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Förord 

Jag avser att med detta examensarbete erhålla min högskoleexamen och avsluta mina studier 

vid det tvååriga Mät- och kartteknikprogrammet (120 hp) vid Karlstads universitet. Arbetet 

har pågått under den fem veckor långa kursen NGGB67 Examensarbete mät- och kartteknik 

(7,5 hp) i maj och juni 2017. Examensarbetet har utförts på eget initiativ och på egen hand. 

Jag vill passa på att tacka Karlstads universitet, Blinken Tools i Karlstad och EXACT i 

Karlstad för lån och demonstration av utrustning. Tack även till min handledare Jan Haas för 

stöd och god assistans som ”bollplank”. Jag vill även rikta ett tack till Clas-Göran Persson och 

Lars Jämtnäs vid Lantmäteriet för stöd och vägledning kring mätosäkerhetsfrågor och HMK. 

 

Karlstad, juni 2016. 

Jonas Törnqvist 
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Sammanfattning 

Inom mätbranschen är i dag GNSS-mätningen en viktig del och dess användning ökar hela 

tiden. Många olika tillverkare av GNSS-mottagare och antenner finns på marknaden och nya 

dyker upp. 

Syftet med denna studie är att undersöka mätosäkerheten i plan hos tre olika GNSS-

mottagare: Leica GS15, Sokkia GCX2 och Satlab SL300. 

Metoden i undersökningen bygger i huvudsak på den metod som HMK - Geodatakvalitet 

2015 föreslår för ”Utvärdering av mätosäkerheten i nätverks-RTK”. Vissa korrigeringar och 

tillägg görs mot denna metod men grunden i metoden hämtas där. Formler tillämpas för att 

beräkna radiell avvikelse och krav på gränser för dessa. Även standardavvikelse och radiell 

medelavvikelse samt toleranser för dessa beräknas. Mätningarna i fält görs på två RIX 95- 

punkter. Detta görs vid upprepade tillfällen för att komma upp i ett 20-tal mätningar. GNSS-

mottagarna monteras på stativ med trefot som tvångscentreras över de kända punkterna. 

Denna undersökning konstaterar att samtliga mottagare i undersökningen, bortsett från fyra 

överskridande värden för Leica GS15, presterar bättre än vad deras specifikationer utlovar.  

Sokkia GCX2 och Satlab SL300 får godkänt efter att ha fått resulterande osäkerheter som är 

inom framräknade toleranser. Leica GS15 är mycket nära att klara krav och gränsvärden som 

formuleras men når inte hela vägen fram. Ett begånget fel under utförda mätningar med Satlab 

SL300 gör att dess utvärdering baseras på 19 mätningar istället för 20 men beräkningar utförs 

ändå på de data som samlats in. Den visar utifrån dessa en låg mätosäkerhet väl under sin 

specificerade osäkerhet. 

Undersökningen utfördes under fem veckor i maj och juni 2017. 
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Abstract 

Today, GNSS measurements play an important role in the surveying industry, and their use is 

ever increasing. Many different GNSS receivers and antenna manufacturers are on the market 

with new ones appearing. 

The purpose of this study is to investigate the level of measurement uncertainty of three 

different GNSS receivers: Leica GS15, Sokkia GCX2 and Satlab SL300. 

The method in this study is based mainly on the method proposed by HMK - Geodatakvalitet 

2015 (Manual in measurement and map issues – Geographic data quality 2015 [author’s 

translation]) by Swedish Lantmäteriet for "Evaluation of measurement uncertainty in Network 

RTK [author’s translation]”. Some corrections and additions are made to this method but the 

basis of the method is retrieved from there. Formulas are used to calculate radial deviation 

and limit requirements for these. Even standard deviations and radial mean deviations as well 

as tolerances for these are calculated. The field measurements are made on two RIX 95-

points. This is done repeatedly to get up to 20 measurements. The GNSS receivers are 

mounted on a tripod with a tribrach that is centered over the known points. 

The main finding from this study is that all investigated receivers, apart from four overriding 

values for the Leica GS15, perform better than specified by their manufacturers. However, 

Sokkia GCX2 and Satlab SL300 are approved with uncertainties within the calculated 

tolerances. The Leica GS15 instrument is very close to meeting the demands but does not 

reach all the way. A committed error during the performed measurements with the Satlab 

SL300 makes its evaluation based on 19 instead of 20 measurements. Still, calculations are 

performed on the collected data that resulted in low measurement uncertainties well below the 

manufacturer's specified uncertainty. 

The study was conducted during five weeks in May and June 2017. 
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Definitioner och förklaringar 

I detta examensarbete används uttryck för mätosäkerhet enligt Guide to the expression of 

Uncertainty in Measurement (GUM). Exempelvis används det nyare uttrycket 

standardosäkerhet istället för medelfel och osäkerhet istället för noggrannhet (JCGM 

100:2008). 

DGNSS   Differential GNSS 

DOP  Dilution of Precision 

E Easting  

GLONASS  Globalnaja navigatsionnaja sputnikovaja sistema 

GNSS  Global Navigation Satellite Systems 

GPS  Global Positioning System 

IRNSS  Indian Regional Navigation Satellite System 

N  Northing  

PDOP Position Dilution of Precision 

Ppm   Parts per million 

PPP  Precise Point Positioning  

QZSS   Quasi-Zenith Satellite System 

RH   Rikets Höjdsystem 

RTK Real Time Kinematic 

RUFRIS Realtidsuppdaterad fri station 

SNR-ratio Signal-to-Noise-Ratio 

SWEREF  Swedish Reference Frame 

VRS   Virtual Reference System 

WGS  World Geodetic System 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom den geodetiska mätningen är i dag teknik som använder Global Navigation Satellite 

Systems (GNSS) ett viktigt hjälpmedel och mycket mätning sker med denna teknik. Ett nät av 

fasta referensstationer finns i form av SWEPOS som lantmäteriet driver. Med hjälp av detta 

kan noggranna mätningar utföras med Real Time Kinematic (RTK), exempelvis nätverks-

RTK, enligt Lantmäteriet (u.å.j). 

Egna praktiska erfarenheter från mätbranschen tyder på att fler och fler mätningar utförs med 

GNSS-tekniken. Det kan gälla både mätning där enbart denna teknik används eller där den 

sker i samverkan med terrester mätning med totalstation i form av exempelvis mätning med 

realtidsuppdaterad fri station (RUFRIS), som används för att etablera fri station med hjälp av 

nätverks-RTK istället för eller tillsammans med kända punkter. GNSS-mottagare från olika 

tillverkare har träffats på såsom Leica, Topcon och Trimble. 

De marknadsledande tillverkarna i väst (baserat på siffror i USA) är Leica, Topcon och 

Trimble. Nya tillverkare från främst Asien dyker dock ofta upp. Den kinesiska nätverks-RTK-

marknaden är exempelvis den största i världen och betydligt mer på framfart än den 

amerikanska. Ett stort utbud av kommersiella nätverks-RTK-mottagare finns tillgängliga och 

nya kommer ständigt (GPS World 2013). Olika tillverkare specificerar sina instrument med 

olika egenskaper vad gäller till exempel mätosäkerhet, t.ex. Satlab Geosolutions (u.å.), Sokkia 

(2015) eller Leica Geosystems (2015). Det är därför intressant att jämföra några olika 

modeller av GNSS-mottagare och deras prestanda och även jämföra mot vad tillverkarna 

påstår att de ska prestera. 

1.1.1 Tidigare studier 

En studie har gjorts i Lettland i deras aktiva referenssystem LatPos. Där jämfördes en Trimble 

R8-mottagare med två stycken Leica Viva GS12-mottagare. Generellt fick Trimble R8-

mottagaren sämre resultat i denna studie. Som huvudskäl i denna studie ges att det är den 

äldsta antennen i undersökningen. LatPos består av 25 permanenta basstationer och uppehålls 

av det statliga Latvian Geospatial Information Agency. Full täckning finns i hela Lettland 

förutom vid ett fåtal platser utmed gränsen. Undersökningen gjordes på två olika platser med 

goda GNSS-förutsättningar, dvs. god sikt och signal samt bra mobilnätstäckning för att få så 
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färsk uppdateringsdata från referensstationen som möjligt. Signaler togs emot från Global 

Positioning System (GPS) och Globalnaja navigatsionnaja sputnikovaja sistema (GLONASS). 

Vissa skillnader kunde även ses mellan de båda Leica-mottagarna när de mätte samtidigt med 

samma inställningar. Detta tros bero på differenser i deras första fixerade positioner samt det 

korta men ändå förekommande avståndet mellan dem på 2,5 m. Mätningarna gjordes med 

mottagarna monterade på stativ (Dobelis & Zvirgzds 2016). 

I en studie utförd i Gävle har standardosäkerheten för nätverks-RTK-mätning konstaterats till 

mindre än 10 mm i plan och mindre än 16 mm i höjd med mottagarantennen monterad på 

stativ och med mätning i endast en minut. Mottagaren Leica GX1230+ användes. Oberoende 

på om mätningar utfördes i en, tre eller fem minuter erhölls samma standardosäkerhet i 

resultaten (Mårtensson et al. 2012).  

Ytterligare en studie har gjorts i form av ett examensarbete i Gävle. Här utreddes dock 

differensen i höjd istället för i plan och ett fokusområde var att se korrelationer mellan 

mätosäkerhet och avstånd till referensstationer. I denna studie undersöktes utrustning från 

Leica, Trimble och Topcon. Skillnad i hur utrustningarna mätte höjd konstaterades, paralleller 

mellan vissa av instrumenten och avstånd till närmaste fysiska referensstation drogs och ett av 

instrumenten skilde sig tydligare i mätosäkerhet gentemot de andra. Som skäl till avvikelsen 

spekuleras kring eventuell felinställning i mottagaren och referering sker även till en annan 

studie där avvikelse erhållits p.g.a. felinställning. Inmätningarna utfördes under en längre tid, 

tre veckor i april 2014 (Fredriksson & Olsson 2014). 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att utföra en osäkerhetsundersökning av GNSS-mottagare. 

Studien har ett allmänt och teoretiskt intresse. Det valda arbetsområdet med GNSS-teknik 

håller hög aktualitet. Ingen studie har kunnat träffas på som jämför precis de GNSS-mottagare 

som använts i denna studie. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur skiljer sig mätosäkerheten mellan mottagarna? 

 Vad blir osäkerheten i Northing (N) och Easting (E) samt radiellt i förhållande till 

kända koordinater? 

 Hur överensstämmer mätosäkerheten med tillverkarnas specifikationer? 
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1.4 Avgränsningar 

Tyngdpunkten ligger på teori kring nätverks-RTK och den kringteori som främst är relaterad 

till denna gren. Övriga typer av GNSS-mätning nämns i mer begränsad omfattning. 

Undersökningar vad gäller höjd (z) kommer ej att utföras i denna studie. 
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2 Teori 

2.1 GNSS 

2.1.1 Introduktion till GNSS 

Ett läge på jorden kan bestämmas genom avståndsmätning mot flera satelliter och detta kan 

användas till positionering och navigering. Systemen för satellitpositionering går tillsammans 

under förkortningen GNSS (Lantmäteriet u.å.a). Förekommande system är amerikanska GPS, 

ryska GLONASS, europeiska Galileo, kinesiska BeiDou, japanska Quasi-Zenith Satellite 

System (QZSS) och indiska Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS). I april 

2016 var det totala antalet satelliter för GPS 31 st., GLONASS 26 st., BeiDou 20 st., Galileo 

10st., QZSS 1 st. och IRNSS 6 st. Dessa respektive antal består inbördes av olika typer av 

satelliter som kan sända ut olika typer av signaler m.m. (Guo et al. 2017). 

De fyra större systemen GPS, GLONASS, Galileo och BeiDou kommer bara de sammanlagt 

att bestå av ca 120 st. satelliter när de är i full drift. Det växande antalet och möjligheten att 

kombinera signaler från flera olika system kommer att förbättra möjligheterna för 

positionering, navigation och fjärranalys. Det kommer att öka det möjliga antalet observerade 

satelliter, optimera rumsgeometrin och förbättra kontinuiteten och tillförlitligheten i 

positioneringen (Li et al. 2015). 

Inklinationen, dvs. vinkeln mellan satellitens bana och ekvatorsplanet, är större för 

GLONASS än för GPS. Det medför en något bättre täckning för GLONASS än GPS till 

länder belägna norrut som exempelvis Sverige (Lantmäteriet 2014). 

Mätning med GNSS blir alltmer frekvent förekommande. Fortfarande fyller den terrestra 

mätningen med främst totalstation en viktig roll men den kan ofta kompletteras med eller 

ibland ersättas av GNSS-teknik. En mätosäkerhet på centimeternivå är uppnåelig. 

Användningsområden är stommätning, detaljmätning, maskinstyrning, förrättningsmätning 

och inmätning av ledningar m.m. (Lantmäteriet 2014). 

2.1.2 Teknik 

Inom GNSS-tekniken skiljs relativ från absolut positionsbestämning. Absolut mätning sker 

direkt mot satelliterna. Vid relativ positionsbestämning bestäms mottagarens position i 

förhållande till en känd punkt vilket medför att korrektioner kan beräknas och tillgodogöras 

(Lantmäteriet 2014). 
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Figur 1 visar skillnaden mellan absolut och relativ mätning (här exemplifierad med en fast 

referensstation liknande de som SWEPOS har). 

Figur 1. Skillnaden mellan absolut mätning och relativ mätning referensstation (Egen bild). 

Avståndsmätningen från satelliterna kan ske med kod- eller bärvågsmätning. Vid kodmätning 

sänds en kod ut från satelliten till mottagaren. Samma kod genereras samtidigt i de båda 

enheterna. Genom att beräkna hur mycket denna kod hunnit förskjutas då den når mottagaren 

kan tidsskillnaden beräknas, se figur 2. När ljusets tid och hastighet är kända kan avståndet 

beräknas. Teoretiskt kan en position erhållas genom samtidig mätning mot minst tre satelliter. 

Dock bör mätning mot minst fyra stycken göras för att även få med korrektion för 

mottagarens klockfel. Osäkerheten i kodmätning är på meternivå vid absolut positionering 

och decimeternivå om relativ positionering används. Tekniken har fördelar så som kort 

observationstid, enkla billigare mottagare och att den är mindre känslig för störningar 

(Lantmäteriet u.å.f).  

 

Figur 2. Fastmätning (Lantmäteriet u.å.l). 
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Vid bärvågsmätning sker mätning på själva bärvågen. Den saknar de tydliga tidsmarkörer som 

finns i kodmätningen eftersom att alla hela vågor ser likadana ut. Antalet hela våglängder 

mellan mottagare och satellit behöver bestämmas och detta kallas att lösa periodobekanta. 

Varje hel våglängd är 19 cm lång och uttrycks som hela perioder som kompletteras med delar 

av perioder. De mindre perioddelarna bestäms genom noggrann fasmätning. Antalet hela 

våglängder från satelliten är inledningsvis okänt och om exempelvis en våglängd missas kan 

detta ge fel på en hel våglängd (19 cm). Det är därför bestämmandet av periodobekanta är så 

vitalt för att få ett bra resultat. När antalet obekanta har bestämts erhålls så kallad fixlösning. 

För att få fixlösning så snabbt som möjligt tas hjälp från användning av matematiska 

modeller, mätning på flera frekvensband, användning av relativ positionering eller 

kombination av metoden med kodmätning för att få ett grovt värde att utgå från vid 

uppskattandet av antal periodobekanta. Processen för att få fixlösning kallas för initiering. 

Utifall signalen bryts och låsningen tappas kan ett okänt antal perioder tappas (periodbortfall). 

Ominitiering kan då behöva göras. Bärvågsmätning tar alltså längre tid än kodmätning. Den 

har belastningar som att dyrare mer avancerade mottagare krävs och att den är mer känslig för 

störningar. Den har dock fördelar som potentiell positionsbestämningsosäkerhet på 

centimeternivå (Lantmäteriet u.å.g). I figur 3 visualiseras bestämningen av periodobekanta 

och bärvågsmätning. 

 

Figur 3. Bestämning av periodobekanta och bärvågsmätning (Lantmäteriet u.å.m) 
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Olika tillämpningar av GNSS-mätning finns som enkelstations-RTK, nätverks-RTK, statisk 

mätning, Precise Point Positioning (PPP) och absolut mätning med exempelvis en handhållen 

GNSS-mottagare. Statisk mätning är en tidskrävande metod som ofta används vid etablering 

av stomnät och anslutningsnät. Minst två mottagare står då uppställda och tar emot signaler 

under lång tid där efterberäkningar sker med hjälp av baslinjer. PPP är en metod som inte 

kräver några referensmottagare på marken utan där felkällor beräknas utifrån precisa erhållna 

parametrar och en positionsosäkerhet på decimeternivå fås (Lantmäteriet 2014). 

Det finns även en teknik som går under namnet Differential GNSS (DGNSS). Här används 

kodmätning men med hjälp av korrektionsdata från andra GNSS-mottagare kan osäkerheten 

med denna teknik sänkas ned mot meternivå i SWEPOS DGNSS-tjänst (Lantmäteriet u.å.e). 

2.1.3 Felkällor vid GNSS-mätning 

De tre huvudgrupperna felkällor vid GNSS-mätning är satellitfel (ban- och klockfel), 

signalpropageringsfel (jonosfärs och troposfärskorrektioner) och mottagarfel (flervägsfel, 

klockfel m.m.) (Lantmäteriet 2014). Klockfel beror på fel i antingen satellitens eller 

mottagarens klocka. Satelliterna är utrustade med atomur så deras klockfel är mindre än 

mottagarnas. Klockfel innebär fel i tidsangivelsen för när signalen är utsänd eller mottagen. 

Detta fel kan reduceras eller elimineras m.h.a. relativ mätning. Banfel beror på fel i 

angivelsen för den position som satelliten förutsagts befinna sig på. Detta fel kan reduceras 

med relativ mätning eller med efterberäkning med erhållna beräknade eller observerade 

bandata (Lantmäteriet u.å.h). 

Den enskilt största felkällan är jonosfären. Jonosfären är ett lager i den övre delen av 

atmosfären. Lantmäteriet har en tjänst som erbjuder jonosfärsprediktion. Mätning vid hög 

jonosfärsaktivitet innebär ofta stora svårigheter att få fixlösning. Detta kan således undvikas 

vid nyttjande av tjänsten (Lantmäteriet 2014 och u.å.c). Påverkan från jonosfären kan också 

ske genom signalbortfall, större mätosäkerhet (särskilt i höjd) och allmänna komplikationer i 

kommunikationen mellan satelliter och radio (Lantmäteriet 2015c). Jonosfärsfel uppkommer 

p.g.a. att laddade partiklar och fria elektroner till konsekvens av solstrålning påverkar signalen 

så att den sprids. Felkällans inverkan kan reduceras med relativ mätning (Lantmäteriet 2015c, 

u.å.h). 

Troposfärsfel är mindre relativt jonosfärsfel men däremot svårare att reducera. Troposfären är 

ett lager som sträcker sig mellan sju och 17 kilometer från jordytan och innehåller det som vi 
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brukar referera till som väder. Här sker påverkan på signalen främst från vattenånga 

(Lantmäteriet u.å.h). Vattenånga och andra gaser i troposfären leder till att signalen fördröjs. 

Detta kan leda till liknande konsekvenser som för jonosfärsfel. Fel kan delvis reduceras via 

modeller och parametrar i programvara. I samband med mätning bör väder och temperatur 

noteras (Lantmäteriet 2015c). 

Flervägsfel beror på att signalen kan studsa mot objekt under sin färd till mottagaren och då 

alltså inte går den kortaste vägen. Felet uppstår lätt vid mätning bland höga byggnader och 

träd och kan delvis reduceras genom att mäta under längre tid och använda GNSS-instrument 

av hög kvalitet (Lantmäteriet u.å.h). En konsekvens av flervägsfel är försämrad signalkvalitet. 

Störningarna kan vara svåra att upptäcka vid mätning med korta sessioner. Om mätområdet 

klassas som mycket svårt bör ett övervägande ske kring användande av annan mätteknik 

(Lantmäteriet 2015c). Satellitgeometri påverkar också mätningar och ett mått på detta är talet 

för Dilution of Precision (DOP). Satelliternas geometri (hur de är spridda och placerade) och 

tillgänglighet varierar. För att få en prediktion på detta har SWEPOS en tjänst som kan 

användas för att optimera valet av mättillfälle (Lantmäteriet 2014 och u.å.d). För att få 

mätningar i enlighet med instrumenttillverkarnas specifikationer bör även mätning ske med 

instrument uppdaterade med senast tillgänglig mjukvara (Lantmäteriet 2015c). 
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Figur 4. Projektionszoner för SWEREF 99 

(Lantmäteriet u.å.n). 

2.2 Referenssystem 

Tredimensionella referenssystem som World Geodetic System (WGS) 84 och Swedish 

Reference Frame (SWEREF) 99 används där positionen anges med geocentriska koordinater i 

form av X, Y och Z eller som longitud och latitud samt höjd över ellipsoiden. SWEREF 99 

sammanfaller med WGS 84 inom några decimeter. För att få dessa koordinater i ett plant 

system tillämpas en kartprojektion där 

koordinaterna projiceras till exempelvis RT 90 

eller SWEREF 99 TM. För att ange det som i 

vardagligt tal kalls ”höjd över havet” tillämpas 

geoidhöjden som sammanfaller med 

världshavens medelvattennivå. Höjdsystemen 

realiseras genom fixpunkter som finns 

utplacerade. I Sverige finns olika höjdsystem i 

Rikets Höjdsystem (RH) som RH 00, RH 70 och 

RH 2000 där det sistnämnda är det mest aktuella. 

När höjder ska omvandlas från höjd över 

ellipsoiden till höjd över geoiden tillämpas en 

geoidmodell som exempelvis SWEN08_RH2000 

(Lantmäteriet 2014). 

SWEREF 99 realiseras av 21 stycken 

fundamentalstationer. Dessa stationers 

koordinater i plan realiserar i sin tur det plana 

systemet för SWEREF 99. Det finns även 

koordinatsatta riksnätspunkter med beteckningen 

RIX 95 som överlag har en standardosäkerhet på 

ca 10 mm i plan. Koordinater och punktbeskrivningar för riksnätspunkter kan erhållas ur 

Lantmäteriets Geodetiska arkiv (Lantmäteriet 2014). 

Kartprojektionen SWEREF 99 TM är indelad i flera lokala projektionszoner. Zonerna får 

samma namn som ursprungsprojektionen med tillägget av medelmeridianens avstånd från 

Greenwich. Lokal projektion för Karlstad är till exempel SWEREF 99 13 30 (Lantmäteriet 

2014). Se figur 4 för en bild över dessa lokala projektionszoner. 

 



10 

 

2.3 Nätverks-RTK 

RTK står för Real Time Kinematic. Detta kan utföras som enkelstations-RTK med en 

referensstation. När avståndet till denna ökar blir de korrektioner som den sänder ut alltmer 

försämrade i sitt samband för platserna. För att frånkomma denna nackdel kan ett nätverk av 

referensstationer tillämpas i form av nätverks-RTK (Berber & Arslan 2013). 

Nätverks-RTK är i dag den teknik som får övertaget och som sannolikt bör vara viktigast vid 

insamling av geodata (Lantmäteriet 2014). I dag är nätverks-RTK även den mest precisa 

metoden för kinematisk realtidsbestämning av en position. Tekniken mäter genom 

observation av bärvågor utsända av satelliter, d.v.s. bärvågsmätning. Det är endast när 

fixlösning uppnås som minsta osäkerhet erhålles (Prochniewicz et al. 2017). Oftast utförs 

nätverks-RTK med en handhållen lodstång men antennen kan även monteras på ett 

trefotsstativ med eventuell tvångscentring över känd punkt (Lantmäteriet 2015c). 

Nätverks-RTK är en form av relativ positionsbestämning. Minst två mottagare och mätning 

mot fyra gemensamma satelliter krävs. Mottagaren som på en känd punkt kallas 

referensstation och den andra mottagaren som är flyttbar kallas rover. Referensstationen kan 

vara antingen permanent eller tillfälligt uppställd. Vid nätverks-RTK används ett nät av 

permanenta referensstationer vilket medför att endast en GNSS-mottagare krävs för 

användaren. När nätverks-RTK används samverkar flera referensstationer och skapar ett 

yttäckande nät inom vilket korrektioner kan beräknas för påverkningar från atmosfären och i 

satelliternas bandata. En ytterligare förfining av nätverks-RTK är projektanpassad nätverks-

RTK där en ännu högre förtätning av referensstationsnätet sker och medför mätosäkerhet 

nedemot nivåer som tidigare endast kunde uppnås med totalstationer (Lantmäteriet 2014). 

Vid mätning med nätverks-RTK skapar omkringliggande referensstationer ett nät där värden 

för troposfär, jonosfär och satellitbanor beräknas. Det skapas dessutom en virtuell 

referensstation (VRS) i närheten av mottagarantennen som korrigeras för felkällorna utifrån 

detta nät. Mottagarantennens position bestäms därmed i förhållande till denna fiktiva 

referensstation. Felkällorna vid mottagarantennen och referensmottagaren anses därför vara 

korrelerade och kan minskas/uteslutas (Lantmäteriet 2014). De korrektionsdata som utsänds 

från referensstationerna kan distribueras via radio eller mobilnätet (Lantmäteriet 2015c).  

Med VRS krävs tvåvägskommunikation. Rovern skickar sin position till nätverks-RTK-

servern. Servern skapar sedan en virtuell referensstation några meter ifrån rovern och 



11 

 

korrektioner erhålls utifrån den positionen. Korrektionsdata sänds sedan kontinuerligt till 

denna position och alla avståndsberoende fel beroende av atmosfär och bandata kan uteslutas. 

Om rovern förflyttas en längre sträcka från utgångspositionen kan en ny virtuell 

referensstation behöva bildas för att bibehålla osäkerheten (Berber & Arslan 2013). 

2.3.1 Kvalitetsparametrar och felkällor för nätverks-RTK 

Några specifika kvalitetsparametrar och felkällor nämns i HMK-Ge: GNSS för just RTK-

mätning. De är av sådan typ att de bör beaktas då de kan störa roverns mottagning eller 

användning av utsända korrektioner (Lantmäteriet 2015c): 

 Antennstabilitet. Att ett stabilt underlag används. 

 Mobil- eller radiotäckning. Att arbetsområdet inte innehåller för mycket objekt som 

kan orsaka signalstörningar samt att referensstationer inte är för långt bort. 

 Flervägsstörningar. Se rubrik 2.1.4. 

 Jonosfärsstörningar. Se rubrik 2.1.4.  

 Status för positioneringstjänst/referensstation. Driftstatus bör kontrolleras. 

 Väderförhållanden. Plötsliga omslag i väder bör noteras. Liknande väderförhållanden 

bör råda vid referensstation och rover. 

Ytterligare kvalitetsparametrar för nätverks-RTK nämns i HMK-ReGe (Lantmäteriet 2014): 

 Antal tillgängliga satelliter. 

 Elevationsgräns, dvs. vilken gräns som sätts för satelliternas position över horisonten. 

 Positional Dilution of Precision (PDOP). Ett kvalitetsmått för mätosäkerhet som 

baseras på hur satelliterna placering. 

 Signal-to-Noise-Ratio (SNR-ratio). Ett mått på signalstyrkan. 

 Observationsintervall. Hur lång tid som fortlöper mellan registreringar. 

 Initialiseringstid. Hur lång tid som fortlöper innan fixlösning erhålls. 

 RTK-ålder. Färskhet i erhållen korrektionsdata. 

Antalet satelliter påverkar genom att ju fler som används desto stabilare positionslösning fås. 

Det bör tydligt synas i fältprogramvaran hur många satelliter som finns tillgängliga 

(Lantmäteriet 2015c). Gränsen för PDOP influerar genom att dålig satellitsammansättning 

(högt PDOP) ger en mindre säker positionsbestämning. Måttet är enhetslöst och baseras på 

satelliternas spridning och antal (Lantmäteriet 2015c). 
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Gränsen för satellitelevation har inverkan genom att satelliter som befinner sig på positioner 

lågt över horisonten (på en låg elevation) får färdas en längre väg till mottagaren och utsätts 

därmed lättare för störningar. Genom att sätta en elevationsgräns kan satelliter på en viss 

elevation väljas bort (Lantmäteriet 2015c). Förväntad mätosäkerhet med nätverks-RTK beror 

på förtätningsgrad, baslinjelängderna mellan rover och närmaste fysiska referensstation och 

av de osäkerhetskällor som råder vid själva mättillfället. Förtätningsgrad anger ungefärligt 

avstånd mellan fysiska referensstationer inom ett geografiskt område (Lantmäteriet 2015c). 

Vid mätning med nätverks-RTK är atmosfärspåverkan relativ mot baslinjens längd och ökar 

alltså med avståndet ifrån referensstationen (Lantmäteriet 2015c). Ytterligare något som är 

fördelaktigt vid mätning med nätverks-RTK är medeltalsbildning av positioner. Det innebär 

att fältprogramvaran bildar medeltal för ett visst antal epoker eller tidsintervall. Detta är 

gynnsamt vid denna typ av mätning med kortare observationstider (Lantmäteriet 2015c). 

2.4 SWEPOS 

SWPOS är ett nationellt nät med fasta referensstationer. Det bygger tillsammans med 

Sjöfartsverkets nät för deras dGPS-tjänst upp den nationella infrastrukturen för GNSS-

mätning. SWEREF 99 realiseras av de 21 st. fundamentalstationer som finns i SWEPOS-

nätet. Ett referensstationsnät för nätverks-RTK har flera fördelar i förhållande till 

enkelstations-RTK där den större räckvidden kan underlätta för god mätosäkerhet och 

kvalitetskontroll. Med hjälp av samarbete med grannländerna underlättas mätning i 

gränstrakterna (Lantmäteriet 2014). SWEPOS driftstatus kan kontrolleras via en tjänst som 

Lantmäteriet erbjuder (Lantmäteriet u.å.b). Typavståndet för referensstationer runt omkring 

Karlstad är 35 km (Lantmäteriet 2015c). 

2.5 Mätosäkerhet 

Standardosäkerhet (1σ) för mätning med nätverks-RTK mot SWEPOS är i plan 10-15 mm 

(Lantmäteriet 2014). SWEPOS anger att i ett område där avståndet mellan SWEPOS-stationer 

är ca 35 km är osäkerheten i planbestämning med nätverks-RTK (2σ) 20-25 mm 

(Lantmäteriet u.å.k). Schablonmässig regional standardosäkerhet (1σ) för RIX 95-punkter i 

plana stomnät är 10 mm (Lantmäteriet 2014). RIX 95-punkter av klass 2 bedöms ha en 

standardosäkerhet i plan på 6 mm (Lantmäteriet 2015b).   

När mätning sker med nätverks-RTK så sker positionsbestämningen direkt i SWEREF 99. 

Någon ytterligare osäkerhet från de enskilda referensstationerna behöver inte adderas då dessa 



13 

 

är försumbara i förhållande till mätmetoden. Vid stor medelavvikelse mellan nätverks-RTK-

mätningar och kontrollpunkter så kan osäkerheten i kontrollpunkterna vara en bidragande 

orsak. Om denna osäkerhet är signifikant så påverkas beräknade toleranser och därmed hur 

många mätningar som hamnar utanför gränsvärdet. 
1
  

Så kallade grova fel bör elimineras innan vidare beräkningar görs för att få fram 

standardosäkerhet m.m. Grova fel kan konstateras genom att tillämpa principen att avvikelser 

>3σ klassas som grova fel alternativt genom att tillämpa någon felsökningsmetod 

(Lantmäteriet 2015a). 

2.5.1 Mätosäkerhetskontroll i nätverks-RTK enligt HMK Ge: GNSS 

HMK - Geodatakvalitet 2015 beskriver ett sätt att uppskatta mätosäkerheten i nätverks-RTK 

genom att kontrollmäta kända punkter. Minst 20 olika punkter bör väljas och om detta inte är 

möjligt bör återbesök göras (med någon timmes mellanrum) för att komma upp i ett 20-tal 

mätningar (Lantmäteriet 2015a). 

Ifrån HMK - Geodatakvalitet 2015 hämtas nedanstående krav och formler för 

mätosäkerhetskontroll i plan för nätverks-RTK. Formel 1 visar radiell medelavvikelse 

beräknad utifrån punkts kända värde. Formel 2 visar radiell medelavvikelse i förhållande till 

skattad standardosäkerhet. Formel 3 visar beräknad standardosäkerhet baserad på mätningar. 

Formel 4 visar beräknad standardosäkerhet i förhållande till skattad standardosäkerhet 

(Lantmäteriet 2015a). Se krav 1, 2 och 3 samt formel 1, 2, 3 och 4. 

 

  = standardosäkerhet 

  = antal kontrollmätningar 

   = avvikelse från känt värde 

   = genomsnittlig avvikelse (medelvärde) för Northing (N) respektive Easting (E) 

   = en enskild kontrollmätning 

   = medelvärdet av samtliga kontrollmätningar 

                                                 

1
 Lars Jämtnäs, samordnare för geodesidelarna inom HMK, Lantmäteriet, e-post-korrespondens den 1 juni 2017. 
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Krav 1: Ingen radiell avvikelse ska vara större än 3σ 

Krav 2: Max en radiell avvikelse större än 2σ (5 %, vilket 1 mätning av 20 motsvarar) 

Krav 3: 2/3 av mätningarna ska ha en radiell avvikelse inom ± 1σ 

 

                                                          
       

   (1) 

 

                                                               
  

  
  (2) 

 

                                                   
 

   
         

  
            (3) 

 

                                                                             (4) 

 

För att ange skattningens mätosäkerhet kan ett konfidensintervall runt skattningen anges. För 

att skapa 95 % täckningsintervall med 20 st. kontrollpunkter är den undre gränsens (       ) 

täckningsfaktor 0,77 och den övre gränsens (        ) täckningsfaktor 1,44. Den skattade 

standardosäkerheten multipliceras med dessa båda faktorer för att få fram mellan vilka två 

värden det sanna värdet ligger med 95 % säkerhet. Det påvisas i dokumentet att med färre 

kontrollpunkter fås ett mer spritt intervall men med fler än 20 kontrollmätningar minskas inte 

intervallet nämnvärt. Just därför har valet av 20 kontrollpunkter gjorts (Lantmäteriet 2015a). 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Arbetet gick ut på att beskriva, dokumentera och testa mätosäkerhet i plan. Den teknik som 

användes var GNSS-mätning i fält. Som mätmetod valdes nätverks-RTK då det är en populär 

metod som används mycket och den är viktig för insamling av geodata. Osäkerheten 

utvärderades enligt den metod som HMK - Geodatakvalitet 2015 föreslår för ”Utvärdering av 

mätosäkerheten i Nätverks-RTK”. Vissa korrigeringar gentemot HMK:s metod kom att göras 

(Lantmäteriet 2015a). Teorin bakom metoden har beskrivits under teoriavsnittet för 

mätosäkerhet (rubrik 2.4.1). 

En korrigering gjordes med avseende på tidsseparationen mellan mätningar vid 

flersessionsmätning eller återbesök. HMK – Geodatakvalitet 2015 föreslår att detta ska göras 

”med någon timmes mellanrum”. I exemplet som finns bifogat till metoden används en 

osäkerhet i plan på 15 mm (1σ) (Lantmäteriet 2015a). Begränsningar fanns i hur länge 

utrustning kunde lånas till denna studie så tiden kortades ned till minst 15 minuter. Typisk 

tidsseparation vid planbestämning är enligt Hmk-Ge: GNSS 10-15 minuter vid 

flersessionsmätning eller återbesök så detta förfarande valdes istället (Lantmäteriet 2015c). 

Som förväntad osäkerhet valdes 10 mm. HMK-ReGe 2014 och HMK-Ge: GNSS anger som 

tidigare nämnts 10-15 mm som standardosäkerhet (1σ) för mätning med nätverks-RTK mot 

SWEPOS i plan. SWEPOS anger på sin hemsida att i ett område där avståndet mellan 

SWEPOS-stationer är ca 35 km så är osäkerheten i planbestämning med nätverks-RTK (2σ) 

20-25 mm, d.v.s. 10-12,5 mm i plan för 1σ. För att få strama krav i denna undersökning 

valdes att lägga sig i underkanten av dessa intervall d.v.s. på 10 mm.   

Lämplig sessionslängd är enligt HMK-Ge: GNSS vid detaljmätning vanligen 3-30 sekunder 

så mätning valdes att göras ungefär i mitten av detta intervall, d.v.s. i 15 sekunder. Olika 

utförandeklasser för nätverks-RTK definieras i HMK-Ge: GNSS med namnen ”bas” och 

”hög”. Ingen av dem appliceras full ut i denna undersökning men värden som antal satelliter, 

PDOP och elevationsvinkel hämtas från utförandeklass ”hög” (Lantmäteriet 2015c). 
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3.2 Instrument 

En hel del tid fick läggas på att skapa bekantskap och kännedom om respektive instrument, 

särskilt eftersom att samtliga var av olika märken och med olika handenheter, se tabell 1. 

Tabell 1. Instrument i undersökningen. 

Tillverkare Leica Sokkia Satlab 

Mottagarmodell Viva GS15 GCX2 ”Bullet” iSurvey SL300 

Antenntyp Integrerad Integrerad Intern, alternativt 

extern (AT-2300H) 

Handenhet CS15 Sokkia SHC5000 iSurvey SL300 

Mjukvara SmartWorx Viva v1.22 Magnet Field 4.1.2 SurvCE Version 4.00 

Datum för mjukvara 

enligt handenhet 

2010-05-25 2016-09-30 2014-06-16 

Ursprungsland Schweiz Japan Sverige 

Osäkerhet i plan med 

nätverks-RTK 

8 mm + 0.5 ppm. 

”Measurement 

precision, accuracy, 

reliability and time for 

initialisation are 

dependent 

upon various factors 

including number of 

satellites, observation 

time, atmospheric 

conditions, multipath 

etc. Figures quoted 

assume normal to 

favourable conditions. 

A full BeiDou and 

Galileo constellation 

will further increase 

measurement 

performance 

and accuracy” (Leica 

Geosystems 2015). 

10 mm + 1.0 ppm 

(Sokkia 2015). 

2 cm. 

”You can use the 

internal antenna or for 

even higher accuracy, 

the optional external 

antenna will provide 

reliable real time 

centimeter 

measurements” (Satlab 

Geosolutions u.å.). 

 

Vid mätning med 

intern antenn är 

osäkerheten 10 cm. 

Vid mätning med 

extern antenn är 

osäkerheten 2 cm 

(Cartesia u.å.). 
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Den avståndsberoende parametern parts per million (ppm) i tillverkarnas specifikationer avser 

avståndet till närmaste fysiska referensstation.
2
 I figur 5 ses fotografier av de använda 

mottagarna och handenheterna i undersökningen. 

 

3.3 Programvaror 

 Microsoft Windows 10 Home 

 Microsoft Office 2007 

 Topocad 17 

 Geo Professional School Version 2014 

                                                 

2
 Lars Jämtnäs, samordnare för geodesidelarna inom HMK, Lantmäteriet, e-post-korrespondens den 1 juni 2017. 

     

Figur 5. Använda mottagare och handenheter i undersökningen. Från vänster Leica CS15 med Leica GS15, Sokkia SHC5000 med 

Sokkia GCX2 ”bullet” och AT-2300H med Satlab SL300 (Egen bild). 
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Figur 6. GNSS-mottagare monterade på stativ under pågående mätning vid Kronoparken. Från vänster Leica GS15, Sokkia GCX2 

och antennen AT-2300H kopplad till Satlab SL300 som ligger utanför bild (Egen bild). 

3.4 Mätområde 

Två st. RIX 95-punkter med nummer 1037490 (belägen på Kronoparken) och 1037390 

(belägen på Orrholmen) användes, se bilaga 1 och 2. Punkternas koordinater är angivna i 

SWEREF 99 TM och dessa transformerades till SWEREF 99 13 30 m.h.a. Lantmäteriets 

tjänst för koordinattransformation (Lantmäteriet u.å.i), se tabell 2. 

Tabell 2. Koordinater för RIX 95-punkter i SWEREF 99 TM och SWEREF 99 13 30. 

Punkt- 

nummer 

N 

(SWEREF 99 TM) 

E 

 (SWEREF 99 TM) 

N 

(SWEREF 99 13 30) 

E 

(SWEREF 99 13 30) 

1037490 6586199.136 418726.051 6587962.212 153883.885 

1037390 6582061.273 414500.586 6583728.865 149751.420 

 

Punkterna är av klass 2 i SWEREF 99 och har ”Bra” lämplighet för GNSS, se bilaga 1 och 2. 

RIX 95-punkter av klass 2 bedöms ha en standardosäkerhet i plan på 6 mm men denna 

ytterligare osäkerhet från referensnätet behövde inte adderas då den är försumbar i förhållande 

till mätmetoden. Närmaste fysiska referensstation ligger ca 5,4 km bort från punkten i  

Kronoparken och 6,6 km bort från punkten på Orrholmen (Lantmäteriet u.å.b). 

Medelavståndet till närmaste fysiska referensstation är därmed 6 km. I figur 6 ses fotografier 

från mätningarna utförda på Kronoparken. 
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Figur 7. GNSS-mottagare monterade på stativ under pågående mätning på Orrholmen. Från vänster Leica GS15, Sokkia GCX2 och 

antennen AT-2300H kopplad till Satlab SL300 (Egen bild). 

Vid mätning är det viktigt att använda markeringar som är stabila över den tid som 

fältmätningarna sker och att de är placerade i en miljö som lämpar sig för GNSS-mätning.
3
 

Underlagen vid mätplatserna är stabila då de består av berghällar.   

3.5 Insamling av data 

Inventering av punkter gjordes i enlighet med HMK-Ge: GNSS som förberedelse inför 

mätuppdraget (Lantmäteriet 2015c). Punkterna återfanns. Mätning utfördes 2017-05-25 på 

punkten 1037490 och 2017-05-26 på punkten 1037390. Jonosfären kontrollerades båda 

mätdagarna med Lantmäteriets jonosfärsmonitor Jonos, se bilaga 3 och 4. Vädret noterades 

båda dagarna.  

2017-05-25 var vädret halvklart, temperatur 19°C, luftfuktighet 39 %, lufttryck 1016 hPa och 

relativt vindstilla vid mätplatsen på Kronoparken som delvis låg i lä. 2017-05-26 var vädret 

mestadels soligt, temperatur 19°C, luftfuktighet 48 %, lufttryck 1019 hPa och svag vind vid 

de öppnare ytorna vid vattnet på Orrholmen. I figur 7 ses fotografier från mätningarna utförda 

på Orrholmen. 

SWEPOS driftstatus kontrollerades för att utföra den kontroll för positioneringstjänst som 

HMK-Ge: GNSS rekommenderar inför mätning (Lantmäteriet 2015c). Se bilaga 5 och 6. 

SWEPOS satellitprediktion användes för att få en förutsägelse om förutsättningarna för 

                                                 

3
 Lars Jämtnäs, samordnare för geodesidelarna inom HMK, Lantmäteriet, e-post-korrespondens den 1 juni 2017. 
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mätningen. Att tillräckligt antal satelliter fanns tillgängligt granskades. Det kontrollerades 

även hur värdena för PDOP skulle variera under mätdagarna, se bilaga 7 och 8. Antal 

satelliter (GPS+GLONASS) tillsågs att vara ≥ 8 i enlighet med mätklass hög (Lantmäteriet 

2015c). 

Inställningar för referenssystem och geoidmodell gjordes i instrumenten där den lokala 

projektionen SWEREF 99 13 30 och geoidmodellen SWEN08_RH2000 valdes. 

Elevationsvinkeln angavs till ≥ 15 i enlighet med mätklass hög (Lantmäteriet 2015c). Gränsen 

för PDOP angavs till ≤ 2 i enlighet med mätklass hög (Lantmäteriet 2015c). Sessionslängden 

ställdes in på 15 s. Medeltalsbildning av positionerna under sessionerna valdes i enlighet med 

rekommendation från HMK-Ge: GNSS. Vid varje mätsession ominitierades även 

instrumenten för att mätning skulle ske med ny fixlösning (Lantmäteriet 2015c). 

Tvångscentrering med stativ och trefot gjordes över de RIX 95-punkterna eftersom att 

centreringsosäkerheten då kan anses som försumbar (Lantmäteriet 2015c). Ovanpå trefoten 

fästes en hållare med rörlibell och ovanpå denna i sin tur en gängad antennadapter. På detta 

monterades sedan i tur och ordning de olika instrumenten och mätningar utfördes och 

lagrades. När samtliga instrument mätt varsin session togs en paus så att ca 15 minuter fick 

passera tills det var dags för nästa session. Detta upprepades tills 20 st. mätningar gjorts med 

respektive instrument. 

Mätningarna på Kronoparken 2017-05-25 avslutades innan det underskridande PDOP värdet 

kl 15:45 uppstod. Vid mätningen på Orrholmen 2017-05-26 gjordes ett avbrott från strax före 

kl 12 och en dryg kvart framåt för att undvika PDOP-värdet på 2.1 som var över tillåten gräns.  

3.6 Överföring och beräkning av data samt mätosäkerhet 

Data överfördes från respektive mätinstrument till dator. Detta tog en del tid i anspråk 

eftersom att de olika instrumenten hanterade format och kommunikation med datorn på olika 

sätt. Olika format provades och öppnades i både Topocad och Geo för att se att inga skillnader 

uppstod p.g.a. använt program eller filformat. Kontroll skedde även mot värden i 

handenheterna. Vid överföring av mätdata konstaterades ett uppenbart grovt fel i mätningen 

med Satlab-mottagaren. En mätning avvek markant från de övriga och rödmarkerades i 

tabellen. Den utesluts inför efterkommande beräkningar och Satlab-mottagaren beräknades 

därför mot 19 st. observationer istället för 20. Mätdata lades därefter in i Excel och 

mätprotokoll sammanställdes, se bilaga 9. Beräkningar gjordes sedan i Excel för att få fram 
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eftersökta värden. Formler från rubrik 2.4.1 tillämpades och beräkningar utfördes. Se bilaga 

10, 11 och 12 för kalkylark för respektive använt instrument. 

Formel 1 användes för att beräkna fram den radiella avvikelsen. Den anges som 

RADMEDAVV i kalkylark och tabeller i denna rapport. Formel 2 användes för att ta fram 

toleransen för den radiella medelavvikelsen för mätningarna utifrån en förväntad 

mätosäkerhet på 10 mm (1σ). För mätningarna med Leica GS15 och Sokkia GCX2 där 20 st. 

kontrollpunkter använts beräknades den enligt:   
  

  
 

 
  

    

   
 

 
                  . 

För mätningarna med Satlab SL30 där 19 st. kontrollpunkter använts beräknades den enligt: 

  
  

  
 

 
  

    

   
 

 
                  . 

Formel 3 användes för att ta fram beräknad standardosäkerhet. Detta finns angivet som STD i 

kalkylark och tabeller. Formel 4 användes för att ta fram toleransen för den beräknade 

standardosäkerheten s för mätningarna utifrån en förväntad mätosäkerhet på 10 mm (1σ). För 

mätningarna med Leica GS15 och Sokkia GCX2 där 20 st. kontrollpunkter använts 

beräknades den enligt:                   
 

                  
 
               

     . För mätningarna med Satlab SL30 där 19 st. kontrollpunkter använts beräknades den 

enligt:                   
 

                  
 

                    . 

I kalkylarken finns även kolumnens minsta värde angivet som MIN och kolumnens högsta 

värde angivet som MAX. Dessa värden har beräknats fram m.h.a. inbyggda funktioner i 

Excel. Differensen mellan minsta värde och högsta värde (variationsområde) i en kolumn har 

beräknats och finns angiven som diffMaxMin. Utifrån en skattad standardosäkerhet på 10 

mm (1σ) beräknades också konfidensintervallet för 20 punkter enligt:                    
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4 Resultat 

Med ett medelavstånd till närmaste fysiska referensstation på 6 km blir osäkerheten för de 

olika mottagarna enligt specifikationer: 

Leica GS15:  8 mm + 0.5 ppm  8 + 3 mm  11 mm. 

Sokkia GCX2: 10 mm + 1.0 ppm  10 + 6 mm  16 mm. 

Satlab SL300: 20 mm. 

Enligt krav 1, 2 och 3 från rubrik 2.4.1 erhålls gränsvärden utifrån en förväntad mätosäkerhet 

på 10 mm (1σ) enligt: 

Krav 1: Ingen avvikelse ska vara större än 3σ  30 mm. 

Krav 2: Max en avvikelse större än 2σ  20 mm. 

Krav 3: 2/3 av mätningarna (avrundas till 13 st. mätningar för samtliga instrument) ska ha en 

avvikelse inom ± 1σ  10 mm. 

Toleransen för den radiella medelavvikelsen för mätningarna med Leica GS15 och Sokkia 

GCX2 där 20 st. kontrollpunkter använts är ≤ 4 mm. Toleransen för den radiella 

medelavvikelsen för mätningarna med Satlab SL30 där 19 st. kontrollpunkter använts är ≤ 5 

mm. 

Toleransen för den beräknade standardosäkerheten s för mätningarna med Leica GS15 och 

Sokkia GCX2 där 20 st. kontrollpunkter använts är ≤ 13 mm. Toleransen för den beräknade 

standardosäkerheten s för mätningarna med Satlab SL30 där 19 st. kontrollpunkter är ≤ 13 

mm. De avrundade värdena är alltså desamma för standardosäkerheten med alla mottagare. 

Med en skattad standardosäkerhet på 10 mm (1σ) blir konfidensintervallet för 20 punkter 7,7 

mm till 14,4 mm. Inget konfidensintervall finns angivet för mätningar med 19 punkter vilket 

är fallet med Satlab-mottagaren. Samma konfidensintervall används därför till samtliga 

mätningar. 

  



23 

 

Resultat av beräkningar finns i tabell 3, 4 och 5. Standardosäkerheten (STD) finns angiven på 

två vis. Dels i N- och E-led utifrån mätningar där standardosäkerheten baseras på själva 

mätningarna i sig. Dels också där den anges i N- och E-led i förhållande till känd punkt där 

standardosäkerheten tar hänsyn till avvikelser i förhållande till de två kända RIX 95-

punkterna. 

Tabell 3. Beräknade resultat från Leica GS15. Enhet (m). 

 

 

Tabell 4. Beräknade resultat från Sokkia GCX2. Enhet (m). 

 

 

Tabell 5. Beräknade resultat från Satlab SL300. Enhet (m). 

 

 

Leica GS15

N-led

utifrån 

mätningar

E-led

utifrån 

mätningar

N-led

i förhållande till 

känd punkt

E-led

i förhållande till 

känd punkt

Radiellt

i förhållande till 

känd punkt

MIN -0.010 -0.006 0.001

MAX 0.018 0.006 0.019

diffMaxMin 0.028 0.012 0.018

MEDELVÄRDE 0.005 0.000

STD 0.006 0.003 0.007 0.004

RADMEDAVV 0.005

Sokkia GCX2

N-led

utifrån 

mätningar

E-led

utifrån 

mätningar

N-led

i förhållande till 

känd punkt

E-led

i förhållande till 

känd punkt

Radiellt

i förhållande till 

känd punkt

MIN -0.004 -0.008 0.001

MAX 0.011 0.006 0.013

diffMaxMin 0.015 0.015 0.012

MEDELVÄRDE 0.004 -0.002

STD 0.004 0.003 0.004 0.004

RADMEDAVV 0.004

Satlab SL300

N-led

utifrån 

mätningar

E-led

utifrån 

mätningar

N-led

i förhållande till 

känd punkt

E-led

i förhållande till 

känd punkt

Radiellt

i förhållande till 

känd punkt

MIN -0.005 -0.007 0.001

MAX 0.007 0.017 0.018

diffMaxMin 0.012 0.024 0.017

MEDELVÄRDE 0.000 0.001

STD 0.003 0.005 0.003 0.005

RADMEDAVV 0.001
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5 Analys och diskussion 

Syftet med denna rapport var att undersöka osäkerheten hos några GNSS-mottagare. Ställda 

frågeställningar kunde besvaras. Utifrån den metod som valdes kan resultaten granskas i 

förhållande till ställda krav: 

Krav 1: Ingen avvikelse är större än 30 mm för något instrument. Det grova felet som 

uppstod under mätningen med Satlab-mottagaren exkluderades. Eftersom att detta fel uppstod 

p.g.a. ”slarv” är det felaktiga värdet inte korrekt att ta med i undersökningen kring 

instrumentets osäkerhet. Samtliga instrument godkänns men en notering görs om avvikelse i 

metod för Satlab SL300 (avvikelsen i metod följer med i samtliga krav nedan). 

Krav 2: Inget instrument har någon avvikelse större än 20 mm. Samtliga instrument 

godkänns. 

Krav 3: 2/3 (13 st.) av mätningarna skall ha en avvikelse radiellt inom ± 10 mm. Kravet är 

uppställt för radiell avvikelse, överskridande avvikelse i N eller E redovisas inom parantes. 

Leica GS15 har sju st. mätningar utanför denna gräns radiellt (varav sex st. är överskridande i 

Northing). Sokkia GCX2 har tre st. mätningar utanför denna gräns radiellt (varav en är 

överskridande i Northing). Satlab SL300 har en mätning utanför gränsen som ger utslag på 

radiell avvikelse (samma mätning ger utslag i Easting). Se bilaga 10, 11 och 12. Samtliga 

instrument klarar kravet, dock är Leica GS15 precis på gränsen. 

Leica GS15 får en radiell medelavvikelse på 5 mm och Sokkia GCX2 4 mm. Toleransen 

beräknades till 4 mm så Leica GS15 underkänns. Värt att nämna här är att vi talar avrundade 

värden till hela millimetrar. Om extra decimaler inkluderas på prov i beräkningarna får Leica 

GS15 en radiell medelavvikelse på 4,66 mm i förhållande till en tolerans på 4,77 mm. Det kan 

alltså i praktiken handla om tiondels millimetrar. Satlab SL300 får en radiell medelavvikelse 

på 1 mm. Toleransen beräknades till 5 mm så instrumentet godkänns med god marginal. Det 

grova felet och att 19 mätningar här använts istället för 20 är dock värt att återigen 

understryka då en avvikelse i metod skett. HMK - Geodatakvalitet 2015 talar dock om ”att 

uppnå ett 20-tal mätningar” (Lantmäteriet 2015a, s.27). I en jämförande undersökning är det 

rimligt att mindre avvikelser kan ske i indata för det som jämförs. Detta bör inte medföra 

alltför höga konsekvenser för undersökning men avvikelsen bör dock omnämnas. 19 st. 

mätningar bedöms infria kravet på ett 20-tal. Toleransen för den beräknade 
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standardosäkerheten för samtliga instrument beräknades till 13 mm. Samtliga instrument 

klarar denna gräns med god marginal se tabellerna under rubrik 4. Högst standardosäkerhet 

har överlag Leica GS15. Det går även att titta på konfidensintervallet för en förväntad 

standardosäkerhet på 10 mm (1σ) som beräknades till ett intervall från 7,7 mm till 14,4 mm. 

Det sanna värdet ligger med 95 % sannolikhet i detta intervall. Samtliga standardosäkerheter 

ligger under även detta intervalls undre gräns. 

Mätosäkerheten enligt tillverkarnas specifikationer konstaterades till 11 mm för Leica GS15, 

16 mm för Sokkia GCX2 och 20 mm för Satlab SL300. Detta jämförs mot kalkylarken i 

bilaga 10, 11 och 12. Leica GS15 har fyra värden för avvikelse radiellt och i N som 

överskrider de specificerade 11 mm. Avvikelserna sker för samma mätningar så den radiella 

avvikelsen är i huvudsak en konsekvens av överskridelsen i N-led. Dessa värden är baserade 

på avvikelser i förhållande till känd punkt. Samtliga enskilda och sammanställda övriga 

värden för standardavvikelse och radiell medelavvikelse underskrider gränsvärden. Sokkia 

GCX2 har inga enskilda eller sammanställda värden som ligger utanför de specificerade 16 

mm. Satlab SL300 har heller inga enskilda eller sammanställda värden som ligger utanför de 

specificerade 20 mm. Här måste återigen erinras om den avvikelse i metod som skett. Satlab-

mottagarens osäkerhet är även något ospecifik när detta försöks utläsas i produktbladet på 

deras hemsida. I ett annat produktblad från den officiella återförsäljaren Cartesia (numera 

Sokigo) finns dock osäkerhet specificerad för användning med respektive utan extern antenn. 

I enlighet med detta gjordes antagandet om att osäkerhet med extern antenn, som använts i 

denna undersökning, är 20 mm. Vilka testkriterier som tillverkarna använt när de specificerat 

instrumentens osäkerhet är också diffust. Leica nämner åtminstone i sina specifikationer att 

siffrorna bygger på antagande om normala till gynnsamma förhållanden. Detta är relevant att 

reflektera kring när deras osäkerhet studeras. Undersökningarna kan i alla fall påstås ha 

utförts under just normala till gynnsamma förhållanden. Osäkerheten skulle även tydligare 

kunna specificeras av tillverkarna huruvida den avser radiellt, i N-led eller E-led samt vilken 

typ av avvikelse som avses. P.g.a. oklarheterna i detta har jag valt att ange i vilken ledd de 

överskridande värdena skett. 

Det grova felet i mätdatat från Satlab-mottagaren beror troligen på att den externa antennen 

och handenheten inte hade upprättad kommunikation sinsemellan. Mätning har därför 

sannolikt skett direkt mot handenheten. Mätningen avviker med flera decimeter från RIX 95-

punkten, dvs. till en trolig position där handenheten hållits under mätningen. Mjukvaran i 
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Leica GS15 har inte uppdaterats på mycket länge (2010) och kravet på att mätning skall ske 

med uppdaterad mjukvara följdes därmed inte. Detta kan ha bidragit till instrumentets något 

högre osäkerheter. En tanke är att det kan ha påverkat hanteringen av korrektioner. 

Felinställningar i mottagare och handenhet kan ha skett i likhet med det som spekuleras kring 

i den tidigare studien av Fredriksson & Olsson (2014). Den studie som jag har utfört har varit 

begränsad till fem veckor och även om tid har lagts på att sätta sig in i de olika instrumenten 

kan det ta lång tid att fullt ut bemästra ett mätinstrument utöver de generella huvudsakliga 

inställningar som brukar göras. 

Hur de olika handenheterna hanterar interna beräkningar och transformationer är även det 

något oklart. Mätningar har skett direkt i SWEREF 99 13 30. Eventuellt hade ett bättre 

alternativ varit att mäta direkt mot referensellipsoiden SWEREF 99 för att slippa eventuella 

osäkerheter uppstådda p.g.a. transformationsparametrar. 

Att den förväntade standardosäkerheten på 10 mm (1σ) lades i underkanten av funna intervall 

gjordes med tanke på kort avstånd till referensstationer (6km) och goda mätförutsättning vad 

gäller väder, vind, användning av tvångscentrering m.m. Det gav även snävare krav och 

instrumenten prövades hårdare. 

Tidigare i rapporten nämndes att vid stor medelavvikelse mellan nätverks-RTK-mätningar 

och kontrollpunkter kan osäkerheten i kontrollpunkterna vara en bidragande orsak. De 

uppstådda medelavvikelserna på 1, 4 och 5 mm är inte nämnvärt höga. Granskas mätningarna 

i bilaga 10, 11 och 12 kan dessutom noteras att differensen i avvikelserna i Northing och 

Easting (diffMaxMin) är bred så avvikelserna går åt olika håll. Granskas de specifika 

avvikelserna i förhållande till de kända punkterna kan inte heller något mönster skönjas 

liknande att någon punkt verkar avvika i någon specifik riktning. De RIX 95-punkter som 

använts bedöms därför hålla mycket låg osäkerhet. Att inte ta med deras angivna osäkerhet i 

framtagandet av de förväntade standardosäkerheterna var korrekt. Punkternas osäkerhet var 

alltså inte signifikant och de beräknade toleranserna och därmed uteslutna mätningar tros ej ha 

påverkats. Standardavvikelsernas värden baserade på enbart mätningarna respektive på 

differenser från kända punkter verkar även korrelera så rimligt är att osäkerheterna beror på 

mätningarna i sig snarare än på de kända punkterna. 

Denna undersökning visar på liknande resultat som den studie gällande standardosäkerheten 

för nätverks-RTK-mätning som nämnts tidigare i rapporten. Där konstaterades den till mindre 



27 

 

än 10 mm i plan med mottagarantennen monterad på stativ och med mätning i endast en 

minut. I min undersökning har standardosäkerheter även några millimetrar under denna nivå 

lyfts fram och för flera instrument (Mårtensson et al. 2012). Likheter kan även dras till 

undersökningen utförd i Gävle där höjdosäkerhet studerades för olika mottagare. Instrumenten 

erhöll olika resultat i osäkerhet (Fredriksson & Olsson 2014). Så har även skett i den 

undersöknings som jag har utfört. 
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6 Slutsats 

Denna studie har jämfört osäkerheten för några utvalda GNSS-mottagare. De undersökta 

mottagarna var Leica GS15, Sokkia GCX2 och Satlab SL300. Utifrån ställda krav underkänns 

Leica GS15 p.g.a. överskridande av toleransen för radiell medelavvikelse. Vid mätningarna 

med Satlab SL300 begicks ett grovt fel i mätproceduren och en mätning fick uteslutas. Dess 

resultat beräknas därför utifrån 19 mätningar istället för 20 som Leica GS15 och Sokkia 

GCX2. 19 st. mätningar bedömdes dock infria det krav som fanns på ett 20-tal mätningar. 

Satlab-mottagaren fick alltså en brist i utförandet och inte p.g.a. instrumentet i sig.  De 

instrument som i slutändan får godkänt i detta test är Sokkia GCX2 och Satlab SL300. Som 

understrukits i rapporten är dock Leica GS15 väldigt nära att även klara gränsen för den 

radiella medelavvikelsen. Instrumentet är dock det som generellt fått sämst resultat med något 

högre osäkerhetsvärden generellt jämfört med de andra. Det har även mätningar som 

överskrider instrumentets specificerade osäkerhet. På många sätt överraskade Satlab SL300 

med sina låga mätosäkerhetsvärden i förhållande till de som angivits i specifikationerna på 

hela 20 mm. Instrumentet höll sig under dessa med mycket god marginal och visade med de 

19 mätningar som faktiskt utförts exempelvis ett så lågt värde för radiell medelavvikelse som 

1 mm. 

Samtliga instrument gav, bortsett från de fyra överskridande värdena för Leica GS15, 

sammanfattningsvis lägre osäkerheter än vad som angivits i specifikationerna. Inget direkt 

samband kan ses mellan instrumentens osäkerhetsgrad inbördes i förhållande till 

specifikationerna. Leica GS 15 som har ”bäst” specifikationer fick exempelvis inte ”bäst” 

resultat utan resultaten är relativt likartade. 

Vad gäller framtida studier så finns det ett stort antal GNSS-mottagare på marknaden att 

undersöka och nya utvecklas dessutom ständigt. Som redogjorts för i rapporten dyker många 

nya tillverkare upp ifrån bl.a. Asien och dessa skulle kunna granskas. En studie där mer tid 

finns att tillgå skulle även kunna granska både plan- och höjdavvikelser för valda GNSS-

mottagare. Studier skulle även kunna göras för mottagare vad gäller andra mätmetoder så som 

exempelvis statisk mätning. 
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Bilaga 1. Punktbeskrivning 1037490 Kronoparken 
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Bilaga 2. Punktbeskrivning 1037390 Orrholmen 
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Bilaga 3. Jonosfär 2017-05-25 
Skärmbild tagen från Lantmäteriets hemsida 2017-05-25 (Lantmäteriet u.å.c). 
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Bilaga 4. Jonosfär 2017-05-26 
Skärmbild tagen från Lantmäteriets hemsida 2017-05-26 (Lantmäteriet u.å.c). 
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Bilaga 5. SWEPOS driftstatus 2017-05-25 
Skärmbild tagen från Lantmäteriets hemsida 2017-05-25 (Lantmäteriet u.å.b). 
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Bilaga 6. SWEPOS driftstatus 2017-05-26 
Skärmbild tagen från Lantmäteriets hemsida 2017-05-26 (Lantmäteriet u.å.b). 
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Bilaga 7. SWEPOS satellitprediktion 2017-05-25 
Skärmbild tagen från Lantmäteriets hemsida 2017-05-25 (Lantmäteriet u.å.d). 
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Bilaga 8. SWEPOS satellitprediktion 2017-05-26 
Skärmbild tagen från Lantmäteriets hemsida 2017-05-26 (Lantmäteriet u.å.d). 
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Bilaga 9. Mätprotokoll 
Protokoll över 10 st. mätningar vid RIX 95-punkten 1037490 på Kronoparken 2017-05-25 

och 1037390 på Orrholmen 2017-05-26. 

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30, enhet meter. 

 

  

Mätning

N mätt

(Leica GS15)

E mätt

(Leica GS15)

N mätt

(Sokkia GCX2)

E mätt

(Sokkia GCX2)

N mätt

(Satlab SL300)

E mätt

(Satlab SL300)

Kronoparken 1 6587962.194 153883.891 6587962.209 153883.891 6587962.212 153883.888

Kronoparken 2 6587962.210 153883.879 6587962.209 153883.887 6587962.214 153883.883

Kronoparken 3 6587962.209 153883.890 6587962.208 153883.890 6587962.216 153883.886

Kronoparken 4 6587962.213 153883.881 6587962.216 153883.893 6587962.211 153883.887

Kronoparken 5 6587962.215 153883.888 6587962.214 153883.892 6587962.213 153883.888

Kronoparken 6 6587962.212 153883.889 6587962.205 153883.891 6587962.210 153883.885

Kronoparken 7 6587962.222 153883.884 6587962.207 153883.885 6587962.214 153883.888

Kronoparken 8 6587962.211 153883.885 6587962.206 153883.888 6587962.213 153883.887

Kronoparken 9 6587962.202 153883.884 6587962.216 153883.889 6587962.211 153883.884

Kronoparken 10 6587962.210 153883.886 6587962.207 153883.886 6587962.214 153883.886

Orrholmen 1 6583728.858 149751.416 6583728.854 149751.414 6583728.866 149751.411

Orrholmen 2 6583728.856 149751.415 6583728.857 149751.417 6583728.858 149751.415

Orrholmen 3 6583728.852 149751.418 6583728.861 149751.424 6583728.861 149751.418

Orrholmen 4 6583728.851 149751.414 6583728.861 149751.420 6583728.858 149751.417

Orrholmen 5 6583728.859 149751.423 6583728.861 149751.424 6583728.868 149751.421

Orrholmen 6 6583728.858 149751.421 6583728.862 149751.421 6583728.859 149751.427

Orrholmen 7 6583728.862 149751.422 6583728.857 149751.426 6583728.278 149751.883

Orrholmen 8 6583728.862 149751.421 6583728.867 149751.422 6583728.866 149751.420

Orrholmen 9 6583728.869 149751.419 6583728.865 149751.420 6583728.864 149751.415

Orrholmen 10 6583728.854 149751.423 6583728.856 149751.421 6583728.870 149751.403
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Bilaga 10. Kalkylark Leica GS15 
 

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30, enhet meter. 

 

 

 

  

Mätning N känd E känd N mätt E mätt dN dE Rad.avv.

Kronoparken 1 6587962.212 153883.885 6587962.194 153883.891 0.018 -0.006 0.019

Kronoparken 2 6587962.212 153883.885 6587962.210 153883.879 0.002 0.006 0.007

Kronoparken 3 6587962.212 153883.885 6587962.209 153883.890 0.003 -0.004 0.005

Kronoparken 4 6587962.212 153883.885 6587962.213 153883.881 -0.001 0.004 0.004

Kronoparken 5 6587962.212 153883.885 6587962.215 153883.888 -0.003 -0.003 0.004

Kronoparken 6 6587962.212 153883.885 6587962.212 153883.889 0.000 -0.004 0.004

Kronoparken 7 6587962.212 153883.885 6587962.222 153883.884 -0.010 0.001 0.010

Kronoparken 8 6587962.212 153883.885 6587962.211 153883.885 0.001 0.000 0.001

Kronoparken 9 6587962.212 153883.885 6587962.202 153883.884 0.010 0.001 0.010

Kronoparken 10 6587962.212 153883.885 6587962.210 153883.886 0.002 -0.001 0.002

Orrholmen 1 6583728.865 149751.420 6583728.858 149751.416 0.007 0.004 0.008

Orrholmen 2 6583728.865 149751.420 6583728.856 149751.415 0.009 0.005 0.010

Orrholmen 3 6583728.865 149751.420 6583728.852 149751.418 0.014 0.002 0.014

Orrholmen 4 6583728.865 149751.420 6583728.851 149751.414 0.014 0.006 0.015

Orrholmen 5 6583728.865 149751.420 6583728.859 149751.423 0.006 -0.003 0.007

Orrholmen 6 6583728.865 149751.420 6583728.858 149751.421 0.007 -0.001 0.007

Orrholmen 7 6583728.865 149751.420 6583728.862 149751.422 0.004 -0.001 0.004

Orrholmen 8 6583728.865 149751.420 6583728.862 149751.421 0.003 -0.001 0.003

Orrholmen 9 6583728.865 149751.420 6583728.869 149751.419 -0.004 0.001 0.004

Orrholmen 10 6583728.865 149751.420 6583728.854 149751.423 0.011 -0.003 0.012

MIN -0.010 -0.006 0.001

MAX 0.018 0.006 0.019

diffMaxMin 0.028 0.012 0.018

MEDELVÄRDE 0.005 0.000

STD 0.006 0.003 0.007 0.004

RADMEDAVV 0.005
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Bilaga 11. Kalkylark Sokkia GCX2 
 

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30, enhet meter. 

 

 

 

 

  

Mätning N känd E känd N mätt E mätt dN dE Rad.avv.

Kronoparken 1 6587962.212 153883.885 6587962.209 153883.891 0.003 -0.006 0.007

Kronoparken 2 6587962.212 153883.885 6587962.209 153883.887 0.003 -0.002 0.003

Kronoparken 3 6587962.212 153883.885 6587962.208 153883.890 0.004 -0.005 0.006

Kronoparken 4 6587962.212 153883.885 6587962.216 153883.893 -0.004 -0.008 0.009

Kronoparken 5 6587962.212 153883.885 6587962.214 153883.892 -0.002 -0.007 0.007

Kronoparken 6 6587962.212 153883.885 6587962.205 153883.891 0.008 -0.006 0.010

Kronoparken 7 6587962.212 153883.885 6587962.207 153883.885 0.005 0.000 0.005

Kronoparken 8 6587962.212 153883.885 6587962.206 153883.888 0.006 -0.003 0.007

Kronoparken 9 6587962.212 153883.885 6587962.216 153883.889 -0.004 -0.004 0.006

Kronoparken 10 6587962.212 153883.885 6587962.207 153883.886 0.005 -0.001 0.005

Orrholmen 1 6583728.865 149751.420 6583728.854 149751.414 0.011 0.006 0.013

Orrholmen 2 6583728.865 149751.420 6583728.857 149751.417 0.008 0.003 0.009

Orrholmen 3 6583728.865 149751.420 6583728.861 149751.424 0.004 -0.003 0.005

Orrholmen 4 6583728.865 149751.420 6583728.861 149751.420 0.004 0.000 0.004

Orrholmen 5 6583728.865 149751.420 6583728.861 149751.424 0.004 -0.004 0.006

Orrholmen 6 6583728.865 149751.420 6583728.862 149751.421 0.003 -0.001 0.003

Orrholmen 7 6583728.865 149751.420 6583728.857 149751.426 0.008 -0.006 0.010

Orrholmen 8 6583728.865 149751.420 6583728.867 149751.422 -0.002 -0.002 0.003

Orrholmen 9 6583728.865 149751.420 6583728.865 149751.420 0.000 0.000 0.001

Orrholmen 10 6583728.865 149751.420 6583728.856 149751.421 0.009 -0.001 0.009

MIN -0.004 -0.008 0.001

MAX 0.011 0.006 0.013

diffMaxMin 0.015 0.015 0.012

MEDELVÄRDE 0.004 -0.002

STD 0.004 0.003 0.004 0.004

RADMEDAVV 0.004
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Bilaga 12. Kalkylark Satlab SL300 
 

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30, enhet meter. 

 

Rödmarkerade värden = uteslutna värden p.g.a. grovt fel 

Mätning N känd E känd N mätt E mätt dN dE Rad.avv.

Kronoparken 1 6587962.212 153883.885 6587962.212 153883.888 0.001 -0.003 0.003

Kronoparken 2 6587962.212 153883.885 6587962.214 153883.883 -0.002 0.002 0.003

Kronoparken 3 6587962.212 153883.885 6587962.216 153883.886 -0.004 -0.001 0.004

Kronoparken 4 6587962.212 153883.885 6587962.211 153883.887 0.001 -0.002 0.003

Kronoparken 5 6587962.212 153883.885 6587962.213 153883.888 -0.001 -0.003 0.003

Kronoparken 6 6587962.212 153883.885 6587962.210 153883.885 0.003 0.000 0.003

Kronoparken 7 6587962.212 153883.885 6587962.214 153883.888 -0.002 -0.003 0.003

Kronoparken 8 6587962.212 153883.885 6587962.213 153883.887 -0.001 -0.002 0.002

Kronoparken 9 6587962.212 153883.885 6587962.211 153883.884 0.001 0.001 0.001

Kronoparken 10 6587962.212 153883.885 6587962.214 153883.886 -0.002 -0.001 0.002

Orrholmen 1 6583728.865 149751.420 6583728.866 149751.411 -0.001 0.009 0.009

Orrholmen 2 6583728.865 149751.420 6583728.858 149751.415 0.007 0.005 0.009

Orrholmen 3 6583728.865 149751.420 6583728.861 149751.418 0.004 0.002 0.004

Orrholmen 4 6583728.865 149751.420 6583728.858 149751.417 0.007 0.003 0.007

Orrholmen 5 6583728.865 149751.420 6583728.868 149751.421 -0.003 -0.001 0.004

Orrholmen 6 6583728.865 149751.420 6583728.859 149751.427 0.006 -0.007 0.009

Orrholmen 7 6583728.865 149751.420 6583728.278 149751.883 0.587 -0.463 0.748

Orrholmen 8 6583728.865 149751.420 6583728.866 149751.420 -0.001 0.000 0.001

Orrholmen 9 6583728.865 149751.420 6583728.864 149751.415 0.001 0.005 0.005

Orrholmen 10 6583728.865 149751.420 6583728.870 149751.403 -0.005 0.017 0.018

MIN -0.005 -0.007 0.001

MAX 0.007 0.017 0.018

diffMaxMin 0.012 0.024 0.017

MEDELVÄRDE 0.000 0.001

STD 0.003 0.005 0.003 0.005

RADMEDAVV 0.001
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