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Förord 

RTK-GPS är ett av de mer noggranna sätten att positionsbestämma ett rörligt 

föremål, med noggrannheter ner till någon eller några centimeter. Intresset ökar allt 

mer då tekniken blir billigare och mer lätt att använda. För att systemet med RTK-

GPS skall hålla den höga noggrannheten krävs en tillförlitlig kommunikation av 

korrektionssignalen till traktorn. Denna rapport redovisar resultat från test av olika 

distributionsalternativ av korrektionssignal för RTK-GPS. 

Projektet har genomförts av forskarna Mikael Gilbertsson och Hugo Westlin,  

båda verksamma vid JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik. Projektet har 

finansierats med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Ett varmt tack riktas till DataVäxt AB och Lantmäteriverket som har bistått med 

utrustning samt mycket värdefull kunskap, utan vars hjälp projektet inte skulle  

ha varit möjligt att genomföra. 

Uppsala i juni 2009 

Lennart Nelson 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

En GPS-utrustning på en lantbruksmaskin går att använda till många ändamål. 

Styrning eller guidning, skördekartering (avkastningskarta över ett fält), styrda 

insatser (t.ex. varierad utsädesmängd eller gödselmedelsmängd), ruttplanering, 

markkartering m.m. Intresset från lantbrukare att investera i ovan nämnda system 

ökar i takt med att precisionen och priset blir bättre. 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) är ett samlingsnamn för s.k. satellit-

navigeringssystem. Med detta avses system som med hjälp av satelliter och  

rörliga mottagare på jorden, med stor noggrannhet kan positionsbestämma före- 

mål, platser och fordon. GPS är ett sådant system, ursprungligen konstruerat av 

amerikanska militären för navigering till sjöss och i luften. Positionsbestämningen 

av en mottagare på jorden sker genom att satelliternas position och läge till var-

andra är kända, liksom att tidsdifferensen från det att signalen lämnar satelliten  

till dess den når mottagaren är känd. Vilken noggrannhet positionsbestämningen 

har beror på vilket system man använder sig av samt om man använder sig av 

någon typ av korrektionssignal.  

Den mest noggranna positionsbestämningen med GPS sker via s.k. RTK-GPS. 

Där används två GPS-mottagare, en fast monterad basstation och en rörlig mot-

tagare i t.ex. en traktor. Basstationen beräknar en korrektion till traktorn, avseende 

dess position, med hänsyn tagen till atmosfäriska störningar av den inkommande 

satellitsignalen. Kommunikation mellan basstation och den rörliga mottagaren i 

traktorn kan distribueras på olika sätt. Utifrån antalet basstationer som används för 

positionsbestämningen brukar man skilja på två typer av RTK-GPS, basstations-

RTK och nätverks-RTK. 

I denna studie jämförs olika distributionssätt och dess signalsäkerhet för 

överförande av korrektionssignal vid användande av RTK-GPS i lantbruket. 

Följande distributionsalternativ testades:  

 Radio 

 GPRS från Telia 

 3G från Tele2 

 3G från 3 

Försöket genomfördes genom att montera fyra RTK-mottagare till en och samma 

GPS-antenn. Utrustningen monterades på ett och samma fordon och registrerade 

signalerna under körning i fält. De parametrar som registrerades var korrektions-

signalens ålder och om RTK-fix (den mest exakta positionsbestämningen) kunde 

uppnås. Körningarna genomfördes på fyra olika fält runt om i Sverige. 

I studien konstaterades att radio fungerar bäst idag förutsatt att användaren inte 

befinner sig för långt bort från basstationen. Mobila lösningar som GPRS eller 3G 

avviker oftare från RTK-fix. Studien visar också att det vore önskvärt att kunna 

använda modem som kan ta emot via flera nät (GSM/GPRS, 3G och EDGE) och 

automatiskt byta mellan dem om signalstyrkan är för låg. Det finns modem som kan 

hantera flera nät och automatiskt byta mellan dem, men de har ännu inte utvärderats 

för att distribuera korrektionssignal till RTK-GPS. Rekommendationen av vilken 

lösning en lantbrukare skall välja beror på vad utrustningen skall användas till. För 

maskinstationer och maskinentreprenörer som arbetar över stora ytor kan nätverks-

RTK och mobila lösningar vara ett bra alternativ.  
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Summary 

A GPS device on an agricultural vehicle can be used for many purposes. Auto 

guiding, automated steering, yield-mapping on a field, controlled field inputs 

(spatial variation in seed or fertilizer rates), route optimization soil mapping etc. 

Farmers are becoming increasingly interested in investing in such systems as 

investment costs are falling and precision is increasing. 

Global Navigation Satellite Systems, GNSS is a collective term for so-called 

satellite navigation systems. Such systems use satellites and moving receivers on 

the ground to spatially locate with high precision vehicles, positions and other 

objects. GPS is a subcategory of GNSS systems, originally developed for the 

American military for navigation purposes at sea and in the air. Position 

determination of a receiver on the ground is possible since the relevant satellites’ 

positions and relation to each other are known. By measurement of the time 

interval between a signal leaving each satellite and reaching the ground receiver 

the receiver’s location can thus be automatically calculated. The precision of the 

position determination algorithms depend on what system is being used and 

whether or not a so-called correction signal is being used.  

The most precise position determination with GPS is achieved with a so-called 

RTK-GPS. Such a system uses two GPS receivers – a stationary base station and a 

moving receiver mounted for example on a tractor. The base station calculates a 

correction due to atmospheric interference of the incoming satellite signals that is 

then applied to the position as determined by the tractor-mounted receiver.  

This study compares different methods of communicating the correction signal 

and respective signal strengths for an RTK-GPS system used in agriculture. The 

following distribution alternatives were tested:  

 Radio 

 GPRS (using the Telia mobile network) 

 3G using the Tele 2 mobile network 

 3G using the 3 mobile network 

The experiment was carried out by mounting four RTK-receivers to a single GPS 

antenna. The equipment was mounted simultaneously on the same vehicle and 

signals were registered for a given field driving. The age of the correction signal 

was registered as well as whether an RTK fix (the most exact position 

determination) could be achieved. Test drives were carried out at 4 different 

locations around Sweden.  

It is concluded that radio works best on the condition that the user does not move 

too far away from the base station. Wireless network-based solutions such as 

GPRS or 3G lost contact with the RTK-fix more often. A recommendation as to 

which solution a farmer should choose depends on what the GPS equipment will 

be used for. For machine stations and machine entrepreneurs working over large 

areas, network-based RTK and mobile solutions can be interesting alternatives. 
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Inledning 

GNSS 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) är ett samlingsnamn för 

satellitbaserade navigations- och positioneringssystem. Med detta avses system 

som med hjälp av satelliter och rörliga mottagare (rover) på jorden, med stor nog-

grannhet kan positionsbestämma föremål, platser och fordon. 

Det finns flera olika GNSS-system i banor kring jorden. Inledningsvis konstru-

erades dessa system för militära ändamål, men under senare år har intresset för 

användning av satellitnavigering även för privat bruk ökat kraftigt. Idag finns 

GNSS-mottagare i var mans hand, bilnavigatorer, mobiltelefoner, löparklockor  

etc. Det amerikanska systemet NAVSTAR-GPS (NAVigation Satellite Timing  

And Ranging Global Positioning System) började byggas i mitten av 1970-talet. 

Detta system användes inledningsvis av den amerikanska militären för navigering 

till sjöss och i luften. I början av 1980-talet driftsatte det ryska försvaret sitt  

GNSS-system döpt till GLONASS (GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya 

Sistema) och i inledningen av 2000-talet skickades de första satelliterna till vad  

som skall bli det europeiska systemet GALILEO upp. Även Kina har investerat i  

ett GNSS-system kallat COMPASS. I Japan och Indien planeras regionala satellit-

system för att bättra på täckningen av NAVSTAR-GPS. Det Japanska systemet 

heter QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) och skall innehålla totalt 3 satelliter, 

varav den första skall sändas upp år 2009 (Johansson & Wallerström, 2007). Det 

Indiska IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) börjar också byggas 

under 2009 och skall totalt innehålla 7 satelliter (Johansson & Wallerström, 2007).  

GPS 

Det amerikanska systemet består av 30 satelliter (Lantmäteriet, 2009) som 

cirkulerar runt jorden i 6 banplan. Satelliterna befinner sig på 20 200 km höjd 

över jordytan och har en omloppstid på 11 timmar och 58 minuter, vilket innebär 

att satellitkonstellationen upprepas 4 minuter tidigare varje dygn sett från jorden 

(Eriksson & Hedlund, 2005). Den högsta latituden där satelliterna kan ses i senit 

är 55 grader, ungefär i höjd med Bornholms sydspets (Eriksson & Hedlund, 2005; 

Johansson & Wallerström, 2007). Detta kallas även för systemets inklinations-

vinkel. Satelliterna använder referenssystemet WGS-84 (World Geodetic System 

1984) för positionering. GPS-systemet är globalt täckande, vilket innebär att det 

från varje punkt på jorden i princip alltid finns täckning från minst 4 satelliter. För 

kontroll av dessa satelliter finns 14 monitorstationer utplacerade längs ekvatorn 

och en kontrollstation i Colorado Springs (Lilje m.fl., 2007). Monitorstationerna 

står i ständig kontakt med satelliterna och skickar all data vidare till kontroll-

stationen. 

GLONASS 

De idag 17 (Russian Space Agency, 2009) GLONASS-satelliterna cirkulerar på 

19 100 km höjd över jordytan, fördelade i 3 banplan. Systemet skall egentligen 

innehålla 24 satelliter, vilket det dock endast gjort under en kortare period 1996 

(Lilje m.fl., 2007). En orsak till att systemet endast under en kort tid har haft 

önskat antal satelliter är att de först uppskjutna satelliterna hade kort livslängd, 

vilket i kombination med begränsad budget har fördröjt nya uppskjutningar av 
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satelliter (Lilje m.fl., 2007). Fullt utbyggt skall GLONASS ha en inklination på 

64,8 , vilket innebär att satelliterna vänder i höjd med Skellefteå, och skulle där-

med täcka Sverige bättre än GPS. Omloppstiden för GLONASS-satelliterna är  

11 timmar och 15,7 minuter, vilket innebär att satellitkonstellationen upprepas ca 

1,5 timme tidigare varje dag (Eriksson & Hedlund, 2005). Sett från jorden innebär 

detta att samma satellitkonstellation återupprepas var 8:e dag (Lilje m.fl., 2007). 

Satelliterna använder ett referenssystem som kallas PZ-90 och som motsvarar 

WGS-84 (Eriksson & Hedlund, 2005). 

Samtliga kontrollstationer för GLONASS-systemet finns inom forna Sovjet-

unionens territorium och driftledningscentralen finns i närheten av Moskva 

(Eriksson & Hedlund, 2005). 

GALILEO 

GALILEO är ett europeiskt GNSS-system som kommer att ha global täckning. 

Uppbyggnaden av systemet startade i inledningen av 2000-talet och beräknas  

vara fullt utbyggt 2012. En av anledningarna till att EU tog beslut att utveckla 

GALILEO var en önskan om att minska beroendet av det amerikanska GPS. 

GALILEO skall dock vara kompatibelt med både NAVSTAR-GPS och 

GLONASS. GALILEO ägs av en europeisk myndighet, GSA (European GNSS 

Supervisory Authority) (Lilje m.fl., 2007). 

GALILEO kommer att bestå av 30 satelliter, vilka kommer att vara fördelade i 3 

banplan och cirkulera på en höjd av 23 333 km över jordytan (Lilje m.fl., 2007). 

Inklinationen skall bli 56 , vilket innebär att satelliterna vänder ungefär i höjd 

med Helsingborg. 

Övervakning och styrning av systemet kommer att ske via två ömsesidigt utbyt-

bara kontrollcentraler, 5 TT & C-stationer (Telemetry, Tracking & Command), 

9 upplänkstationer för navigation och ett 40-tal övervakningsmottagare utplacerade 

över hela jorden. Det svenska Rymdbolagets satellitstation på Esrange Space 

Center i Kiruna valdes som första TT & C-station (Lilje m.fl., 2007). 

I och med att GALILEO kommer att vara fullt kompatibelt med GPS och 

GLONASS så kommer en bättre täckningsgrad att erhållas i skymda lägen och i 

viss mån inomhus. 

Positionsbestämning med GNSS 

För positionsbestämning med GNSS-system beräknar mottagaren avståndet till de 

olika satelliterna. Då satelliternas position är känd, både den absoluta positionen 

samt relationen till övriga satelliter, kan mottagarens position beräknas. 

Avståndet mellan mottagare och satellit beräknas med hjälp av tidsdifferensen 

från det att signalen skickades från satelliten till dess den togs emot av mot-

tagaren. Signalens hastighet är lika med ljusets hastighet. (Ahrenberg & Olofsson, 

2005).  

Signalerna som skickas ut från satelliterna består av en bärvåg med en viss frek-

vens som är modulerad med en binär kod i vilken det skickas satellitmeddelanden.  
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Varje satellit inom ett GNSS-system har en i princip unik kod, men sänder på 

samma frekvens (Lilje m.fl., 2007). Det finns två principiellt olika metoder för  

att genomföra avståndsmätningen, bärvågsmätning och kodmätning. 

Bärvågsmätning sker genom mätning av bärvågens våglängder, och avståndet 

mellan satellit och mottagare kan uttryckas som antalet våglängder (Lilje m.fl., 

2007). 

Kodmätning är det samma som avståndsmätning på bärvågens kod. I GNSS-

mottagaren skapas en kopia av koden som genereras i satelliten. Den kod som tas 

emot från satelliten jämförs sedan med den som skapats i mottagaren och fördröj-

ningen mellan de båda koderna mäts med hjälp av tidsmarkeringar. Den uppmätta 

fördröjningen motsvarar den tid det tar för den utsända signalen att gå från satellit 

till mottagare, s.k. gångtid.  

Beroende på om GNSS-mottagaren är i rörelse eller stillastående vid positions-

bestämningen brukar man skilja på statisk och kinematisk mätning. Både bärvågs-

mätning och kodmätning går att tillämpa på de olika metoderna.  

När GNSS-signalerna utbreder sig genom jordens atmosfär, på väg från satelliter-

na ner till mottagaren, påverkas signalernas utbredningshastighet av störningar i 

atmosfärens olika lager. Med hjälp av referensstationer på jorden är det möjligt  

att göra modeller över de olika störningarna, för att på så sätt ta hänsyn till dem 

vid positionsbestämning (Lilje m.fl., 2007). 

Metoder för positionsbestämning 

Absolut positionsbestämning sker då det endast finns en mottagare. Här används 

oftast kodmätning. Noggrannheten i denna positionsbestämning är dålig. 

Vid relativ positionsbestämning bestäms mottagarens position i förhållande till en 

känd punkt. Relativ positionsbestämning sker med minst två mottagare och dessa 

måste mäta mot minst fyra satelliter som är gemensamma för de båda mottagarna. 

Genom de differenser som uppstår mellan mätningarna mellan de båda mottagarna 

elimineras de flesta felen som uppstår vid absolut mätning. Relativ positions-

bestämning kan ske både med kodmätning och med bärvågsmätning. Positions-

bestämningen kan ske i realtid eller via efterberäkning. (Lilje m.fl., 2007) 

För relativ positionsbestämning i realtid med GPS finns två metoder, DGPS 

(Differentiell GPS) samt RTK-GPS (Real Time Kinematik – GPS), där den senare 

har högst noggrannhet. 

RTK-GPS 

Bärvågsmätning i realtid ger en noggrannhet på 10-30 mm (Lilje m.fl., 2007). 

Bärvågsdata från en känd mottagare (basstation) sänds över och kombineras med 

bärvågsdata i den rörliga mottagaren (rovern). För att en fixlösning skall erhållas 

krävs att antalet hela våglängder mellan satelliten och rovern är känt. När antalet 

våglängder är bestämt till heltal kallas detta att de är fixerade, en fixlösning har 

uppnåtts. Under tiden innan denna lösning har uppnåtts (den s.k. initialiserings-

tiden) uppnås endast flytlösning. När fixlösningen tappas måste initialiseringen 

göras om (Jonsson & Nordling, 2003). Detta tar tid och gör att systemet är 

känsligare än kodmätning. 
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Utifrån antalet basstationer som används för positionsbestämningen brukar man 

skilja på två typer av RTK-GPS, basstations-RTK och nätverks-RTK. 

Basstations-RTK 

Vid basstations-RTK etableras en basstation, antingen temporär eller fast, vilket 

kräver tillgång till två mottagare. Överföringen av data från den fasta mottagaren 

(basstationen) till den rörliga mottagaren (rovern) sker via radio- eller telemetri-

länk (Ahrenberg & Olofsson, 2005).Vid stora avstånd mellan basstation och rover 

kan det bli problem att uppnå en fixlösning, mycket beroende på att atmosfärs-

förhållandena över respektive mottagare skiljer sig åt. Överföringen mellan bas-

station och rover sker idag främst via radiolänk där det finns utrustning som kan 

klara avstånd på mellan 30 och 40 km (Lilje m.fl., 2007). 

Idag är det inte nödvändigt att den enskilde användaren köper en egen basstation. 

I Sverige tillhandahåller tex. Trimbles återförsäljare, Dataväxt AB, en tjänst där 

de står för basstationen och lantbrukaren abonnerar på korrektionssignal. Signalen 

sänds ut via radio. 

Nätverks-RTK 

I detta fall kopplas ett flertal fasta mottagare (basstationer) ihop till ett nätverk.  

På så vis kan en modell över felkällornas inverkan beräknas inom det område som 

mottagarna täcker (Ahrenberg & Olofsson, 2005). Atmosfärspåverkan modelleras 

från 6 basstationer i närheten av rovern, vilket möjliggör längre avstånd mellan 

basstation och rover än med basstations-RTK (Ahrenberg & Olofsson, 2005). 

Användaren behöver endast en mottagare. 

Lantmäteriverket tillhandahåller en nätverks-RTK-tjänst via ett system som kallas 

SWEPOS och som täcker i stort sett hela Sverige, utom delar av Norrbottens 

inland (Swepos, 2009).  

Vid nätverks-RTK bestäms roverns position på följande sätt: 

Rovern sänder en ungefärlig position till huvudcentralen (lantmäteriet). Huvud-

centralen skickar sedan tillbaka korrektioner för differentiell GPS och rovern 

beräknar en ny, mer noggrann position som sänds åter till huvudcentralen. Utifrån 

denna positionsangivelse skapar huvudcentralen en virtuell basstation (VRS), som 

ligger nära rovern, över positionen. Från positionen för den virtuella basstationen 

(den position som rovern sände in) beräknar sedan huvudcentralen, med hjälp av 

data från de 6 närmaste basstationerna, korrektionsmodeller för avståndsberoende 

fel och interpolerar fram korrektioner för den aktuella positionen. Dessa sänds 

sedan åter till rovern och ser då ut att komma från den virtuella basstationen. 

(Lilje m.fl., 2007; Andersson & Torngren, 2004; Ahrenberg & Olofsson, 2005) 

Principen för detta visas i bild 1. 

SWEPOS erbjuder sedan den 1 nov 2005 både GSM/GPRS för kommunikation 

mellan rover och huvudcentral. Det går att ansluta till Lantmäteriet med valfri 

mobilkanal eller Internet så länge man ej kör med dolt nummer. 
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Bild 1. Princip för nätverks-RTK.  

GPS i lantbruket 

En GPS-utrustning på en lantbruksmaskin går att använda till många ändamål. 

Styrning eller guidning, skördekartering (avkastningskarta över ett fält), styrda 

insatser (t.ex. varierad utsädesmängd eller gödselmedelsmängd), ruttplanering, 

markkartering m.m. I mitten av 1990-talet kom de första systemen till Sverige  

där GPS-utrustningen användes till skördekartering på tröskor. I slutet av 1990-

talet kom de första systemen för guidning av t.ex. traktorn över fältet, och något  

år senare fanns teknik för att utrustningen skulle styra traktorn själv. 

Guidning 

Den enklare varianten av styrhjälpsystem med GPS-utrustning innebär s.k. guidning. 

Framför föraren placeras en ljusramp som via en rad lysdioder visar hur föraren ska 

köra. Ljusrampen visar om föraren ligger rätt i linje med kördraget eller om man 

måste justera i höger- eller vänsterled.  

Autostyr 

De mer avancerade styrhjälpsystemen innebär att traktorn styrs över fältet med 

hjälp av mottagarenhet, kontrollbox och styrenhet. Det vanligaste är att styra 

traktorn i raka drag fram och tillbaka över fältet, men de flesta tillverkare har även 

programvara som gör det möjligt att köra i cirklar, kurvor m.m. 

Genom att investera i autostyrteknik till traktorer, kan man utföra vissa opera-

tioner 24 timmar om dygnet istället för enbart under de ljusa timmarna. Eftersom 

föraren inte behöver styra maskinen kan denne vara koncentrerad på redskapets 

egenskaper och därmed öka dess kapacitet. En annan fördel är att det ofta går att 

öka hastigheten eftersom tekniken fungerar lika bra i högre hastigheter, medan 

föraren har svårt att hålla samma precision om hastigheten ökar. Dessutom blir  



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

14 

det inte lika tröttsamt att köra maskinen eftersom föraren kan slappna av i större 

utsträckning.  

Autostyrning kan fås med olika noggrannhet. Den mest noggranna är med RTK-

GPS med en noggrannhet på ca 2 cm. Den höga noggrannheten på endast ett fåtal 

centimeter gäller för mottagaren placerad på t.ex. traktorn. Redskapet som utför 

arbetet, ofta kopplad till maskinen, måste därför vara riktigt inställt så att nog-

grannheten går att överföra till detta. Ett redskap kopplat till traktorns trepunkts-

lyft kan röra sig ca 10 cm i sidled, vilket gör att de 2 cm noggrannhet som GPS:en 

ger inte utnyttjas på ett bra sätt. Detta ställer höga krav på föraren som måste  

göra de korrekta inställningarna av redskapet för att kunna utnyttja GPS:ens  

höga precision.  

Fasta körspår 

Genom att låta autostyrutrustningen ”minnas” körspåren från år till år kan traktor 

och redskap alltid köra på samma ställe och därmed minska den skadliga mark-

packningen, samt ge andra positiva effekter till växtodlingen. RTK-GPS erbjuder 

en hög spår till spår och år till år noggrannhet. Exempelvis minskas överlappet 

mellan redskapsdragen med minskad åtgång av insatsvaror och diesel som följd. 

Praktiska försök har visat att man normalt kör på ca 85 % av fältets yta, vilket 

skulle gå att minska till ca 10 % med fasta körspår (Delin, 2005). 

RTK-GPS i lantbruket 

De lantbrukare som idag väljer att investera i RTK-GPS till sin traktor har olika 

möjligheter för att få tillgång till en korrektionssignal till sin RTK-GPS, vilka är 

följande: 

 Uppsättande av egen basstation 

 Abonnera på korrektionssignal tex. från Dataväxt AB 

 Abonnera på Lantmäteriverkets nätverks-RTK SWEPOS 

Oavsett om korrektionssignalen sänds ut från egen basstation eller från Lant-

mäteriverkets system kan signalen sändas ut på följande sätt: 

 Radiolänk 

 Telemetrilänk 

Radiolänken består alltid av en radiosändare vid basstationen och en radiomottagare 

hos användaren. Används en radiolänk kan räckvidden bli allt från ca 2 kilometer 

till ca 40 km beroende på olika förhållanden i terrängen. Med en radiolänk kan en 

enda basstation i princip betjäna oändligt många användare. Genom en högre radio-

antennhöjd och antingen en antennförstärkare eller en båtantenn både vid bas-

stationen och hos användaren, kan lokala radioskuggor undvikas i terrängen.  

Med en eller flera s.k. repeaters minskas också risken för lokala radioskuggor.  

En starkare radiosändare är också effektivt mot radioskugga. Radioskuggorna 

uppkommer främst i kraftigt kuperad terräng. 

Med en telemetrilänk sker dataöverföringen via mobiltelefonnätet. Distribution 

via mobilnätet (GSM/GPRS, 3G, EDGE) finns som tjänst från Lantmäteriverket. 

Idag är det möjligt att använda modem för GSM/GPRS, 3G, EDGE men det finns 

inga modem för 3G eller EDGE som fungerar tillsammans med RTK-mottagaren. 
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I princip kan arbetsområdet för maskinen bli hur stort som helst med en telemetri-

länk (förutsatt bra täckning hos användaren).  

Signalsäkerhet 

Vid användande av RTK-GPS vid exempelvis autostyr eller fasta körspår så efter-

strävar användaren noggrannhet genom hela kedjan. Problem uppstår om korrek-

tionssignalen stundtals försvinner (i 20-30 sekunder) genom radioskugga eller dålig 

teletäckning. När signalen väl är tillbaka kan det ta upp till flera minuter innan 

noggrannheten i utrustningen är återställd (den s.k. initialiseringstiden), men oftast 

tar det bara 10-20 sekunder. Under denna tid byter mottagaren till differentiell GPS 

och noggrannheten blir då sämre, vilket kan innebära t.ex. att en radodlad gröda 

körs upp. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utvärdera olika distributionssätt av 

korrektionssignaler. Målet är därigenom att skapa ett bättre beslutsunderlag för 

lantbrukaren vid val av signalkälla samt att ge leverantörer av nätverks-RTK 

förståelse för lantbrukets problem och behov. 

Material och metod 

I detta projekt testades överföring av RTK-korrektionssignal från både lokal bas-

station och från nätverks-RTK. Korrektionssignal från en lokal basstation sändes 

ut via radio, en tjänst som tillhandahölls av Dataväxt AB. Nätverks-RTK är en 

tjänst som tillhandahålls av Lantmäteriverket (Swepos).  

RTK-korrektionssignalen från de olika systemen sändes ut på följande sätt: 

Lokal basstation: 

 Radio  

Nätverks-RTK: 

 GPRS från Telia 

 3G från 3 

 3G från Tele2 

I projektet har GPS-utrustning från Trimble använts. En gemensam GPS-antenn 

(Trimble Z+) användes för de fyra systemen, se bild 2. Via en antennsplitter 

delades GPS-signalen upp till fyra olika GPS-mottagare, d.v.s. alla mottagare 

använde samma GPS-signal. Mottagarna var utrustning från Trimble. Tre var av 

modellen AgGPS 432 och en var av modellen AgGPS 332. Till varje mottagare 

kopplades radioutrustning eller ett modem för överföring av korrektionssignal. 

Modemen är tredjepartsutrustning och har anpassats till mottagarna. Signalerna 

från de fyra GPS-mottagarna loggades sedan i en gemensam fil i ett specialskrivet 

dataprogram på en laptop.  
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Bild 2. Bilden visar den elektroniska utrustning som användes vid försöket. Dock saknas 
en GPS-mottagare på bilden, den uppsättningen var dock identisk med den för 3G då två 
sådana system testades. 

1. Laptop för loggning av data 

2. GPS-antenn 

3. Antennsplitter 

4. GPS-mottagare med tillhörande antenn för mottagande av korrektionssignal via radio 

5. GPS-mottagare med tillhörande antenn och modem för mottagande av korrektions-
signal via GPRS 

6. GPS-mottagare med tillhörande antenn och modem för mottagande av korrektions-
signal via 3G 

Utrustningen monterades på en fyrhjulig motorcykel på samtliga platser utom på 

Hedåkers Säteri, där användes en fyrhjulsdriven bil, se bild 3. Antennerna montera-

des på en stolpe för att komma upp i samma höjd som montering på ett traktortak. 

Dataprogrammet var ställt till att logga signaler från GPS-mottagarna varannan 

sekund förutom på Hedåker, där signalen sparades ned var 5:e sekund. Med en 

hastighet på den fyrhjuliga motorcykeln av 10 km/h blir det ungefär samma sak 

som en loggning var 14:e meter. 

1 

 
1  
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5 6 
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Bild 3. Den fyrhjuliga motorcykel som användes vid körningarna på Kvarnbo.  
1. Visar antennernas placering. 2. I lådan placerades GPS-mottagarna och modem.  
3. Laptop för loggning av data. 

Resultatparametrar 

I GPS-meddelandena finns mycket information. I detta projekt har parametrar 

som är relevanta för att utvärdera signalkvalitén plockats ut. Dessa är korrektions-

signalens ålder och GPS-kvalitet. 

Korrektionssignalens ålder 

Korrektionssignalens ålder är den tid som har förflutit från det att korrektionen 

beräknades vid basstationen till dess att den har nått användaren (Rönnberg, 

2001). Således eftersträvas en så låg ålder som möjligt för hög noggrannhet i 

positionsbestämningen. I moderna RTK-mottagare finns mjukvara som kan 

beräkna en noggrann position även om korrektionsåldern uppgår till 10-20 

sekunder. 

3 

1 
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GPS-kvalitet 

Denna parameter talar om med vilken kvalitet som uppnås i positionsbestäm-

ningen. GPS-kvaliteten delas upp i följande fem olika delar (Trimble, 2009): 

0 – Ingen GPS-position  

1 – GPS-fix 

2 – Differentiell GPS-fix 

4 – RTK, fixlösning 

5 – RTK, flytlösning 

Det intressanta för denna studie är när GPS-kvaliteten avviker från RTK-fix, 

vilket är ett tecken på att korrektionssignalen inte når mottagaren. Positions-

bestämningen kan då som bäst bli 10-15 cm. 

Försöksplatser 

Körningarna genomfördes på fyra olika platser enligt följande: 

Skåne: Rydsgårds Gods, Rydsgård 7 nov 

Skåne: Lydinge Lantbruk, Bjuv  24 okt samt 5 nov 

Västergötland:  Hedåkers Säteri, Grästorp  10 okt  

Uppland: Kvarnbo Gård, Uppsala  20 nov 

Fälten på respektive gård valdes ut för att vara tillräckligt stora för en körning på 

ca 1-1,5 h i ca 10 km/h med 24 m mellan kördragen. 

Rydsgårds Gods 

Rydsgårds Gods ligger i södra Skåne, ca 5,5 km öster om Skurup. De två fälten är 

belägna i direkt anslutning till Rydsgårds gårdscentrum. Avståndet från den lokala 

basstationen, som är placerad en bit norr om gårdscentrum, är 1 km till norra 

änden av fälten och 2,2 km till den södra änden. 

Lydinge Lantbruk 

Lydinge Lantbruk ligger ca 3,3 km väster om Bjuv. Basstationen är placerad på en 

byggnad på gårdscentrumet. Fältet är beläget ca 4,5 km sydost om Lydinges gårds-

centrum. Avståndet från gårdscentrum till det nordvästra hörnet är 3,9 km och 

avståndet till det sydöstra hörnet är 4,8 km. Tvärs över fältet, från mitten på den 

norra långsidan till det sydöstra hörnet, går en kraftledning. 

Hedåkers Säteri 

Hedåkers Säteri ligger ca 4,5 km sydost om Grästorp. Fältet ligger i direkt anslut-

ning till gårdscentrum, där också den lokala basstationen är placerad. Avståndet 

till den västra kanten på fältet är 400 meter och avståndet till den östra kanten är 1 

100 meter. 

Bjuv 

Fältet 

Fälten 
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Kvarnbo Gård 

Kvarnbo Gård ligger strax väster om Uppsala. Fältet ligger västnordväst om 

gårdscentrum, där också den lokala basstationen är placerad. Avståndet till den 

östra kanten är 0,8 km och avståndet till den västra kanten är 1,6 km. 

Resultat 

Rydsgård Gods fält 1 

GPRS Telia hade lite högre korrektionsålder än de andra distributionssätten, se 

bild 4. Fixlösning för RTK erhölls i princip för alla distributionssätten under hela 

körningen, se bild 5. Det var endast GPRS Telia som någon enstaka gång gick ner 

till differentiell GPS. 

Korrektionssignalens ålder 

Bild 4. Korrektionssignalens ålder, Rydsgård Gods fält 1. 
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GPS-Kvalitet 

Bild 5. GPS-kvalitet, Rydsgård Gods fält 1. Kvalitet 4 = fixlösning för RTK.  
Kvalitet 2 = differentiell GPS-fix. 

Rydsgård Gods fält 2 

Liksom på fält 1 så hade samtliga distributionssätt låg korrektionsålder, se bild 6. 

GPRS Telia hade dock lite högre ålder än de andra. GPS-kvalitén höll RTK-fix 

under nästan hela körningen, se bild 7. GPRS Telia och 3G 3 gick ner till differen-

tiell GPS vid några enstaka tillfällen. 
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Korrektionssignalens ålder 

Bild 6. Korrektionssignalens ålder, Rydsgård Gods fält 2.  

 

GPS-Kvalitet 

Bild 7. GPS-kvalitet, Rydsgård Gods fält 2. Kvalitet 4 = fixlösning för RTK.  
Kvalitet 2 = differentiell GPS-fix. 
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Lydinge Lantbruk 081024 

Fördelningen av korrektionssignalens ålder (i sekunder) för de fyra olika testade 

överföringsteknikerna visas i bild 8. Radio är den teknik som har störst andel inom 

en sekund medan GPRS Telia var den som hade minst andel inom en sekund. Både 

radio och 3G 3 har några värden som ligger över 5 sekunder i korrektionsålder.  

I över 90 % av de registrerade mätvärdena erhölls RTK-fix, se bild 10. Alla distri-

butionssätt utom GPRS Telia går vid några tillfällen ner till differentiell GPS eller 

bara GPS. En intressant iakttagelse är att frånfallet från RTK-fix i stort sett sam-

manfaller med den större kraftledning som löper över fältet, se bild 9. 

Korrektionssignalens ålder 

Bild 8. Korrektionssignalens ålder, Lydinge lantbruk 081024.  

GPS-kvalitet 

 

 

Bild 9. Loggade punkter för GPS-kvalitet på radiosignalen, röda punkter är när GPS-
kvaliteten avviker från RTK-fix. Linjen visar kraftledningens placering. 
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Bild 10. GPS-kvalitet, Lydinge lantbruk 081024. Kvalitet 4 = fixlösning för RTK.  
Kvalitet 2 = differentiell GPS-fix.  

Lydinge Lantbruk 081105 

Korrektionssignalen ålder visas i bild 11. Vid denna körning hade radio högre 

korrektionsålder än de övriga distributionssätten. Radio tappade också RTK-fix 

fler gånger än de övriga distributionssätten, se bild 12. 

Korrektionssignalens ålder 

Bild 11. Korrektionssignalens ålder, Lydinge lantbruk 081105. 
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GPS-Kvalitet 

Bild 12. GPS-kvalitet, Lydinge lantbruk 081105. Kvalitet 1 = GPS-fix. Kvalitet 2 = 
differentiell GPS-fix. Kvalitet 4 = fixlösning för RTK. Kvalitet 5 = flytlösning för RTK. 

Hedåkers Säteri 

På Hedåker var radio den teknik som hade lägst korrektionsålder, se bild 13. I 

princip samtliga värden hade en ålder av en sekund. Bland de övriga distributions-

sätten hade 3G 3 lite lägre korrektionsålder än de andra. Bild 14 visar GPS-

kvalitén. Radio fungerade perfekt och avvek inte från RTK-fix. Bland de övriga 

tappade 3G 3 lite mindre än de andra. 
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Korrektionssignalens ålder 

Bild 13. Korrektionssignalens ålder, Hedåkers Säteri. 

GPS-Kvalitet 

Bild 14. GPS-kvalitet, Hedåkers Säteri. 
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Kvarnbo Gård 

På Kvarnbo gård hade radio en låg korrektionsålder, se bild 15. Även 3G-abonne-

mangen hade en låg korrektionsålder. När det gäller GPS-kvalitet så var det bara 

GPRS Telia som avvek från RTK-fix vid något enstaka tillfälle, se bild 16. 

Korrektionssignalens ålder 

Bild 15. Korrektionssignalens ålder, Kvarnbo gård. 

 

GPS-Kvalitet 

Bild 16. GPS-kvalitet, Kvarnbo gård. 
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Kontroll av utskickad nätverks-RTK data 

En kontroll mot loggfiler i SWEPOS server gjordes för att kontrollera om av-

vikande GPS-kvalitet berodde på distributionssättet eller i utskicket. Enda tillfället 

där loggfilerna för Lantmäteriverkets SWEPOS-server har rapporterat felaktig-

heter i utsändningen av korrektioner, och som sammanfaller med tidpunkterna för 

ovanstående körningar, var under körningen på Hedåkers Säteri 081024.  

Diskussion 

Att använda RTK-GPS inom lantbruket har blivit mer intressant under senare år. 

Först och främst så har priset för utrustning gått ner, men även tekniken har blivit 

bättre. RTK-GPS har tidigare haft problem med långa initialiseringstider, vilket 

har fungerat dåligt ihop med autostyrning. Idag är detta till viss del bortbyggt i 

mottagarna då de kan prediktera korrektionen även vid en korrektionsålder på 10-

20 sekunder utan att tappa RTK-fix. Om en mottagare ändå tappar RTK-fix så är 

inte intitaliseringstiden lång i nya mottagare. I detta projekt gjordes ett litet mini-

test av initialiseringstid. Denna var i storleksordningen 6-25 sekunder där 3G var 

snabbast och GPRS långsammast. Radio befann sig mitt emellan de olika mobila 

lösningarna. 

Inför projektet var hypotesen att radio kommer att fungera mycket bättre än 

mobila lösningar eftersom mobil täckning brukar vara sämre på landsbygden. 

Detta tycks inte riktigt stämma. Radio fungerar odiskutabelt bäst förutsatt att 

användaren inte befinner sig för långt bort från basstationen. På Lydinge Gård 

valdes ett fält som låg ca 4,5 km från basstationen. Man kan då se att korrektions-

åldern ökar då avståndet till basstationen är stort. När det gäller de mobila lös-

ningarna så verkar det variera vilket distributionssätt som är bäst mellan de olika 

gårdarna. Ibland är GPRS att föredra, ibland 3G. Detta beror givetvis på täck-

ningsförhållandena på gården. Vad avvikelserna beror på är svårt att ge ett 

entydigt svar på. I vissa fall kan det vara modemen, i andra fall kan det vara 

täckningen. 

Denna studie visar att det vore önskvärt att kunna använda modem som kan ta 

emot via flera nät och automatiskt byta mellan dem om signalstyrkan är för låg.  

I denna studie utvärderades GPRS och 3G, men det hade varit intressant att även 

prova EDGE som skall ha den bästa täckningen på landsbygden. EDGE 

tillhandahålls av Telia eller de operatörer som använder Telias nät. Det finns 

modem som kan hantera flera nät och automatiskt byta mellan dem, men de har 

ännu inte utvärderats för att distribuera korrektionssignal till RTK-GPS. 

Vilka rekommendationer som kan ges vid val av distributionssätt av korrektions-

signal beror på vad RTK-GPS:en skall användas till. För en lantbrukare som har 

sina åkrar väl arronderade och arbetar nära basstationen så är radio idag definitivt 

det bästa distributionssättet om man vill driva sin egen basstation eller har tillgång 

till ett radionät. Men för lantbrukare som vill ha tillgänglighet över stora områden, 

t.ex. maskinstationer, maskinentreprenörer, eller om åkrarna är dåligt arronderade, 

så kan mobila lösningar vara det bästa distributionssättet. 
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