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 I 

Förord 
Detta examensarbete avslutar tre års spännande och utmanande studier på 

Lantmätarprogrammet (teknisk inriktning) vid Högskolan i Gävle. Vi önskar tillägna några 

personer som varit extra hjälpsamma under arbetets gång ett stort tack. Mohammad 

Bagherbandi, vår handledare på högskolan, som har varit väldigt tillmötesgående och snabbt 

kunnat assistera vid behov. Stig-Göran Mårtensson, också vid högskolan, som bidrog med bra 

idéer och rekommendationer kring valet av metod i ett tidigt skede. Christina Lilje, Kent 

Ohlsson och Martin Lidberg, på Lantmäteriets geodesienhet i Gävle för bra assistans kring 

analysmetod, beräkningar och hantering av resultatet. Ett särskilt tack riktas till Kent som 

hjälpte till med konvertering av indata och programmering av script. 

 

Gävle, maj 2015 

Tony Cederström och Henrik Lysén 

 

 

  



 

 II 

Sammanfattning 
En förtätning av Sveriges fasta referensnät SWEPOS® pågår för närvarande. De fasta 

referensstationerna i SWEPOS-nätet delas in i klass A och B med huvudsaklig skillnad i 

montering/placering av antenner och fästen. Under installationerna förankras klass A-

stationerna i berggrund medan klass B-stationerna monteras direkt på allmänna byggnader och 

anläggningar. Förtätningen sker primärt med B-stationer vilket innebär att SWEPOS-nätet 

består av dessa till ca 90 %. Förtätningen görs för att minska mätosäkerheten vid relativa 

mätningsmetoder som exempelvis NRTK (Network Real Time Kinematic). NRTK är den mest 

efterfrågade metoden idag och det finns ett behov från SWEPOS-användare att minska 

mätosäkerheten med NRTK. Eftersom förtätningen beräknas vara färdig under 2016 undersöks 

nu alternativa sätt att minska mätosäkerheten ytterligare med NRTK. Det här examensarbetet 

fungerar som en del i dessa undersökningar. Av den anledningen har det undersökts om 

positionsvariationer i B-klassade SWEPOS-stationer går att koppla till säsong (tid på året) eller 

montering/placering av antenn och fäste (monument). Med Fourier-analys av 

stationsobservationsdata (tidsserier) identifierades amplitudvärden hos periodiska funktioner 

som hade ett års våglängd. Värdena omberäknades i Excel vilket gav positionsvariationer i form 

av radiella amplituder (totala amplituder). Lantmäteriet förväntade att mellan 10-20 % av 

stationerna skulle ha höga totala amplituder, över 2 σ från stationsmedelvärden, i höjd eller 

plan. Därmed var en målsättning att undersöka denna förväntning. Ytterligare en målsättning 

var att undersöka om det fanns en tydlig “vintereffekt” inom SWEPOS.  Det vill säga om 

perioder med snö påverkar stationernas mätningar negativt eller inte.  Denna målsättning 

testades genom nollhypotesen: ”Det är högre total amplitud under snöperioden än under den 

snöfria perioden.”. Den tredje och sista målsättningen var att hitta ett förhållande mellan höga 

totala amplituder (höjd respektive plan) och monumentets montering/placering. Tidsserieanalys 

utfördes i programmet Tsview och dagliga koordinatobservationer från 217 B-klassade stationer 

analyserades. Efter bearbetning i Excel av utdatat från Tsview erhölls resultat. Totalt hade ca 18 

% av stationerna höga positionsvariationer, i antingen höjd eller plan, vilket motsvarade 

förväntningen. Hypotesprövningen visade att det finns en signifikant “vintereffekt” men att den 

är begränsad till individuella stationer och vanligare i norra Sverige. Gällande 

positionsvariationer och montering/placering av antenn och fäste var det endast en klass som 

avvek nämnvärt. Denna var ”Taknock” och innebar att stationer som hade antennen och fästet 

placerade vid taknocken på en byggnad, hade högre positionsvariation (plan) i form av total 

amplitud.  

 
Nyckelord 
NRTK, SWEPOS, positionsvariation, säsong, tidsserieanalys, Tsview.  
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Abstract 
A densification of the Swedish national reference network SWEPOS® is currently underway. 

The permanent reference stations in the SWEPOS network is divided into Class A and B with 

the main difference in the installation/placement of the antennas and mounts. During 

installations the class A stations is anchored in bedrock while the class B stations are placed 

directly on public buildings and facilities. The densification is done primarily with Class B 

reference stations, which means that the network consists of these to about 90 %.  The reason 

for the densification is to reduce the uncertainty in relative measurement on methods like NRTK 

(Network Real Time Kinematic). NRTK is the most requested method today and there is a need 

from SWEPOS users to reduce the measurement uncertainty on NRTK. Since the densifications 

is expected to be completed in 2016 there are now alternative ways investigated to reduce the 

uncertainty further with NRTK. This thesis works as part of these investigations. For this 

reason, it has been investigated if positional variation in the Class B SWEPOS stations can be 

linked to season (time of the year) or installation/placement of the antenna and the mount 

(monument). With Fourier analysis on station observation data (time series) amplitude values 

from periodic functions, with wavelength of one year, were identified. The values were   

recalculated in Excel, resulting in positional variations in the form of radial amplitudes (total 

amplitudes).  Lantmäteriet expected that between 10-20 % of the stations would have high total 

amplitudes, over 2 σ from all stations average, in height or horizontal. Thus was an objective to 

examine this expectation. Another objective was to investigate whether there is a clear "winter 

effect” within SWEPOS. That is, if the periods of snow affects station measurements negatively 

or not. This objective was tested with the null hypothesis: "There is higher total amplitude 

during snow period than during the snow free period.”. The third and last goal was to find a 

relationship between high total amplitudes (height and horizontal) and installation/position of 

the monument. Time series analysis was made in the program Tsview and daily coordinate 

observations from 217 Class B stations were analyzed. After processing the output data from 

Tsview in Excel, results were obtained. In total, approximately 18 % of the stations had high 

positional variations, in either height or horizontal, which were in line with the expectation. The 

test of the null hypothesis showed that there is a significant "winter effect" but it is limited to 

individual stations and more common in the northern parts of Sweden. Regarding the positional 

variations and installation/placement of the antennas and the mounts it was only one class that 

differed substantially. This was "Taknock" and implied that stations that had the antenna and 

mount located at the ridge of the roof of a building, had a higher positional variation 

(horizontal) in the form of total amplitude. 

Keyword 
NRTK, SWEPOS, positional variation, season, time series analysis, Tsview.  
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1 Introduktion 
Förtydligande 

I detta examensarbete kommer termer från den internationellt tillämpade guiden GUM (Guide to 

the expression of Uncertainty in Measurement) att användas. Det innebär att traditionella termer 

som “noggrannhet” samt “precision” ersätts av “mätosäkerhet” och termen “standardavvikelse” 

ersätts av “standardosäkerhet” (JCGM 100:2008, 2010). De normalfördelade 

standardosäkerheter som nämns i arbetet ligger inom 68 % konfidensintervall, det vill säga med 

täckningsfaktor k=1, om inget annat anges i enskilda fall. 

 

I denna introduktion kommer först en bakgrund ges till relevanta områden för examensarbetet i 

avsnitt 1.1. Därefter kommer problembeskrivning och syftet med studien att belysas i avsnitt 

1.2.  Målsättning, frågeställningar och begränsningar för studien tas upp i avsnitt 1.3. 

Avslutningsvis kommer tidigare utförda studier att granskas i avsnitt 1.4. 
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1.1 Bakgrund 
Allmänt 

GNSS (Global Navigation Satelllite Systems) är en benämning av de olika befintliga 

satellitsystemen som finns och används runt om i världen i navigerings- och positionerings-

syfte. GNSS-system som berör Sverige idag är amerikanska GPS (Global Positioning System), 

europeiska Galileo (under uppbyggnad) och ryska Glonass (Globalnaya Navigatsionnaya 

Sputnikovaya Sistema). För att bestämma en position på jorden med en GNSS-mottagare så 

beräknas avståndet till satelliter som fungerar som referenspunkter. Avståndet beräknas 

antingen med hjälp av kod eller med bärvåg i den utsända signalen, där den sistnämnda 

resulterar i lägre mätosäkerhet (Lantmäteriet, 2013).  

 

GNSS-mätning tillämpas allt mer inom mätbranchen som ett alternativ till traditionella 

mätmetoder. Ett exempel på tillämpning av GNSS-mätning i realtid är mätmetoden RTK (Real 

Time Kinematic). Enligt Lilje, Wiklund och Hedling (2014) är NRTK (nätverks-RTK) den mest 

efterfrågade mätmetoden idag. Mätosäkerheten med denna mätmetod är beroende av både 

tillgången till GNSS-system samt hur väl utbyggd geodetisk infrastruktur som finns i regionen 

eller landet. Geodetisk infrastruktur syftar till de fasta referensnät som byggs upp av fasta 

referensstationer som tillsammans med en driftcentral samlar in, bearbetar och optimerar GNSS-

mätning (Lilje et al., 2014). Det referensnät som tillämpas i Sverige är SWEPOS® och på 

uppdrag av regeringen ansvarar Lantmäteriet för att detta både underhålls och utvecklas. En del 

i utvecklingen är att göra positionsbestämning med realtids-tjänster som NRTK mer noggranna 

genom att minska mätosäkerheten inom SWEPOS-nätet i både höjd och plan (Lantmäteriet, 

2011). För att minska mätosäkerheten är utbyggnad (förtätning) av SWEPOS en bidragande 

faktor. Lantmäteriet har därför, i sin vision fram till år 2020, satt som delmål att till i år (under 

2015) ha uppnått standardosäkerheter i både höjd och plan på ca 1 cm med hjälp av bland annat 

förtätning (Lantmäteriet, 2011). 

 

GNSS-mätningar kan genomföras på absolut eller relativt sätt (exempelvis RTK). Vid absolut 

positionsbestämning används endast en mottagare för att beräkna avståndet till satelliterna. För 

att få en tredimensionell position så krävs mätning mot minst fyra satelliter, varav tre ger 

positionen och en ger klockkorrektioner (se avsnitt 1.1.3). Vid positionsbestämning med GNSS 

som kräver lägre mätosäkerhet används relativ mätning, där positionen bestäms i förhållande till 

en känd referenspunkt (referensstation). En relativ positionsbestämning, där både kod- och 

bärvågs-mätning kan användas, kräver minst två mottagare där minst fyra gemensamma 

satelliter nås av båda/samtliga mottagare (Lilje, Engfeldt, & Jivall, 2007).  
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Positionsbestämningen vid relativ mätning kan antingen ske direkt i realtid eller med hjälp av 

efterberäkningar för reducerad mätosäkerhet. Vid relativ mätning kan antingen en tillfällig 

referensstation användas eller en fast referensstation. En praktisk fördel med fasta 

referensstationer är att de kan utnyttjas av fler användare samtidigt och att bara en mottagare 

behövs vid fältarbete (Lilje et al., 2007). 

1.1.1 NRTK 

Principen vid NRTK är att referensnätet, till exempel SWEPOS, använder observationsdata från 

referensstationer för att beräkna positionskorrektioner för användarens mätområde. Dessa 

korrektioner skickas i realtid från referensnätets driftcentral via en datalänk till användarens 

mobila GNSS-mottagare kallad rover.  Med korrektionerna kan roverns position optimeras på så 

sätt att vissa felkällor (se avsnitt 1.1.3) reduceras eller elimineras (Gustafsson & Berg, 2014). 

Dessa korrigeringar interpoleras fram och baseras på mätningar från flertalet omkringliggande 

fasta referensstationer relativt rovern (användaren). Dessutom finns olika tekniker för att kunna 

tillämpa korrektionerna (Jansson, 2011).  

 

En vanlig korrigeringsteknik vid NRTK är VRS (Virtual Reference Station). Enligt Landau, 

Vollath och Chen (2002) går NRTK med VRS ut på att rovern först beräknar positionen absolut 

gentemot minst fyra satelliter. En förutsättning är att rovern befinner sig inom referensnätet och 

har minst tre omkringliggande referensstationer. Vidare upprättas en datalänk, till exempel 

genom GSM eller GPRS, mellan rovern och referensnätets driftcentral (Landau et al., 2002). 

Driftcentralen tar, enligt Odolinski (2010b), emot roverns grovt beräknade position via den 

upprättade länken. Driftcentralen skapar sedan, med interpoleringsteknik, korrektioner för 

området där rovern är och upprättar en ny referensstation (VRS) intill roverns position. Efter 

den nya referensstationen skapats använder rovern denna som ny bas för observationer och 

korrektioner. Detta medför att avståndet till rovern (baslinjen) kan hållas kort och inmätning i 

realtid kan påbörjas (Odolinski, 2010b).  

1.1.2 SWEPOS 

Det referensnät som används vid NRTK-mätning inom Sverige är SWEPOS och drivs av 

Lantmäteriet. Stationerna är utrustade med antenner och mottagare som tar emot signaler från 

GNSS-systemen GPS och Glonass. Datat från referensstationerna skickas till SWEPOS 

driftledningscentral där en kvalitetskontroll görs innan det används för SWEPOS olika 

positioneringstjänster i realtid eller för efterberäkning (Lantmäteriet, u.å. a). Förutom att 

tillhandahålla positionsförbättringar är ett annat syfte med SWEPOS att realisera och övervaka 

det nationella referenssystemet SWEREF 99 (Lantmäteriet, u.å. b). Systemet består av 417 fasta 

referensstationer för GNSS-mätning enligt kontroll 2015-05-27 Lantmäteriet (u.å. c). 
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SWEPOS-stationerna delas in i klass A eller B där en grundläggande skillnad är själva 

monteringen av antennen och tillhörande fäste (monumentet). Klass A monteras på stabilt 

förankrade pelare eller fackverksmaster i berggrunden medan klass B förekommer på allmänna 

byggnader/anläggningar, exempelvis på skolor och vattentorn (Lilje et al., 2014). Exempel på 

stationer med klass A respektive B visas i bilaga A. Enligt Lantmäteriet (u.å. b) är en annan 

skillnad att Klass A har reservkapacitet i form av reserv-strömförsörjning och en extra 

mottagare som kan göras verksam vid problemsituationer. Stationerna med klass A övervakar 

också hur stabila positioner klass B-stationerna ger. Dessutom realiserar de det svenska 

referenssystemet SWEREF 99 (Lantmäteriet, u.å. b). Vid förtätning av SWEPOS-nätet är det 

främst B-klassade stationer som installeras, vilket gör att dessa stationer är överrepresenterade. 

Totalt utgörs ca 90 % av SWEPOS-nätet av B-klassade stationer (Lantmäteriet, u.å. a). Enligt 

Engfeldt, Jepsen, Hedling, Thorsen (2006) ska lokaliseringen, när Klass A-stationerna uppförs, 

ske på stabila platser där liten ändring av naturen kan förväntas. Det är därför fördelaktigt att 

först utföra geologiska undersökningar av dessa platser så att kunskap om vilka 

deformationsegenskaper materialet som stationerna byggs på har. Långtidskontrakt skrivs även 

där det rättsliga kring omgivningen säkerställs. Lantmäteriet kan förutom att ha rätt till marken 

där stationerna etableras även ha rätt till avverkning av träd i närområdet. Riktlinjer för nya 

stationsetableringar är att antennen placeras så att inga sikthinder finns ovanför och att 

montering sker på en robust och stabil byggnad/anläggning. Omgivningen närmast antennen ska 

vara fri från exempelvis radiomaster som kan störa signalen till och från stationen. För både 

klass A- och B-stationerna ska data loggas med en sekunds intervall. Det ska även finnas 

utrymme att förvara tillhörande datautrustning (Engfeldt et al., 2006). 

 

På uppdrag från regeringen har Lantmäteriet fått ett samordningsansvar för all data som har 

någon form av lägesanknytning. Den aktuella plan som Lantmäteriet har tagit fram för 

geodesiverksamheten är för åren 2010-2020. Där är ett mål att kvalitén i SWEPOS referensnät 

ska öka så att mätosäkerheten minskar för användarna av GNSS-tjänsterna. Andra mål är att 

tillgången till referensstationer ska vara god och för ett effektivt användande ska rådgivning ges 

gällande geodetiska observationer (Lantmäteriet, 2011).  

 

Angående den nationella infrastrukturen för GNSS så har kundundersökningar gjorts som visar 

att lägre mätosäkerhet (särskilt i höjdkoordinaten) är önskvärt hos SWEPOS-användarna 

(Lantmäteriet, 2011). Dessa önskemål ledde fram till en rapport av Emardson, Jarlemark, 

Bergstrand, Nilsson och Johansson (2009) där simuleringar gjordes inom SWEPOS-nätet. 

Simuleringarna gick ut på att se vilka förbättringar som kunde förväntas vid en förtätning av 

SWEPOS från 70 km inbördes stationsavstånd ner till 35 km. Rapporten var en del i projektet 

CLOSE I och resultaten har utgjort underlag till förtätningen som pågår idag (under 2015). 
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Emardson et al. (2009) beskriver att det i ett referensnät, där avståndet mellan stationerna är 35 

km, går att uppnå standardosäkerheter på 19.7 mm i höjd och 9.2 mm i plan.  I rapporten 

gjordes även simulering av det befintliga nätet som då var på 70 km. Då uppnåddes 

jämförelsevis standardosäkerheter på 27.3 mm i höjd och 12.0  mm i plan. Simulering av ett 

fullt utbyggd Galileo och Beidou (ett kinesiskt framtida GNSS) visade även det på minskning 

av standardosäkerheter (Emardson et al., 2009). Enligt Odolinski (2010a) så stämde dessa 

simuleringar bra och han kunde i sin rapport om noggrannhet vid RTK-mätningar bekräfta 

resultaten. Mårtensson, Reshetyuk, & Jivall (2012) utförde en studie som behandlade 

mätosäkerhet vid NRTK- mätning inom SWEPOS-nätet. Detta skedde under 2011 i Gävle där 

70 km inbördes stationsavstånd rådde.  Då undersöktes det vilken mätosäkerhet som går att 

uppnå i samband med positionsbestämning av en laserskanner. Studien visade att det går att 

erhålla under 16 mm i höjd respektive 10 mm i plan vilket är bättre än simuleringarna i CLOSE 

I. Enligt Ohlsson (2014) var inbördes genomsnittligt stationsavstånd år 2014 ca 70 km och till 

2015 ska förtätning ha skett ner mot ca 35 km. Ohlsson testade i sin studie under 2014 de 

tidigare simulerade värdena för 35 km stationsavstånd med praktiskt utförda mätningar.  Han 

kom fram till att standardosäkerheten var 10.5 mm i höjd och 6.3 mm i plan, alltså väsentligt 

lägre än simuleringarna i höjd och något lägre i plan (Ohlsson, 2014).   

 

1.1.3 Felkällor 

Vid GNSS-mätning uppträder felkällor av olika karaktär. Hit hör normalt förekommande 

mätbrus, grova fel och även systematiska fel (Ohlsson, 2014). Enligt Landau et al. (2002) är ett 

mål med fasta referensnät att reducera just felkällorna av systematisk karaktär vid 

realtidsmätning med GNSS. Enligt Lantmäteriet (2011) är de systematiska felkällorna relaterade 

till mottagare, satelliter samt signalen mellan dessa. Mer specifikt för signalen är att den 

påverkas av atmosfär och reflekterande objekt (flervägsfel) på vägen till mottagaren. I detta 

avsnitt ges en förklaring till hur nämnda systematiska felkällor påverkar GNSS-mätning, för 

såväl användare som för individuella SWEPOS-stationer, och hur de lämpligen kan reduceras. 

 

Mottagarrelaterade fel 

GNSS-mottagarens antenn har dels ett geometriskt centrum men också ett virtuellt elektriskt 

sådant. Det interna avståndet mellan dessa centrum varierar med den elevationsvinkel som den 

inkommande satellitsignalen har. Avvikelsen (offset) mellan dessa centrum ligger kring 

centimetern hos enklare antenner men för mer avancerade antenner, som de vid SWEPOS-

stationerna, ligger avvikelsen istället närmare millimeter-nivå. Dessa avvikelser i antenncentrum 

kan åtgärdas med hjälp av kalibreringstabeller från tillverkare eller andra aktörer på marknaden 

(Lantmäteriet, 2013). 
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Satellitrelaterade fel 

Avståndsberäkningar vid absolut mätning kan bli felaktiga på grund av att satelliten inte följer 

den beräknade banan korrekt. För beräkning av satellitens bana används kontinuerliga 

observationer gjorda av olika kontrollstationer på jorden med koordinatfastställda positioner. 

Exempel på en organisation som har sådana stationer och utför sådana 

observationer/beräkningar är IGS (International GNSS service) (Lantmäteriet, 2013). 

 

Ett annat satellitrelaterat fel (och mottagarrelaterat) uppstår genom den så kallade relativistiska 

effekten som påverkar synkroniseringen mellan satellitklockor och mottagarklockor. Felet 

kompenseras precis som banfelen med hjälp av kontrollstationerna. Dessa kan med hjälp av en 

”masterklocka” skicka ut satellitklockkorrektioner med hjälp av meddelandet i satellitsignalen.  

Det ska tilläggas att observationerna från kontrollstationerna innehåller mätosäkerhet vilket 

betyder att också bandataberäkningar samt klockkorrektioner innehåller mätosäkerhet. Om 

enklast möjliga beräknade bandata (broadcast ephemeris), som kan erhållas direkt i 

satellitmeddelandet, används blir felet (osäkerheten) mellan 1-3 m. Felet i bandatat kan vid mer 

precisa efterberäkningar (precise ephemeris) reduceras ner mot centimetern (Lantmäteriet, 

2013).  

 

Atmosfärsfel och flervägsfel 

Enligt Odolinski (2010b) så förekommer olika sorters felkällor i atmosfären beroende på vilken 

del av den som avses. I den övre delen ligger den elektriskt laddade jonosfären. Beroende på hur 

mycket solstrålning som inkommer innehåller jonosfären en viss mängd fria elektroner. Större 

koncentration av fria elektroner (mer strålning) försämrar GNSS-mottagarens möjlighet att 

fastställa antalet periodobekanta (erhålla fixlösning) vid bärvågsmätning (Odolinski, 2010b). 

Enligt Lantmäteriet (2013) kan jonosfärsfelet bli så stort som 20-30 m. Felet elimineras vid 

relativ mätning om kombinationsmätning på båda GPS-frekvenserna L1 och L2 görs. Denna 

linjärkombination kräver en dubbelfrekvensmottagare. Felet kan även reduceras till ca 50 % hos 

enkelfrekvensmottagare om en så kallad jonosfärsmodell tillämpas. Ett exempel på en sådan är 

Klobuchars modell (Lantmäteriet, 2013).  

 

I den nedre delen återfinns troposfären. Här påverkar fördelningen av fuktig respektive torr luft 

hur noggranna avståndsberäkningarna mellan satellit och mottagare blir. Därför varierar 

troposfärsfelet med fukthalten i troposfären (Odolinski, 2010b). Enligt Lantmäteriet (2013) kan 

den fuktiga delen ge upphov till ca 0.2-0.5 m fel medan den torrare delen kan ge ca 2-12 m fel. 

Troposfären, som är elektriskt neutral, påverkar frekvenserna likadant till skillnad från 

jonosfären och därför kan felet inte reduceras genom linjärkombination. Reducering av felet kan 
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däremot ske vid relativ mätning med flera mottagare. För mer precis skattning av 

korrigeringsmodeller för troposfär bör helst längre statiska observationer utföras (Lantmäteriet, 

2013).   

 

Enligt Tsakiri (2011) är en viktig faktor vid modellering av de atmosfärsrelaterade felen 

satellittillgängligheten. Med fler GNSS-system i omloppsbana (till exempel Galileo), kan 

referensnätets stationer göra noggrannare beräkningar av periodobekanta i samband med 

bärvågsmätning och på så sätt lättare få fixlösning. Detta skulle innebära att mätosäkerheten hos 

individuella stationer kan förbättras så att atmosfärsfelen kan elimineras eller 

reduceras/modelleras bättre inom nätet. I Emardson et al. (2009) påpekas dessutom att 

förtätning av SWEPOS-stationerna från 70 km till 35 km skulle kunna minska atmosfärsfelen i 

både höjd och plan.  

 

Avstånd mellan satellit och mottagare kan också bli felaktigt beräknade på grund av flervägsfel. 

Felet uppstår då signalen reflekteras i olika objekt innan den når antennen (Odolinski, 2010b). 

Enligt Lantmäteriet (2013) är exempel på sådana reflekterande objekt byggnader, vattenkroppar 

(till exempel sjöar) eller våtmark. Reflektioner kan dessutom ske direkt på satelliter. I samband 

med bärvågsmätning, som sker hos B-klassade SWEPOS-stationer, kan felet uppgå till ca 5 cm 

och reduceras med bra antenntyper (Lantmäteriet, 2013). På SWEPOS-stationerna sitter därför 

antenner av typen Dorne Margolin Choke Ring monterade (Mårtensson et al., 2012). Felet kan 

reduceras genom användning av speciella algoritmer i mottagaren i samband med beräkning av 

signalerna. En annan reduceringsmöjlighet är om längre inmätningstid på positionen tillämpas 

(Lantmäteriet, 2013). 

 

Det kan konstateras att de systematiska felkällorna är många och reduceras/elimineras på olika 

lämpliga sätt. Mottagarrelaterade fel reduceras med hjälp av kalibreringar av antenncentrum. 

Satellitrelaterade fel i banor och dålig synkronisering i klockor reduceras med hjälp av ett 

kontrollsegment på marken och utsända korrektioner.  Ännu bättre blir korrektionerna av 

banorna med hjälp av efterberäkningstjänster tillhandahållna av exempelvis IGS. Jonosfär och 

troposfär justeras bäst lokalt med förtätade referensnät och utökad satellit-tillgänglighet. 

Slutligen kan bra val av antenntyp och längre mätserier hjälpa till att reducera effekten från 

flervägsfel. För den vanlige GNSS-användaren är därför relativa mätningstjänster som NRTK 

att rekommendera där effekterna från många av dessa felkällor är låg.   
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1.2 Problembeskrivning och syfte 
Lantmäteriet (2011) har uppmärksammat ett behov från användare av SWEPOS realtidstjänster 

att reducera mätosäkerheten, i höjd samt plan, så att exempelvis NRTK går att använda inom 

fler mätningsuppdrag. Ett sätt att minska mätosäkerheten är att förtäta SWEPOS-nätet ner till 35 

km inbördes stationsavstånd. Detta styrks av de simuleringar som gjordes av Emardson et al. 

(2009). Det bekräftas också teoretiskt av Odolinski (2010a) och även praktiskt utförda 

mätningar av Ohlsson (2014) tyder på lägre mätosäkerhet vid förtätning. Ett annat sätt för 

förbättring av mätosäkerhet är att fler satellitsystem blir tillgängliga (Tsakiri, 2011).  

 

Bortsett från dessa pågående förbättringsåtgärder finns även möjligheten att undersöka 

stabiliteten/positionsvariationer i SWEPOS-stationernas monument, mer specifikt 

montering/placering av antenner och fästen. Resultatet från en sådan undersökning skulle kunna 

leda till minskning av mätosäkerheten för realtidstjänsterna. Ett sätt att göra en sådan 

undersökning är att analysera stationsobservationer i tidsserier för att upptäcka variationer i 

positionen. En analysmetod för tidsserier (funktioner) är Fourier-analys. Domar (u.å.) beskriver 

att Fourier-analys förenklat går ut på att funktioner, av reell eller komplex typ, innehållandes 

reella variabler kan delas upp i enklare cosinus- och sinus-funktioner med olika våglängder. 

Fourier-analys kan därför användas för att ge information om huruvida eventuella periodiska 

signaler (funktioner), med en viss typ av våglängd, har inflytande på den analyserade tidsserien 

(ursprungliga funktionen). Dessa periodiska signalers cosinus- respektive sinus-amplitudvärden 

kan sedan beräknas om radiellt till totala amplituder som kan jämföras stationsvis(se mer i 

avsnitt 1.4 respektive 2.4). Vidare kan försök göras till att koppla höga totala amplitudvärden 

(positionsvariationer) till olika faktorer.  

 

I detta examensarbete har det undersökts om samband finns mellan positionsvariationer i 

SWEPOS-stationerna och faktorerna snöfri period/snöperiod alternativt hur stationens 

antennfäste är monterat/placerat. I arbetet kallas genomgående dessa variationer för ”totala 

amplituder”. Dessa har beräknats med information från Fourier-analys av SWEPOS-

stationernas tidsserier. Denna information bestod av de mest inflytelserika periodiska 

signalernas amplituder. Efter diskussion med personalen på Lantmäteriets geodesienhet, samt 

granskning av flertalet tidsserier, bedömdes periodiska signaler med specifikt årlig våglängd 

(365 dagar) vara mest lämplig att analysera i tidsserierna från SWEPOS-stationerna. Ett 

exempel på en station som motiverade detta val (i Northing och Easting) var Edane som visas i 

figur 2 (i avsnitt 2.2), där de största rörelserna var tydligt årstidsrelaterade. De periodiska 

signalerna med ett års våglängd hade sammanfattningsvis mest inflytande på tidsserierna 

(personlig kommunikation, Lantmäteriet, 15 juni 2015). Det ska tydliggöras att de analyserade 
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och beräknade totala amplituderna endast är en underliggande del av de totala 

positionsförändringarna som förekommer hos stationerna. Det som analyserats och beräknats är 

endast amplituder som periodiska signaler, med en årlig våglängd, skulle ha om de anpassades 

efter varje stations tidsserie. 

 

Lantmäteriets personal på geodesienheten i Gävle uppskattade att mellan 10-20 % av alla B-

klassade stationer skulle avvika mer än normalt (personlig kommunikation, Lantmäteriet, mars 

2015).  Med ”mer än normalt” ansågs att ett gränsvärde på över 2 σ från alla stationers 

medelvärde i total amplitud var lämpligt att tillämpa. Gränsvärdet erhölls alltså genom att 

multiplicera medelvärdet med 2.  Gränsvärdet tillämpades endast för framtagning av högt 

avvikande stationer så något nedre gränsvärde beräknades aldrig.  

 

Enligt en studie av Bronder (2011) borde det förekomma en “tydlig vintereffekt” för SWEPOS-

stationerna som i sådant fall skulle ha påverkat analysen systematiskt. Detta på så sätt att en 

ökad snömängd påverkar stationernas mätosäkerhet vid positionsbestämning (hur stora 

mätosäkerheter är oklart vilket nämns i avsnitt 1.4). I detta examensarbete undersöktes därför 

om beräknade totala amplituder var högre under generell snöperiod eller inte genom 

hypotesprövning. Vidare delades stationernas montering/monument in i relevanta kategorier 

med underliggande klasser. Detta skedde med hjälp av bilder, dokument och kartor. På så sätt 

kunde en översiktlig jämförelse av totala amplituder och kategorierna/klasserna bli möjlig.  

 

Syftet med studien var alltså att undersöka eventuella samband med nämnda faktorer så att en 

grund för vidare studier kunde skapas. Detta som en del i Lantmäteriets pågående 

förbättringsarbeten gällande minskade mätosäkerheter i SWEPOS NRTK-tjänst och reducering 

av positionsvariationer i referensnätet.  
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1.3 Målsättning, frågeställningar och begränsningar 
Målsättning var att studera positionsvariationer i form av beräknad total amplitud för de B-

klassade SWEPOS-stationerna. Vidare att undersöka Bronders ”vintereffekt” och till sist 

undersöka om det finns möjlig förbättringspotential och underlag för vidare studier, vad gäller 

antennfästets montering/placering vid de B-klassade stationerna. Sammanfattningsvis att avgöra 

om positionsvariationerna i höjd respektive plan gick att relatera till snöperioder eller någon av 

undersökta kategorier/klasser i avsnitt 2.3. Följande frågeställningar och hypotes tillämpades 

därför under studiens gång. 

• Hur stor andel stationer avviker från stationsmedelvärdets 2 σ-nivå i total amplitud 

(höjd respektive plan)? 

• Hypotes: H0 = Det är högre total amplitud under snöperioden än under den snöfria 

perioden. 

• Hur ser förhållandet ut mellan hög total amplitud och antennfästets montering/placering 

inom de olika kategorierna/klasserna? 

 

Begränsningarna för studien låg i den korta utförandetiden på tio veckor och det stora antalet 

stationer som skulle analyseras och klassas. Skicket och tillgången på bilder, dokument och 

kartor kunde också påverka kvalitén på klassningen. En annan begränsning var att stationerna 

skulle jämföras över en och samma tidsperiod. För att få med så många stationer som möjligt 

utan att antalet observationer blev för få så fastställdes en tidsperiod mellan 2013-01-01 till 

2015-01-01 som lämplig för analysen. Detta innebar att vissa stationer inte kunde delta i 

analysen då de var etablerade efter 2013-01-01. Därför blev resultatet för analysen inte giltigt 

för samtliga B-klassade stationer inom SWEPOS-nätet. 

   

1.4 Tidigare studier 
Liknande analyser har utförts på SWEPOS-stationer.  I Persson (2011) var målet att ta fram ett 

lämpligt kontrollprogram för SWEPOS-nätet. Detta med funktionen att upptäcka och larma om 

stora statistiska avvikelser föreligger. Exempel på en sådan avvikelse var om 

standardosäkerheten för en stations koordinat (N,E,h) överskred förutbestämda gränsvärden. I 

Perssons studie analyserades 7 referensstationer i södra Sverige baserat på 334 dagars 

koordinatobservationer där varje dagskoordinat beräknades utifrån en 24-timmars 

observationslösning. I studien testades olika statistiska metoder som en del i att skapa det 

nämnda kontrollprogrammet (Persson, 2011). Bronder (2011) rangordnade SWEPOS-

stationerna i ett poängsystem baserat på antalet “larm” från Perssons kontrollprogram. Bronder 

visualiserade stationerna, utifrån rankingen i poängsystemet, grafiskt på olika kartor. Detta 

gjordes både för snötäckta månader (perioder) respektive snöfria månader (perioder) då det 
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fanns ett intresse att undersöka påverkan från snön. På kartorna blev det tydligt att se vilka 

stationer som avvek mest i form av många “larm” (höga poäng). Resultatet visade att 143 av 

totalt 187 stationer fick bättre (lägre) poäng (färre larm) under snöfri period. Bronder 

konstaterade i sin slutsats att det finns en “tydlig vintereffekt” som påverkar SWEPOS-

stationerna. Han menade att borttagning av SWEPOS-observationer gjorda under snöperioder 

minskade mätosäkerheten och förekomst av systematiska fel och särskilt i höjdkoordinaten. Hur 

stora dessa mätosäkerheter var framgick inte numeriskt i studien utan kunde tolkas visuellt vid 

jämförelse mellan nämnda ”larm”-kartor för hela perioder respektive snöfria perioder. Dessa 

tolkningar var därför mer indikationer på vilka SWEPOS-stationer som kunde vara lämpliga att 

analyseras vidare i framtida studier (Bronder, 2011).   
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2 Metod   
I avsnitt 2.1 beskrivs det hur inmatnings-datat till analysprogrammet Tsview togs fram av 

Lantmäteriet. I avsnitt 2.2 beskrivs det hur tidsserieanalysen gick till och vilka funktioner som 

tillämpades i programmet Tsview. I avsnitt 2.3 ges en översikt för hur klassning av stationernas 

monument gick till. Beräkningar som tillämpades redovisas i avsnitt 2.4 och slutligen förklaras 

det hur processen med att jämföra stationers totala amplituder och de olika klasserna gick till i 

avsnitt 2.5. 

 

2.1 Data 
Sekundärdata (input till Tsview) erhölls från Lantmäteriets geodesienhet i Gävle. Datat för varje 

undersökt SWEPOS-station bestod av koordinatobservationer i det svenska referenssystemet 

SWEREF 99. Koordinaterna var angivna i Northing (N), Easting (E) respektive höjd över 

ellipsoiden (h). Varje koordinat var beräknad, i Bernese GNSS software (v.5.0), som ett 

medelvärde utifrån totalt 24 timmars observationer. Eftersom koordinaterna också var 

efterberäknade med precisa bandata från IGS erhölls låga standardosäkerheter i dessa. Enligt 

Bronder (2011)  så anges de dagliga medeltalsbildade koordinaterna från början i 

koordinatsystemet ITRF 2005 (International Terrestrial Reference Frame). Sedan transformeras 

dessa till SWEREF 99 med en 7-parameters Helmert-transformation. Innan transformationen 

kan fullföljas korrigeras också koordinaterna för landhöjning som skett sedan tiden för 

SWEREF 99´s plattepok (1999.5) och fram till tidpunkten för observationerna (Bronder, 2011). 

För att kunna använda indata-koordinaterna i Tsview behövde formatet också anpassas. Därför 

delade Lantmäteriet upp koordinaterna i tre separata ASCII-baserade filer av typerna *.Dat1 

(Northing), *.Dat2 (Easting) och *.Dat3 (ellipsoidhöjd).  

  

2.2 Tidsserieanalys 
För att analysera tidsserierna användes den MATLAB-utvecklade applikationen Tsview (Time 

series viewing tool). Programmet är utvecklat vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

och är lämpligt för att läsa in och editera tidsserier för till exempel GNSS-data. Även om 

Tsview ursprungligen är utvecklat för att läsa in filformat specifikt för MIT´s GPS-

analyseringssystem GAMIT/GLOBK så är det möjligt att konvertera till detta format, från 

exempelvis Lantmäteriets interna, då det är ASCII-baserat. En annan fördel med programmet är 

att det går att ladda hem fritt i icke-kommersiellt syfte från webbplatsen http://www-

gpsg.mit.edu/~tah/GGMatlab/ (Herring, 2003). För den som vill veta mer om programmet och 

dess ursprung rekommenderas hemsidan http://www-gpsg.mit.edu/. Eftersom tillgången till 

MATLAB-programmet i orginalutförande var begränsad till skolans datorer och 
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tidsserieanalysen behövde utföras på de egna datorerna så gjordes analysen i en kompilerad 

Tsview-version. Denna version gick att köra via det fritt tillgängliga programmet MATLAB 

Runtime. Indatat, i tidigare nämnda *.Dat1-, *.Dat2- och *.Dat3-format bestod av en header och 

tre kolumner och exempel på hur en sådan fil kan se ut visas i tabell 1.  Headern innehöll 

medelkoordinaten för alla observationer i tidsserien. Kolumnerna innehöll dels datum för 

koordinatobservationen i decimalform (år och dag), dels varje koordinatobservations (24-

timmarslösnings) avvikelse från tidsseriens medelkoordinat och även standardosäkerheten för 

hela tidsserien. 

 
Tabell 1.  Del av en *.Dat1-fil från stationen Abisko. Headern visar typ av koordinat (N, E, h) samt 
tidsseriens medelkoordinat [m]. Vänster kolumn visar datum i decimalform, i detta fall datum under 2011. 
Mittenkolumnen visar avvikelse från medelkoordinaten [m]. Höger kolumn visar standardosäkerhet [m] för 
hela tidsserien. 

Globk Analysis    
 ABIS to N Solution  1 +    7587233.793740821m  
 

   11.6369863013699  0.0022591790184378624    0.0021842331052361235 

11.6397260273973   0.00495917908847332    0.0021842331052361235 

11.6424657534247   -0.00014082062989473343  0.0021842331052361235 

11.6452054794521  0.00045917928218841553    0.0021842331052361235 

11.6479452054795   0.001559179276227951   0.0021842331052361235 

11.6506849315068   0.002759179100394249  0.0021842331052361235 

11.6534246575342  0.0009591793641448021  0.0021842331052361235 

11.6561643835616  0.0017591789364814758     0.0021842331052361235 
 

Totalt hade 270 B-klassade stationer tillhandahållits från Lantmäteriet. Detta innebar att totalt 

810 *.Dat-filer lades i en gemensam mapp. Sökvägen till denna mapp angavs i Tsview. Filerna 

laddades upp i en lista, under ett gemensamt namn= stationsförkortningen (till exempel ABIS 

för Abisko), genom att trycka på “Dir” (figur 1). Stationerna granskades var och en med 

funktionen “Load” (figur 1) för att upptäcka brister inför analysen så att dessa kunde 

exkluderas. Med brister avsågs dels stationer med långa “glapp”, det vill säga flera månaders 

uteblivna observationer i tidsserien (figur 1). Dels stationer som hade ett ”hopp” i tidsserien som 

uppstått i samband med exempelvis antennbyte. Stationer med kortare “glapp” (dagar eller 

veckor) behölls däremot för att ändå få ett önskvärt antal stationer för analys. En annan brist var 

att de stationer som hade tagits i bruk efter 2013-01-01 behövde exkluderas. Detta var viktigt då 

analysen skulle utföras under samma tidsperiod (2013-01-01 till 2015-01-01) för samtliga 

deltagande stationer. Därefter organiserades de kvarvarande/önskvärda stationerna/filerna i en 

egen mapp för vidare analys, totalt blev det 217 stycken. 
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Figur 1. Röda markeringar visar fält för sökväg (Vänster och överst) och lista för stationsnamn (vänster). 
Funktionen “Load” laddar upp vald station ur listan, i detta fall Gävle-stationen. Här visas också exempel 
på när ett ”glapp” kan förekomma i en tidsserie (markerad för N, E respektive h). 

En sökväg till den nya mappen skrevs in i Tsview och stationerna visades på nytt. En efter en 

laddades stationerna upp för analys. Observationer (blå punkter i figur 1 och 2) som låg utanför 

önskad tidsperiod markerades i en rektangel (figur 2) efter att ha klickat på funktionen “Block 

edit”. Markerade observationer exkluderades sedan i Fourier-analysen. Snöperiod fastställdes 

mellan månad 0.8 (18:e september) och månad 0.4 (24:e april). Snöfri period blev då 0.4 till 0.8. 

För att programmet skulle beräkna amplituderna (cosinus och sinus) för de omarkerade 

observationerna bockades valet “Annual” (årlig våglängd) i (figur 2). Motivering till årlig 

våglängd nämndes i avsnitt 1.2. Med gjorda val i Tsview utfördes Fourier-analysen genom att 

trycka på “Detrend”. Resultatet sparades slutligen i det ASCII-baserade formatet *.Det (detail) 

med funktionen “Save” (figur 2). 

 

 
Figur 2. Stationen Edane visas här med en mycket tydlig säsongsvariation (N och E). Funktionen “Block 
edit” markerar observationer som ska exkluderas i Fourieranalysen. Den grå rektangeln innanför den röda 
i figurens högra hörn visar hur markeringen gick till. “Annual” (årlig våglängd) bockas i. “Detrend” kör 
analysen och resultatet sparas i en *.Det-fil med funktionen “Save. 
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Dessa *.Det-filer innehöll beräknade amplituder för cosinus- respektive sinus-serier för 

analyserad tidsperiod. Därtill innehöll filerna också amplitudernas tillhörande 

standardosäkerheter. Totalt analyserades 217 stationer i tre olika perioder, ”hela perioden”, 

”snöfri period” respektive ”snöperiod” och därför erhölls totalt 651 stycken *.Det-filer. Filerna 

innehöll också värden för “WRMS” (viktat kvadratiskt medelvärde) och “Rate” (hastighet) vilka 

bedömdes som olämpliga respektive otillräckliga att använda vidare i analysen. Följande 

förklaringar, den första för “WRMS” och den andra för “Rate” motiverar varför.  

 

 “WRMS” uppskattar hur mycket stationerna rört sig kring sina “kända” koordinater. Eftersom 

indatafilens “kända” koordinat egentligen var tidsseriens medelkoordinat (se exempel i tabell 1) 

och inte en oberoende insamlad sådan, ansågs “WRMS”-värdet inte kunna vara korrekt 

matematiskt beräknat RMS- värde och därför ”olämpligt” att analysera vidare som ett sådant.  

 

“Rate” var den hastighet (mm/år) med vilken en station hade rört sig under analyserad 

tidsperiod. Tecknet (+-) angav den riktning rörelsen hade, positivt i koordinatens riktning och 

negativt i motsatt. Dessa hastigheter och riktningar hade varit intressanta att jämföra mot 

kategorin ”Väderstreck” som tas upp i avsnitt 2.3. Avsaknad av tillräckligt långa 

observationstider (fler år) i analysen ledde dessvärre till att ”Rate” ansågs vara ”otillräcklig” för 

att se några längre trender i hastighet och riktning.  

 

När *.Det-filerna hade skapats för samtliga stationer kördes ett script skrivet av Lantmäteriet i 

programmeringsspråket Python. Detta script sökte igenom alla *.Det-filerna, sorterade sedan ut 

det statistiska datat av intresse och sparade detta i separata textfiler (.txt). En textfil vardera för 

“Annual_COS” (cosinusamplituder och standardosäkerheter) och “Annual_SIN” 

(sinusamplituder och standardosäkerheter). Med hjälp av scriptet kortades tiden ner avsevärt i 

samband med import av datat till Excel. 
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2.3 Klassning av stationerna 
Från Lantmäteriet erhölls material för att möjliggöra klassning av stationernas monument. Detta 

material bestod av kartor och bilder från stationerna och deras närmaste omgivning. Även 

dokument med behjälplig information om hur själva monteringen hade gått till erhölls, till 

exempel vilket material antennfästet var skruvat i. Totalt skapades sex stycken olika kategorier 

med tillhörande underklasser vilka visas i tabell 2 och 3. Vissa klasser gick inte att identifiera på 

grund av bristfällig information i bilder eller dokument varför dessa tilldelades klassen 

”Odefinierad”. I kategorier som var relaterade till byggnadsmaterial fick ibland flera olika 

material representera en klass. Detta berodde till exempel på att antennfästet kunde vara fäst i 

både plåt och papp. En specifik klass skapades då murbruk (puts) fanns inblandat på byggnaden. 

Denna kallades “Betong/lättbetong/sten + murbruk” på grund av svårigheten att identifiera 

bakomliggande material till murbruket. Kategorin ”Väderstreck” bör också förtydligas närmare. 

Med väderstreck menas den orienterade riktning i vilken antennen och fästet ansågs vara 

monterad i på byggnaden/anläggningen, exempelvis om den var fäst på en gavel som vätte mot 

söder. I kategorierna ”Väderstreck” och ”Placering av antenn” förekom klassen ”Fri” vilket 

innebar att antennfästet satt i marken (berg-i-dagen eller betong) eller fritt på mitten av en 

byggnad/anläggnings tak och alltså hade lika god sikt i alla väderstrecken. Inom kategorin 

”Placering av antenn” bör det tilläggas att klassen ”Plåtutbyggnad” innebar en tillbyggnad i plåt 

uppe på ett tak. I samma kategori innebar klassen ”Taknock” att antennfästet var fastsatt under 

nocken på huset och inte direkt på nocken. Klassen ”Gavel” i samma kategori innebar att 

antennfästet satt fast på övriga positioner på husgaveln förutom under nocken. Se olika 

bildexempel på hur stationer klassades i bilaga A. 
 
Tabell 2. Kategorier och underliggande klasser för monumentets montering/placering. 

Kategori 1: ”Material antennfästet sitter i” Kategori 2: ” Väderstreck” Kategori 3: ”Placering av antenn” 

Aluminium Norr Betongfundament 

Berg-i-dagen Nord-Ost Fackverksmast 

Betong Öster Fri 

Betong/lättbetong/sten+murbruk Syd-Ost Gavel 

Betong/plåt Söder Hörn 

Papp Syd-Väst Långsida 

Plåt Väster Plåtutbyggnad 

Plåt+tegel Nord-Väst Skorsten 

Tegel Fri Taknock 

Trä Odefinierad Takräcke 

    Odefinierad 
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Tabell 3. Kategorier och underliggande klasser för monumentets montering/placering. 

Kategori 3: ”Takmaterial” Kategori 4: "Taktyp”  Kategori 5: ”Husmaterial” 

Betong Lutande Betong 

Betong/lättbetong/sten+murbruk Plant Betong/lättbetong/sten+murbruk 

Papp Odefinierad Plåt 

Plåt   Sten 

Plåt/papp   Tegel 

Tegel   Tegel/Betong 

Tegel/papp   Tegel/Plåt 

Odefinierad   Trä 

    Trä/plåt 

    Odefinierad 
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2.4 Beräkningar 
Totalt gjordes tre olika analyser för observationerna i Tsview för perioden 2013-01-01 till 2015-

01-01 (se avsnitt 2.2). En analys för hela perioden, en för sammanlagd snöperiod under 2013 

och 2014. Slutligen gjordes en analys för sammanlagd snöfri period. Tsview tillämpade som 

tidigare nämnt Fourier-analys för att skatta cosinus- och sinus-seriernas amplituder med 

tillhörande standardosäkerheter. I Tsview analyserades som nämnt ett års våglängd (λ=365) och 

funktionen som anpassats till observationerna för varje station med denna våglängd visas i 

ekvation 1. Där ”f(x)” är den periodiska variationen, ”r” är radiell amplitud (total amplitud), 

”ω” är vinkelfrekvens, ”x” är tidpunkten för den periodiska variationen (i radianer) och "𝜑"= 

fasvinkeln (Domar, u.å.). Vinkelfrekvens kan även skrivas som ω = 2πf = 2π
𝜆

 . 

 

ƒ(𝑥) =  𝑟𝑟𝑟𝑟(ω𝑥 − 𝜑) = 𝑟𝑟𝑟𝑟(� 2π
365

� 𝑥- 𝜑)  (1) 

 

Ekvation 1 kan skrivas om till ekvation 2 med hjälp av trigonometrisk addition av vinklar. I 

ekvation 2 är ”a” och ”b” amplituderna för cosinus- respektive sinus-funktionerna. Om 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝜑 = 𝑎 och 𝑟𝑟𝑟𝑟𝜑 = 𝑏 blir resultatet följande:  

 

ƒ(𝑥) = 𝑟𝑟𝑟𝑟(ω𝑥 − 𝜑) = 𝑟(cos (ω𝑥)𝑟𝑟𝑟𝜑 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(ω𝑥)𝑟𝑟𝑟𝜑) = 𝑟𝑟𝑟𝑟(ω𝑥)𝑟𝑟𝑟𝜑 +

𝑟𝑟𝑟𝑟(ω𝑥)𝑟𝑟𝑟𝜑 = (𝑟𝑟𝑟𝑟𝜑)  cos(ω𝑥)  +  (𝑟𝑟𝑟𝑟𝜑)  sin(ω𝑥) = 𝑎𝑟𝑟𝑟(ω𝑥)  +  𝑏 𝑟𝑟𝑟 (ω𝑥) =

acos �� 2π
365

� 𝑥� + 𝑏𝑟𝑟𝑟(� 2π
365

� 𝑥)  (2) 

 

Fasvinkeln 𝜑 kan beräknas med ekvation 3 och total amplitud r som använts i detta arbete kan 

beräknas med ekvation 4 (se avsnitt 2.4.1). 

 
𝑏
𝑎

=
𝑟𝑟𝑟𝑟𝜑
𝑟𝑟𝑟𝑟𝜑

= tan𝜑 → 

 𝜑 = 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟
𝑏
𝑎

 𝑟𝑜 𝑎 > 0,  

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟 𝜑 = 𝜋 + 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟 𝑏
𝑎

 𝑟𝑜 𝑎 < 0  (3) 

 

 I avsnitt 2.4.1 redovisas hur slutgiltiga totala amplituder och deras standardosäkerheter 

beräknades för vidare analys utifrån amplituderna från Fourier-analysen. I avsnitt 2.4.2 

redovisas hur hypotesprövningen utfördes för att avgöra om snöperioden hade signifikant större 

totala amplituder än den snöfria perioden. 
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2.4.1 Beräkning av totala amplituder och standardosäkerheter  

De sinus- och cosinus-serier som skapats för varje period erhölls som positiva och negativa 

amplituder (mm) för alla 217 stationer. Dessa låg i en samlad textfil efter att scriptet som 

nämnts i 2.2 hade körts. Textfilen innehöll även amplitudernas standardosäkerheter (mm). 

Beräkningar utfördes i Excel efter konvertering av textfilerna. I ekvationerna 4-9 förkortas total 

amplitud med ”r”, standardosäkerhet med ”u”, cosinusseriens amplitud med ”a” och 

sinusseriens med ”b”. Cosinus- och sinus-seriernas amplituder slogs samman till totala 

amplituder för varje analyserad period med hjälp av ekvation 4. De sammanlagda 

standardosäkerheterna för amplituderna beräknades med ekvation 5. Precis som i ekvation 2 så 

sätts 𝑎 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝜑 och 𝑏 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝜑 vilket ger: 

 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑟2𝑟𝑟𝑟2𝜑 + 𝑟2  𝑟𝑟𝑟2𝜑 = 𝑟2(𝑟𝑟𝑟2𝜑 + 𝑟𝑟𝑟2𝜑) → 

           𝑟2 =  𝑎2 + 𝑏2 → 𝑟 = √𝑎2 + 𝑏2  (4) 

𝑢(𝑟) =  �𝑟𝑎 
2 𝑢𝑎2 + 𝑟𝑏2𝑢𝑏2  (5) 

Där ci = känslighetsfaktor behövde beräknas (med partiell derivering) för a respektive b enligt 

ekvation 6 och 7. 

 

𝑟𝑎 = δr
δa

= a
√𝑎2+𝑏2

  (6) 

 

𝑟𝑏 = δr
δb

= b
√𝑎2+𝑏2

  (7) 

 

För att erhålla totala amplituder i plan utifrån Northing (N) och Easting (E) så användes 

ekvation 8. Ekvation 9 användes för att beräkna den sammanlagda standardosäkerheten i plan.  

 

𝑟 𝑝𝑒𝑎𝑟 =  �𝑟𝑁2 + 𝑟𝐸2   (8) 

 

 

𝑢(𝑟)𝑝𝑒𝑎𝑟 =  �𝑟𝑟𝑁 
2 𝑢𝑟𝑁

2 + 𝑟𝑟𝐸
2 𝑢𝑟𝐸

2  (9) 

 

Där känslighetsfaktorer för 𝑟𝑁 och 𝑟𝐸 beräknades på likadant sätt som i ekvation 6 och 7 med 

skillnaden att 𝑟𝑁 ersatte a och 𝑟𝐸 ersatte b. 
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2.4.2 Hypotesprövning av ”vintereffekt”  

Med hjälp av totala amplituder och standardosäkerheter i höjd respektive plan, kunde 

signifikanstest utföras mellan snöfri period och snöperiod för att se vilka stationer som hade mer 

signifikant ”vintereffekt” med resulterande Z-värde ur ekvation 10. Totalt inkluderades 217 B-

klassade stationer i testet. Skillnaden ansågs vara signifikant om beräknat Z-värde var mindre än 

-2. Eftersom detta var ett ensidigt signifikanstest motsvarade detta Z-värde 97.72% 

konfidensnivå enligt normalfördelning.  I ekvation 10 förkortas ”snöfri period” med fri och 

”snöperiod” med snö. 

Z= 𝑟(𝑓𝑟𝑓)−𝑟 (𝑠𝑠ö)
�𝑢(𝑟(fri))2+𝑢(𝑟(snö))2

  (10) 

Totalt gjordes tre olika tester för hypotesprövningen i höjd och plan var för sig. Om Z-värdet 

var mindre än -2 så ansågs nollhypotesen vara accepterad för den stationen. För att se om det 

fanns en generell ”vintereffekt” för de B-klassade stationerna upprepades uträkningarna i 

ekvation 10 fast denna gång med medelvärden för alla stationers totala amplituder respektive 

standardosäkerheter istället för individuella sådana. Slutligen upprepades ett likadant test igen 

(ekvation 10) fast nu med regional skillnad, vilket omfattade norra, mellersta eller södra delarna 

av Sverige. Dessa stationer uppskattades visuellt utifrån en sökning på stationsnamnet (orten) i 

Google maps ©. Denna gång användes medelvärden för totala amplituder och 

standardosäkerheter för stationerna i norra, mellersta och södra Sverige i separata signifikanstest 

för att kunna jämföras.  
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2.5 Jämförelse mellan stationers totala amplituder och klasser 
Med fastställda och identifierade klasser i Excel och beräknade totala amplituder (för hela 

perioden 2013-2015) kunde dessa faktorer jämföras stationsvis (separat för höjd och plan). För 

mer tidseffektiva jämförelser delades stationerna in i 4 mindre urval (2 för höjd och 2 för plan). 

Urvalen var följande: 

• Två urval med stationer med de högsta totala amplituderna skapades. Tidigare nämnda 

gränsvärden (höjd respektive plan) på 2 σ tillämpades. Det innebar att de stationerna 

med högst total amplitud i höjd kom med i ett urval och på motsvarande sätt kom 

stationerna med högst totalt amplitud i plan med i ett urval. 

• Lika stort antal stationer som ingick i de första två urvalen valdes ut i två urval där de 

lägsta amplituderna ingick. Dessa urval var alltså inte baserade på 2 σ- nivå utifrån 

medelvärde utan valdes för att få lika stort antal stationer att jämföra mot som i de två 

första urvalen. 

 I nästa steg beräknades hur stor förekomst (%) de olika klasserna hade inom varje urval och 

dessutom hur stor förekomst (%) varje klass hade inom hela populationen (alla 217 stationer). 

På så sätt gick det att identifiera om någon specifik klass var överrepresenterad inom något av 

urvalen eller om förekomsten låg i linje med populationen. Idén var att hitta någon specifik 

klass som stack ut och som var lämplig att undersöka vidare.    
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3 Resultat 
I detta kapitel redovisas i 3.1 rangordning av stationer i total amplitud (höjd respektive plan). I 

avsnitt 3.2 redovisas resultat från hypotesprövningarna. I avsnitt 3.3 jämförs klassindelningen 

av stationernas monument mot olika urval, innehållandes höga/låga totala amplituder, samt hela 

populationen på 217 stationer. I avsnitt 3.4  redovisas resultatet från en mer utförligt gjord 

undersökning av klassen “Taknock” som i avsnitt 3.3  visades vara av intresse att undersöka 

ytterligare. Vissa resultat redovisas i bilagan och i dessa fall anges detta i relevant text, figur 

eller tabell. 

 

3.1 Rangordning av positionsvariationer 
Här redovisas resultat från tidsserieanalysen och efterberäkningar i Excel för hela perioden 

2013-01-01 till 2015-01-01. Resultatet är relaterat till den första frågeställningen som var: “ Hur 

stor andel stationer avviker från stationsmedelvärdets 2 σ-nivå i total amplitud (höjd respektive 

plan)?”. Gränsvärden och rangordning av stationerna, i höjd respektive plan (med tillhörande 

standardosäkerheter), redovisas i Tabell 4 respektive 5. De stationerna med högst beräknade 

totala amplituder visas överst och sedan i fallande ordning. 
 
Tabell 4. Rangordning av stationerna med högst total amplitud (r) i höjd och deras standardosäkerheter 
u(r). Gränsvärdet på 2 σ (höjd) från stationsmedel var 2.278 mm. 

Namn r (höjd) [mm] u(r) (höjd) [mm] 

Katthammarsvik 6.063 0.347 

Gällö 4.860 0.361 

Örnsköldsvik 3.851 0.200 

Trollhättan 3.830 0.210 

Ullatti 3.548 0.230 

Skinnskatteberg 3.167 0.212 

Storlien 2.822 0.211 

Kåbdalis 2.817 0.191 

Båstad 2.687 0.202 

Sollentuna 2.637 0.182 

Surte 2.631 0.170 

Grövelsjön 2.599 0.224 

Östmark 2.521 0.252 

Bastuträsk 2.518 0.183 

Järpen 2.407 0.200 

Hemavan 2.388 0.250 

Sälen 2.378 0.305 

Stavsnäs 2.286 0.165 
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Tabell 5. Rangordning av stationerna med högst total amplitud (r) i plan och deras standardosäkerheter 
u(r). Gränsvärdet på 2 σ (plan) var 3.743 mm. 

Namn r (plan) [mm] u(r) (Plan) [mm] 

Edane 10.187 0.112 

Ryfors 8.316 0.083 

Svedala 7.256 0.065 

Långshyttan 7.199 0.080 

Tived 7.080 0.080 

Kolsva 6.502 0.080 

Gällö 6.405 0.072 

Smygehamn 6.340 0.074 

Junsele 6.182 0.064 

Fällfors 5.981 0.071 

Tyresö 5.312 0.054 

Örnsköldsvik 5.254 0.141 

Hudiksvall 5.196 0.083 

Gullspång 5.074 0.060 

Malung 5.052 0.074 

Gäddede 5.043 0.112 

Katthammarsvik 4.990 0.089 

Sangis 4.813 0.066 

Bastuträsk 4.648 0.080 

Ödeshög 4.596 0.061 

Gällivare 4.580 0.090 

Järpen 4.528 0.077 

Norrfors 4.054 0.072 

Norråker 4.041 0.103 

Tösse 3.968 0.060 

Västerfärnebo 3.895 0.060 

Strängnäs 3.786 0.063 

 

I tabell 4 är 18 stationer av totalt 217 över 2 σ (höjd) vilket motsvarar ca 8 %. I tabell 5 är 27 av 

217 stationer över 2 σ (plan) vilket motsvarar ca 12 %. Stationer med över 2 σ i antingen höjd 

eller plan är totalt 40 stycken vilket innebär att ca 18 % av stationerna överstiger 2 σ i antingen 

höjd eller plan eller både höjd och plan. 
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3.2 Resultat från hypotesprövning av “vintereffekt” 
Här redovisas resultaten från de signifikanstester som gjorts i tre olika moment med avsikt att 

acceptera eller förkasta nollhypotesen (H0) som löd: “ Det är högre total amplitud under 

snöperioden än under den snöfria perioden.”. I ett första moment hade Z-värden beräknats 

individuellt för samtliga stationer. De stationer som hade ett lägre Z-värde än -2 ansågs ha en 

signifikant ”vintereffekt” och redovisas i höjd samt plan i tabell 6 respektive 7. Totalt hade 23 

stationer en ”vintereffekt” i höjd och i plan var motsvarande antal 31 stycken.  

 

De stationer som hade ett högre Z-värde än +2 kunde istället tolkas ha en signifikant “snöfri 

effekt” eller “sommareffekt” dessa stationer var inte relevanta för hypotesen och redovisas 

därför i bilaga B. I den bilagan redovisas också två figurer som visar andelen stationer som har 

”vinter/sommar-effekt” respektive ingen signifikant säsongseffekt alls. 
 

Tabell 6. Stationer med signifikant "vintereffekt" (höjd).  

Namn Z-värde 

Kåbdalis -5.637 

Ullatti -5.593 

Malung -4.332 

Älvdalen -3.805 

Norråker -3.744 

Höljes -3.649 

Sangis -3.517 

Hamra -3.444 

Storuman -3.436 

Furudal -3.409 

Östmark -3.350 

Hassela -3.283 

Skorped -3.252 

Nattavaara -3.114 

Åsarna -2.908 

Grövelsjön -2.555 

Sälen -2.400 

Hybo -2.223 

Mora -2.205 

Bie -2.165 

Norrbäck -2.146 

Haparanda -2.121 

Roma -2.079 
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Tabell 7. Stationer med signifikant "vintereffekt" (plan).  

Namn Z-värde 

Örnsköldsvik -18.903 

Funäsdalen -9.679 

Arjeplog-C -7.140 

Korpilombolo -6.793 

Älvsbyn -5.863 

Böda -5.690 

Arvidsjaur -5.235 

Kållandsö -5.099 

Kåbdalis -4.921 

Tungelsta -4.891 

Aneby -4.666 

Höljes -4.597 

Svappavaara -4.427 

Slussfors -3.931 

Vittangi -3.741 

Nattavaara -3.532 

Frövi -3.439 

Björneborg -3.255 

Jävre -3.210 

Örkelljunga -3.039 

Skanör -3.008 

Kristianstad -2.916 

Knäred -2.900 

Ullatti -2.874 

Strömsund -2.711 

Sävast -2.676 

Trollhättan -2.670 

Åsarna -2.479 

Vindeln -2.260 

Rörö -2.162 

Båstad -2.134 
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I det andra momentet testades om det fanns en generell ”vintereffekt” för hela landet utifrån 

medelvärden för stationernas totala amplituder respektive standardosäkerheter. Detta test 

redovisas i höjd samt plan i tabell 8 respektive 9. Resultatet visar att ingen signifikant 

”vintereffekt” råder för Sverige i helhet, varken i plan eller höjd. 

 
Tabell 8. Resultat från signifikanstest för hela Sverige (höjd).  

Z-värde Z < - 2 ? “Vintereffekt” ? 

0.061 Nej Nej 

 
Tabell 9. Resultat från signifikanstest för hela Sverige (plan).  

Z-värde  Z < - 2 ? “Vintereffekt” ? 

0.126 Nej Nej 

 

I det tredje och sista momentet testades om det fanns en generell ”vintereffekt” för delar av 

landet utifrån medelvärden för regionernas totala amplituder och standardosäkerheter. Dessa 

resultat redovisas i höjd samt plan i tabell 10 respektive 11. Resultatet visar att ingen signifikant 

”vintereffekt” finns för någon av regionerna i höjd eller plan.  

 
Tabell 10. Resultat från signifikanstest regionvis (höjd).  

Region Z-värde  Z < - 2 ? “Vintereffekt” ? 

Norra -0.223 Nej Nej 

Mellersta 0.283 Nej Nej 

Södra 0.288 Nej Nej 

 
Tabell 11. Resultat från signifikanstest regionvis (plan). 

Region Z-värde  Z < - 2 ? “Vintereffekt” ? 

Norra 0.039 Nej Nej 

Mellersta 0.193 Nej Nej 

Södra 0.193 Nej Nej 
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3.3 Resultat från jämförelse mellan klasser och totala amplituder 
Resultaten i detta och nästa avsnitt (3.4) syftar till den andra frågeställningen som löd: “ Hur ser 

förhållandet ut mellan hög total amplitud och antennfästets montering/placering inom de olika 

kategorierna/klasserna?”. Resultatet från jämförelsen mellan de olika klasserna (se avsnitt 2.3) 

och totala amplituder (se avsnitt 2.5) redovisas med kolumner i figur 3 till och med 10 i höjd 

respektive plan. Blå kolumner visar hur stor förekomst (%) en klass har inom hela populationen 

av stationer (217 stycken). Röda och gröna kolumner visar hur stor förekomst (%) en klass har, 

inom urval av stationer med höga eller låga totala amplituder i höjd respektive plan. I höjd 

innehåller urvalen 18 stationer vardera och i plan innehåller urvalen 27 stationer vardera. 

Jämförelsen mot kategorierna ”Takmaterial” och ”Taktyp” redovisas separat i bilaga C. Det 

beror på att klassningen av dessa kategorier ansågs mindre tillförlitlig (se avsnitt 4.1). 

3.3.1 Kategori ”Material antennfästet sitter i” 

Figur 3 och 4 visar att inga större skillnader i förekomst (%) av en klass finns mellan 

populationen och stationsurvalen. Varken i höjd eller plan. 

 
Figur 3. Jämförelse mellan total amplitud (höjd) och det material antennfästet sitter i.  

  

Figur 4. Jämförelse mellan total amplitud (plan) och det material antennfästet sitter i. 
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3.3.2 Kategori ”Väderstreck” 

Figur 5 och 6 visar att inga större skillnader, i förekomst (%) av en klass, finns mellan 

populationen och stationsurvalen. Varken i höjd eller plan. 

 
Figur 5. Jämförelse mellan total amplitud (höjd) och det väderstreck antennen sitter i på 
byggnaden/anläggningen.  

 
Figur 6. Jämförelse mellan total amplitud (plan) och det väderstreck antennen sitter i på 
byggnaden/anläggningen. 
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3.3.3 Kategori ”Placering av antenn” 

Figur 7 visar att inga större skillnader, i förekomst (%) av en klass, finns mellan populationen 

och stationsurvalen i höjd. Figur 8 visar däremot att det blir en väsentlig skillnad i plan för 

klasserna ”Skorsten” och ”Taknock”. Medans ”Skorsten” har stor förekomst i stations-urvalet 

med låg total amplitud så har ”Taknock” mycket stor förekomst i urvalet med hög total 

amplitud. Alltså högre positionsvariation i plan om antennfästet placeras under en taknock och 

lägre om det placeras på en skorsten. Denna kategori visar på klart störst skillnad mellan 

populationen och urvalen. Därför undersöktes klassen ”Taknock” (hög positionsvariation i plan) 

ytterligare och det resultatet redovisas i avsnitt 3.4. 

  
Figur 7. Jämförelse mellan total amplitud (höjd) och vilken placering på byggnaden/anläggningen som 
antenn fästet har.  

 

 
Figur 8. Jämförelse mellan total amplitud (plan) och vilken placering på byggnaden/anläggningen som 
antennen fästet har.  
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3.3.4 Kategori ”Husmaterial” 

Figur 9 visar att husmaterialet tegel har högre förekomst (%) vid stationer med låg total 

amplitud i höjd mot för hela populationen. Figur 10 visar att tegel har högre förekomst (%) vid 

stationer med hög total amplitud i plan. Alltså förekommer husmaterialet tegel oftare vid 

stationer med låg positionsvariation i höjd och hög positionsvariation i plan.  

 

 

Figur 9. Jämförelse mellan total amplitud (höjd) och själva byggnadens/anläggningens material.   

 
Figur 10. Jämförelse mellan total amplitud (plan) och själva byggnadens/anläggningens material.  
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3.4 Resultat från vidareanalys av klassen ”Taknock” 
Eftersom klassen ”Taknock” inom kategorin ”Placering av antenn” hade mycket hög förekomst 

vid stationer med höga totala amplituder i plan, testades även förekomsten av klassen inom tre 

olika stationsintervall för hela populationen. Intervallen fastställdes genom att först rangordna 

samtliga stationer (217) efter total amplitud i stigande ordning. Därefter delades den totala 

stationsmängden i tre delar vilket gav intervall 1= 72 stationer, intervall 2 = 72 stationer och 

intervall 3 = 73 stationer. Förekomsten av ”Taknock” inom de tre intervallen redovisas i tabell 

12. Medianvärden redovisas också för att ge en mer rättvis bild av fördelningen i amplituder 

inom de olika intervallen. Tabellen indikerar att stationer som har högre total amplitud 

(positionsvariation) i plan oftare har antennen och fästet monterade vid taknocken på 

byggnaden.  

 
Tabell 12. Förekomsten av klassen ”Taknock” inom tre olika stationsintervall rangordnade efter total 
amplitud. Intervallens medianvärden redovisas också. 

Intervall [#] Antal stationer 

Total amplitud I plan [mm] 

Median [mm] ”Taknock” förekomst [%] Från Till 

1 72 0.09 0.88 0.56 4.17 

2 72 0.90 1.75 1.27 20.83 

3 73 1.76 10.19 3.25 71.23 
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4 Diskussion 
I detta kapitel så kommer de använda metoderna och begränsningar med dessa diskuteras i 

avsnitt 4.1 och resultat i avsnitt 4.2. Slutsats och förslag till framtida studier ges i avsnitt 4.3 

respektive 4.4. 

 

4.1 Begränsningar i valda metoder 
Vid analys av tidsserierna i Tsview är det värt att påpeka några specifika detaljer. Programmet 

är framtaget vid ett universitet (MIT) för internt bruk från början och har inte uppnått 

kommersiell status, så det saknar i flera avseenden användarvänlighet. Exempelvis så måste 

sökväg till indata-filerna matas in skriftligt i ett fält. En annan detalj är att datum för 

observationer visas i decimalform. Detta innebär att vid val av önskad analyserad tidperiod 

måste också datum väljas i decimalform och vanliga datum behöver därför omvandlas till 

decimalform först. Angående exkludering av oönskade observationer är tillvägagångssättet med 

”markering” inte så tidseffektivt. Det hade varit både enklare, bättre och mer effektivt att ”mata 

in” start- respektive slut-datum för önskade observationer. En hel del tid gick åt i Tsview och ur 

ett tidseffektivt perspektiv kan programmet inte rekommenderas i liknande studier på endast tio 

veckor. Exempel på ineffektiviteten ges här:  

Ex: Totalt analyserades 217 stationer i tre olika perioder. Hela perioden, snöfri period, 

respektive snöperiod. I den första gjordes fyra stycken musklick, inräknat markeringar och 

funktionerna ”Load” och ”Detrend”, per station. I den andra gjordes åtta och i den sista sju 

musklick. Antalet klick varierade alltså med hur många observationer som behövde exkluderas i 

varje period. Alla dessa klick resulterade i totalt över 4000 klick!  

 

Inom den första målsättningen och frågeställningen skulle stationer som avvek ”onormalt” 

mycket i total amplitud identifieras. Gränsvärdet, som hade fastställts till 2 σ från alla 

stationernas totala medelamplitud i höjd respektive plan, bedömdes som lämpligt efter samråd 

med Lantmäteriets personal. Problemet hade annars blivit, vid exempelvis val av 3 σ, att för få 

stationer hade kunnat analyseras vidare.  

 

Valet av kategorier och klasser kopplat till den tredje målsättningen och andra frågeställningen 

bör också kommenteras.  Kategorin ”Takmaterial” var i efterhand inte ett så klokt val. Denna 

kategori var svår att identifiera utifrån de bilder och kartor som användes. Till exempel kunde 

det vara svårt att avgöra materialet på taket om bilden var tagen nedifrån gatan och taket 

dessutom var plant. Idag förekommer dessutom tegel-imitationer i plåtmaterial på byggnader 

vilket gör klassningen ännu mer komplicerad.  Den andra kategorin som innebar problem i 
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samband med klassningen var ”Taktyp”. Här var det svårt att avgöra huruvida ett tak var plant 

eller lutade utifrån bilderna. Dessa kategorier redovisas därför inte i resultatdelen utan istället 

separat i bilaga C. Kategorin ”Väderstreck” var något svåridentifierad men efter kombinaton av 

bilder, kartor från Lantmäteriet och Googles karttjänst Street view © gick det att identifiera den 

orienterade riktningen, i vilken antennen och fästet var monterade.  

 

4.2 Resultat 
Rangordning 

Totalt var 18 % av stationerna (40 stycken) positionsavvikande (hög total amplitud) i antingen 

höjd eller plan vilket visas i tabellerna 4 respektive 5. Alltså inom förväntningarna på 10-20 %. 

I höjd resulterade satta gränsvärdena i att 18 stationer avvek och i plan var motsvarande antal 

27. Några stationer låg över satta gränsvärden i både höjd och plan, till exempel 

Katthammarsvik och Örnsköldsvik, men oftast varierade det mellan vilka stationer som avvek 

inom höjd respektive plan. Det tyder på att om en station hade hög positionsvariation i höjd 

behövde den inte ha det i plan. 

 

Säsongseffekt 

Det finns en antydande ”vintereffekt” till viss del. Den totala amplituden 

(positionsvariationerna) är högre under snöperioden än under den snöfria i tre fall. Det första 

och andra fallet antyder att det finns det en signifikant ”vintereffekt” i höjd respektive plan för 

individuella stationer. Det tredje fallet är inte signifikant men antyder att den norra regionen 

närmar sig en ”vintereffekt” i höjd. Detta på grund av negativt Z-värde, till skillnad från övriga 

resultat i tabell 10 och 11. För hela landet (alla stationer) hittas alltså ingen signifikant 

”vintereffekt” i varken höjd eller plan. Om anledningen till ”vintereffekten” beror på 

temperaturförhållande, snömängd eller andra faktorer hanteras inte i denna studie och diskuteras 

därför inte. ”Vintereffekten” är mer vanlig i stationer beläget längre norrut i landet men även där 

varierar påverkan högst individuellt. Nollhypotesen (H0) accepteras alltså för individuella 

stationer men inte regionalt respektive hela landet. Det ska nämnas att i den tidigare studien av 

Bronder (2011) användes ett annat tillvägagångssätt i analysmetoden. Där byggde resultatet och 

slutsatser på analyserna från ett kontrollprogram utvecklat specifikt för SWEPOS-nätet. Detta 

program hade fler statistiska parametrar än vad vår studie haft vid analys och resultaten kan 

därför inte likställas till fullo.  

 

Montering/placering av monument 

Gällande jämförelse av kategorier/klasser mot höga totala amplituder (positionsvariationer) kan 

följande påståenden ges baserat på figur 3 till 10 samt tabell 12. Det går att konstatera att ingen 
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av kategorierna/klasserna är väsentligt mer förekommande vid höga positionsvariationer i höjd-

led (urval ”hög amplitud”), jämfört mot hela populationen (alla 217 stationer). Däremot visar 

klassen ”Taknock”, inom kategorin ”Placering av antenn”, på mycket hög förekomst vid 

stationer med höga amplituder i plan (figur 8). Vid ytterligare undersökning av denna klass, mot 

hela populationen, indikerar tabell 12 att det finns en tydlig förekomst av klassen vid stationer 

med höga positionsvariationer i plan.  Att stationerna, som har antennen vid taknocken på 

byggnaden, har högre positionsvariationer i plan kan bero på många faktorer. Eftersom 

slutsatser kring sådana faktorer kräver mer utförliga studier ges inte några spekulationer i denna 

diskussion. Två intressanta observationer i figur 9 respektive 10 indikerar också på att 

husmaterialet tegel är vanligare vid stationer med låg positionsvariation i höjd men hög 

positionsvariation i plan. Om detta kan bero på att tegel rör sig annorlunda i höjd respektive 

plan låter vi vara osagt, då detta kräver goda kunskaper inom hållfasthets- och material-lära. 

 

4.3 Slutsats 
I samband med att minskad mätosäkerhet (främst höjd) krävs inom GNSS-mätning, speciellt vid 

NRTK, behövs mer kunskap i hur detta ska uppnås. Självklart så är det grundläggande att ha 

goda kunskaper om hur bra mätning mot satelliter ska utföras så att reducering eliminering av 

grova och systematiska felkällor kan göras.  Lantmäteriets tillvägagångssätt för att minska 

mätosäkerheterna vid NRTK, till ca 1 cm i både höjd och plan, involverar dels förtätning av 

SWEPOS och införandet av nya GNSS-system. För att ytterligare minska mätosäkerheten och 

skapa nya målsättningar behöver nya undersökningar göras. Denna studie har haft som mål att 

bidra till sådana undersökningar i samarbete med Lantmäteriet. Baserat på denna studie av 

periodiska signaler med årliga våglängder kan följande slutsatser dras: 

• Det finns en ”vintereffekt” med den är högst individuell bland stationerna och något 

vanligare i norra Sverige. 

• Stationer där antennen sitter vid taknocken på byggnaden, har oftast högre 

positionsvariation i plan än vid andra placeringar. 

 
Slutsatserna ger underlag för vidare studier varav några förslag nämns i nästa avsnitt.  
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4.4 Framtida studier 
Fyra olika förslag till framtida studier har utvecklats under arbetets gång: 

1. Faktorer kring ”vintereffekt” kan utredas närmare, till exempel snömängd, temperatur 

med mera. Individuella stationer som har en signifikant ”vintereffekt” kan undersökas 

mer utförligt.  

2. Det vore lämpligt att bekräfta undersökningen kring ”Taknock” över längre tidsperiod 

och möjligtvis med annorlunda statistiska tillvägagångssätt. I ett andra skede skulle det 

vara intressant med exempelvis deformationsmätningar mot antenner vid taknock. 

3. Innan riktlinjerna för detta examensarbete fastställdes fanns en idé om att koppla 

positionsvariationer till deformationsegenskaper i olika material. Värme är en faktor 

som är allmänt känd för att påverka materials former. Ett förslag till fortsatta studier är 

därför att jämföra observationer dagtid vs nattid då olika temperaturförhållanden ofta 

råder. Möjligen kan stationerna där byggnaden är gjorda i tegelmaterial vara av intresse 

att studera vidare i ett sådant syfte enligt tidigare diskussion angående resultat i figur 9 

och 10. 

4. Ett förslag är att studera rörelsehastigheter och orienterade riktningar, för stationernas 

observationer, med exempelvis ”Rate”-värden från Tsview. Det fanns en tanke att 

studera detta i föreliggande studie men slutsatsen, i samråd med handledare, blev att 

längre intervall än två år rimligen bör studeras för att se en väsentlig rörelsetrend. I en 

sådan studie kan möjligen koppling göras mellan rörelseriktningen för antennen och hur 

antennens orienterade riktning är på byggnaden. Det kan då eventuellt analyseras om 

hela byggnaden rör sig eller om felet ligger i monumentet.   

 

Om någon av dessa förslag genomförs kan det möjligtvis på sikt leda till stabilare 

montering/placering av monumenten hos de B-klassade stationerna. En förhoppning är att 

till exempel vissa material eller monteringssätt av monument kan undvikas i framtiden.  Hur 

mycket det kan bidra till minskning av mätosäkerhet vid exempelvis mätmetoden NRTK är 

självklart svårt att uppskatta men det går givetvis också att studera genom olika 

mätscenarion. 
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Bilagor 
Bilaga A. Exempel på stationer med klass A och B visas i figur A1 till A2. Exempel på 

bilder/kartor från några stationer som utgjorde grundmaterial inför klassning visas i figur A3 till 

A6 samt tabell A1 till A2. 

 

 
Figur A1. Klass A-stationen i Leksand. Bild från Lantmäteriet. 
 
 

 
Figur A2. Klass B-stationen i Kåbdalis. Bild från Lantmäteriet. 
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Figur A3. Stationen Bastuträsk. Pilen i kartan visar uppskattat väderstreck, den lilla röda cirkeln visar 
stationens placering. Kartan och bilden tillhandahölls av Lantmäteriets geodesienhet. Klassindelning visas 
i tabell A1. 

 
Figur A4. Stationen Dångebo. Bild från Lantmäteriet. Klassindelning visas i tabell A1. 

 
Tabell A1. Kategorier och klasser för stationerna som visas i figur A3 till A4. 

Station 

Material antennfästet 

sitter i Väderstreck 

Placering av 

antenn Takmaterial Taktyp Husmaterial 

Bastuträsk Tegel Väster Taknock Plåt Lutande Tegel 

Dångebo Plåt Syd-Väst Skorsten Tegel Lutande Trä 
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Figur A5. Stationen Jäkkvik. Bild från Lantmäteriet. Klassindelning visas i tabell A2. 

 

 
Figur A6. Stationen Tösse. Kartunderlag är hämtat från Google maps (koordinater 58°58'25.9"N 
12°38'07.0"E, 2015). Inklippt bild från Lantmäteriet. Klassindelning visas i tabell A2. 

 
Tabell A2. Kategorier och klasser för stationerna som visas i A5 till A6. 

Station 

Material antennfästet 

sitter i Väderstreck 

Placering av 

antenn Takmaterial Taktyp Husmaterial 

Jäkkvik Plåt Nord-Ost Skorsten Plåt Lutande Trä 

Tösse Tegel Syd-Ost Taknock Tegel Lutande Tegel 
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Bilaga B. Resultat kopplade till ”sommareffekt” visas i tabell B1 till B2 samt figur B1 till B2. 

 
Tabell B1. Stationer med signifikant "sommareffekt" (höjd). Totalt 23 stationer. 

Namn Z-värde 

Skinnskatteberg 5.723 

Rottne 4.970 

Sollentuna 4.265 

Mariefred 3.677 

Smålandsstenar 3.670 

Storlien 3.586 

Ödeshög 3.159 

Björneborg 2.961 

Vindeln 2.738 

Jäkkvik 2.727 

Stavsnäs 2.708 

Varberg 2.631 

Klintehamn 2.571 

Katthammarsvik 2.418 

Tungelsta 2.294 

Åsele 2.232 

Söderåkra 2.159 

Husum 2.144 

Köpingsvik 2.141 

Ljungbyhed 2.123 

Lansjärv 2.025 

Eskilstuna 2.024 

Jokkmokk 2.015 
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Tabell B2. Stationer med signifikant "sommareffekt" (plan). Totalt 74 stationer. 

Namn (Del 1) Z-värde 

 

Namn (Del 2) Z-värde 

Slite 11.076 Ryfors 4.661 

Nässjö 10.917 Skönsberg 4.604 

Gäddede 10.347 Ätran 4.558 

Gullspång 9.475 Nikkala 4.556 

Tyresö 8.462 Hemse 4.438 

Strömstad 8.214 Storuman 4.354 

Gällivare 8.176 Vollsjö 4.311 

Strängnäs 8.128 Tived 4.219 

Husum 8.024 Malmköping 4.034 

Hasslerör 7.896 Sibbhult 3.965 

Ödeshög 7.235 Katthammarsvik 3.904 

Eskilstuna 7.130 Edane 3.904 

Norrfors 6.824 Degeberga 3.902 

Märsta 6.757 Surte 3.880 

Lansjärv 6.726 Åmmeberg 3.732 

Roma 6.526 Storlien 3.458 

Mariefred 6.397 Norråker 3.434 

Smygehamn 6.265 Hotagen 3.285 

Skinnskatteberg 6.050 Bie 3.221 

Hamra 5.918 Grängesberg 3.071 

Luleå 5.885 Hagfors2 3.023 

Ljungbyhed 5.839 Frölunda 2.947 

Bastuträsk 5.654 Hällefors 2.912 

Hillerstorp 5.652 Kiruna-E 2.897 

Arboga 5.614 Strömsnäs 2.778 

Västerfärnebo 5.613 Skene 2.694 

Lugnås 5.555 Hudiksvall 2.659 

Fällfors 5.436 Lennartsfors 2.642 

Järpen 5.278 Ulricehamn 2.632 

Saxnäs 5.260 Jokkmokk 2.624 

Jonstorp 5.211 Norberg 2.477 

Junsele 5.106 Häradsbäck 2.365 

Mjölby 5.043 Runsten 2.313 

Mölnlycke 5.030 Grövelsjön 2.301 

Hybo 4.913 Kortedala 2.258 

Söderboda 4.844 Falköping 2.062 

Tranås 4.663 Fårö 2.035 
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Figur B1. Fördelningen av stationer med eller utan säsongseffekt i höjd. 

 
 

 
Figur B2. Fördelningen av stationer med eller utan säsongseffekt i plan. 
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Bilaga C. Förekomst av mindre tillförlitligt bestämda kategorier/klasser inom populationen 

(217 stationer) respektive stations-urvalen, som innehöll18 stationer vardera i höjd samt 27 

stationer vardera i plan, visas i figur C1 till C4. 

 

 
Figur C1. Jämförelse mellan total amplitud (höjd) och det takmaterial som sitter på stations-
byggnaden/anläggningen. 

 

 
Figur C2. Jämförelse mellan total amplitud (plan) och det takmaterial som sitter på stations-
byggnaden/anläggningen. 
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Figur C3. Jämförelse mellan total amplitud (höjd) och den taktyp som sitter på stations-
byggnaden/anläggningen. 

 

 
Figur C4. Jämförelse mellan total amplitud (plan) och den taktyp som sitter på stations-
byggnaden/anläggningen. 
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