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Sammanfattning 

HMK Geodesi, GPS publicerades år 1996 och är fortfarande det regelverk som idag 

tillämpas vid statisk mätning med GNSS. Studien genomförs för att bidra med 

rekommendationer till nya HMK-Stommätning för statisk GNSS-mätning. 

 

Studiens syfte var att undersöka baslinje- och sessionslängdens påverkan på 

lägesosäkerheten vid mätning av korta baslinjer. Eftersom studien skulle efterlikna 

mätning under praktiska förhållanden undersöktes baslinjelängder 0,7–100 km och 

sessionstider 20 min–6 h. Syftet var också att undersöka om lägesosäkerheten påverkas 

olika vid beräkning med de olika frekvenserna, L1, L1+L2 eller L3. 

 

Två delstudier genomfördes i två olika geografiska områden. I Gävleområdet användes 

data från egna mätningar i kombination med data från en SWEPOS-station för 

beräkning av spridningen i position för korta baslinjer. I Göteborgsområdet har data 

erhållits från och beräknats mellan 14 SWEPOS-stationer. En felvektor har beräknats 

mellan stationens beräknade position i studien och en given position beräknad av 

SWEPOS. 

 

I Gävleområdet var skillnaden i standardosäkerhet för koordinaterna mellan olika 

sessionstider mindre än 3 och 7 mm i plan respektive i höjd. För baslinjer upp till 5 km 

är spridningen i höjd i hälften av fallen mindre än i plan för frekvenserna L1, L1+L2 

och L3. Vid längre sessioner gav frekvenserna likvärdiga resultat. I Göteborgsområdet 

ökade höjddifferensen i samband med baslinjelängden. Den tredimensionella avvikelsen 

för baslinjerna var 1–71 mm. 

 

Lägesosäkerheten i plan påverkas inte nämnvärt av ökad baslinjelängd. 

Lägesosäkerheten i höjd blir större när baslinjelängden ökar. Till skillnad från tidigare 

studier ses ingen tydlig förbättring när sessionstiden ökar. 

  



 

 

 

Abstract 

HMK Geodesy, GPS was published in 1996 and is still the regulations that currently 

apply to static measurement with GNSS. The study is conducted to provide 

recommendations for new HMK Control networks for static GNSS surveying. 

 

The purpose of the study was to investigate how the baseline and session length 

influence the position uncertainty when measuring short baselines. A second purpose 

was to investigate whether there will be any difference in the position uncertainty when 

using different frequencies: L1, L1 + L2 or L3. The study investigates baseline lengths 

0,7–100 km and session lengths 20 min–6 h. The study was designed to mimic 

measurements during practical conditions and investigate the position uncertainties that 

can be expected to be achieved by users. 

 

Two sub-studies were conducted in two different geographical areas. In the Gävle area 

self-produced data was used combined with data from a SWEPOS station for 

calculating the spread in the position for short baselines. In the Gothenburg area the data 

was obtained from observations of known SWEPOS reference stations. An error vector 

was calculated between the station's estimated position of the study and a given position 

calculated by SWEPOS. 

 

In the Gävle area the differences in standard uncertainty between different session 

lengths for the coordinates were less than 3 mm and 7 mm in plane and height. For 

baselines up to 5 km the spread in height in half of the cases was lower than in plane for 

the frequencies L1, L1+L2 and L3. During longer sessions the results for the different 

frequencies are equal. In the Gothenburg area the height differences increased when 

associated/combined/correlated with baseline length. The three-dimensional deviations 

of the base lines were 1–71 mm. 

 

The position uncertainty in plane is not affected significantly by increased baseline 

length. Location Uncertainty in height becomes larger when baseline length increases. 

Unlike previous studies our study showed no clear improvement in position uncertainty 

when session length increases. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Handboken i mät- och kartfrågor Geodesi, GPS som gavs ut 1996 (HMK-Ge:GPS, 

1996) är idag fortfarande det regelverk som används för statisk mätning med Global 

Navigation Satellite System (GNSS). En stor teknikutveckling har skett under de 

senaste 20 åren. Endast det amerikanska globala positioneringssystemet (GPS) fanns då 

HMK-Ge:GPS (1996) skrevs men nu finns även andra satellitsystem som t.ex. 

GLONASS. Med hjälp av nya HMK ska en beställare kunna beskriva vad som ska 

levereras, och en utförare bestämma hur det ska utföras (HMK-Introduktion, 2014). Nya 

HMK ska i linje med Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM, 

JCGM, 100, 2008) undvika termen fel och istället använda osäkerhet. Fokus ska flyttas 

från avvikelse från ett sant värde till standardosäkerheten, spridningen kring ett medeltal 

(HMK - Geodatakvalitet, 2014). 

 

Studien genomförs för att bidra med information till nya HMK, speciellt för statisk 

mätning med GNSS gällande osäkerhetens beroende av baslinjelängd och sessionstid 

för enskilda baslinjer. Underlaget ska arbetas fram genom att jämföra resultaten från 

denna studie mot tidigare studiers resultat. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka sambandet mellan lägesosäkerhet, 

sessionstid och baslinjelängd vid statisk GNSS-mätning. I tidigare studier saknas 

information om korta baslinjer och sessionstider, därför ska fyra baslinjelängder i 

intervallet 0,7–5 km för sessionstider 20 min–6 h undersökas, samt ett stickprov för 13 

baslinjelängder i intervallet 5–108 km för att jämföra resultat presenterat i Häkli et al. 

(2008). Tidigare studiers resultat presenteras ofta som avvikelse från ett sant värde 

istället för osäkerhet. Studien utförs med mindre data än i tidigare studier för att anpassa 

arbetsmängden till den tidsbegränsning som finns. Det innebär att vid undersökningen 

av baslinjer i intervallet 0,7–5 km används 4–6 mätningar och för baslinjerna 5–108 km 

begränsas undersökningen till ett stickprov bestående av endast en mätning. 
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Frågeställningar som kommer behandlas är: 

 

 Hur påverkar baslinjelängden lägesosäkerheten vid statisk GNSS-mätning? 

 Hur påverkar sessionstiden lägesosäkerheten vid statisk GNSS-mätning? 

 Är det någon skillnad i lägesosäkerheten mellan användningen av frekvenserna 

L1 eller L3 vid beräkning av korta baslinjer? 

 

1.3 Statisk GNSS-mätning 

Statisk bärvågsmätning med GNSS med efterberäkning är den metod som idag 

tillämpas mest för att erhålla låga lägesosäkerheter vid positionsbestämning. Det är även 

den GNSS-metod som ofta ger mest noggranna koordinater. Vid statisk GNSS-mätning 

bestäms en mottagares position relativt till en känd punkt. Det krävs därför att minst två 

mottagare mäter samtidigt under en längre tid mot samma satelliter, helst flera timmar. 

De fel som kan uppstå vid absolut mätning elimineras eller reduceras med hjälp av 

differensbildningar mellan satelliter och mottagare (Soycan & Ocalan, 2011; Lilje, 

Engfeldt & Jivall, 2007). 

 

Vid statisk GNSS-mätning påverkas den slutliga lägesosäkerheten av flera faktorer, som 

baslinjelängd, sessionstid, loggningsintervall, osäkerheter i satelliternas positioner i 

deras bana runt jorden, satellitgeometri, atmosfär (troposfär och jonosfär), observatörens 

aktsamhet, platsberoende effekter som t.ex. hinder samt utrustning och val av 

bearbetningsprogram för efterberäkning av data (Eckl et al., 2001; Häkli et al., 2008). 

Vid mätning av baslinjer kortare än 30 km blir lägesosäkerheten på marken orsakad av 

lägesosäkerheten i utsända bandata för satelliten i dess bana runt jorden endast någon 

eller några få millimeter. I dessa fall behövs ingen efterberäknad bandata (Lilje, 

Engfeldt & Jivall, 2007). 

 

Efterberäkning av bärvågsdata kan utföras i särskild programvara, t.ex. Leica Geo 

Office (LGO) eller genom att data skickas till automatiserade beräkningstjänster online, 

t.ex. SWEPOS beräkningstjänst. Vid efterberäkning bestäms tredimensionella vektorer 

mellan punkterna, s.k. baslinjer (Lantmäteriet, u.å.a). Snabb statisk mätning är en 
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variant av statisk mätning där baslinjer under 30 km kan bestämmas på 5–20 min (Lilje, 

Engfeldt & Jivall, 2007). 

 

1.4 SWEREF 99 

SWEREF 99 är ett tredimensionellt system som antogs i Sverige år 2000 skapat genom 

realisering av ETRS 89 (European Terrestrial Reference Frame 1989) som i sin tur är 

Europas realisering av ITRF 89 (International Terrestrial Reference Frame 1989). Vid 

positionsbestämning med GNSS erhålls koordinaterna i det globala referenssystemet 

WGS 84. Eftersom WGS 84 inte är realiserat på marken i Sverige och det endast skiljer 

ca 0,5 m i position mellan SWEREF 99 och WGS 84 epoker kan referenssystemen 

likställas med varandra för många GPS-tillämpningar (Lantmäteriet, 2014). 

 

Tredimensionella koordinater är opraktiska för tekniska tillämpningar därför krävs en 

eller flera kartprojektioner. För tillämpningar på nationell nivå används därför 

SWEREF 99 TM som är en kartprojektion där hela landet kan avbildas skarvlöst. För 

lokala tillämpningar finns det tolv olika projektionszoner (Lantmäteriet, u.å.b). 

 

1.5 SWEPOS 

SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige och består av 

ca 300 fasta referensstationer spridda över landet. Från SWEPOS är det möjligt att 

hämta data som kan användas vid efterberäkning. SWEPOS-stationernas definitiva 

koordinater uppdateras två gånger om året och är baserade på en treveckorslösning från 

vår och höst, det för att få ett så korrekt medelvärde som möjligt för stationer som kan 

ha årstidsvariationer. Koordinaterna beräknas i ITRF 2008 med programmet Bernese 

GPS Software version 5.0, beräkningsparametrar redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Beräkningsparametrar i Bernese GPS Software 
version 5.0 för SWEPOS-stationernas definitiva koordinater. 
 
 

Efterberäknade bandata, klockor och jordrotationsparametrar 
från IGS 
Absoluta antennmodeller 
Endast GPS 
Elevationsgräns 10° i slutlösningen 
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1.6 Frekvens 

Jonosfären är en av de felkällor som har störst inverkan på den slutliga osäkerheten. 

Solens aktivitet varierar i cykler om elva år och påverkar vår atmosfär. Laddade 

partiklar från solen påverkar signalens väg olika mycket beroende på hur mycket 

laddade partiklar det finns i jordens jonosfär. Antalet laddade partiklar i jonosfären 

anges i Total Electron Content (TEC). Jonosfärens påverkan på signalen beror på vilken 

frekvens signalen har (Hofmann–Wellenhof, Lichtenegger, Collins, 2001). GPS-

satelliterna sänder ut signaler på två frekvenser, L1 (1 575.42 MHz) och L2 (1 227.60 

MHz). Av de två påverkas L1 minst av jonosfären. För korta baslinjer färdas 

satelliternas signaler genom samma atmosfär och därför är korrektioner för troposfär 

och jonosfär inte nödvändig, därför kan beräkning med enbart L1 utföras (Horemuz & 

Sjoberg, 2002). 

 

Vid beräkning av längre baslinjer kan en linjärkombination av L1 och L2 användas för 

att eliminera jonosfärens påverkan, så kallad jonosfärsfri linjärkombination L3. L3 är fri 

från jonosfärens påverkan men ger mer brus än om enbart en frekvens används. För att 

lösa periodobekanta i den jonosfärsfria linjärkombinationen krävs en mer komplicerad 

procedur än för enskilda frekvenser (HMK-Ge:GPS, 1996). L3 ska inte förväxlas med 

benämningen L1+L2, där mätning utförs med båda frekvenserna, och jonosfärens 

påverkan därmed kan uppskattas och reduceras (Hofmann–Wellenhof, Lichtenegger, 

Collins, 2001). 

 

1.7 Tidigare studier 

Tidigare studier har utförts huruvida en positions lägesosäkerhet påverkas av 

baslinjelängd och sessionstid av bl.a. Eckl et al. (2001), Häkli et al. (2008) och Soycan 

& Ocalan (2011). I samtliga studier hämtades GPS-data från fasta referensstationer, 

mellan stationerna har sedan baslinjer i varierande längder skapats och 24-

timmarsintervall har delats upp i kortare sessioner för att kunna uppskatta 

genomsnittliga avvikelser eller spridningsmått. När sessionstiden blev kortare ökade 

därmed antalet sessioner som låg till grund för avvikelsen eller spridningsmåttet i och 

med att fler sessioner kunde beräknas inom 24-timmarsintervallet. Vid bearbetning av 
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data har programmens automatiska eller förinställda beräkningsparametrar använts. I 

studierna har loggningsintervallet 30 s använts för att det tillämpas för alla 

referensnätverk. 

 

Eckl et al. (2001) skapade elva baslinjer: 26, 57, 101, 127, 153, 160, 201, 252, 253, 299 

och 300 km. 24-timmarsintervallet delades upp i fem intervall: 4, 6, 8, 12 och 24 h. Data 

bearbetades i programmet Program for the Adjustment of GPS Ephemerides (PAGES). 

PAGES utvecklades i forskningssyfte av National Geodetic Survey (NGS). För att 

bestämma de sökta punkternas “sanna” koordinater beräknades ett medelvärde för 

samtliga 24-timmarsintervall. Vid beräkning av baslinjer användes satelliternas 

efterberäknade bandata. Resultatet visade som det förväntades att den största 

förbättringen av den genomsnittliga avvikelsen relativt de ovan bestämda “sanna” 

koordinaterna skedde när sessionstiden ökade. Resultatet visade också, som inte hade 

förväntats, att avvikelsen inte påverkades nämnvärt när baslinjelängden ökade. Utifrån 

dessa resultat skapade artikelförfattarna ett samband mellan standardosäkerhet och tid. 

 

𝑆 = (𝐿, 𝑇) = 𝑘/𝑇0,5 

 

där S är standardosäkerheten i mm, T i timmar. Ekvationen gäller för T ≥ 4 h i nordlig 

och ostlig riktning samt höjd, där k är en empiriskt bestämd parameter för respektive 

axel: 

 

𝑘 för 𝑛 = 9,5 ± 2,1 mm × ℎ0,5 

 

𝑘 för 𝑒 = 9,9 ± 3,1 mm × ℎ0,5 

 

𝑘 för 𝑢 = 36,5 ± 9,1 mm × ℎ0,5 

 

Häkli et al. (2008) skapade drygt 10 000 baslinjer som varierade mellan 0,6 och 

1 069 km. 24-timmarsintervallet delades upp i nio intervall: 10, 15 och 30 min, 1, 2, 3, 

6, 12 och 24 h. Data bearbetades i det kommersiella programmet Trimble Total Control. 

Referenskoordinater bestämdes genom att beräkna minst ett 24-timmarsdataintervall 

med Bernese GPS Software. Baslinjer beräknades både med satelliternas utsända och 
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efterberäknade bandata. Baserat på sina resultat skapade artikelförfattarna en graf där 

koordinaternas osäkerheter i 3D kan uppskattas när sessionstid och baslinjelängd är 

kända. Grafen är tänkt att kunna användas vid praktisk mätning. I grafens x- och y-axel 

visas baslinjelängden respektive sessionstiden och bildar ett rutnät. Båda axlarna har en 

logaritmisk skala. Tvärs över rutnätet går 10 regressionslinjer numrerade från 1-5, fem 

för vardera utsänd och efterberäknad bandata. Dessa linjer används för att kunna 

uppskatta nödvändig sessionstid för en viss baslinjelängd om en viss nivå på avvikelsen 

önskas. 

 

Soycan & Ocalan (2011) skapade sju baslinjer: 2,3; 10,1; 39,3; 64,6; 83; 125,9 och 

221,9 km. 24-timmarsintervall delades upp i tio intervall: 5, 10, 15 och 30 min, 1, 2, 4, 

8, 16 och 24h. Data bearbetades i det kommersiella programmet Ashtech PRISM for 

Windows (WinPRISM). Referenskoordinater bestämdes genom att all data från de fast 

referensstationerna beräknades i programmet Gamit, som används i forskningssyfte. Vid 

beräkning av baslinjer användes satelliternas utsända bandata. Resultatet visade att 

avvikelsen minskade i samband med att antal tillgängliga satelliter och sessionstiden 

ökade. Resultatet visade också att avvikelsen blev större när satelliternas geometri 

försämrades och när baslinjelängderna ökade. 

 

I en studie av Firuzabadi & King (2011) undersöktes skillnaden mellan enskilda 

baslinjer och när baslinjer kombineradess och nätutjämnadess. Data från referensnätet i 

Italien (PRAT) användes tillsammans med programvaran GAMBIT/GLOBK. 

Efterberäknade bandata hämtades från International GNSS Service (IGS). Först 

beräknades enskilda baslinjelängder, 26–585 km, och referensstationens koordinater 

fixerades alltid. Baslinjerna beräknades sedan tillsammans med 2–16 andra 

referensstationer och nätutjämnades. Data beräknades från samma starttid varje dag för 

sessionstiderna 1, 2, 3, 4, 12 och 24 h. Sanna koordinater för stationerna beräknades 

med 24-timmarslösningar över en tvåårsperiod i ITRF2005. I likhet med Eckl et al. 

(2001) påverkades inte avvikelsen nämnvärt för sessionstider ner till 4 h för 

baslinjelängder upp till 300 km. För baslinjer 200–300 km blev avvikelsen större vid 

sessionstid kortare än 3 h och för baslinjer 30–100 km blev avvikelsen större vid 

sessionstid kortare än 1 h. Nätutjämningsresultatet visade att avvikelsen halverades när 

sessionstiden utökades från 3–6 h till 12–24 h. Avvikelsen i näten minskade när antalet 
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referensstationer ökade till åtta stationer, därefter var förbättringen försumbar. Sju olika 

nät innehållandes fyra referensstationer undersöktes och det konstaterades att nätens 

geometri inte påverkade avvikelsen. 

 

Studierna har i huvudsak använt två olika mått på mätningarnas osäkerhet, accuracy 

(noggrannhet) och repeatability (repeterbarhet). Noggrannhet beskrivs som differensen 

mellan mätningen och det sanna värdet. Repeterbarhet är förmågan att upprepa samma 

mätning under samma förutsättningar, för samma användare och utan förändringar i 

utrustning (GUM, JCGM, 100, 2008). Få studier behandlar korta baslinjer och i de 

flesta fall undersöker de avvikelser från ett känt värde istället för mätosäkerhet. 

 

I en rapport av Eriksson (2010) utvärderas möjligheten att använda statisk GNSS för 

höjdbestämning vid anslutning av lokala avvägningsnät till Rikets Höjdsystem 2000 

(RH 2000). 15 punkter i riksnätet och fem punkter i det lokala nätet mättes samtidigt 

under två 24-timmarssessioner. Sessionerna delades upp i fyra intervall: 1, 2, 3 och 6 h. 

Två analyser utfördes av data. I den ena analysen jämfördes bl.a. beräkningar utförda på 

L1 och L3. Resultatet visade att det inte blev det ingen markant skillnad på 

höjdkoordinaterna vid beräkningar på de olika frekvenserna. 
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2 Metod & material 

2.1 Datainsamling 

För den egna fältstudien användes fyra GNSS-mottagare alla av fabrikat och modell 

Leica GS14. Bearbetning av data utfördes i den kommersiella programvaran LGO 8.2. I 

Microsoft Excel utfördes även beräkningar för sammanställning och analys av data. 

 

2.1.1 Gävleområdet 

Statiska mätningar genomfördes på fyra platser under en tvåveckorsperiod vid totalt sex 

tillfällen i början av april 2015. Det beslutades att undersöka baslinjelängderna 0.7, 3, 4 

och 5 km. SWEPOS-stationen GAVL.4 vid Lantmäteriet i Gävle användes som 

utgångspunkt. Område för mätningarna valdes med hjälp av en karta där avstånd till 

utgångspunkten beaktades (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Områdena besöktes för att bestämma lämplig plats med god sikt. Varje plats markerades 

med en geosticka i marken för att upprepade mätningar skulle vara möjligt. Fyra 

antenner på stativ centrerades över var sin geosticka. Data loggades samtidigt under 6 h 

Baslinje Längd [km] 

GAVL.4 - P1 0,7 
GAVL.4 - P2 3 
GAVL.4 - P3 4 
GAVL.4 - P4 5 

 

GAVL.4 

P1 

P2 

P3 

P4 

Figur 1. Punkternas positioner visas med röd punkt i Gävleområdet. Utgångspunkten har grön 
punkt. ©Lantmäteriet [i2014/00655] 
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för alla mottagare med 15 s loggningsintervall. Vid varje avslutad session exporterades 

data från samtliga mottagare för att sedan bearbetas i LGO. Problem med att några 

mottagare stängdes av under mätsessionerna resulterade i bortfall av data (Bilaga 1). 

Efter kontroll av loggade data genomfördes kompletterande mätningar där det ansågs 

nödvändigt. 

 

2.1.2 Göteborgsområdet 

Utifrån en koordinatlista över SWEPOS fasta referensstationer valdes 14 stationer i och 

runtomkring Göteborg ut för att skapa 13 baslinjer som varierade i längd från 5 till 108 

km (figur 2). Bagaregården (BAGA.1) valdes som utgångspunkt. Ett 24-timmarsdata 

hämtades från SWEPOS, datumet 12 april 2014 valdes p.g.a. att mätningarna i denna 

studie är utförda under samma period år 2015. Data beräknades för varje tidsintervall 

vid endast ett tillfälle med starttid kl. 09.00.  
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2.2 Databearbetning och analys 

För att erhålla rätt antennkorrektioner i LGO importerades antennmodeller från National 

Geodetic Survey (NGS, http://www.ngs.noaa.gov/). Data beräknades för tidsintervallen 

20 och 40 min och 1, 2, 3, 4 och 6 h. Varje tidsintervall beräknades endast en gång för 

varje tillgänglig session, inte 18 st 20 min intervall, nio st 40 min intervall osv. Det 

Figur 2. SWEPOS-stationernas positioner visas med röd punkt i Göteborgsområdet. Utgångspunkten  
har grön punkt. ©Lantmäteriet [i2014/00655] 

DILE.0 

HSTA.0 

VANE.6 

LEDE.0 

GRAS.0 

FALK.0 

BORA.6 

SKEN.0 

ONSA.1 

FROL.0 

MOLN.0 

KORT.0 

BISK.0 

RORO.0 

BAGA.1 

Baslinje Längd [km] 

BAGA.1-KORT.0 5 
BAGA.1-BISK.0 8 
BAGA.1-MOLN.0 9 
BAGA.1-FROL.0 10 
BAGA.1-RORO.0 25 
BAGA.1-ONSA.1 37 
BAGA.1-SKEN.O 45 
BAGA.1-BORA.6 52 
BAGA.1-HSTA.0 70 
BAGA.1-GRAS.0 78 
BAGA.1-DILE.0 93 
BAGA.1-FALK.0 104 
BAGA.1-VANE.6 108 
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medför att spridningsmåtten som beräknades för Gävleområdets mätningar baseras på 

en mycket mindre mängd data än tidigare studier. På grund av studiens tidsbegränsning 

beräknades endast data, från Göteborgsområdet, för en baslinje för varje vald 

sessionstid. Det var därför inte möjligt att beräkna ett spridningsmått utan endast radiell 

avvikelse. Alla tidsintervall hade samma starttid, och sluttid efter intervallets längd, 

exempelvis kl. 09:00–09:20, 09:00–09:40, 09:00–10:00 osv. All data beräknades med 

programmets förinställda parametrar (LGO help): 

 

 Elevationsvinkel: 15°. Elevationsvinkeln används normalt för att kunna utesluta 

lågt stående satelliter. Signalerna från dessa satelliter har en längre väg att gå 

genom atmosfären och blir brusigare (Lilje, Engfeldt & Jivall, 2007). 

 

 Bandata: Utsänd eller efterberäknade. Utsänd bandata ánvändes. Det har ett 

medelfel på ca 2 m och är satelliternas förutsagda positioner vid mätning (Lilje, 

Engfeldt & Jivall, 2007). Via IGS (http://igscb.jpl.nasa.gov) är det möjligt att 

hämta efterberäknade bandata och därmed erhålla satelliternas exakta position 

vid mätningstillfället. 

 

 Lösningstyp: Automatisk. Programmet försöker lösa periodobekanta med fas- 

och/eller kodmätning. Behövs normalt inte ändras, programmet väljer den bästa 

lösningen. 

 

 GNSS-typ (GPS/GLONASS/Galileo): Automatisk. Programmet använder det 

som loggades vid mätningen. 

 

 Frekvens (L1, L1+L2, L3): Automatisk. Programmet väljer den bästa frekvensen 

eller den bästa kombinationen av tillgängliga frekvenser. Finns tvåfrekvensdata 

och baslinjen är längre än 15 km gör LGO en L3-lösning. Har inte period-

obekanta blivit lösta för använda frekvenser blir L3 en flytlösning. Om baslinjen 

är kortare än 15 km används banden L1+L2. 

 

 Loggningsintervall: Automatisk. Programmet använder sig av samma intervall 

som användes vid mätningen. 
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 Troposfärsmodell: Hopfield. Skillnaden i position för de beräknade resultaten 

för de olika troposfärsmodellerna är små (Satirapod & Chalermwattanachai, 

2005). 

 

 Jonosfärsmodell: Automatisk. Programmet väljer en modell beroende på 

sessionstiden. För sessioner under 45 min används Klobucharmodellen. För 

sessioner över 45 min beräknas en egen modell av programmet och beräknad 

modell blir automatiskt vald.  

(LGO help) 

 

2.2.1 Direktprojektion 

I LGO används Lantmäteriets samband för direktprojektion när koordinaterna väljs att 

visas i SWEREF 99 TM istället för i WGS 84 (Christian Alnerud, personlig 

kommunikation, 29 april 2015). Tidigare transformerades koordinater i ett geodetiskt 

referenssystem till lokala koordinater i en kartprojektion enligt ekvation (1). 

Lantmäteriet har utvecklat en metod för projektionsinpassning där parametrar för 

direktprojektion beräknas från globala geodetiska koordinater till plana koordinater i ett 

annat referenssystem med Gauss-Krügersprojektion. Med tiden har det blivit allt mer 

vanligt för att sedan helt övergå till att använda sambandet för direktprojektion enligt 

ekvation (2). En kartprojektion utförs som är baserad på Transversal Mercatorprojektion 

enligt Gauss-Krügers ekvationer (Engberg & Lilje, 2006). 

 

(𝜑, 𝜆)𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ↔ (𝑋, 𝑌, 𝑍)𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ↔ (𝑋, 𝑌, 𝑍)𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ↔ (𝜑, 𝜆)𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ↔ (𝑥, 𝑦)𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ↔ (𝑥, 𝑦)𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙       (1) 

 

(𝜑, 𝜆)𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ↔ (𝑥, 𝑦)𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙                                                                   (2)                                        

 

där 𝜑 är longitud och 𝜆 är latitud är geodetiska koordinater och 𝑋, 𝑌, 𝑍 är kartesiska 

koordinater. 

 

I studien använder vi oss av ellipsoidhöjd för att inte blanda in osäkerheten från en 

geoidmodell. Jonosfärens inverkan kontrollerades med hjälp av SWEPOS 

jonosfärsmonitor för alla dagar mätning utförts (Bilaga 2) (www.swepos.se). 
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2.2.2 Gävleområdet 

Baslinjer i Gävleområdet beräknades med känd referensstation där SWEPOS-stationen 

GAVL.4 sattes som referens. För varje valt tidsintervall granskades tillgängliga 

satelliter varav de med kort observationstid togs bort för att inte påverka möjligheten att 

få fixlösning. 

 

I Excel beräknades ett medelvärde av beräknade koordinater för samtliga 

sextimmarsintervall och sattes som referensvärde för de okända punkterna i varje 

baslinje. För samtliga baslinjer och sessionstider beräknades kvadratisk medelavvikelse 

från detta referensvärde, RMS, (ekvation 3 & 4) och standardosäkerhet, u(x), som är 

spridningen kring ett medeltal (ekvation 5 & 6). Avvikelsen mellan mätt värde och 

referensvärde för E, N, h, och plan beräknades.  

 

Studien ansågs ha för få resultat för att kunna kontrolleras enligt HMK-Geodatakvalitet 

s. 36 (2014), där värden med större avvikelse än 3-sigma utesluts. Istället valdes det att 

inget av resultaten skulle uteslutas. Det konstaterades att avvikelsen inte var större än 10 

mm för varje enskild axel i plan och ett par millimeter mer i höjd. 

 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑅𝐸𝐹)2                                                                 (3) 

 

𝑅𝑀𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛 = √𝑅𝑀𝑆𝑁
2 + 𝑅𝑀𝑆𝐸

2                                                            (4) 

 

𝑢(𝑥) = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2                                                           (5) 

 

𝑢(𝑥)𝑝𝑙𝑎𝑛 = √𝑢(𝑥𝑁)2 + 𝑢(𝑥𝐸)2                                                       (6) 

 

där �̅� är medeltalet av respektive koordinat (N, E, h), 𝑥𝑖 är varje observation och 𝑛 är 

antal mätningar. 
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En kontroll utfördes för att undersöka om mätningarna innehöll systematisk avvikelse. 

Systematisk avvikelse, �̃�, standardosäkerhet, u(x), och RMS i en dimension förhåller sig 

till varandra enligt ekvation (7): 

 

�̃�2 + 𝑢(𝑥)2
(𝑛 − 1)

𝑛
= 𝑅𝑀𝑆2                                                            (7) 

 

där �̃� är systematisk avvikelse och 𝑛 är antal mätningar (HMK geodatakvalitet, 2014). 

 

Ekvation (7) ger ekvation (8) för beräkning av systematisk avvikelse. 

 

�̃� = √𝑅𝑀𝑆2 − 𝑢(𝑥)2
(𝑛 − 1)

𝑛
                                                          (8) 

 

där �̃� är systematisk avvikelse. 

 

För att undersöka om det är någon skillnad i resultat mellan de olika frekvenserna 

beräknades baslinjerna med hjälp av L1, L1+L2 och L3. Koordinaternas 

standardosäkerheter jämfördes för de olika frekvenserna. 

 

2.2.3 Göteborgsområdet 

Vid beräkning av baslinjer mellan SWEPOS-stationerna i Göteborgsområdet valdes 

alltid utgångspunkten, BAGA.1, som fast referenspunkt. I LGO beräknades all data med 

GPS-satelliternas utsända bandata och med de förinställda beräkningsparametrarna 

(Bilaga 3). Baslinjerna 9 och 10 km valdes däremot att beräknas med frekvensen L3 

(Bilaga 4) för att det resulterade i mindre osäkerhet. Första beräkningen av SWEPOS-

stationerna utfördes med samtliga förinställda beräkningsparametrar samt utsända 

bandata för GPS- och GLONASS-satelliter. Resultatet analyserades och jämfördes med 

tidigare studiers resultat och eftersom avvikelserna i plan och differenserna i höjd 

bedömdes vara för stora (Bilaga 5) utfördes nya beräkningar och då enbart med GPS-

satelliter (Bilaga 3). Slutligen beräknades data om ännu en gång med GPS- och 

GLONASS-satelliter och då med deras efterberäknade bandata som också resulterade i 

ett bättre resultat (Bilaga 6). 
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I Excel beräknades radiella avvikelser i plan i SWEREF 99 TM, enligt ekvation (9) och 

differenser mellan sanna och erhållna ellipsoidhöjder för samtliga baslinjer. 

Tredimensionella avvikelser för kartesiska koordinater i WGS 84 beräknades för att 

kunna jämföra resultaten med Häkli et al. (2008). Som referensvärde för stationerna 

användes angivna koordinater från SWEPOS koordinatlista för referensstationerna. 

 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑛 = √(𝐸𝑅𝐸𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝑆 − 𝐸𝑀Ä𝑇𝑇)2 + (𝑁𝑅𝐸𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝑆 − 𝑁𝑀Ä𝑇𝑇)2       (9) 
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3 Resultat 

3.1 Gävleområdet 

De statiska mätningarna utförda i Gävleområdet resulterade i totalt 17 

sextimmarsintervall, varav ett intervall saknar data från GLONASS-satelliter, och 2 

fyratimmarsintervall (tabell 2). 

 

Tabell 2. Antalet genomförda beräkningar för varje baslinje och tidsintervall. 
 

Session 20 min 40 min 1 h 2 h 3 h 4 h 6 h 
Baslinje 

       

GAVL.4 - P1 5 5 5 5 4 4 4 

GAVL.4 - P2 4 4 4 4 4 4 3 

GAVL.4 - P3 6 6 6 6 6 6 5 

GAVL.4 - P4 5 5 5 5 5 5 5 

 

3.1.1 Referensstation GAVL.4 

Gemensamt för alla mätningar är att varken RMS (Bilaga 6–9) eller standardosäkerhet 

(figur 3) överstiger 6 mm i plan. 

 

Standardosäkerheten är oftast 1 mm större än RMS i både höjd och plan. Efter kontroll 

enligt ekvation 8 anses mätningarna vara fria från systematiska fel (Bilaga 10).  

 

I plan är skillnaden i standardosäkerhet beroende på sessionstid maximalt 3 mm mellan 

sessionstiderna 20 min–6 h, men oftast mindre. Frekvenserna L1+L2 har minst variation 

över tid. En kort session ger ett likvärdigt resultat som en lång. Resultatet för L1 ligger i 

regel 1 mm mindre än för L3 i plan. 
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Figur 3. Standardosäkerheter i plan för mätningar i Gävleområdet med känd  
referensstation. 

Standardosäkerheten i höjd är oftast 1–7 mm. Två avvikelser finns; för L1 vid baslinjen 

3 km och sessionstiden 20 min är standardosäkerheten 10 mm och för L3 vid baslinjen 

4 km och sessionstiden 1 h är standardosäkerheten 9 mm. Mellan 2 och 6 h är de flesta 

standardosäkerheterna 1–3 mm. Spridningen i höjd är i hälften av fallen mindre än i 

plan för respektive frekvens. Vid sessionstider kortare än 2 h har L1 i regel mindre 
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standardosäkerhet än L3. Vid längre sessioner är frekvenserna likvärdiga. För L3 syns 

tydligast förändring i förhållande till sessionstid (figur 4). 

 

 

 

 

                Figur 4. Standardosäkerheter i höjd för mätningar i Gävleområdet med känd 
               referensstation. 
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3.2 Göteborgsområdet 

I Göteborg beräknades endast en session för varje tidsintervall. I figurerna 6 och 7 

redovisas resultatet för plankoordinaternas radiella avvikelser och höjdkoordinaternas 

differenser. Beräkningar är utförda med GPS-satelliternas utsända bandata, 

baslinjelängderna 9 och 10 km är beräknade med L3, övriga baslinjer är beräknade med 

de automatiska inställningarna i LGO. Snabb statisk mätning (sessionstid 20–40 min) är 

inte lämplig för baslinjelängder över 30 km och är därför inte beräknade. För samtliga 

baslinjelängder är de radiella avvikelserna 1–26 mm och höjdkoordinaternas differenser 

1–58 mm. För elva av de tretton baslinjelängderna är den radiella avvikelsen i plan 

8 mm eller mindre för alla sessionstider. För baslinjelängderna 5–25 km ligger 

höjddifferensen på 1–14 mm. För baslinjelängder längre än 25 km finns stora 

variationer i resultatet. Höjddifferens redovisas inte för baslinjen 37 km eftersom att ett 

möjligt fel i höjd uppmärksammades. 

 

 

Figur 6. Radiella avvikelser för de 13 SWEPOS-stationernas plankoordinater. Samtliga baslinjer 
är beräknade med GPS-satelliternas utsända bandata och de automatiska inställningarna i 
LGO, förutom baslinjelängderna 9 och 10 km som är beräknade med L3. 
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Figur 7. Differenser för 12 SWEPOS-stationers höjdkoordinater. Samtliga baslinjer är 
beräknade med GPS-satelliternas utsända bandata och de automatiska inställningarna i LGO, 
med undantag för baslinjelängderna 9 och 10 km som är beräknade med L3. 

Vid beräkning med GPS+GLONASS och utsända bandata blev resultatet sämre än vid 

beräkning med endast GPS och L3 för 9 och 10 km, radiell avvikelse i plan är 0,019–

0,025 m respektive 0,007–0,621 m. 

 

När beräkningar utfördes med GPS- och GLONASS-satelliter efterberäknade bandata 

blev den radiella avvikelsen 0,001–0,270 m. I figur 8 redovisas jämförelsen mellan de 

elva SWEPOS-stationernas tredimensionella avvikelser med anvisad avvikelse från 

Häkli et al. (2008). Den anvisade avvikelsen är uppskattad ur en graf och anges med 

övre och undre gräns från regressionslinjerna i grafen. Där avvikelsen är mindre än en 1 

cm finns ingen angiven undre gräns redovisad av Häkli et al. (2008) men sattes till 0 för 

enkelhetens skull. 

 

Samtliga baslinjers avvikelser är mindre än 23 mm. Baslinjen 5 km erhåller ett sämre 

resultat vid sessionerna 20 min–3 h, men sammanfaller därefter med Häkli et al. (2008). 

Baslinjerna 8 och 9 km erhåller en mindre avvikelse för sessionstider 20 min–1 h 

därefter är de inom intervallet. Jämförelsen visar att baslinjerna 25–104 km får ett bättre 

resultat än de uppskattade intervallen vid samtliga sessionstider, med undantag för 

baslinjen 71 km där sessionstiderna 2–4 h följer Häkli et al. (2008) intervall. 

Tredimensionell avvikelse beräknades inte för baslinjen 37 km eftersom ett möjligt fel i 

höjd uppmärksammades när plan och höjd beräknades separat. 
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3D-avvikelse 

 

 

Horisontell axel: sessionstid        Vertikal axel: 3D-avvikelse [mm] 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   
 

     Figur 8. Tredimensionella avvikelser. Jämförelse mellan resultatet för elva baslinjer och 
     Häkli et al. (2008). 
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4 Diskussion 

I vår studie har vi valt att undersöka lägesosäkerheten för baslinjelängder upp till 5 km 

och avvikelsen mot en referenskoordinat med en enda mätning för baslinjelängder 

5–108 km. I tidigare studier har baslinjelängder upp till 1000 km använts men anses inte 

ha samma praktiska tillämpning som baslinjer kortare än 100 km. Även 100 km anses 

vara i överkant. Detsamma gäller för sessionstiden, där tidigare studier ofta har använt 

sessionstider upp till 24 h. 

 

Studiens syfte är att utvärdera baslinjer under normala förhållanden. Vi övervägde att 

beräkna ett medelvärde utifrån normal mättid (40–60 min) och sätta som referensvärde 

vid beräkning av RMS och standardosäkerheter istället för medelvärdet för 6 h som 

motiverades vara det mest noggranna och ha flest observationer. I efterhand kan det 

konstateras att det inte spelade någon större roll då skillnaden mellan sessionstiderna 

blev väldigt liten. 

 

Studiens resultat redovisas i både ett tredimensionellt geodetiskt referenssystem, för att 

det skulle vara möjligt att jämföra resultaten med tidigare studier, och i plan och höjd 

separat för en mer praktisk tillämpning. Vi anser att vårt resultat speglar vad som kan 

förväntas av statisk mätning vid praktiska tillämpningar under goda förhållanden. 

Manuella felkällor som centreringsfel diskuteras inte i studien eftersom de anses vara 

betydligt mindre än de uppmätta variationerna. 

 

En stor begränsning i studien är att varje baslinje endast beräknas ett begränsat antal 

gånger, exempelvis endast en gång för varje sessionstid för Göteborgsdata. Studien 

kunde ha inriktats på färre sessionstider och baslinjelängder för att få mer tid till att 

bearbeta mer data för respektive baslinje. Istället för att endast beräkna endast ett 

tjugominutersintervall för en 24 h sessionstid, kan hela sessionen utnyttjas till att 

beräkna 72 tjugominutersintervall, 36 fyrtiominutersintervall osv, för att därmed ge mer 

underlag för beräkning av spridningsmått. 

 

Alla resultat från egna beräkningar är baserade på endast en referensstation eftersom att 

studien fokuserar på enskilda baslinjer. Enligt Firuzabadi & King (2011) kan bättre 
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resultat uppnås på en kortare tid om flera referensstationer används och om 

nätutjämning utförs. 

 

I likhet med Eckl et al. (2001), Firuzabadi & King (2011) och Soycan & Ocalan (2011) 

ser vi att lägesosäkerheten i plan för en okänd punkt relativt en känd punkt inte ökar 

med baslinjelängden (i vårt fall baslinjelängder upp till 5 km, längre i tidigare studier). I 

vissa fall sker en förbättring över tid men ofta är resultaten för sessionstiderna 

likvärdiga. Enligt Firuzabadi & King (2011) blir avvikelsen större för baslinjer 30–

100 km när sessionstiden är 1 h eller mindre. 

 

I Göteborgsområdet ökar höjddifferensen i samband med baslinjelängden. Till skillnad 

från tidigare studier syns ingen tydlig förbättring när sessionstiden ökar. För korta 

baslinjer i Gävleområdet syns en tydlig förbättring över tid utom för baslinjen 5 km 

beräknad med L1+L2. 

 

3.2 Gävleområdet 

För resultatet i Gävleområdet med känd referensstation är lägesosäkerheten i höjd, u(h), 

i hälften av fallen mindre än lägesosäkerheten i plan, u(plan), något som skiljer sig från 

tidigare studier. För baslinjerna är lägesosäkerheten lika stor i alla riktningar: u(N), 

u(E), u(h), vilket gör att om två av dessa kombineras är den tredje mindre. I plan är u(N) 

och u(E) sammanslagna men i höjd finns endast en, u(h) vilket ses som en möjlig orsak 

till att den är mindre. I regel är det mycket liten skillnad i resultatet mellan olika 

sessionstider och baslinjelängder. I vår studie är resultaten för L1 och L3 likvärdiga 

vilket även redovisas av Eriksson (2010). 

 

3.3 Göteborgsområdet 

Resultatet visar att de minsta avvikelserna och differenserna erhålls när data enbart från 

GPS-satelliter används vid beräkning. Det är anmärkningsvärt eftersom resultatet borde 

förbättras när även GLONASS-satelliter används vid beräkning eftersom det ger 

tillgång till fler satelliter och kan ge en bättre satellitgeometri. Detta kan bero på 
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problem i beräkningarna. Tidigare studier använder enbart GPS, detta kan bero på att 

referensstationerna då inte loggade GLONASS. 

 

För att erhålla ett bättre resultat vid användning av både GPS- och GLONASS-satelliter 

skulle beräkningar för SWEPOS-stationerna kunna ha utförts i två steg. Först genom att 

utföra beräkningar med L1 och L2 för att lösa periodobekanta och få fixlösning i LGO. 

Därefter beräkna resultatet med L3 (LGO help). 

 

Baslinjen 37 km uppvisar en större höjddifferens än övriga baslinjer vilket kan bero på 

en eventuell felaktig höjdangivelse för SWEPOS-stationen. Baslinjen 93 km har näst 

störst höjddifferens. För 93 km syns att både plan och höjd försämras från 4 till 6 h. 

Intervallen 4 och 6 h har en betydligt högre radiell avvikelse i plan än kortare 

sessionstider men avvikelsen anses ändå inte vara stor för en så lång baslinje. Den högre 

avvikelsen tros bero på en störning. SWEPOS jonosfärsmonitor har granskats och dagen 

visade ingen förhöjd aktivitet. 

 

Häkli et al. (2008) har använt både snabba och slutgiltiga bandata men vårt resultat är 

delvis bättre även fast att beräkningar endast baserats på snabba bandata. Häklis graf är 

svår att använda vid avläsning mellan regressionslinjerna, mycket på grund av den 

logaritmiska skalan på båda axlarna. I jämförelsen valdes det att inte försöka läsa av 

speciella värden utan istället jämföra med hela intervallet mellan regressionslinjerna. 

För baslinjelängden 25 km och över anses Häklis anvisade avvikelser vara 

pessimistiska. Avvikelser för baslinjelängder 8–10 km ser ut att vara mer realistisk. 

Grafen får anses ge mycket grova uppskattningar inom ett intervall av 10 mm och är 

kanske därför inte särskilt användbar vid praktiska tillämpningar. Skillnaden i resultat 

mellan olika stationer är stor men inte beroende av baslinjelängden. Orsaken till detta 

kan vara varje enskild referensstations lokala förutsättningar och störningar. Eftersom 

att vi endast använt en dags data kan vi inte se om det finns en ihållande skillnad mellan 

olika stationers avvikelse eller om det förekom endast den dagen. 
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4 Slutsats 

Vid mätning under samma förutsättningar som i studien anser vi att det är fullt 

tillräckligt att mäta i 1–2 h för baslinjer upp till ca 100 km eftersom att avvikelsen i 

studien inte blir mindre för längre sessionstider. För baslinjer upp till 5 km är resultaten 

likvärdiga för beräkningar med samtliga frekvenser. För baslinjelängder upp till 5 km är 

det tillräckligt att mäta i 20 min för att uppnå lägesosäkerheten 5 mm i plan och 4 mm i 

höjd. 

 

Lägesosäkerheten i plan påverkas inte nämnvärt av olika baslinjelängder i intervallet  

0,7 - 5 km. Lägesosäkerheten i höjd blir större när baslinjelängden ökar från 0,7 till 5 

km. 
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Bilaga 1 - Genomförda mätningar i Gävleområdet 

 

Datum Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 

1/4 6 h - 
6 h 

Endast GPS 
6 h 

7/4 6 h 6 h 6 h 6 h 

8/4 
1 h fm 
2 h em 

6 h 6 h 6 h 

9/4 6 h 6 h 4 h (fm) 6 h 

10/4 6 h 4 h (fm) 6 h 6 h 

14/4 - - 6 h - 
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Bilaga 2 - SWEPOS Jonosfärsmonitor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Gävleområdet 2015-04-01 Gävleområdet 2015-

Gävleområdet 2015-04-14 Gävleområdet 2015-04-10 

Gävleområdet 2015-04-09 Gävleområdet 2015-04-08 

Göteborgsområdet 2014-04-12 
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Bilaga 3 - Resultat, SWEPOS-stationerna beräknade i 
LGO med automatiska inställningar och utsända bandata 
för GPS 
 
BL [km] 

 
5 8 9 10 25 37 45 52 71 78 93 104 108 

Session               

20 min Radiell avvikelse [m] 0,006 0,006 0,018 0,007 0,004 0,009 0,012 0,009 0,001 0,007 0,003 0,005 0,048 

 
∆h [m] 0,005 0,003 -0,002 -0,007 0,011 0,061 0,013 0,016 -0,003 0,008 -0,017 0,038 -0,047 

              
 

40 min Radiell avvikelse [m] 0,006 0,005 0,020 0,007 0,003 0,007 0,008 0,008 0,001 0,003 0,002 0,003 0,028 

 
∆h [m] 0,004 0,000 -0,003 -0,009 0,014 0,061 0,018 0,014 -0,004 0,014 -0,022 0,034 0,031 

              
 

1 h Radiell avvikelse [m] 0,007 0,005 0,021 0,007 0,003 0,008 0,007 0,006 0,001 0,002 0,003 0,002 0,018 

 
∆h [m] 0,002 -0,004 -0,005 -0,012 0,011 0,053 0,019 0,009 -0,014 0,011 -0,034 0,030 0,007 

              
 

2 h Radiell avvikelse [m] 0,007 0,006 0,022 0,007 0,002 0,003 0,007 0,005 0,003 0,002 0,003 0,003 0,014 

 
∆h [m] 0,004 -0,003 -0,005 -0,012 0,011 0,056 0,022 0,016 -0,019 0,012 -0,036 0,034 -0,014 

              
 

3 h Radiell avvikelse [m] 0,008 0,005 0,020 0,009 0,003 0,003 0,007 0,005 0,003 0,002 0,003 0,005 0,011 

 
∆h [m] 0,004 0,001 -0,009 -0,010 0,008 0,057 0,019 0,014 -0,019 0,007 -0,033 0,031 -0,026 

              
 

4 h Radiell avvikelse [m] 0,008 0,004 0,019 0,010 0,002 0,003 0,007 0,005 0,001 0,003 0,026 0,005 0,011 

 
∆h [m] 0,005 0,002 -0,013 -0,010 0,006 0,058 0,016 0,010 -0,021 0,001 -0,045 0,027 -0,026 

              
 

6 h Radiell avvikelse [m] 0,008 0,002 0,017 0,012 0,002 0,003 0,006 0,004 0,002 0,003 0,017 0,005 0,012 

 
∆h [m] 0,005 -0,004 -0,011 -0,014 -0,002 0,054 0,009 0,003 -0,026 -0,007 -0,051 0,018 -0,020 
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Bilaga 4 – Resultat, baslinjerna 9 och 10 km beräknade 
med L3 och utsända bandata för GPS  
 

BL [km] 
 

9 10 
Session       

20 min Radiell avvikelse [m] 0,010 0,008 

 

∆h [m] -0,011 -0,004 

    40 min Radiell avvikelse [m] 0,005 0,004 

 

∆h [m] -0,004 0,002 

    1 h Radiell avvikelse [m] 0,003 0,004 

 

∆h [m] -0,003 0,002 

    2 h Radiell avvikelse [m] 0,002 0,002 

 

∆h [m] 0,004 0,007 

    3 h Radiell avvikelse [m] 0,002 0,002 

 

∆h [m] 0,001 0,007 

    4 h Radiell avvikelse [m] 0,002 0,002 

 

∆h [m] 0,000 0,007 

    6 h Radiell avvikelse [m] 0,002 0,002 

 

∆h [m] -0,004 0,006 
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Bilaga 5 – Resultat, SWEPOS-stationerna beräknade i 
LGO med automatiska inställningar och utsända bandata 
för GPS+GLONASS 
 
BL [km] 

 
5 8 9 10 25 37 45 52 71 78 93 104 108 

Session 
                            

20 min Radiell avvikelse [m] 0,006 0,006 0,019 0,008 0,580 1,877 0,012 1,222 2,706 3,387 3,100 3,093 1,310 

 
∆h [m] 0,006 0,002 -0,003 -0,005 0,065 0,945 0,013 -0,318 -0,975 -1,196 -0,921 -0,462 0,497 

              
 

40 min Radiell avvikelse [m] 0,007 0,346 0,022 0,622 0,548 1,088 0,087 0,265 1,377 1,499 1,560 0,972 0,310 

 
∆h [m] 0,005 0,020 -0,003 -0,026 0,405 0,567 -0,196 -0,400 -0,450 -0,556 -0,461 -0,210 0,115 

              
 

1 h Radiell avvikelse [m] 0,007 0,356 0,023 0,526 0,442 0,658 0,163 0,253 0,870 0,686 0,856 0,423 0,021 

 
∆h [m] 0,003 0,007 -0,005 -0,050 0,143 0,307 -0,083 -0,390 -0,300 -0,272 -0,286 -0,129 0,015 

              
 

2 h Radiell avvikelse [m] 0,006 0,216 0,025 0,445 0,181 0,344 0,007 0,070 0,267 0,155 0,197 0,004 0,021 

 
∆h [m] 0,005 0,039 -0,005 -0,074 0,151 0,169 0,022 -0,129 -0,109 -0,055 0,002 0,034 0,015 

              
 

3 h Radiell avvikelse [m] 0,008 0,215 0,021 0,327 0,169 0,311 0,007 0,008 0,193 0,129 0,194 0,005 0,021 

 
∆h [m] 0,005 0,026 -0,008 -0,033 0,134 0,139 0,019 -0,007 -0,037 -0,031 -0,049 0,031 0,015 

              
 

4 h Radiell avvikelse [m] 0,008 0,171 0,020 0,276 0,093 0,239 0,007 0,005 0,182 0,100 0,151 0,005 0,021 

 
∆h [m] 0,006 -0,008 -0,012 -0,032 0,063 0,098 0,016 0,013 -0,044 -0,015 -0,050 0,027 0,015 

              
 

6 h Radiell avvikelse [m] 0,008 0,049 0,018 0,172 0,023 0,127 0,006 0,004 0,109 0,048 0,086 0,005 0,019 

 
∆h [m] 0,005 -0,018 -0,009 -0,056 0,017 0,061 0,010 0,006 -0,029 -0,012 -0,036 0,018 -0,006 
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Bilaga 6 – Resultat, SWEPOS-stationerna beräknade i 
LGO med automatiska inställningar och 
efterberäknade bandata för GPS- och GLONASS-
satelliter 
 

BL [km] 
 

5 8 9 10 25 37 45 52 71 78 93 104 108 
Session 

                          
 

20 min Radiell avvikelse [m] 0,007 0,004 0,017 0,005 0,001 0,010 0,012 0,007 0,006 0,004 0,010 0,005 0,025 

 
∆h [m] 0,004 0,004 -0,002 -0,002 0,015 0,065 0,017 0,017 -0,003 0,012 -0,018 0,034 0,022 

              
 

40 min Radiell avvikelse [m] 0,006 0,003 0,020 0,006 0,003 0,011 0,009 0,007 0,005 0,002 0,007 0,005 0,025 

 
∆h [m] 0,003 0,002 -0,003 -0,006 0,016 0,060 0,018 0,010 -0,002 0,014 -0,019 0,031 0,040 

              
 

1 h Radiell avvikelse [m] 0,007 0,004 0,022 0,006 0,004 0,011 0,008 0,006 0,004 0,001 0,007 0,003 0,012 

 
∆h [m] 0,003 -0,002 -0,005 -0,011 0,013 0,053 0,017 0,005 -0,010 0,013 -0,028 0,027 0,015 

              
 

2 h Radiell avvikelse [m] 0,008 0,005 0,023 0,009 0,002 0,006 0,009 0,006 0,003 0,004 0,003 0,006 0,014 

 
∆h [m] 0,005 -0,001 -0,006 -0,013 0,012 0,052 0,017 0,010 -0,014 0,011 -0,029 0,029 -0,002 

              
 

3 h Radiell avvikelse [m] 0,008 0,004 0,021 0,011 0,002 0,005 0,010 0,007 0,004 0,004 0,043 0,007 0,013 

 
∆h [m] 0,006 0,001 -0,011 -0,012 0,010 0,055 0,017 0,011 -0,016 0,007 -0,062 0,029 0,039 

              
 

4 h Radiell avvikelse [m] 0,009 0,004 0,022 0,012 0,002 0,004 0,009 0,008 0,003 0,015 0,059 0,007 0,265 

 
∆h [m] 0,007 0,002 -0,015 -0,013 0,005 0,056 0,015 0,005 -0,018 -0,005 -0,056 0,027 -0,206 

              
 

6 h Radiell avvikelse [m] 0,009 0,002 0,020 0,014 0,000 0,003 0,009 0,006 0,005 0,008 0,001 0,007 0,262 

 
∆h [m] 0,006 -0,004 -0,011 -0,014 -0,002 0,049 0,006 -0,001 -0,029 -0,010 -0,024 0,017 -0,224 
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Bilaga 7 – Resultat, egna mätningar beräknade i LGO 
med L1+L2 och övriga parametrar med automatiska 
inställningar 
 

L1/E1+L2   RMS [m]   u(x) [m] 
BL [km] Session E N h plan 3D  E N höjd plan 3D 

0,7 20 min 0,003 0,003 0,002 0,004 0,004 
 

0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 

 
40 min 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 

 
1 h 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,003 0,002 0,002 0,004 0,004 

 
2 h 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,003 0,002 0,002 0,004 0,004 

 
3 h 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,003 0,002 0,002 0,004 0,004 

 
4 h 0,002 0,001 0,001 0,003 0,003 

 
0,003 0,002 0,001 0,003 0,003 

 
6 h 0,002 0,001 0,002 0,003 0,003 

 
0,003 0,001 0,002 0,003 0,003 

             
3 20 min 0,002 0,004 0,003 0,004 0,006 

 
0,002 0,005 0,004 0,005 0,006 

 
40 min 0,002 0,004 0,002 0,004 0,005 

 
0,002 0,004 0,003 0,004 0,005 

 
1 h 0,001 0,003 0,002 0,003 0,004 

 
0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 

 
2 h 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

 
0,002 0,003 0,002 0,003 0,004 

 
3 h 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

 
0,002 0,003 0,001 0,003 0,004 

 
4 h 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

 
0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

 
6 h 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

 
0,002 0,003 0,001 0,003 0,004 

             
4 20 min 0,002 0,002 0,003 0,003 0,005 

 
0,002 0,002 0,004 0,003 0,005 

 
40 min 0,002 0,003 0,004 0,004 0,005 

 
0,002 0,003 0,004 0,004 0,006 

 
1 h 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 

 
0,002 0,003 0,004 0,004 0,005 

 
2 h 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 

 
3 h 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 

 
0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 

 
4 h 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 

 
0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 

 
6 h 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

 
0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 

             
5 20 min 0,004 0,003 0,003 0,005 0,005 

 
0,004 0,003 0,003 0,005 0,006 

 
40 min 0,004 0,002 0,002 0,004 0,005 

 
0,004 0,003 0,002 0,005 0,005 

 
1 h 0,003 0,003 0,003 0,005 0,005 

 
0,004 0,003 0,003 0,005 0,006 

 
2 h 0,004 0,003 0,002 0,005 0,006 

 
0,004 0,003 0,003 0,006 0,006 

 
3 h 0,004 0,003 0,003 0,005 0,006 

 
0,004 0,003 0,003 0,005 0,006 

 
4 h 0,004 0,002 0,003 0,004 0,005 

 
0,004 0,003 0,004 0,005 0,006 

  6 h 0,004 0,003 0,003 0,005 0,006 
 

0,004 0,003 0,004 0,005 0,006 
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Bilaga 8 – Resultat, egna mätningar beräknade i LGO 
med L1 och övriga parametrar med automatiska 
inställningar 
 

L1 
 

RMS [m] 
 

u(x) [m] 
BL [km] Session E N h plan 3D  E N höjd plan 3D 

0,7 20 min 0,003 0,002 0,002 0,004 0,004 
 

0,003 0,003 0,002 0,004 0,005 

 
40 min 0,003 0,003 0,002 0,004 0,004 

 
0,003 0,003 0,002 0,004 0,005 

 
1 h 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,003 0,002 0,003 0,004 0,004 

 
2 h 0,003 0,002 0,001 0,003 0,004 

 
0,003 0,002 0,001 0,004 0,004 

 
3 h 0,002 0,002 0,001 0,003 0,004 

 
0,003 0,003 0,001 0,004 0,004 

 
4 h 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,003 0,003 0,002 0,004 0,004 

 
6 h 0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 

 
0,003 0,001 0,002 0,003 0,003 

             
3 20 min 0,003 0,004 0,009 0,005 0,010 

 
0,003 0,005 0,010 0,006 0,011 

 
40 min 0,002 0,003 0,005 0,003 0,006 

 
0,002 0,003 0,005 0,004 0,007 

 
1 h 0,001 0,002 0,004 0,002 0,004 

 
0,001 0,002 0,004 0,002 0,005 

 
2 h 0,001 0,002 0,001 0,003 0,003 

 
0,001 0,003 0,002 0,003 0,003 

 
3 h 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 

 
0,001 0,002 0,001 0,002 0,003 

 
4 h 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 

 
0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 

 
6 h 0,001 0,002 0,000 0,002 0,002 

 
0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 

             
4 20 min 0,001 0,001 0,004 0,002 0,005 

 
0,001 0,001 0,005 0,002 0,005 

 
40 min 0,002 0,002 0,005 0,003 0,005 

 
0,002 0,002 0,005 0,003 0,006 

 
1 h 0,001 0,002 0,005 0,003 0,005 

 
0,002 0,002 0,005 0,003 0,006 

 
2 h 0,001 0,002 0,003 0,002 0,004 

 
0,002 0,002 0,004 0,002 0,004 

 
3 h 0,002 0,001 0,003 0,002 0,004 

 
0,002 0,002 0,003 0,002 0,004 

 
4 h 0,001 0,001 0,003 0,002 0,003 

 
0,001 0,001 0,003 0,002 0,004 

 
6 h 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 

 
0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 

             
5 20 min 0,003 0,003 0,003 0,005 0,005 

 
0,004 0,003 0,003 0,005 0,006 

 
40 min 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 

 
0,003 0,003 0,004 0,004 0,006 

 
1 h 0,003 0,003 0,004 0,004 0,006 

 
0,003 0,004 0,005 0,005 0,006 

 
2 h 0,003 0,003 0,002 0,004 0,005 

 
0,003 0,003 0,003 0,005 0,005 

 
3 h 0,002 0,003 0,002 0,004 0,004 

 
0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 

 
4 h 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 

 
6 h 0,003 0,002 0,003 0,003 0,004 

 
0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 
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Bilaga 9 – Resultat, egna mätningar beräknade i LGO 
med L3 och övriga parametrar med automatiska 
inställningar 
 

L3   RMS [m]   u(x) [m] 
BL [km] Session E N h plan 3D  E N höjd plan 3D 

0,7 20 min 0,004 0,003 0,005 0,005 0,007 
 

0,004 0,004 0,006 0,006 0,008 

 
40 min 0,004 0,004 0,006 0,005 0,008 

 
0,004 0,004 0,006 0,006 0,009 

 
1 h 0,003 0,004 0,005 0,005 0,007 

 
0,004 0,004 0,005 0,006 0,008 

 
2 h 0,003 0,003 0,002 0,004 0,005 

 
0,003 0,003 0,002 0,005 0,005 

 
3 h 0,003 0,003 0,001 0,004 0,004 

 
0,003 0,003 0,001 0,005 0,005 

 
4 h 0,003 0,003 0,001 0,004 0,004 

 
0,003 0,003 0,001 0,004 0,005 

 
6 h 0,002 0,002 0,001 0,003 0,004 

 
0,003 0,003 0,001 0,004 0,004 

             
3 20 min 0,004 0,002 0,005 0,004 0,007 

 
0,004 0,003 0,006 0,005 0,008 

 
40 min 0,002 0,002 0,005 0,003 0,006 

 
0,003 0,002 0,006 0,004 0,007 

 
1 h 0,002 0,003 0,004 0,004 0,005 

 
0,003 0,003 0,005 0,004 0,006 

 
2 h 0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 

 
0,003 0,001 0,003 0,003 0,004 

 
3 h 0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 

 
0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 

 
4 h 0,002 0,001 0,001 0,002 0,003 

 
0,002 0,001 0,001 0,003 0,003 

 
6 h 0,002 0,000 0,001 0,002 0,002 

 
0,002 0,000 0,002 0,002 0,003 

             
4 20 min 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 

 
0,003 0,002 0,004 0,004 0,005 

 
40 min 0,002 0,004 0,005 0,004 0,007 

 
0,002 0,004 0,006 0,005 0,008 

 
1 h 0,002 0,004 0,008 0,004 0,009 

 
0,002 0,004 0,009 0,005 0,010 

 
2 h 0,002 0,003 0,004 0,004 0,005 

 
0,002 0,003 0,004 0,004 0,006 

 
3 h 0,003 0,002 0,002 0,004 0,004 

 
0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 

 
4 h 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,003 0,002 0,002 0,004 0,004 

 
6 h 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 

             
5 20 min 0,003 0,004 0,003 0,005 0,006 

 
0,003 0,005 0,003 0,005 0,006 

 
40 min 0,003 0,005 0,007 0,006 0,009 

 
0,004 0,005 0,007 0,006 0,010 

 
1 h 0,002 0,005 0,007 0,006 0,009 

 
0,002 0,006 0,007 0,006 0,010 

 
2 h 0,002 0,004 0,003 0,004 0,005 

 
0,002 0,004 0,003 0,005 0,006 

 
3 h 0,002 0,003 0,002 0,004 0,004 

 
0,002 0,003 0,002 0,004 0,004 

 
4 h 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 

 
0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 

 
6 h 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 

 
0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 
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Bilaga 10 – Resultat, beräknad systematisk avvikelse för 
egna mätningar 
 

 
  Systematisk avvikelse, �̃� [m] 

  
L1/E1+L2  L1  L3 

BL [km] Session plan h  plan h  plan h 

0,7 20 min 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
40 min 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
1 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
2 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
3 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
4 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
6 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

   
    

3 20 min 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
40 min 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
1 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
2 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
3 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
4 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
6 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

   
    

4 20 min 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
40 min 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
1 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
2 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
3 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
4 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
6 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

   
    

5 20 min 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
40 min 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
1 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
2 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
3 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
4 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 
6 h 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000 

 

 


