten beräknades standardosäkerheter, RMS och medel-
avvikelser. Standardosäkerheten är ett mått på spridningen runt medeltalet, medel-
avvikelsen är medeltalet av avvikelserna från ett känt värde, med deras tecken och 
RMS är ett mått på avvikelsens storlek oavsett tecken. Medelavvikelsen användes för 
att undersöka de systematiska effekterna medan RMS användes för att jämföra av-
vikelserna för metoderna vid de olika sessionstiderna. De framtagna storheterna 
kontrollerades genom statistiska test. 

RMS 
För att studera de beräknade koordinaternas avvikelser från SWEREF-punkternas 
koordinater beräknades RMS i plan respektive höjd enligt 

RMS 𝑥
∑ 𝑥 𝑥

𝑛
 (9) 

där 𝑥  är den beräknade koordinaten, 𝑥  är SWEREF-punkternas kända koordina-
ter, beräknade av Lantmäteriet och 𝑛 är antalet observationer. 

Om det fanns en signifikant skillnad mellan RMS-värdena för de olika sessionstiderna, 
respektive de olika metoderna, undersöktes med hjälpa av ett F-test: 

𝐻 ∶  RMS 𝑥 RMS 𝑥
𝐻 ∶ RMS 𝑥 RMS 𝑥  

𝐹
RMS 𝑥
RMS 𝑥

(10) 

där 𝐻  och 𝐻  är noll- respektive mothypotesen och RMS beräknas enligt Ekvation 9. 
I Ekvation 10 är RMS 𝑥 RMS 𝑥 . Nollhypotesen kan sedan förkastas vid ett 
dubbelsidigt test om 𝐹 𝐹 / , där 𝐹 /  är det kritiska värdet vid signifikansnivån 𝛼 
som sattes till 0,05, vilket betyder att nollhypotesen kan förkastas med 95 % säkerhet. 
F-testet genomfördes separat i N-, E- och H-led, eftersom avvikelserna för de olika 
koordinaterna inte kan antas vara lika. 

Standardosäkerhet 
3 st. 8 h-sessioner kan delas upp i 12 st. 2 h-sessioner. Detta gav tillräckligt många 
beräknade positioner för att på ett rimligt sätt beräkna standardosäkerheten enligt Ek-
vation 11 

u 𝑥
∑ 𝑥 �̅�

𝑛 1
(11) 
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där 𝑥  är det beräknade koordinatvärdet, �̅� är motsvarande medeltal och 𝑛 är antalet 
observationer. 2 h är dessutom den kortaste sessionstid som Lantmäteriet rekommen-
derar vid användandet av SWEPOS Beräkningstjänst. På samma sätt som beskrivs i 
Ekvation 10 utfördes ett F-test, fast på osäkerheterna istället för på RMS. 

Medelavvikelse 
Eventuella systematiska effekter kan undersökas genom att studera medelavvikelsen 
(Lantmäteriet, 2017b). Denna beräknades därför mellan inmätt och känd position vid 
2 h sessionstid enligt Ekvation 12 

Δ 𝑥
∑ 𝑥 𝑥

𝑛
 (12) 

där 𝑥  är beräknad och 𝑥  är känd koordinat. För att testa om medelavvikelsen var 
signifikant skild från 0 gjordes ett T-test: 

𝐻 ∶ Δ 0
𝐻 ∶ Δ 0 

𝑇
Δ 0
u Δ

 

(13) 

där Δ är medelavvikelsen, 𝑇 teststatistikan och 𝑢 Δ  medelavvikelsens standard-
osäkerhet. Nollhypotesen kan sedan förkastas om |𝑇| 𝑇 /  där 𝑇 /  är det kritiska 
värdet från T-fördelningen vid signifikansnivån 𝛼, som sattes till 0,05. Om noll-
hypotesen förkastas, kan konstateras att medelavvikelsen är skild från 0 och att det 
därmed finns en systematisk avvikelse från kontrollpunkten. 

På samma sätt användes också T-testet för att prova om det fanns någon signifikant 
skillnad för medelavvikelserna mellan de olika metoderna. Då medeltalen från två 
stickprov testas till skillnad från i Ekvation 13, där ett stickprovsmedeltal testas mot 
populationens värde, får teststatistikan i Ekvation 14 användas 

𝑇
Δ Δ

𝑢 Δ
𝑛

𝑢 Δ
𝑛

 (14) 

där Δ  och Δ  är medelavvikelserna, u Δ  och u Δ  är de testade avvikelsernas 
standardosäkerheter och 𝑛  och 𝑛  är antalet avvikelser. Liksom för F-testen, gjordes 
T-testen separat för varje koordinat. 
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4 Resultat 

Resultatet från 2 h och 8 h sessionstid visas grafiskt för plan i Figur 8 och för höjd i 
Figur 9. I figurerna är avvikelserna från kontrollpunkterna plottade för 12 stycken 2 
h-sessioner per punkt. Denna sessionstid användes för att studera spridning och 
systematiska avvikelser. Dessutom visas medelvärdet från de tre 8 h-sessionerna, 
eftersom detta värde kan antas vara det minst osäkra. Hur RMS beror av sessionstid 
för plan och höjd per punkt, är plottat i Figur 10 respektive Figur 11. I figur- och 
tabelltext används i fortsättningen förkortningen SB för SWEPOS Beräkningstjänst, 
TBC A för TBC mot klass A-stationer, TBC N för TBC mot närmaste stationer och 
TBC VRS för TBC mot VRS. Sammanställningar av baslinjeberäkningen och nät-
utjämningen finns i Bilaga D. 

 

Figur 8. Avvikelser i plan från de fyra undersökta kontrollpunkterna. Cirklar avser koordinater beräknade vid 2 
h sessionstid och korset medelvärdet för 8 h sessionstid. 
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Figur 9. Avvikelser i höjd från de fyra undersökta kontrollpunkterna. Lådan inklusive dess min- och maxvärde 
avser 2 h sessionstid, den övre och undre kanten motsvarar den 75:e respektive 25:e percentilen och strecket i 
mitten är medianen. Krysset är medelvärdet för 8 h sessionstid. 
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Figur 10. RMS i plan mot sessionstid för de fyra undersökta punkterna. 
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Figur 11. RMS i höjd mot sessionstid för de fyra undersökta punkterna. 

F-testet visade att det största antalet signifikanta skillnader för RMS mellan de olika 
sessionstiderna som visas i Figur 10 och Figur 11 finns för SWEPOS Beräkningstjänst, 
vilken har totalt 20 st., TBC mot klass A-stationer har 5 st., TBC mot närmaste 
stationer har 2 st. och för TBC mot VRS saknas signifikanta skillnader helt. Dessutom 
kan konstateras att drygt 2/3 av de signifikanta skillnaderna finns mellan 30 min- och 
de övriga sessionstiderna, t.ex. mellan 30 min och 1 h (Bilaga E.1 och E.2). 

Några av de koordinater som tagits fram av SWEPOS Beräkningstjänst för 2 h 
sessionstid avviker mycket från medelvärdet vid punkten VSTO, som syns i Figur 8 
och Figur 9. De kan inte konstateras vara uteliggare, men är värda att undersökas 
noggrannare eftersom de ligger över två standardosäkerheter från medelvärdet. För 
att granska koordinaternas kvalitet kan därför beräkningstjänstens kvalitetstal och 
gränsvärden (Lantmäteriet, u.å.-a), som listas i Tabell 7 för dessa punkter användas. 
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Om gränsvärdet överskrids, kan det misstänkas att den beräknade koordinatens kva-
litet är lägre. 

Tabell 7. Kvalitetsparametrar från SWEPOS Beräkningstjänst för punkten VSTO. Rad 2–4 visar värdena från 
de tre 2 h-sessioner där resultatet ligger över två standardosäkerheter från medelvärdet. RMS är värdet för 
slutgiltig fixlösning, u0 är viktenhetens standardosäkerhet för inpassningen, ∆elev är skillnaden mellan 10 och 
25 ˚ elevationsgräns och ∆fix är skillnaden mellan fix och flytlösning. Raderna medel och gränsvärde avser 
medeltalet för alla 2 h-sessioner respektive Lantmäteriets (u.å.-a) rekommenderade gränsvärden. 

Avvikelse 
[mm] 

Borttagna 
obs. [%]  

Andel fix 
[%] 

RMS 
[mm] 

u0 
[mm] 

∆elev 
[mm] 

∆fixplan 
[mm] 

∆fixhöjd 

[mm] 
26 (E) 19 4 1,4 11,6 -6 14 28 
22 (N) 20 6 1,4 7,7 44 9 -18 
-53 (H) 11 1 1,4 12,2 0 12 -47 
Medel 4 37 1,0 5,0 4,7 4 3,6 
Gräns-
värde  30 3 10 30   

I Tabell 8 redovisas de beräknade RMS- och osäkerhetsvärdena för respektive metod 
och punkt för alla 2 h-sessioner. Standardosäkerheterna från baslinjeberäkningen i 
TBC är ett medeltal för samtliga beräknade baslinjer för punkten, såsom värdet 
presenteras i programmet. Antalet baslinjer för vilka medeltalet beräknas är 180 per 
punkt för TBC mot närmaste stationer och 252 baslinjer per punk för TBC mot klass 
A. Natten mellan dag 2 och 3 byttes dock mottagarna på Klass A-stationerna i 
Sundsvall och Sveg, vilket gjorde att vissa baslinjer då föll bort eftersom sessionstiden 
blev för kort. Värdet från nätutjämningen är ett medeltal av de standardosäkerheter 
som tas ur diagonalen av varians-kovariansmatrisen för de 12 nätutjämningarna per 
punkt. Med beräknat värde avses den standardosäkerhet som beräknats med Ekvation 
11, också för 12 positioner per punkt. För beräkningen mot VRS i TBC, saknas den 
utjämnade standardosäkerheten, eftersom koordinaten i det fallet kommer från en 
enda baslinje. För SWEPOS Beräkningstjänst, visas endast RMS och den beräknade 
standardosäkerheten, då beräkningstjänsten inte levererar någon standardosäkerhet. 
Tabell 9 redovisar resultatet av F-test mellan de olika beräkningsmetoderna för RMS 
och standardosäkerhet och 2 h sessionstid. Mer resultat från de statistiska testen finns 
i Bilaga E. 
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Tabell 8. Beräknade RMS- och osäkerhetsvärden för 2 h sessionstid. Alla värdet i mm. 

  
Baslinje 

beräkning 
 Nätutjämning  Beräknade värden 

 Punkt u(N,E) u(H)  u(N,E) u(H)  u(N,E) u(H) 
RMS 
(N,E) 

RMS 
(H) 

SB 

BERG       2,4 8,7 7,7 11,6 
FLYG       3,3 5,5 12,5 12,8 
SKUT       6,0 12,0 9,1 18,8 
VSTO       13,4 28,8 13,4 28,7 

            

TBC 
A 

BERG 6,4 21  3,6 10,3  5,1 8,5 7,1 8,3 
FLYG 6,5 22  3,4 9,6  3,4 6,3 11,0 8,4 
SKUT 6,5 22  3,1 8,5  3,5 6,7 6,2 7,9 
VSTO 6,5 21  4,6 13,8  7,2 17,4 10,0 27,4 

            

TBC 
N 

BERG 4,1 16  3,7 7,5  4,9 9,5 7,9 9,1 
FLYG 3,1 13  3,3 7,1  3,2 5,4 10 12 
SKUT 3,5 16  3,1 6,6  5,0 7,9 8,6 8,3 
VSTO 4,0 16  3,8 8,5  6,6 16 8,9 27 

            

TBC 
VRS 

BERG 0,9 1,6     2,6 3,3 5,0 8,8 
FLYG 1,0 2,0     3,4 6,6 4,8 6,3 
SKUT 1,3 2,6     3,5 7,3 4,0 14,3 
VSTO 2,5 4,6     4,8 9,2 12,5 17,1 

Tabell 9. Antal signifikanta skillnader vid F-test av RMS(x) och inom parentes av u(x) för de fyra punkterna 
mellan de olika beräkningsmetoderna och två timmars sessionstid. 

 SB TBC A TBC N TBC VRS 
SB – 2 (4) 1 (4) 4 (7) 

TBC A 2 (4) – 0 (0) 2 (6) 

TBC N 1 (4) 0 (0) – 3 (4) 
TBC VRS 4 (7) 2 (6) 3 (4) – 
Summa 7 (15) 4 (10) 4 (8) 9 (17) 
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Medelavvikelsen från kontrollpunkten redovisas i Tabell 10 och skillnaden mellan 
medelavvikelserna för de olika metoderna redovisas i Tabell 11. Gråmarkerade celler 
indikerar att skillnaden är signifikant enligt T-testet. 

Tabell 10. Medelavvikelser i mm för de fyra testade punkterna vid 2 h sessionstid. Grå celler indikerar signifikanta 
avvikelser enligt T-testet. 

 SB  TBC A  TBC N  TBC VRS 

 N E H  N E H  N E H  N E H 
BERG 6,9 2,5 -8,1  4,0 3,2 -1,6  5,3 3,5 -0,4  -3,1 3,0 -8,2 
FLYG 11,6 3,5 -11,7  9,9 3,3 -5,9  9,7 1,7 -11,0  -1,0 3,4 0,7 
SKUT 7,0 0,4 -14,8  3,4 3,9 -4,5  6,4 3,2 -3,4  0,1 2,2 -12,4 
VSTO 2,4 3,1 -8,0  -6,0 -4,2 21,7  -3,5 -5,1 22,4  -10,1 -5,7 14,6 

Tabell 11. Skillnaden mellan medelavvikelsen i mm för metoderna vid respektive punkt och 2 h sessionstid. Grå 
celler indikerar att skillnaden är signifikant enligt T-testet. 

 SB – TBC A  SB – TBC N  SB – TBC VRS 
 N E H  N E H  N E H 

BERG 2,9 -0,7 -6,5  1,6 -1,0 -7,7  10,0 -0,5 0,2 
FLYG 1,7 0,1 -5,8  1,9 1,7 -0,7  12,6 0,1 -12,4 
SKUT 3,6 -3,5 -10,3  0,6 -2,8 -11,4  6,9 -1,8 -2,4 
VSTO 8,5 7,3 -29,7  6,0 8,1 -30,4  12,5 8,8 -22,6 

            
 TBC A – TBC N  TBC A – TBC VRS  TBC N – TBC VRS 
 N E H  N E H  N E H 

BERG -1,4 -0,3 -1,2  7,1 0,2 6,6  8,5 0,5 7,8 
FLYG 0,2 1,6 5,1  10,9 0,0 -6,6  10,7 -1,7 -11,7 
SKUT -3,0 0,7 -1,1  3,3 1,7 7,9  6,3 1,0 9,0 
VSTO -2,5 0,9 -0,7  4,1 1,5 7,1  6,6 0,7 7,8 
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5 Diskussion 

5.1 Jämförelse av använda metoder 

Det kan konstateras att TBC, med dess nya baslinjemodul, presterar bra i jämförelse 
med SWEPOS Beräkningstjänst. Detta trots att den senare använder Bernese, som är 
en vetenskaplig programvara och representerar den klass av programvaror som idag 
erbjuder bästa möjliga prestanda. TBC är dessutom enkelt att använda och kräver inte 
samma teoretiska kunskaper som de vetenskapliga programvarorna.  

Användarvänligheten är samtidigt TBC:s svaghet. För det första på grund av att an-
vändaren inte på egen hand kan kontrollera hur programmet utför baslinje-
beräkningen, t.ex. om L1 och L2 ska användas separat eller som en linjärkombination, 
eller om och hur jonosfären och troposfären ska modelleras. Den andra nackdelen 
som följer av användarvänligheten, är att de kvalitetsparametrar som programmet 
presenter är mycket begränsade. Om fixlösning uppnåtts för en beräknad baslinje 
presenteras t.ex. endast som ett sant/falsk-värde, inte som en andel, och vad ett sant 
respektive falskt värde innebär förklaras inte för användaren. Förutom om fixlösning 
uppnåtts presenteras vid baslinjeberäkning endast standardosäkerheten för 
fasobservationerna och lägesosäkerheten för den beräknade positionen. Men att end-
ast använda resultatet från enstaka baslinjeberäkningar är givetvis inte att rekommen-
dera och när flera baslinjer beräknas och utjämnas, ges ändå goda möjligheter att upp-
täcka grova fel och uppskatta resultatets osäkerhet i TBC. 

En optimal nätutformning är homogen, vilket betyder att alla baslinjer är ungefär lika 
långa (Lantmäteriet, 2017d). Eftersom baslinjelängderna i det här fallet varierar, blir 
den relativa viktsättningen vid nätutjämningen svårare. Kortare baslinjer får vid 
baslinjeberäkningen en lägre a-priori standardosäkerhet och ges därmed en högre vikt. 
Om en kort baslinje får en allt för hög vikt finns risken att den efter utjämningen 
kommer att sticka ut som en uteliggare trots att den egentligen inte innehåller något 
grovt fel. T.ex. stack baslinjen mellan Gävle och Mårtsbo, som var relativt kort (ca 
11 km), återkommande ut som en uteliggare. Baslinjen mellan Gävle och Mårtsbo har 
en a-priori-standardosäkerheten på 3–4 mm i plan, vilket också är lägre än övriga 
baslinjer. Detta är dock svårt att undvika i TBC, eftersom programmet inte erbjuder 
möjligheten att vikta om enskilda baslinjer. Det enda alternativet som TBC då erbju-
der är att, istället för att använda varians-kovariansmatrisen från baslinjeberäkningen, 
använda en a-priori schablon-osäkerhet som föreslås av Lantmäteriet (2017d). Nack-
delen är att ingen hänsyn då tas till korrelationen mellan X-, Y- och Z-komponenterna 
inom en baslinje. 

När osäkerheterna från nätutjämningen i TBC (tagna från diagonalen av varians-
kovariansmatrisen) jämförs mot de egna standardosäkerheterna (beräknade med Ek-
vation 11) i Tabell 8, kan konstateras att osäkerheterna från nätutjämningen stämmer 
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någorlunda väl överens med de beräknade. De är runt 20 % för låga i plan och lite 
närmare det beräknade värdet i höjd. För TBC mot klass A-stationer är t.o.m. osäker-
heten från utjämningen högre än det beräknade värdet. Alltså verkar omskalningen av 
standardosäkerheterna med Ekvation 8 fungera ganska bra när alla baslinjer, även de 
triviala, tagits med i utjämningen. 

Osäkerheterna från baslinjeberäkningen är också förvånansvärt realistiska. Enligt 
(Lantmäteriet, 2017d) brukar standardosäkerheterna för baslinjerna vara program-
specifikt optimistiska. I t.ex. Leica Geo Office (Leica Geosystems AG, 2014) brukar 
standardosäkerheterna vara betydligt mindre än 1 mm, även för baslinjer som är 100-
tals km långa. I den nya baslinjemodulen i TBC version 4 har förbättringar gjorts för 
att baslinjernas standardosäkerheter ska bli mer realistiska, framförallt tas nu osäker-
heterna från modelleringen av troposfär och jonosfär i beaktande (Blecha, 2018). 
Standardosäkerheterna som presenteras i TBC är 3–7 mm i plan och 13–22 mm i 
höjd, vilket kan betraktas som ganska realistiska genom att jämföra med de egna be-
räknade standardosäkerheterna efter nätutjämningen som ligger på 3–7 mm i plan och 
6–17 mm i höjd. 

Beräkning mot VRS presterar också bra. Metoden är dessutom smidig att använda, i 
och med att endast en baslinje beräknas och att ingen utjämning därmed behövs. En 
nackdel är då att överbestämningar saknas och att resultatet därför blir okontroller-
bart. Det går inte heller att bedöma osäkerheten utan att mäta flera gånger. 

SWEPOS Beräkningstjänst är också lätt att använda och levererar, till skillnad från 
TBC, flera kvalitetsparametrar tillsammans med slutresultatet. Med hjälp av kvalitets-
parametrarna, och de av Lantmäteriet (u.å.-a) rekommenderade gränsvärdena, kan 
användaren upptäcka resultat som möjligen lider av bristande kvalitet. Som syns i 
Tabell 7, har de tre 2 h.sessioner som sticker ut i Figur 8 och Figur 9, kvalitetsvärden 
som både är signifikant lägre än medeltalet för samtliga 2 h-sessioner, och överskrider 
dessutom Lantmäteriets (u.å.-a) gränsvärden. Det kvalitetsvärde som bäst fångar upp 
avvikelserna är andelen fixlösningar. För de övriga kvalitetsvärdena, ligger punkterna 
bara strax över, eller understiger t.o.m. gränsvärdet. Nackdelen med SWEPOS 
Beräkningstjänst, är att metoden är mindre flexibel bl.a. när det kommer till valet av 
referensstationer. 

5.2 Baslinjelängd och sessionstid 

Studiens resultat antyder att betydelsen av baslinjelängden, avtar då sessionstiden 
ökar. Detta syns i Figur 10, där SWEPOS Beräkningstjänst vid 30 min sessionstid för 
punkterna BERG och SKUT har ett relativt högt RMS på runt 3 cm. För dessa punkter 
förbättras RMS i plan när sessionstiden ökar till 1 h. För BERG sjunker även RMS för 
TBC mot klass A-stationer samt för TBC mot närmsta stationer när sessionstiden ökar 
från 30 min till 1 h. När sessionstiden ökar bortom 1 h verkar RMS inte bli bättre för 
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någon metod, förutom för VSTO, den punkt som klassats som svår mätmiljö. För 
VSTO förbättras RMS för SWEPOS Beräkningstjänst ända upp till 4 h sessionstid och 
denna punkt är särskilt känslig i höjdled vid sessionstider under 2 h, som framgår av 
Figur 11. Punkten FLYG uppvisar ingen markant förbättring av RMS oavsett sessions-
tid, vilket kan bero på att dess mätmiljö är närmast perfekt. En annan anledning till 
att RMS inte sjunker är att det finns en systematisk avvikelse. Eftersom systematiska 
avvikelser påverkar RMS skulle det eventuellt varit bättre att använda standard-
osäkerheten för att jämföra de olika sessionstiderna. Standardosäkerheter ska enligt 
Mårtensson, Ågren och Berg (2016) helst beräknas utifrån minst fem mätningar och 
eftersom endast tre sessioner för respektive sessionstid beräknats har det alternativet 
inte använts. 

Att SWEPOS Beräkningstjänst, som använder längre baslinjer, är mer påverkad av 
kortare sessionstider framgår också av att den har överlägset flest antal signifikanta 
skillnader vid F-testet av RMS mellan de olika sessionstiderna. TBC mot klass A-
stationer är dock mindre känslig för kortare sessionstider, trots samma längd på bas-
linjerna. Detta kan bero på att TBC:s möjlighet att uppnå fixlösning är mindre känslig 
för korta sessionstider än Berneses. Att TBC mot VRS presterar så bra kan bero på att 
de mycket korta baslinjerna gör att fixlösning kan uppnås snabbare än för övriga 
metoder. 

Det går dock inte att dra allt för många slutsatser av skillnaderna i sessionstid eftersom 
antalet jämförda koordinater varit för litet. Om beräknat RMS antas vara detsamma 
(vilket det givetvis inte skulle vara), skulle en dubblering av antalet mätningar från tre 
till sex, resultera i en ökning av antalet signifikanta skillnader för RMS från 27 till 69 
st. när det kritiska värdet sjunker. 

Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning, från t.ex. Soler m.fl. (2006) 
och Eckl m.fl. (2002), som har kommit fram till att baslinjelängden, bortsett de allra 
längsta baslinjerna, har mindre betydelse än vad som kan förvänts. Men det är då vik-
tigt att både använda efterberäknad bandata och att sessionstiden hålls tillräckligt lång, 
vilket kan vara ett problem vid mätning i produktion då snabba resultat eftersträvas. 
Om så är fallet kan det därför vara värt att istället beräkna mot närmaste stationer 
oavsett klass. 

5.3 Påverkan av mätmiljö 

Det är tydligt att mätmiljön påverkar standardosäkerheterna och RMS. I Tabell 8 syns 
att de beräknade standardosäkerheterna för samtliga metoder är större för VSTO, 
som hade svår mätmiljö, jämfört med övriga punkter, som hade lätt till normal mät-
miljö. För SWEPOS Beräkningstjänst och anslutning mot VRS i TBC blev även RMS 
större för VSTO. För anslutning mot klass A-stationer samt närmaste stationer i TBC 
blev RMS i höjd större för VSTO, men däremot inte i plan. I Figur 8 och Figur 9 syns 
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också att spridningen är betydligt större för VSTO jämfört med de andra punkterna. 
I Figur 10 och Figur 11 syns att för SWEPOS Beräkningstjänst krävs det längre 
sessionstid innan RMS sjunker för VSTO, jämfört med övriga punkter. Orsaken till 
att standardosäkerhet och RMS blir högre i svår mätmiljö är dels att sikten mot 
satelliterna skyms, vilket minskar tillgången på satelliter och att signalen riskerar att 
helt eller delvis blockeras, dels att risken för flervägsfel ökar då signalen kan reflek-
teras på närliggande objekt. Dessa effekter kunde observeras genom att PDOP gene-
rellt var högre för VSTO, men ännu tydligare i kvalitetsparametrarna från TECQ, där 
framförallt uppskattningen av mängden flervägsfel och periodbortfall stack ut (Bilaga 
D.4). 

Precis som hos Jamieson och Gillins (2018) kan konstateras att mätning i svår miljö 
gynnas av längre sessionstid i högre grad än mätning i lättare miljöer. Detta gäller 
framförallt för SWEPOS Beräkningstjänst, och det vore därför inte orimligt att 
rekommendera längre sessionstider vid svårare mätmiljöer. Snöfallet den andra dagen 
verkar inte ha påverkat mätningarna. 

5.4 Osäkerhet och systematiska effekter 

Om de beräknade standardosäkerheterna och RMS-värdena i Tabell 8 jämförs, fram-
går att RMS generellt är större än osäkerheten. Att så är fallet är inte konstigt eftersom 
RMS innehåller både den slumpmässiga osäkerheten och de systematiska effekterna, 
och den senare kan i vissa fall, t.ex. om en kontrollpunkt deformerats, antas vara 
konstant mellan olika beräkningsmetoder. 

För SWEPOS Beräkningstjänst, TBC mot klass A-stationer samt TBC mot de 5 närm-
aste stationerna syns grafiskt i Figur 8 en systematisk avvikelse i N-led för punkterna 
med lätt mätmiljö (BERG och FLYG) samt normal mätmiljö (SKUT). TBC mot VRS 
däremot, tycks inte ha samma systematiska avvikelse. Medelavvikelsen är signifikant i 
både N- och E-led för dessa tre punkter, förutom för SKUT i E-led beräknad med 
SWEPOS Beräkningstjänst (Tabell 10). För VSTO, som lider av svår mätmiljö, har 
koordinaterna en större spridning vilket gör det svårare att säga något om de systema-
tiska avvikelserna utifrån den grafiska redovisningen, men VRS tycks även i det fallet 
ligga längre söderut jämfört med övriga metoder. När koordinaterna från 2 h-session-
erna jämförs mot medelvärdet för 8 h-sessionerna tycks samma systematiska av-
vikelser finnas även i 8 h-sessionerna. De systematiska avvikelserna verkar alltså inte 
bli mindre när sessionstiden ökar, vilket stärker misstanken om systematiska avvikel-
ser, eftersom dessa inte kan förväntas avta på samma sätt som det slumpmässigt för-
delade bruset när antalet observationer ökar. I höjd ligger SWEPOS Beräkningstjänst 
generellt för lågt, vilket kan ses i Figur 9, medan höjdvärdet för de olika TBC-
varianterna inte uppvisar någon lika tydlig systematik. Det finns enligt Tabell 11 ingen 



34 
 

signifikant skillnad mellan medelavvikelsen för TBC mot klass A- respektive de närm-
aste stationerna, vilket det finns mellan de övriga beräkningsmetoderna. Att det finns 
en systematisk skillnad mellan TBC mot VRS och TBC mot fysiska stationer, trots 
samma programvara, beror troligen på att hanteringen av jonosfärs- och troposfärs-
påverkan i fallet då VRS används flyttas över från TBC till RTK-systemet. De systema-
tiska avvikelserna mellan metoderna i höjd kan troligen förklaras av skillnader i 
troposfärsmodelleringen, eftersom höjden påverkas mest av troposfärens effekter. En 
annan effekt som kan ha en systematisk påverkan är att beräkningstjänsten transfor-
merar från ITRF till SWEREF 99 och använder en landhöjningsmodell. I TBC ansluts 
direkt mot SWEREF 99-koordinater och effekten av landhöjningen antas vara försum-
bar då referensstationerna och den inmätta punkten är utsatta för liknande deformat-
ioner. Om en viss del av avvikelsen från de kända koordinaterna kan förklaras med att 
de fysiska punkterna deformerats är oklart eftersom TBC mot VRS till viss del upp-
visar en annan systematik. 

5.5 Vidare studier 

En möjlighet till vidare studier är att testa att ansluta mot olika antal referensstationer, 
t.ex. tre. Färre stationer ger kortare baslinjer, vilket är att föredra, men ger samtidigt 
färre överbestämningar och kontrollerbarheten blir sämre. För att bestämma det opti-
mala antalet referensstationer skulle en simulering av olika geodetiska nät kunna ut-
föras. Användandet av VRS för efterberäknad statisk mätning skulle också vara intres-
sant att undersöka ytterligare, liksom vilka de bakomliggande orsakerna till den an-
norlunda systematiska effekten som VRS:en uppvisar är och om den är program-
specifik för TBC. Det skulle också vara intressant att se hur avståndet mellan VRS och 
rover påverkar mätningen. 

5.6 Hållbar utveckling och etik 

Positionsbestämning är idag av stor vikt för att möjliggöra en hållbar samhälls-
utveckling, både för privata och offentliga aktörer, liksom för forskningsverksamhet. 
För att positionsbestämning ska kunna göras krävs i grunden anslutning till stabila och 
tillgängliga referenssystem, vilket också betonas av FN (Förenta Nationerna, 2015a). 

De 17 globala målen för hållbar utveckling, av vilka mål 9 (hållbar industri, innovat-
ioner och infrastruktur) och mål 11 (hållbara städer och samhällen) är mest relevanta 
för denna studie, antogs i och med FN-resolutionen om Agenda 2030 (Förenta 
Nationerna, 2015b). Hållbarhetsmålen kan delas in i tre dimensioner: ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet. För ekonomisk hållbarhet spelar positionering en 
viktig roll i flera avseenden, t.ex. för att möjliggöra rationella transporter och byg-
gande. Ett annat exempel är att uppdelningen av marken i fastigheter, där koordinater 
spelar en viktig roll, är en av hörnpelarna i en modern ekonomi då det möjliggör 
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belåning och kapitalisering av marken. Det finns dessutom diskussioner om att i fram-
tiden gå över från fysiskt markerade fastighetsgränser till juridiskt bindande koordi-
nater, vilket ytterligare skulle öka betydelsen av att ansluta till ett stabilt referens-
system. Fastighetssystemet bidrar även till den sociala hållbarheten då det skapar 
trygghet och stabilitet i samhället och värnar om individens rätt till egendom. För att 
samhället ska kunna möta dagens och framtiden miljö- och klimatutmaningar krävs 
forskning och kunskap, och även där används ofta positionsangivelser för att göra mät-
ningar jämförbara över tid och rum, t.ex. för att övervaka förändringar i havsnivån. 

Den etiska aspekt som var relevant för undersökningen var att en av punkterna låg 
inom ett verksamhetsområde. Därför kontaktades ansvarig personal för att få tillåtelse 
att mäta på området på ett sätt som inte störde verksamheten. 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka olika metoder att ansluta GNSS-mätning 
till referenssystemet SWEREF 99. Metoderna som testades bygger på de tjänster som 
lantmäteriet tillhandahåller för efterberäkning av GNSS-data. Studiens resultat tyder 
på att baslinjelängdens betydelse minskar när sessionstiden ökar. Vid kortare sessions-
tider får SWEPOS Beräkningstjänst ett högre RMS än övriga metoder, men för punk-
terna med lätt och normal mätmiljö sjunker RMS och blir i nivå med övriga metoder 
redan efter 1 h sessionstid. För punkterna med lätt till normal mätmiljö syns ingen 
förbättring av RMS bortom 1 h sessionstid. Vid svår mätmiljö förbättras RMS upp till 
4 h sessionstid. Ett rimligt antagande är därför att inte använda SWEPOS Beräknings-
tjänst och istället ansluta mot närmaste stationer, om inte sessionstiden kan göras till-
räckligt lång. Detta stämmer också överens med Lantmäteriets rekommendation av 
minst 2 h sessionstid vid användandet av beräkningstjänsten.  

Mätmiljön har betydelse för både standardosäkerheten och RMS, eftersom sikten mot 
satelliterna skyms och risken för flervägsfel ökar när mätmiljön är svår. Standard-
osäkerheten är genomgående större vid svår mätmiljö än vid lätt eller normal mät-
miljö. RMS är större för svår mätmiljö i alla fall utom i plan för anslutning mot klass 
A-stationer samt anslutning mot närmaste stationer i TBC. 

Signifikanta skillnader mellan de olika metodernas medelavvikelser kunde påvisas, vil-
ket innebär att det finns systematiska avvikelser mellan metoderna. Storleken på av-
vikelserna låg i snitt på eller under 1 cm i plan, men kunde uppgå till 3 cm i höjd. 
Dessa avvikelser kan bero på skillnader i troposfärsmodellering mellan metoderna och 
på att SWEPOS Beräkningstjänst transformerar ITRF- till SWEREF 99-koordinater 
och påför en landhöjningsmodell. De systematiska avvikelserna verkar inte avta när 
sessionstiden ökar. Detta stärker misstanken om systematiska avvikelser, eftersom 
dessa inte kan förväntas avta på samma sätt som det slumpmässigt fördelade bruset 
när antalet observationer ökar.
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A1 

Bilaga A. Kända koordinater 

A 1. Koordinater för använda kontrollpunkter. 

Namn 
SWEREF 99 geocentriska koordinater [m] 

X Y Z 
Skutskär (SKUT) 6723694,651 201521,485 11,72 
Gävle-Sandvikens flygplats (FLYG) 6721538,959 174488,020 67,933 
Berg (BERG) 6757573,231 178376,150 16,78 
V om Storvadsbro (VSTO) 6754661,110 177359,568 47,773 

A 2. Koordinater för använda SWEPOS-stationer. 

 SWEREF 99 geocentriska koordinater [m] 

SWEPOS-station X Y Z 
Gävle 2993600,3104 922803,8856 5537281,7823 

Hållnäs 2993458,0464 965709,0496 5530070,5046 
Hedesunda 3020845,8068 924162,5822 5522400,7633 

Leksand 3022573,1895 802945,6371 5540683,9572 
Lovö 3104219,4522 998383,9811 5463290,5060 

Mårtsbo 2998189,7120 931451,5880 5533398,4714 
Ockelbo 2979384,2794 894802,7704 5549526,8167 
Sandarne 2937426,2728 906696,5633 5569709,9030 
Storvik 3009469,5751 894284,8580 5533454,7336 

Sundsvall 2838909,9319 903822,0446 5620660,2014 
Sveg 2902495,1077 761455,7929 5609859,6863 

Uppsala 3060037,9779 970122,8312 5492999,2166 
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Bilaga B. Information om fältarbetet 
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C1 

Bilaga C. Satellittillgång och jonosfärspåverkan 

 
C 1. GDOP, TDOP, PDOP, HDOP och VDOP 2019-04-04 08:00-20:00 UTC 

 
C 2. Elevationsvinkel 2019-04-04 08:00-20:00 UTC 

 
C 3. Jonosfärsförhållanden 2019-04-04 08:00-20:00 UTC 

 
C 4. Antal satelliter 2019-04-04 08:00-20:00 UTC 



 

C2 

 
C 5. Synlighet 2019-04-04 08:00-20:00 UTC 

 
C 6. GDOP, TDOP, PDOP, HDOP och VDOP 2019-04-04 16:50 UTC-2019-04-05 04:50 UTC 

 
C 7. Elevationsvinkel 2019-04-04 16:50 UTC-2019-04-05 04:50 UTC 

 
C 8. Jonosfärsförhållanden 2019-04-04 16:50 UTC-2019-04-05 04:50 UTC 



 

C3 

 
C 9. Antal satelliter 2019-04-04 16:50 UTC-2019-04-05 04:50 UTC 

 
C 10. Synlighet 2019-04-04 16:50 UTC-2019-04-05 04:50 UTC 

 
C 11. GDOP, TDOP, PDOP, HDOP och VDOP 2019-04-05 05:00-17:00 UTC 

 
C 12. Elevationsvinkel 2019-04-05 05:00-17:00 UTC 



 

C4 

 
C 13. Jonosfärsförhållanden 2019-04-05 05:00-17:00 UTC 

 
C 14. Antal satelliter 2019-04-05 05:00-17:00 UTC 

 
C 15. Synlighet 2019-04-05 05:00-17:00 UTC 

 



 

C5 

 
C 16. Skyplot 2019-04-04 00:00-23:59 

 

 

C 17. Skyplot 2019-04-05 00:00-23:59



 

D1 

Bilaga D. Beräkningsresultat 

D 1. Sammanställning av baslinjeberäkning i TBC mot klass A-stationer. u är lägesosäkerhet för beräknade 
koordinater och RMS är i det här fallet (som rapporteras i TBC) standardosäkerheten för fasobservationerna. 
Raderna är medelvärden för alla baslinjer för respektive sessionstid. 

Punkt Tid [h] 
u(N,E) 
[mm] 

u(H) 
[mm] 

RMS 
[mm] 

Max 
PDOP 

Max antal 
samtidiga 
satelliter 

BERG 

0,5 5,7 19 14 1,6 14 
1 5,1 18 15 1,8 15 
2 6,4 21 15 1,7 16 
4 6,4 22 17 1,8 16 
8 5,4 18 18 1,9 17 

       

FLYG 

0,5 5,1 19 16 1,6 15 
1 4,1 16 15 1,7 15 
2 6,5 22 15 1,7 16 
4 6,1 22 15 1,8 17 
8 5,4 18 16 1,9 17 

       

SKUT 

0,5 6,7 19 17 1,6 13 
1 5,4 17 15 1,6 14 
2 6,5 22 15 1,8 16 
4 6,2 23 15 1,9 16 
8 5,4 19 16 1,9 17 

       

VSTO 

0,5 8,4 26 22 1,9 14 
1 5,9 18 16 1,9 14 
2 6,5 21 17 1,8 15 
4 6,6 23 17 2,1 16 
8 5,9 20 18 2,1 16 

  



 

D2 

D 2. Sammanställning av baslinjeberäkning i TBC mot klass B-stationer. u är lägesosäkerhet för beräknade 
koordinater och RMS är i det här fallet (som rapporteras i TBC) standardosäkerheten för fasobservationerna. 
Raderna är medelvärden för alla baslinjer för respektive sessionstid. 

Punkt Tid [h] 
u(N,E) 
[mm] 

u(H) 
[mm] 

RMS 
[mm] 

Max 
PDOP 

Max antal 
samtidiga 
satelliter 

BERG 

0,5 5,2 20 14 1,5 15 
1 3,4 15 14 1,7 16 
2 4,1 16 14 1,6 17 
4 4,1 17 14 1,7 17 
8 3,5 14 15 1,7 18 

       

FLYG 

0,5 3,6 15 14 1,5 15 
1 2,4 12 13 1,6 16 
2 3,1 13 14 1,6 17 
4 3,0 14 15 1,7 17 
8 2,8 12 14 1,8 18 

       

SKUT 

0,5 4,6 22 13 1,6 15 
1 3,0 14 13 1,6 15 
2 3,5 16 14 1,7 17 
4 3,3 17 13 1,8 17 
8 2,9 13 14 1,9 17 

       

VSTO 

0,5 5,1 18 16 1,9 14 
1 3,7 15 17 1,8 15 
2 4,0 16 16 1,8 16 
4 4,0 17 16 2,0 17 
8 3,7 15 16 2,1 17 

  



 

D3 

D 3. Sammanställning av baslinjeberäkning i TBC mot VRS. u är lägesosäkerhet för beräknade koordinater och 
RMS är i det här fallet (som rapporteras i TBC) standardosäkerheten för fasobservationerna. Raderna är 
medelvärden för alla baslinjer för respektive sessionstid. 

Punkt Tid [h] 
u(N,E) 
[mm] 

u(H) 
[mm] 

RMS 
[mm] 

Max 
PDOP 

Max antal 
samtidiga 
satelliter 

BERG 

0,5 1,8 2,8 12,2 1,5 14 
1 1,1 1,9 13,0 1,8 15 
2 0,9 1,6 9,9 1,7 16 
4 1,1 2,1 12,7 1,8 17 
8 1,2 2,3 11,4 1,8 17 

       

FLYG 

0,5 1,1 2,2 10,4 1,6 15 
1 0,8 1,7 11,4 1,7 16 
2 1,0 2,0 11,7 1,7 16 
4 1,2 2,3 14,0 1,9 17 
8 1,5 2,9 14,2 1,9 17 

       

SKUT 

0,5 1,8 3,2 10,6 1,6 12 
1 1,3 2,2 11,8 1,6 13 
2 1,3 2,6 11,9 2,0 15 
4 1,3 2,6 12,3 2,1 15 
8 1,7 3,3 13,8 2,4 16 

       

VSTO 

0,5 2,8 5,2 22,2 2,3 15 
1 2,3 4,1 22,5 2,4 14 
2 2,5 4,6 20,7 2,2 14 
4 2,4 4,7 20,4 2,6 15 
8 3,9 7,1 27,5 2,7 16 

 



 

D4 

D 4. Sammanställning av kvalitetsparametrar från TECQ. Raderna är medelvärden för alla RINEX-filer för 
respektive sessionstid. 

Punkt Tid [h] SNR L1 SNR L2 Obs [%] MP1 MP2 Obs/slips 

BERG 

0,5 7,96 6,41 95 0,05 0,06 729,0 
1 7,96 6,39 94 0,07 0,08 998,0 
2 7,94 6,35 95 0,08 0,10 654,0 
4 7,95 6,39 94 0,09 0,10 511,3 
8 7,94 6,35 95 0,10 0,12 301,7 

        

FLYG 

0,5 8,00 6,30 95 0,06 0,08 760,7 
1 7,95 6,29 95 0,07 0,09 661,3 
2 7,99 6,37 95 0,07 0,09 2 038,3 
4 7,90 6,41 95 0,10 0,10 925,7 
8 7,92 6,46 94 0,09 0,11 1 156,7 

        

SKUT 

0,5 7,81 6,50 92 0,10 0,10 176,7 
1 7,64 6,36 89 0,17 0,15 90,0 
2 7,56 6,40 89 0,23 0,22 93,8 
4 7,90 6,41 95 0,10 0,10 925,7 
8 7,92 6,46 94 0,09 0,11 1 156,7 

        

VSTO 

0,5 7,16 5,67 86 0,41 0,64 19,3 
1 7,14 5,65 85 0,51 0,72 20,0 
2 7,25 5,73 87 0,81 0,74 21,1 
4 7,23 5,71 87 0,93 0,95 22,7 
8 7,22 5,73 87 1,13 0,89 20,0 

 

 



 

D5 

D 5. Resultat från nätutjämning i TBC med baslinjer mot klass A-stationer. Raderna är medelvärden för alla 
beräknade positioner för respektive sessionstid. Där osäkerheter saknas har nätutjämning inte gått att utföra på 
grund av för få baslinjer. 

Punkt Tid [h] 
u(N,E) 
[mm] 

u(H) 
[mm] 

RMS(N,E) 
[mm] 

RMS(H) 
[mm] 

Bort-
plockade 
baslinjer 

BERG 

0,5 – – 13 33 0 
1 6,1 17,8 6,3 5,5 0 
2 3,8 11,8 9,2 10 0 
4 3,4 9,9 7,9 4,6 0 
8 4,3 12,9 5,8 1,9 0 

       

FLYG 

0,5 5,0 10,2 12 19 0 
1 5,6 15,9 9,0 9,7 1 
2 3,8 11,5 10 3,7 1 
4 3,4 9,9 10 8,1 0 
8 3,6 10,2 10 5,7 0 

       

SKUT 

0,5 7,4 104,7 6,4 116 0 
1 5,9 16,2 5,5 19 0 
2 2,9 7,9 5,0 9,1 0 
4 3,0 8,3 5,7 7,4 0 
8 3,9 12,2 5,3 8,5 1 

       

VSTO 

0,5 8,7 31,3 12 43 0 
1 8,5 24,5 19 33 2 
2 5,0 16,0 10 29 0 
4 4,3 13,5 8,1 9,6 0 
8 4,6 14,2 10 18 0 

 



 

D6 

D 6. Resultat från nätutjämning i TBC med baslinjer mot klass B-stationer. Raderna är medelvärden för alla 
beräknade positioner för respektive sessionstid. 

Punkt Tid [h] 
u(N,E) 
[mm] 

u(H) 
[mm] 

RMS(N,E) 
[mm] 

RMS(H) 
[mm] 

Bort-
plockade 
baslinjer 

BERG 

0,5 5,4 11,5 14 7,9 0 
1 4,6 11,4 8,2 10 2 
2 3,4 7,1 10 14 1 
4 3,0 4,8 9,4 6,2 3 
8 3,2 5,2 6,7 1,9 3 

       

FLYG 

0,5 3,8 7,4 11 19 0 
1 3,4 7,9 9,6 11 0 
2 3,2 7,4 9,2 12 0 
4 3,3 7,4 11 15 1 
8 3,2 6,1 11 9,0 1 

       

SKUT 

0,5 4,0 7,8 5,9 19 0 
1 3,8 9,1 7,9 12 1 
2 2,7 5,0 9,0 5,2 3 
4 2,6 4,7 7,7 8,4 4 
8 1,7 4,4 8,9 5,0 2 

       

VSTO 

0,5 6,8 15,6 12 31 2 
1 6,1 18,4 12 38 1 
2 3,5 8,1 6,3 20 1 
4 3,4 7,6 6,6 12 1 
8 3,1 6,0 6,1 18 3 

 



 

D7 

D 7. Resultat från beräkningar med VRS. Raderna är medelvärden för alla beräknade positioner för respektive 
sessionstid. 

Punkt Tid [h] u(N,E) [mm] u(H) [mm] RMS(N,E) [mm] RMS(H) [mm] 

BERG 

0,5 1,8 2,8 7,1 16 
1 1,1 1,9 3,7 14 
2 1,0 2,0 4,5 12 
4 1,1 2,1 4,6 8,7 
8 1,2 2,3 5,1 8,3 

      

FLYG 

0,5 1,1 2,2 4,7 3,1 
1 0,8 1,7 5,0 5,9 
2 1,1 2,2 6,3 7,2 
4 1,2 2,3 4,8 5,7 
8 1,5 2,9 4,0 4,8 

      

SKUT 

0,5 1,8 3,2 3,3 19 
1 1,3 2,2 3,0 19 
2 1,3 2,5 2,3 16 
4 1,3 2,6 1,5 15 
8 1,7 3,3 2,4 9,8 

      

VSTO 

0,5 2,8 5,2 14 20 
1 2,3 4,1 13 11 
2 2,6 5,1 11 14 
4 2,4 4,7 11 14 
8 3,9 7,1 11 17 

 



 

D8 

D 8. Resultat från SWEPOS Beräkningstjänst. Raderna är medelvärden för alla beräknade positioner för respektive 
sessionstid. 

Punkt Tid [h] RMS(N,E) [mm] RMS(H) [mm] 

BERG 

0,5 30 16 
1 7,9 7,4 
2 6,6 8,8 
4 8,0 9,2 
8 8,2 7,5 

    

FLYG 

0,5 10 16 
1 11 13 
2 11 13 
4 12 15 
8 13 15 

    

SKUT 

0,5 32 35 
1 6,7 15 
2 5,9 14 
4 7,1 20 
8 9,8 17 

    

VSTO 

0,5 69 143 
1 72 141 
2 17 37 
4 10 18 
8 4,8 3,6 



 

E1 

Bilaga E. Statistiska resultat 

E 1. F-test av RMS mellan metoder för respektive sessionstid. Grå celler indikerar signifikanta skillnader. 

Punkt Tid 
SB –  

TBC A 
 SB –  

TBC N 
SB – TBC 

VRS 
TBC A – 
TBC N 

TBC A – 
TBC VRS 

 TBC N – 
TBC VRS 

N E H  N E H  N E H  N E H  N E H  N E H 

BERG 

30 1,5 50 4,2  1,4 27 4,3  5,3 107 1,0  1,1 1,8 18  3,6 2,1 4,2  3,8 3,9 4,3 
60 2,5 4,5 1,8  1,0 2,9 2,0  8,7 2,0 3,5  2,5 1,5 3,6  3,4 2,2 6,3  8,5 1,5 1,7 

120 1,4 4,1 1,3  2,0 4,2 2,5  3,1 1,1 1,8  1,4 1,0 1,9  4,4 3,8 1,4  6,1 3,9 1,3 
240 1,4 3,5 4,0  1,1 4,1 2,2  4,4 1,2 1,1  1,6 1,2 1,8  3,1 2,8 3,6  4,8 3,3 2,0 
480 3,6 2,1 15  1,8 1,6 16  4,2 1,4 1,2  2,0 1,3 1,1  1,2 1,5 18  2,3 1,1 20 
alla 1,6 6,5 2,4  1,1 6,2 1,3  5,0 16 1,4  1,4 1,1 3,2  3,2 2,5 1,7  4,4 2,6 1,9 

 
           

FLYG 

30 1,7 2,0 1,4  1,5 2,0 1,4  5,8 2,8 28  1,1 1,0 1,0  10 1,4 38  8,9 1,4 39 
60 1,4 1,4 1,7  1,1 3,1 1,4  7,0 2,0 4,6  1,3 2,2 1,2  5,0 1,4 2,7  6,4 1,5 3,3 

120 1,3 1,4 12  1,5 1,7 1,2  4,9 1,7 3,2  1,2 2,5 11  3,8 1,2 3,8  3,2 2,9 2,8 
240 1,4 1,1 3,6  1,2 2,2 1,1  11 1,0 7,2  1,2 2,0 3,2  8,2 1,0 2,0  9,6 2,1 6,4 
480 1,8 1,0 6,5  1,6 2,7 2,6  31 1,4 9,0  1,2 2,8 2,5  17 1,4 1,4  20 2,0 3,5 
alla 1,2 1,2 1,8  1,2 2,3 1,1  8,6 1,5 6,8  1,0 1,9 1,6  7,0 1,2 3,7  7,3 1,6 6,1 

 
           

SKUT 

30 7,9 124 11  8,2 457 3,5  36 218 3,2  1,0 3,7 39  4,5 1,8 37  4,4 2,1 1,1 
60 2,2 3,8 1,6  1,3 3,0 1,6  7,8 1,2 1,6  2,9 1,3 2,5  3,6 3,2 1,0  10 2,5 2,6 

120 2,4 2,5 2,5  2,3 2,7 7,7  8,7 2,6 1,2  5,5 1,1 3,1  3,6 6,4 3,0  20 6,8 9,3 
240 2,6 5,6 7,6  1,1 1,8 5,9  52 1,9 1,9  2,9 3,1 1,3  21 11 4,0  59 3,5 3,1 
480 4,3 2,7 3,8  1,4 4,8 11  89 1,2 2,9  3,1 1,8 2,9  21 2,2 1,3  64 4,0 3,8 
alla 4,6 17 6,3  1,8 23 3,7  25 62 1,7  2,6 1,4 23  5,4 3,7 11  14 2,7 2,1 

 
           

VSTO 

30 308 23 11  23 45 22  10 80 53  14 1,9 2,0  30 3,4 4,9  2,2 1,8 2,5 
60 4,2 257 18  11 2k 14  11 16 157  2,5 9,4 1,3  2,6 1,6 8,8  1,0 15 11 

120 2,2 27 1,6  1,3 34 3,3  1,8 7,4 6,5  2,8 1,3 2,1  1,2 3,7 4,0  2,3 4,6 1,9 
240 1,1 8,1 3,5  1,8 7,1 2,4  1,3 1,0 1,7  1,6 1,2 1,5  1,5 8,4 2,1  2,3 7,3 1,4 
480 4,4 6,6 23  1,1 5,8 25  5,3 2,7 21  4,2 1,1 1,1  1,2 2,5 1,1  5,0 2,2 1,2 
alla 5,6 40 9,9  11 72 13  5,7 51 35  1,9 1,8 1,3  1,0 1,3 3,6  1,9 1,4 2,7 

 



 

E2 

E 2. F-test av RMS mellan sessionstider. Grå celler indikerar signifikanta skillnader. 

Punkt Tid 
SB  TBC A  TBC N  TBC VRS 

N E H  N E H  N E H  N E H 

BERG 

30-60 4,1 176,7 4,9  6,9 1,3 37,6  3,0 2,2 1,7  6,6 1,2 1,4 
30-120 6,8 76,2 3,5  3,2 2,7 11,2  2,5 1,5 3,1  3,9 1,5 1,9 
30-240 4,1 102,1 3,2  4,0 1,7 53,3  2,7 1,1 1,6  3,4 1,3 3,5 
30-480 4,1 74,2 4,8  9,9 1,4 297,0  5,3 1,7 17,4  3,2 2,0 3,9 
60-120 1,7 2,3 1,4  2,2 2,1 3,4  1,2 3,3 1,8  1,7 1,3 1,3 
60-240 1,0 1,7 1,5  1,7 1,4 1,4  1,1 2,4 2,8  1,9 1,1 2,5 
60-480 1,0 2,4 1,0  1,4 1,1 7,9  1,8 1,3 30,2  2,1 1,6 2,7 

120-240 1,6 1,3 1,1  1,3 1,6 4,8  1,1 1,4 4,9  1,2 1,2 1,9 
120-480 1,7 1,0 1,4  3,1 1,9 26,5  2,2 2,6 53,1  1,2 1,3 2,0 
240-480 1,0 1,4 1,5  2,5 1,2 5,6  2,0 1,9 10,9  1,1 1,5 1,1 

       

FLYG 

30-60 1,3 1,1 1,7  1,9 1,2 3,9  1,3 1,8 3,4  1,1 1,2 3,6 
30-120 1,7 3,1 1,6  1,3 1,1 26,3  1,4 2,7 2,6  2,0 1,5 5,5 
30-240 1,8 2,2 1,1  1,3 1,2 5,5  1,0 2,3 1,8  1,1 1,3 3,4 
30-480 2,3 1,8 1,3  1,4 1,1 11,1  1,1 2,4 4,6  2,3 1,2 2,4 
60-120 1,3 2,7 1,1  1,5 1,3 6,8  1,1 1,5 1,3  1,9 1,3 1,5 
60-240 1,4 1,9 1,5  1,5 1,4 1,4  1,3 1,3 1,9  1,1 1,0 1,0 
60-480 1,8 1,6 1,3  1,4 1,1 2,9  1,2 1,4 1,4  2,5 1,1 1,5 

120-240 1,1 1,4 1,4  1,0 1,1 4,8  1,4 1,1 1,4  2,1 1,2 1,6 
120-480 1,3 1,7 1,3  1,1 1,3 2,4  1,3 1,1 1,8  4,7 1,3 2,2 
240-480 1,3 1,2 1,1  1,1 1,3 2,0  1,1 1,0 2,6  2,2 1,1 1,4 

       

SKUT 

30-60 6,6 273,3 5,2  1,8 1,7 38,0  1,6 5,1 2,4  1,4 1,0 1,0 
30-120 9,2 161,9 5,9  2,8 1,9 163,1  2,0 7,6 12,9  2,2 1,9 1,5 
30-240 5,7 310,3 2,9  1,9 2,2 247,7  1,6 2,6 4,9  8,4 2,7 1,7 
30-480 2,9 357,8 4,4  1,6 1,1 188,2  2,1 6,1 13,6  7,2 1,3 3,9 
60-120 1,4 1,7 1,1  1,5 1,1 4,3  1,2 1,5 5,4  1,6 1,8 1,5 
60-240 1,1 1,1 1,8  1,0 1,3 6,5  1,0 1,9 2,0  5,8 2,7 1,7 
60-480 2,3 1,3 1,2  1,2 1,8 5,0  1,3 1,2 5,7  5,0 1,3 3,9 

120-240 1,6 1,9 2,0  1,5 1,1 1,5  1,3 2,9 2,6  3,8 1,4 1,1 
120-480 3,2 2,2 1,3  1,8 2,0 1,2  1,0 1,2 1,1  3,2 1,4 2,6 
240-480 2,0 1,2 1,5  1,2 2,3 1,3  1,3 2,3 2,8  1,2 2,0 2,3 

       

VSTO 
 

30-60 1,2 1,3 1,0  60,7 8,7 1,7  1,8 43,3 1,5  1,3 1,6 3,0 
30-120 42,0 11,6 15,1  16,3 13,5 2,2  2,3 9,0 2,3  2,2 1,1 1,8 
30-240 24,8 89,4 62,5  11,0 31,0 20,2  2,0 14,2 6,8  1,8 1,1 2,0 
30-480 84,6 1081 1543  16,0 7,0 6,1  3,6 4,2 2,9  1,5 5,1 1,4 
60-120 35,0 14,6 14,7  3,7 1,6 1,3  4,1 4,8 3,5  1,8 1,5 1,6 
60-240 20,6 112,3 60,8  5,5 3,6 12,0  3,5 3,0 10,3  1,5 1,5 1,5 
60-480 70,4 1357 1500  3,8 1,2 3,6  6,3 10,4 4,3  1,2 3,2 2,2 

120-240 1,7 7,7 4,1  1,5 2,3 9,1  1,2 1,6 3,0  1,2 1,0 1,1 
120-480 2,0 93,2 102,2  1,0 1,9 2,8  1,5 2,2 1,3  1,4 4,7 1,3 
240-480 3,4 12,1 24,7  1,5 4,4 3,3  1,8 3,4 2,4  1,2 4,7 1,5 

 



 

E3 

E 3. Statistiska tester mellan metoder för 2 timmars sessionstid. �̅� är medelavvikelsen. Grå celler indikerar 
signifikanta skillnader. 

   T-test av 𝜟𝟏 𝜟𝟐  F-test av 
RMS(x) 

 F-test av u(x) 

Jämförda 
metoder 

Punkt  N E H  N E H  N E H 

SB – 
TBC A 

BERG  2,1 -0,9 -1,8  1,6 2,4 1,9  3,8 8,1 1,0 
FLYG  1,5 0,1 -2,6  1,4 1,1 2,3  2,0 1,9 1,7 
SKUT  2,1 -3,4 -2,6  4,0 2,7 5,7  3,7 1,6 3,2 
VSTO  2,8 2,3 -3,1  1,2 2,7 1,1  2,7 4,6 2,8 

       

SB – 
TBC N 

BERG  1,2 -1,2 -2,1  1,2 2,9 1,6  3,1 9,4 1,2 
FLYG  1,7 2,2 -0,3  1,4 2,3 1,1  1,5 1,1 1,3 
SKUT  0,3 -2,5 -2,7  1,3 2,4 5,2  1,6 1,0 2,3 
VSTO  2,0 2,6 -3,2  2,4 2,2 1,1  3,5 4,6 3,2 

       

SB – 
TBC VRS 

BERG  12,3 -0,9 0,1  4,2 1,8 1,7  1,7 4,2 6,9 
FLYG  9,7 0,1 -5,3  13,3 1,3 4,1  1,1 4,7 1,9 
SKUT  4,3 -1,5 -0,6  38,3 2,0 1,7  13,3 1,3 2,7 
VSTO  4,6 2,9 -2,6  1,4 2,2 2,8  9,5 6,9 9,9 

       

TBC A –  
TBC N 

BERG  -0,8 -0,3 -0,3  1,3 1,2 1,2  1,2 1,2 1,3 
FLYG  0,2 1,7 2,1  1,0 2,6 2,1  1,3 1,6 1,3 
SKUT  -2,0 0,7 -0,4  3,0 1,1 1,1  2,2 1,6 1,4 
VSTO  -1,2 0,5 -0,1  1,9 1,2 1,0  1,3 1,0 1,2 

       

TBC A – 
TBC VRS 

BERG  5,2 0,2 2,5  2,6 1,4 1,1  6,3 1,9 6,6 
FLYG  9,6 -0,1 -2,5  9,7 1,4 1,8  2,2 8,9 1,1 
SKUT  3,7 1,5 2,8  9,6 1,4 3,3  3,6 2,1 1,2 
VSTO  2,3 0,9 1,3  1,7 1,2 2,6  3,5 1,5 3,6 

       

TBC N –  
TBC VRS 

 

BERG  6,8 0,5 2,7  3,4 1,6 1,1  5,1 2,2 8,2 
FLYG  9,0 -2,6 -4,8  9,4 1,8 3,7  1,7 5,4 1,5 
SKUT  4,7 0,7 2,9  28,8 1,2 3,0  8,1 1,3 1,2 
VSTO  4,1 0,4 1,5  3,3 1,0 2,6  2,7 1,5 3,1 

 


