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1 Inledning 
Satellitnavigeringssystemen har blivit en del av våra liv i vardagliga 
tillämpningar, så vi betraktar ofta tillgången till noggrann positions- och 
tidsinformation som en självklarhet. Utöver konsumenttillämpningar 
stöder sig också många av samhällets centrala verksamheter på 
satellitnavigeringssystem. Detta innebär att om vi följer deras utveckling 
och ständigt tar till oss nya egenskaper kan vårt dagliga liv bli 
smidigare, effektivare och säkrare. 

Under de senaste tio åren har satellitnavigeringssystemen (GNSS, Global Navigation 
Satellite System) utvecklats snabbt: det amerikanska systemet som är allmänt använt 
har fått sällskap av ett ryskt, ett kinesiskt och ett europeiskt system: positions- och 
tidsinformationens tillförlitlighet har förbättrats avsevärt och när det gäller GNSS-mot-
tagarnas prestanda har stora framsteg gjorts, på samma sätt som inom den allmänna 
tekniska utvecklingen.  

GNSS-systemen kommer att utvecklas snabbt även under kommande år. Under den 
period som detta åtgärdsprogram gäller kommer helt nya typer av tjänster att bli till-
gängliga. Dessa tjänster kan till exempel öka systemens driftsäkerhet genom att till-
handahålla skydd mot störning och vilseledning, effektivisera räddningsverksamheten 
i olyckssituationer genom att automatiskt till räddningsmyndigheten förmedla informat-
ion om var en nödställd befinner sig och förbättra noggrannheten för tillgänglig posit-
ionsinformation.  

Detta åtgärdsprogram utgör en fortsättning på Kommunikationsministeriets (KM) pro-
gram ”Effektivt utnyttjande av satellitnavigeringssystem i Finland, åtgärdsprogram 
2017–2020”, som syftade till att säkerställa att system för satellitnavigering utnyttjas 
i hela Finland och inom alla samhällssektorer. De 17 konkreta åtgärderna i det förra 
programmet genomfördes väl under den aktuella perioden och en dynamisk verksam-
hetskultur har byggts upp inom rymd- och GNSS-sektorn: Finland är en aktiv aktör 
i europeiska rymdsammanhang, företagsverksamheten inom GNSS-sektorn har 
stärkts i Finland och slutanvändaren har fått tillgång till ett större utbud av produkter 
och tjänster som utnyttjar data genererade av satellitsystem. 

Finlands och hela Europas oberoende förbättrades avsevärt i och med uppbyggnaden 
och idrifttagningen av Europeiska unionens Galileo-system 2016. Regeringens finans-
politiska ministerutskotts riktlinje om att Finland ska börja använda Galileos offentliga 
reglerade tjänst (Public Regulated Service, PRS-tjänsten) 2024 är en betydande sats-
ning när det gäller att förbättra vår cybersäkerhet och försörjningsberedskap. 
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Vid uppdatering av detta åtgärdsprogram sattes som mål att ett effektivt utnyttjande 
av satellitnavigeringssystem även framöver ska säkerställas i Finland, ett mål som var 
i linje med målet i Finlands rymdstrategi om att Finland 2025 ska vara världens mest 
attraktiva och smidiga rymdaffärsmiljö. I lägesöversikten beskrivs nuläget för GNSS-
systemen och de system som stödjer dessa samt rymdförvaltningens intressentgrup-
per. Dessutom behandlas de viktigaste tillämpningsområdena där tjänster produce-
rade av GNSS-systemen utnyttjas. Dokumentets sista kapitel innehåller 19 nya kon-
kreta åtgärder som beaktar 1) Finlands mål för det internationella samarbete i vilket 
GNSS-systemen utvecklas, 2) uppbyggnaden av den nationella beredskapen, 3) upp-
rätthållande av kompetens och 4) främjande av användningen av de tjänster som sa-
tellitnavigering erbjuder i slutanvändartillämpningar. 
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2 Nuläge i fråga om 
satellitnavigeringssystemen 

Satellitnavigeringssystemen och deras stödsystem möjliggör tillsammans otaliga an-
vändningssätt och tjänster i objekt som använder positionsinformation, navigering och 
noggrann tidsinformation.  

I detta kapitel jämförs nuläget för fyra globalt tillgängliga satellitnavigeringssystem och 
beskrivs mer detaljerat de tjänster som tillhandahålls av det europeiska Galileo-syste-
met och EGNOS-systemet, som används parallellt med Galileo-systemet. Dessutom 
behandlas utmaningarna förknippade med GNSS-systemen liksom alternativa meto-
der för att producera positionsinformation. 

Funktionsprincipen är densamma för alla satellitnavigeringssystem: systemets satelli-
ter sänder radiofrekvenssignaler vars struktur och meddelandeinnehåll användarens 
satellitnavigeringsmottagare använder för att beräkna användarens position och ex-
akt tid. 

2.1 Tillgängliga GNSS-system 
För närvarande finns det fyra GNSS-system som är globalt tillgängliga och öppna för 
alla: USA:s GPS-system, Rysslands GLONASS-system, Kinas BeiDou-system och 
Europeiska unionens Galileo-system. Dessutom utvecklar Indien (IRNSS) och Japan 
(QZSS) satellitnavigeringssystem som ska fungera lokalt. 

Möjligheten att använda flera GNSS-system samtidigt mångfaldigar antalet tillgängliga 
satelliter jämfört med en situation där endast ett system används. Virhe. Viitteen 
lähdettä ei löytynyt. visar att antalet GNSS-satelliter har ungefär tredubblats sedan 
2000 och fördubblats under det senaste decenniet. Detta förbättrar positions- och 
tidsbestämningens noggrannhet, särskilt i mer utmanande förhållanden, såsom gatu-
schakt och skogar där det finns hinder för mottagning av satellitsignaler. 
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Figur 1. GNSS-systemens MEO-satellitkonstellationer (Medium Earth orbit)1  

 

Satellitbaserade stödsystem (SBAS) har utvecklats för att komplettera satellitnavige-
ringen med hjälp av markstationer, analyscentra och satelliter som sänder korrige-
ringsdata. De genererar korrigerings- och tillförlitlighetsdata för positionsbestämning, 
data som vanligen förmedlas till användarna via satelliter som ligger i geostationära 
banor (GEO). I Europa används EGNOS–systemet, som drivs av EU och vars nuva-
rande version fungerar som stödsystem för GPS. I EGNOS-systemet tillhandahålls 
stöddata från GEO-satelliterna, men också från EDAS-internettjänst. I och med ut-
vecklingsversionen V3 av EGNOS som kommer 2025 blir systemet också ett stödsy-
stem för Galileo.  

2.2 Galileo-systemet 
Galileo är ett civilt drivet satellitpositioneringssystem som har byggts upp och ägs av 
EU. Galileo garanterar EU:s oberoende av andra statliga aktörers satellitpositioner-
ingssystem och förbättrar medlemsstaternas försörjningsberedskap. 

Europeiska unionens Galileoprogram startade 2003. I december 2016 offentliggjorde 
kommissionen Galileoprogrammets första tjänster. I början av 2021 bestod Galileos 
satellitkonstellation av 22 operativa satelliter och en reservsatellit. Dessutom innehål-

                                                      
1Figuren är hämtad från EUSPA GNSS User Technology Report 2020 
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ler konstellationen två satelliter som på grund av ett uppskjutningsfel ligger i en ellip-
tisk omloppsbana och som används som kompletterande element för de operativa sa-
telliterna. Planen är att systemet ska kompletteras med sex satelliter före utgången av 
2022. I den slutliga konstellationen kommer det att finnas 24 operativa och tre reserv-
satelliter.  

Utöver rymdsegmentet innehåller Galileo-systemet ett omfattande marksegment vars 
viktigaste delar är kontrollcentret (Galileo Control Centre, GCC) och säkerhetsöver-
vakningscentret (Galileo Security Monitoring Centre, GSMC), som båda är redun-
danta, Ground Control Segment (GCS), som ansvarar för satellitkonstellationens drift-
kondition, och Ground Mission Segment (GMS), som ansvarar för genereringen av 
satelliternas positions- och tidsinformation. 

Europeiska kommissionen bygger upp och äger Galileo-systemet. Europeiska rymdor-
ganisationen ESA leder forsknings- och utvecklingsarbetet och Europeiska unionens 
rymdprogrambyrå EUSPA ansvarar för förvaltningen av systemet. System och utrust-
ning anskaffas genom underleverans av aktörer inom den europeiska rymdindustrin. 

2.2.1 Galileos tjänster 
Galileo tillhandahåller användarna en rad tjänster. Bastjänsten är en öppen tjänst som 
tillhandahåller positions- och tidsinformation (OS, Open Service). Dessutom tillhanda-
hålls flera specialtjänster. Dessa listas i tabell 1 och beskrivs närmare i följande kapitel. 

Tabell 1. Galileos tjänster 

OS Open Service Öppen tjänst 

HAS High Accuracy Service Precisionstjänst 

OS-NMA Open Service Navigation Message 
Authentication 

Öppen autentiseringstjänst 

CAS Commercial Authentication Service Kommersiell autentiseringstjänst 

PRS Public Regulated Service Offentlig reglerad tjänst 

SAR/Galileo Search and Rescue / Galileo Stöd för en global sök- och 
räddningstjänst 
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2.2.1.1 Galileos öppna tjänst (OS) 

Galileo, som är en för alla öppen och gratis bastjänst som fungerar överallt i världen, 
tillhandahåller en positions- och tidsinformationstjänst (OS, Open Service). Noggrann-
heten för den öppna positionsinformationen har verifierats till cirka 1,7 meter (95 % 
konfidens), även i Norden. Galileo-satelliternas omloppsbanor har en större inklination 
än GPS-satelliterna, så de är synligare i norra Europa, något som finländarna drar 
nytta av i form av högkvalitativa positioneringstjänster. 

Den öppna tjänstens signal sänds från satelliterna på två olika frekvensband (E1 och 
E5), vilket minskar systemets störningskänslighet. Tvåfrekvensmottagningen förbätt-
rar också positioneringsnoggrannheten. 

Galileos öppna bastjänster blev tillgängliga i hela världen 2016, när systemet övergick 
till fasen initial operational capability (IOC). Innan man offentliggör full idrifttagning och 
övergår till fasen full operational capabilty (FOC) 2022 ska systemets operativa pre-
standa verifieras, och vid behov ska systemet uppgraderas. 

2.2.1.2 Galileos precisionstjänst (HAS) 

Galileos precisionstjänst (HAS, High Accuracy Service) ger användaren positionsin-
formation med en noggrannhet på cirka 20 cm. HAS-signalen sänds från satelliterna 
på en tredje frekvens (E6), som är separat från Galileos öppna tjänst, och med denna 
kompletteras positionsinformationen från den öppna tjänsten. HAS-tjänsten är öppen 
och gratis för alla, men för att kunna utnyttja den krävs en terminal som kan ta emot 
det frekvensband som tjänsten använder och bearbeta utsändningen. 

Galileos precisionstjänst HAS är under utveckling och kommer att lanseras i två faser: 

• I den inledande fasen (Initial operational capability, IOC) ska tjänstens 
funktionalitet verifieras och nödvändiga uppgraderingar av systemet gö-
ras. I denna fas är tjänsten tillgänglig för användare, men den ger en nog-
grannhet på cirka 40 cm och serviceområdet är begränsat till Europa.  

• Till full operativ kapacitet (full operational capability, FOC) övergår man 
när de avslutande åtgärderna vidtagits och driften av tjänsten har verifie-
rats. Då är noggrannheten för positionsinformationen cirka 20 cm och ser-
viceområdet blir globalt. 

Planen är att HAS-tjänstens IOC-fas ska inledas under 2022 och övergången till FOC-
fasen före utgången av 2024. 
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2.2.1.3 Galileos öppna och kommersiella autentiseringstjänst (OS-NMA 
och CAS) 

För sin öppna positions- och tidsinformationstjänst tillhandahåller Galileo olika nivåer 
av autentiseringstjänster med hjälp av vilka användarna, om de så önskar, kan kon-
trollera att den mottagna informationen kommer från Galileo-systemet. Både den för 
alla öppna autentiseringstjänsten OS-NMA (Open Service Navigation Message 
Authentication) och den kommersiella autentiseringstjänsten CAS (Commercial 
Authentication Service) baserar sig på krypterade satellitsignaler med vilka en satellit-
navigeringsmottagare kan kontrollera att navigeringsmeddelanden är oförändrade och 
kommer från en känd källa, det vill säga Galileo-satelliter. På detta sätt kan man för-
hindra att en tredje part manipulerar signaler och vilseleder mottagarens system. 

Den kommersiella tjänsten och den för alla öppna autentiseringstjänsten använder 
olika sätt att hantera dekrypteringsnycklarna. I den kommersiella CAS-tjänsten distri-
bueras nycklarna till användarna längs en certifierad väg. Detta möjliggör dekryptering 
av en krypterad satellitsignal i realtid på en terminal. I den öppna OS-NMA-tjänsten 
används ett privat-offentligt nyckelpar, vilket tillåter användning av en mindre kompli-
cerad nyckeldistributionskanal, men å andra sidan orsakar det en fördröjning i identifi-
eringen av satellitsignalens autenticitet. Tjänstens tillförlitlighet kan jämföras med till-
förlitligheten för certifikat som används i webbläsare: användaren måste lita på att ett 
autentiskt certifikat har installerats av en part med goda intentioner. 

Avsikten är att den öppna autentiseringstjänsten OS-NMA ska bli tillgänglig för slutan-
vändare i IOC-fasen (initial operational capability) i början av 2023. Efter detta verifie-
ras tjänstens funktionalitet och nödvändiga uppgraderingar av systemtekniken görs. 
Målet är att tjänsten ska tas i bruk i sin fulla kapacitet när man övergår till FOC-fasen 
(full operational capability), före utgången av 2023. 

Den kommersiella CAS-autentiseringstjänsten ska uppnå IOC-fasen och bli tillgänglig 
för slutanvändare under 2023. Planen är att man ska övergår till FOC-fasen (full ope-
rativ kapacitet) 2025. 

2.2.1.4 Galileos offentliga reglerade tjänst (PRS) 

Traditionella satellitpositioneringstjänster är tyvärr sårbara för såväl avsiktliga stör-
ningar och vilseledning som oavsiktliga störningar och atmosfärisk förvrängning. Gali-
leos offentliga reglerade tjänst (Public Regulated Service, PRS) skapar elektroniskt 
och funktionellt verifierad, kontinuerlig positions- och tidsinformation för livsviktiga ak-
tiviteter i EU:s medlemsstater under alla omständigheter – även i krissituationer. Till 
PRS-tjänstens användare hör myndigheter och aktörer inom kritisk infrastruktur som 
behöver kontinuerliga och störningsfria positions- och tidstjänster. Dessa användar-
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grupper är till exempel teleföretag, banker, kritiska transport- och logistikaktörer, ener-
gisektorn, polisen, räddningsväsendet, Försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet 
och tullen. 

Galileo-systemets PRS-tjänst ska tas i operativ drift inom EU under 2024. Målet är att 
Finland därefter så fort som möjligt ska börja använda PRS-tjänsten, vilket regering-
ens finanspolitiska ministerutskott slog fast i november 20202. Transport- och kommu-
nikationsverket (Traficom) har utsetts till Finlands nationella PRS-myndighet. PRS-
myndigheten ansvarar för bemyndigandet av användare, för kontrollen av mottagare 
och för den industriella produktionen av PRS-enheter och i synnerhet för att PRS-an-
vändarna ska få de krypteringsnycklar som de behöver vid användning av tjänsten. 

2.2.1.5 Galileos stöd för den globala sök- och räddningstjänsten (SAR/Galileo) 

Galileo-satelliterna har inbyggt stöd för det globala nödsignalsystemet Cospas-Sarsat. 
En speciell egenskap hos systemet är att Galileos räddningstjänst SAR kan ge den som 
har sänt nödsignalen en bekräftelse på att signalen tagits emot (RLS, returlänkstjänst). 
Detta ger avsändaren en försäkran om att räddningsinsatsen har initierats. Det har be-
stämts att positioneringen av nödmeddelanden ska ske inom 10 minuter efter att sig-
nalen sänts. En speciell nödsändare krävs för att använda Galileos SAR-tjänst. 

RLS-funktionen hos Galileos räddningstjänst SAR förklarades vara fullt operativ den 21 
januari 2020. Tjänsten kan användas gratis. Sändningen av Cospas-Sarsat-nödsigna-
ler med stöd av Galileo fungerar i Finland, men den av Galileo tillhandahållna tilläggs-
tjänsten RLS har än så länge inte tagits i bruk. 

2.2.2 Färdplan för införande av Galileo-tjänster 

Galileos tjänster kommer att bli tillgängliga för användare stegvis. Tjänsterna tas 
i bruk i två steg: i den inledande IOC-fasen (Initial operational capability) är de till-
gängliga för användarna, men deras funktionalitet ska ännu verifieras och nödvändiga 
uppgraderingar av systemet göras. När tjänsten övergår till FOC-fasen (full operat-
ional capability) ges även ett servicelöfte för dess drift. 

                                                      
2 https://valtioneuvosto.fi/-/10616/galileo-paikannusjarjestelman-viranomaispalvelu-prs-
kayttoon-suomessa-2024?languageId=sv_SE 

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/galileo-paikannusjarjestelman-viranomaispalvelu-prs-kayttoon-suomessa-2024?languageId=sv_SE
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/galileo-paikannusjarjestelman-viranomaispalvelu-prs-kayttoon-suomessa-2024?languageId=sv_SE
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I början av 2021 var Galileos öppna tjänst (OS) i IOC-fasen och stödet för räddnings-
tjänsten (SAR/Galileo) i FOC-fasen. I mars 2021 publicerade Europeiska kommiss-
ionen en uppdaterad tidtabell för idrifttagningen av Galileo-tjänsterna. Tabell 2 inne-
håller en sammanfattning av tidtabellen för idrifttagningen. 

Tabell 2. Tidtabell för idrifttagningen av Galileos tjänster. 
 

IOC FOC 

Öppna tjänsten (OS) 2016 2022 

Precisionstjänsten (HAS) 2022 2024 

Öppna autentiseringstjänsten (OS-NMA) 2023 2023 

Kommersiella autentiseringstjänsten (CAS) 2023 2025 

Myndighetstjänsten (PRS) 2023 2024 

Stödet för räddningstjänsten (SAR/Galileo) - 2020 

2.3 EGNOS-systemet 
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), ett lokalt stödsystem 
för GNSS-systemen, drivs av EU och togs i bruk 2009. Systemets 39 RIMS-stationer 
(Ranging Integrity Monitoring Stations) övervakar GNSS-signaler och tillhandahåller 
korrigerings- och tillförlitlighetsinformation för positionsbestämning i Europa. Data 
sänds till användarna via tre geostationära satelliter eller via EDAS- nättjänsten. De 
geostationära satelliterna syns i Finland lågt nere vid södra horisonten, vilket försvårar 
mottagningen av stöddata. 

I början av 2021 kommer det att finnas bara en RIMS-station i drift i Finland, i Vi-
rolahti. I de norra och nordöstra delarna av Finland har det observerats ett kvalitets-
problem i EGNOS-korrigeringen. Problemen beror på att det inte finns ett tillräckligt 
antal RIMS-stationer som upptäcker satelliter som stiger upp i öster, vilket resulterar 
i begränsad korrigeringstäckning. Även störningar i jonosfären orsakade av solaktivi-
tet kräver på höga breddgrader högre positionsnoggrannhet i korrigeringarna än nor-
malt. Den nya RIMS-stationen som är under uppbyggnad i Kuusamo kommer att av-
sevärt förbättra tillförlitligheten för helhetspositioneringen. Kuusamos RIMS-station 
kommer att inkluderas i tjänsteproduktionen 2023. 
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2.3.1 EGNOS tjänster 

EGNOS har tre tjänster: en öppen tjänst, en livräddande tjänst och en EDAS-datadel-
ningstjänst. Dessa presenteras mer i detalj i kapitlen nedan. 

Den nuvarande utvecklingsversionen V2 av EGNOS-systemet kan tillhandahålla stöd-
tjänster endast för det amerikanska GPS-systemet. Version V3, som tas i bruk 2025, 
kommer att utvidga systemet så att det också blir ett stödsystem för Galileo. EGNOS-
tjänsterna används mest inom flygtrafiken. Det planeras också en egen tjänst för sjö-
fartens och spårtrafikens behov. 

2.3.1.1 EGNOS öppna tjänst 

EGNOS-programmets öppna tjänst (OS, open service) tillhandahåller korrigeringsdata 
för förbättring av noggrannheten hos positionsinformation från GNSS-systemen. Tjäns-
ten blev tillgänglig 2009. EGNOS kan förbättra noggrannheten för positionsinformation 
från GPS till cirka en meter. 

2.3.1.2 EGNOS tjänst för skydd av människoliv 

EGNOS-programmets tjänst för skydd av människoliv (SoL, safety of life) har varit till-
gänglig i Europa sedan 2011, då den godkändes för användning inom flygtrafiken. 
Inom en nära framtid kommer tjänsten att bli tillgänglig även för sjötransporter. Syftet 
med SoL-tjänsten är att trygga säkerheten vid användning av ett positioneringssystem 
och till att varna användare för funktionsstörningar i GNSS-systemet, till exempel i en 
satellit eller något annat delsystem, störningar som kan påverka noggrannheten eller 
tillförlitligheten för positionsinformation. Tjänstens meddelanden kan signeras digitalt, 
vilket gör det möjligt för mottagaren att verifiera meddelandets autenticitet. 

Tjänsten varnar användaren när systemet inte ska användas för navigering. Det hand-
lar i sig inte om positioneringsnoggrannhet utan snarare om systemintegritet, det vill 
säga att de olika delarna ska fungera felfritt. När sannolikheten för minskad position-
eringsnoggrannhet blir större än en inställd gräns, skickar tjänsten ett varningsmed-
delande till användaren. Gränserna ställs in separat för planposition och höjdposition 
för olika användargrupper. 

2.3.1.3 EGNOS EDAS-tjänst 

EGNOS-programmets tjänst för spridning av data (EGNOS data access service eller 
EDAS) ger slutanvändaren samma meddelandeinnehåll via en markbunden interne-
tanslutning som EGNOS-satelliterna. På grund av internets grundläggande egen-



KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2021:29 

19 

skaper kan dataöverföringen inte garanteras helt i realtid på samma sätt som en sa-
tellitanslutning. Den alternativa EDAS-kommunikationskanalen möjliggör även an-
vändning av EGNOS i områden där EGNOS-satelliternas synlighet är begränsad, till 
exempel i bergstrakter eller skogar. 

2.3.2 EGNOS-tjänsternas täckning i Finland 

I Finland har två tekniska utmaningar begränsat en omfattande användning av 
EGNOS-tjänsterna: 

• Finland befinner sig geografiskt vid den nordöstra gränsen av EGNOS 
serviceområde, vilket orsakar tillfälliga försämringar av servicenivån. Figur 
2 visar täckningsområdena i januari 2021 för EGNOS SoL-tjänstens 
APV1- och LPV-produkter för landningsprocedurer inom luftfarten enligt 
en rapport från EUSPA. 

• EGNOS-satelliterna är placerade på en stationär plats ovanför ekvatorn. 
Sett från nordliga breddgrader syns de ganska lågt vid horisonten, och 
även låga terränghinder orsakar ett skuggområde. 
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Figur 2. Täckningsområden för APV1- och LPV200-produkterna i EGNOS SoL-tjänst 
i mars 20213 

  

                                                      
3 Figuren är hämtad från ESSP:s rapport ”EGNOS monthly performance report march 
2021” 
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En lösning på utmaningen i fråga om serviceområdet är på kommande i och med att 
det i Kuusamo byggs en andra RIMS-station, vilket betyder att EGNOS serviceområde 
tydligt kommer att täcka områden utanför Finlands gränser. Kuusamos RIMS-station 
inkluderas i tjänsteproduktionen 2023 i och med versionsuppgraderingen V2.4.2-B av 
EGNOS. 

Användning av EDAS-datadelningstjänst via ett markbundet datanät möjliggör an-
vändning av EGNOS-tjänster även i svårare terräng, där satelliternas synlighet är be-
gränsad. 

2.4 Tjänster för korrigering av 
positionsinformation 

Tjänster som korrigerar GNSS-positionsinformation erbjuds förutom av satellitbaserade 
förbättringssystem (i Europa EGNOS) även av kommersiella aktörer i form av differen-
tiella korrigeringar. Korrigeringarna är standardiserade och används för att förbättra da-
tas noggrannhet och tillförlitlighet. 

2.4.1 DGNSS-korrigeringstjänster 

DGNSS-tjänsterna baserar sig på noggranna uppgifter om referensstationers posit-
ioner, som kan användas för att bestämma hur mycket observationer av avstånd till 
GNSS-satelliter avviker från det faktiska avståndet. Dessa avståndsskillnader kallas 
DGNSS-korrektioner och vidarebefordras till användarna. Användarens mottagare 
korrigerar först de avstånd som den detekterat i enlighet med dessa differentialkorri-
geringar och beräknar sedan sin position på normalt sätt. DGNSS-korrigeringar kan 
användas i realtid. 

Som exempel på DGNSS-tjänster kan nämnas Lantmäteriverkets tjänst FINPOS och 
IALA (International association of marine aids to navigation and lighthouse authori-
ties). 

2.4.1.1 Tjänsten FINPOS 

I Finland erbjuder Lantmäteriverkets tjänst FINPOS användare gratis DGNSS-korrige-
ringsdata (Differential GNSS) för kodpositionering. Tjänsten bygger på Lantmäteriver-
kets nätverk av FinnRef-referensstationer och är avsedd för användare som behöver 
en noggrannhet på cirka en halv meter. Den noggrannaste realtidstjänst som tillhanda-
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hålls av FINPOS, RTK-tjänsten (Real Time Kinematic), är för närvarande endast till-
gänglig för forskningsändamål. Utöver de cirka 50 FinnRef-stationerna använder tjäns-
ten totalt 16 stationer i Sverige, Estland och Norge. 

2.4.1.2 DGNSS-tjänsten IALA Beacon 

DGNSS-tjänsten IALA Beacon är en globalt harmoniserad maritim tjänst för vilken det 
finns både en IMO Performance Standard (Resolution MSC.114 [73]) och en IEC-test-
standard (IEC 61108-4) för fartygsutrustning. IALA Beacon-tjänsten används i hela Ös-
tersjöregionen. I Finland drivs den av Fintraffic på uppdrag av Trafikledsverket. Korri-
geringarna sänds i samma RTCM2.3-format som vissa av FINPOS-tjänsterna, men via 
en dedikerad radiolänk. Radiogränssnittet för tjänsten definieras i rekommendationen 
ITU-R M.823-3. 

2.4.2 RTK-positionering 

I de noggrannaste positionerings- och navigeringstillämpningarna används mätningar 
av bärvågsfas och regionala stödtjänster som RTK (Real Time Kinematic) och NRTK 
(Network Real Time Kinematic). I Finland tillhandahålls den kommersiella NRTK-tjäns-
ten till exempel av Geotrim Oy och Leica Geosystems Finland genom rikstäckande nät 
bestående av cirka 100 referensstationer.  

2.4.3 PPP-tekniken 

PPP-tekniken (Precise Point Positioning) har utvecklats snabbt. Tack vara lägre priser 
på multisystemmottagning och mottagare kan denna teknik utmana den traditionella 
DGNSS-tekniken (Differential Global Navigation Satellite System). Den kan åstad-
komma en navigeringsnoggrannhet på decimeternivå i realtid. Korrigeringstjänster till-
handahålls av flera företag (t.ex. OmniStar och TerraStar) via geostationära satelliter 
som möjliggör DGNSS- och PPP-lösningar i ett globalt system.  

När Galileos precisionstjänst HAS, som baserar sig på PPP-teknik och är öppen och 
gratis för alla, blir klar för drift erbjuder den globalt en positioneringsnoggrannhet på 
20 cm (se kapitel 2.2.1.2). 
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2.5 Utmaningar inom satellitnavigeringen 
De mest kritiska faktorerna när det gäller noggrannheten för positionsinformation är 
hur många satelliter som användarens mottagare kan se, vilken position satelliterna 
har i förhållande till varandra på himlen och huruvida de GNSS-signaler som de sän-
der är oförvrängda. För positionsbestämning krävs en GNSS-signal från minst fyra sa-
telliter samtidigt. I en miljö med hinder minskar tillgången på satellitsignaler på grund 
av element som skymmer sikten. Att öka antalet tillgängliga satelliter förbättrar sanno-
likheten för att få positionsinformation av god kvalitet. Bästa prestanda uppnås genom 
att bygga en mottagare som använder satelliter från flera GNSS-system samtidigt. 

Avancerade tillämpningar, såsom enheter som rör sig autonomt, kräver att positions-
uppgifter har en noggrannhet på mindre än en meter, beroende på tillämpning. I öp-
pen terräng kan Galileos avancerade bastjänster och den nya precisionstjänsten upp-
fylla dessa krav väl. I urbana förhållanden är kraven på uppgifternas noggrannhet 
ännu större, och å andra sidan är satellitpositioneringens driftsmiljö betydligt svårare 
där. För att erhålla tillförlitlig positionsinformation av centimeterklass i urbana gatu-
schakt och andra motsvarande miljöer behövs i praktiken andra metoder som stöder 
GNSS-systemen, såsom RTK-metoder och utnyttjande av information från olika sen-
sorer. 

Satellitpositionering fungerar inte inomhus, eftersom radiosignalerna från satelliterna 
är för svaga för att tränga igenom byggnadskonstruktioner. Med tanke på tillämpning-
arnas användbarhet skulle det vara viktigt att finna ett sätt att sömlöst växla mellan ut-
omhus- och inomhuspositionering. 

2.5.1 Verksamhetsmiljön 

Olika förvrängningar och radiostörningar i GNSS-signalerna inverkar i hög grad föru-
tom på tillgången på satellitsignaler också på hur noggrann positionsinformationen är 
och hur jämn dess kvalitet är. Byggd infrastruktur och elektrisk utrustning i använda-
rens omgivning är vanliga störningskällor i urbana förhållanden. Olika ytor orsakar re-
flektioner och flervägsutbredning av GNSS-signaler. Även egenskaper hos atmosfä-
rens olika lager, såsom aktiviteten i jonosfären, orsakar förvrängningar av signaler.  

Användning av flera olika frekvensband vid sändning av GNSS-signaler förbättrar sy-
stemens störningstolerans och möjligheten att korrigera signalförvrängningar i motta-
garna. För närvarande är det bara Galileo-systemet som producerar flerfrekventa 
GNSS-signaler för civilt bruk. Även inom GPS-systemet ska man så småningom 
övergå till flera sändningsfrekvenser för civilt bruk, när systemets satelliter ersätts 
med utrustning av en nyare generation. 
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2.5.2 Störning och vilseledning 

I och med den allmänna tekniska utvecklingen och digitaliseringen har det finländska 
samhället blivit mycket beroende av tillgången på tillförlitlig tid- och positionsinformat-
ion. Satellitnavigering, som alla andra radiosystem, är inte alltid och överallt tillgänglig. 
På grund av satelliternas stora avstånd och den begränsade sändningseffekten är sa-
tellitsignalerna från GNSS-systemen sårbara för både avsiktlig störning (jamming) och 
vilseledning (spoofing) samt oavsiktlig störning från driftsmiljön.  

I drift- och säkerhetskritiska tillämpningar är tillgången på tillförlitlig positionsinformat-
ion en kritisk faktor i fråga om kontinuitet och driftsäkerhet. Framför allt försämras poli-
sens och räddningstjänstens operativa kapacitet om satellitbaserad positionsinformat-
ion inte finns tillgänglig. Telenät, banksystem och många andra verksamheter som är 
viktiga för samhällets funktion upphör att fungera eller fungerar bristfälligt utan en 
mycket exakt tidssignal, främst från satelliter. 

Som enda GNSS-system kommer Galileo att göra tjänster för autentisering av satellit-
signaler (OS-NMA och CAS) tillgängliga för alla användare. Genom dessa får använ-
darna möjlighet att säkerställa att positionsinformation är tillförlitlig och att identifiera 
potentiella illvilliga försök till vilseledning. Samma metoder kan också användas för att 
skydda sig mot olika miljö- och systemstörningar. 

Galileos PRS-tjänst tillhandahåller elektroniskt och funktionellt verifierad, kontinuerlig 
positions- och tidsinformation för behoven hos myndighetsanvändare i EU:s medlems-
stater och hos företag som är kritiska för försörjningsberedskapen. 

2.6 Positionsinformationen med tanke på 
integritets- och personuppgiftsskyddet 

Det finns bestämmelser om positionsinformation i flera olika rättsakter. Vilken rättsakt 
som ska tillämpas beror på om behandlingen av information handlar om behandling 
av personuppgifter (antingen på basis av allmän eller speciallagstiftning), om elektro-
nisk kommunikation eller om information som hänför sig till geografi och infrastruktur. 
Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk per-
son. En fysisk person anses identifierbar om hen kan identifieras direkt eller indirekt, 
till exempel på basis av sitt namn eller till och med på basis av identifieringsinformat-
ion av typen positionsinformation. Positionsinformation är således en personuppgift 
om den direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person.  
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Behandlingen av personuppgifter regleras dels av Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avse-
ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dels av data-
skyddslagen (2050/2018).  

Behandling av personuppgifter ska vara laglig, korrekt och öppen. Dessutom får per-
sonuppgifter samlas in och behandlas endast för ett specifikt, berättigat syfte, och in-
samlingen och användningen av uppgifter ska minimeras. Personuppgifter ska vara 
korrekta, deras förvaring ska begränsas och vid behandling av dem ska deras integri-
tet och konfidentialitet säkerställas.  

Om behandling av personuppgifter finns det också speciallagstiftning, som gäller en 
viss sektor. Speciallagstiftning har antagits för transporter och intelligenta transporter. 
Den kommande dataskyddsförordningen om elektronisk kommunikation kommer att 
ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet om elektronisk kommunikation. De uppda-
terade bestämmelserna om dataskydd i elektronisk kommunikation definierar de fall 
där tjänsteleverantörer får behandla uppgifter i elektronisk kommunikation eller få till-
gång till uppgifter som lagras på slutanvändarnas enheter. Förslaget till förordning be-
traktas som speciallagstiftning som preciserar och kompletterar dataskyddsförord-
ningen.  

Bestämmelserna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation tillämpas i prin-
cip inte på satellitpositionering, eftersom satellitpositionering inte använder allmänna 
kommunikationsnät. Om den nya EU-regleringen innebär att definitionerna ändras, 
kan det även inverka på behandlingen av personuppgifter vid satellitpositionering. 
Själva positioneringen sker i positioneringsenheter som tar emot en navigationssignal 
och på basis av denna beräknar enheternas position, riktning och hastighet.  

Datainsamlingen sker i själva positioneringsenheten och satelliterna behandlar inte 
positionsdata. Även annan behandling av personuppgifter kan ske i en position-
eringsenhet, om den har de nödvändiga egenskaperna, eller så kan data överföras 
från en positioneringsenhet till en annan enhet eller tjänst.  

Som stöd för positionering och för överföring av positionsinformation är det dock möj-
ligt att använda ett mobilnät och trådlösa lokala nät. I själva verket sänder position-
eringsenheter ofta information via allmänna kommunikationsnät. Positionsinformation 
överförs vanligtvis med hjälp av ett mobiltelefonnät till olika tjänster och tillämpningar 
och är vanligtvis en viktig del av tjänsten. Dessutom använder positioneringssystem 
i exempelvis mobiltelefoner vanligen både satellitpositioneringsinformation och posit-
ioneringsinformation tillgänglig över allmänna kommunikationsnät. Telekommunikat-
ionsnät tillhandahåller en parallell positioneringsmetod, till exempel inomhus, eller så 
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kan de erbjuda ett hjälpsystem som gör att positioneringen startar snabbare eller för-
bättrar positioneringsnoggrannheten. I en sådan situation ska dataskyddsbestämmel-
serna om elektronisk kommunikation tillämpas för tjänsteleverantörer och leverantörer 
av mervärdestjänster. I övrigt är utgångspunkten den att den allmänna lagstiftningen 
om personuppgifter tillämpas.  

Geografisk information är inte detsamma som positionsinformation. Med geografisk 
information avses all information som innehåller en direkt eller indirekt hänvisning till 
en specifik plats eller ett geografiskt område. Regleringen av geografisk information 
gäller främst tillgången till sådan information i offentliga material och register. En geo-
grafisk uppgift har i regel inte betraktats som en personuppgift. Men om en geografisk 
uppgift kan kopplas till en specifik person är det frågan om en personuppgift. I en så-
dan situation tillämpas den allmänna lagstiftningen om dataskydd, om det inte finns 
någon speciallagstiftning om saken.  

Den 31 november 2016 publicerade Europeiska kommissionen i form av ett med-
delande en strategi för samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS). Denna slår 
fast att skyddet av personuppgifter och personlig integritet är avgörande för att infö-
randet av samverkande, uppkopplade och automatiserade fordon ska bli framgångs-
rikt. Användarna måste kunna lita på att personuppgifterna inte är en handelsvara och 
att de effektivt kan kontrollera hur och för vilket syfte deras uppgifter används. Fordon 
lokaliseras genom satellitpositionering, och positioneringsuppgifterna kan i princip be-
traktas som personuppgifter då de genom fordonens identifieringsuppgifter kan kopp-
las till en fysisk person som identifierats eller kan identifieras. Därför måste man vid 
genomförandet av C-ITS följa tillämplig dataskyddslagstiftning. 

År 2019 förkastades C-ITS-förordningen vid omröstning i Europeiska parlamentet. 
Förordningen kan dock tas upp igen i framtiden. Direktivet om intelligenta transportsy-
stem 2010/40/EU (ITS-direktivet), som kommer att revideras under 2021, ger kom-
missionen möjlighet att också anta delegerade rättsakter, som är förpliktande för med-
lemsstaterna. Enligt sin C-ITS-strategi överväger kommissionen att använda sin befo-
genhet att anta delegerade akter för att säkerställa det praktiska genomförandet av 
den allmänna dataskyddsförordningen på C-ITS-området.  
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3 Aktörer inom rymdsektorn 

3.1 Europeiska unionens rymdprogram 
Förordning (EU) 2021/6964 om rymdprogrammet trädde i kraft den 12 maj 2021. Till 
underprogrammen av EU:s rymdprogram hör navigeringssatellitsystemet Galileo, det 
regionala satellitnavigeringssystemet EGNOS, jordobservationssystemet Copernicus, 
Space Situational Awareness, som skapar situationsbilder av rymden, samt myndig-
heternas säkra kommunikationstjänst GOVSATCOM. Genom förordningen inrättades 
också Europeiska unionens rymdprogrambyrå EUSPA, som ersatte EU:s tidigare 
GNSS-byrå GSA. 

Europeiska rymdorganisationen (European space agency, ESA) har en viktig roll i ge-
nomförandet av EU:s rymdprogram. Den ansvarar särskilt för utvecklingen av satellit-
systemen och marksegmentet. En del av ESA:s uppgifter baseras direkt på förord-
ningen om rymdprogrammet, en del på kommissionens eller EUSPA:s delegering. 
Uppgiftsfördelningen mellan kommissionen, EUSPA och ESA liksom de EU-medel 
som tilldelas ämbetsverken fastställs i trepartsavtalet Financial Framework Partneship 
Agreement. 

3.2 Finlands rymdförvaltning 
Finland har en decentraliserad rymdförvaltning och flera ansvariga ministerier. I an-
slutning till arbets- och näringsministeriet finns delegationen för rymdärenden, som 
sammanför de olika förvaltningsområdenas synvinklar. Delegationen har inrättats ge-
nom en statsrådsförordning, som reviderades våren 2019. Statsrådet utsåg den nuva-
rande delegationen för dess treårsperiod hösten 2019. Medlemmarna representerar 
ministerier och ämbetsverk som är centrala för rymdverksamheten, och även forsk-
ningen och näringslivet har representanter i delegationen.  

Till delegationens behörighet hör i synnerhet att stärka den nationella rymdstrategin, 
att följa upp genomförandet av strategin och att fastställa riktlinjer och prioriteringar för 
Finlands internationella påverkansinsatser.  

Delegationen har ett sekretariat vid arbets- och näringsministeriet. Sekretariatet har 
även medlemmar som representerar kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, 

                                                      
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0696&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0696&from=EN
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Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket och Business Finland. 
Dessa har uppdraget som bisyssla. För samordnad beredning av rymdärenden har 
delegationen dessutom sex beredningssektioner: navigitationssektionen, sektionen 
för fjärranalys, säkerhetssektionen, sektionen för lägesbilder, sektionen för vetenskap 
och forskning och affärsverksamhetssektionen. 

3.3 Finlands myndighetsaktörer inom 
satellitnavigering 

I Finland hör satellitnavigeringssystemen (GNSS) till kommunikationsministeriets (KM) 
förvaltningsområde. Ministeriet leder det internationella samarbetet, den nationella be-
redningen och uppföljningen inom sektorn. Transport- och kommunikationsverket Tra-
ficom fungerar under KM:s ledning som ansvarig myndighet i frågor som rör satellitna-
vigering.  

Den ansvariga myndighetens viktigaste uppgifter är följande: att nationellt samordna 
utvecklingen av EU:s GNSS-system, att representera Finland i programmens arbets-
grupper, att främja informationssäkerheten och den samhälleliga beredskapen i an-
knytning till GNSS-systemen, att i det finländska samhället sprida kunskap om GNSS-
systemen och att bidra till skapandet av affärsmöjligheter i det finländska näringslivet. 
Dessutom har Traficom utsetts till den nationella PRS-myndighet som sköter de 
lagstadgade skyldigheterna relaterade till Galileos offentliga reglerade tjänst (PRS) 
i Finland (se kapitel 2.2.1.4).  

Lantmäteriverket, som är underställt jord- och skogsbruksministeriet, utvecklar och 
underhåller FINPOS-tjänsten, som tillhandahåller mätdata som kompletterar GNSS-
tjänster, samt nätverket av FinnRef-referensstationer (se kapitel 2.4.1). Lantmäteriver-
ket driver också de i Finland belägna RIMS-övervakningsstationerna som ingår i 
EGNOS-systemet (se kapitel 2.3). Lantmäteriverkets Geodatacentral är en central ex-
pertinstans i forsknings- och samarbetsprojekt som anknyter till satellitnavigering. 
Geodatacentralen ansvarar också för att skapa och upprätthålla de finländska koordi-
natsystemen.  

  



KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2021:29 

29 

3.4 Förvaltning av satellitfrekvenser och 
radiotillståndsförfaranden 

Inom satellitverksamhet används frekvenser bland annat för att styra satelliterna från 
jorden, för att generera satellitinformation (till exempel med radar) och för att sända 
information från satelliter till jorden. Därmed berör frekvensfrågor alla satelliter, även 
radionavigeringssatelliter och småsatelliter. Frekvensplanering och internationella 
överenskommelser möjliggör planerad och störningsfri drift av satelliter och tillhörande 
markstationer. Det radioreglemente som FN-organet Internationella teleunionen ITU 
upprättat innehåller förfaranden för överenskommelser om användning av satellitfre-
kvenser (frekvenssamordning, anmälningar och registrering i det internationella fre-
kvensregistret) och styr användningen av dessa förfaranden. I Finland ansvarar 
Transport- och kommunikationsverket Traficom för frekvensförvaltningen för satellit-
trafikens del och för förfarandena i enlighet med ITU:s radioreglemente. 

Innehav och användning av radiosändare i finländska satelliter kräver radiotillstånd ut-
färdat av Traficom, om avtalet om frekvenserna gjorts i Finlands namn. Till frekvens-
förvaltarens viktigaste uppgifter hör förutom att bevilja radiotillstånd även att skydda 
Finlands satellitresurser, till exempel rundradiosatellitresursen och den markbundna 
radiotrafiken, mot nya utländska satelliter och att säkerställa att det för finländska sa-
tellitsystem hittas tillräckligt med lämpliga frekvenser så att den planerade använd-
ningen inte orsakar störningar för andra tjänster i Finland eller någon annanstans. 

ITU:s radioreglemente uppdateras vid en internationell radiokonferens ungefär vart 
fjärde år. Mellan konferenserna genomförs nödvändiga undersökningar och kompati-
bilitetsgranskningar i internationella arbetsgrupper (ITU- och CEPT-undergrupper), 
i vilka Traficom och finländska intressegrupper är involverade. De frekvensband som 
vanligen tilldelas satelliter överlappar andra markbundna system, oftast frekvensband 
som används av radiolänkar och radarenheter. När frekvensbanden blir fulla börjar 
satellittrafiken konkurrera om nya frekvenser och om deras användningsvillkor med 
andra tjänster, till exempel med 5G. 

3.5 Kompetens och utbildning 
Inom rymdsektorn i allmänhet och i tillämpningarna inom satellitpositionering behövs 
i synnerhet omfattande kompetens inom STEM-områdena (science, technology, engi-
neering, mathematics). Inom utvecklingen av GNSS-systemen och mottagarna samt 
i forskning behövs fördjupad kunskap om GNSS-algoritmutvecklingen, men också om 
till exempel radioteknik, signalbehandling, elektronikdesign, mjukvaruutveckling och 
cybersäkerhet. Vid planering av tillämpningar och enheter för slutanvändare behövs 
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förståelse av branschspecifika användningssätt, av särdrag relaterade till använd-
ningsmiljön, men också av möjligheterna och begränsningarna i användningen av 
GNSS-system. 

I Finland finns ett stort antal företag och forskningsinstitut som 

• utnyttjar GNSS-system i produkter och tjänster 
• tillverkar utrustning som innehåller en GNSS-mottagare 
• tillverkar och utvecklar GNSS-mottagare och -chipset. 

Liksom i andra branscher är också hos dessa aktörer efterfrågan stor på specialister 
för olika uppgifter, och för att verksamheten ska bli framgångsrik krävs att aktörerna 
säkerställer att de har tillgång till personer med tillräckligt bred kompetens. 

Utbildning inriktad på satellitpositionering finns tillgänglig vid olika universitet, men 
endast som enskilda kurser. Förutom vid universitet bedrivs forskningsverksamhet re-
laterad till GNSS-system särskilt vid Lantmäteriverkets geodatacentral. 

3.6 Fjärranalys, småsatelliter och 
kommunikationssatelliter  

3.6.1 Fjärranalys 

Bästa möjliga data om förhållanden erhålls när man kombinerar fjärranalysdata med 
exakta miljöobservationer på land och med modeller för väder och förhållanden. Om 
detta utnyttjas i automatisk trafik är det möjligt att ta hänsyn till aktuella effekter på 
väglaget och skador på trafikledsinfrastruktur. Detta ökar avsevärt säkerheten för 
automatisk trafik. Med hjälp av information om förhållanden och satellitnavigering kan 
utmaningar på rutter förutses i realtid. Detta gäller alla trafikformer. I synnerhet för 
vägtrafikens nuvarande informationstjänster tillkommer möjligheter. Inom sjö- och 
flygtrafiken utnyttjas redan nu information, men det kommer att uppstå mervärde när 
tjänsterna skräddarsys, i och med att information finns tillgänglig oftare och är mer all-
mänt tillgänglig. 

EU:s fjärranalysprogram Copernicus erbjuder gratis, öppet förädlat fjärranalysmaterial 
om markytan, vattenområden, atmosfären och klimatförändringen. Programmet kan 
också användas för att assistera i krisoperationer och andra aktiviteter relaterade till 
civil säkerhet. 
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3.6.2 Småsatelliter 

Med småsatelliter är det möjligt att mäta många olika objekt och saker. Man kan till 
exempel samla in data om användningsgraden för parkeringsplatser, om jordbruket 
och om flygplans rörelser. De kan också användas för mätning av olika egenskaper 
hos atmosfären, för övervakning av klimatförändringar och av förhållandena i det ark-
tiska området, till exempel issituationen. Dessutom används småsatelliter i datakom-
munikationstillämpningar. 

Småsatelliter är rymdfarkoster med en massa på högst några hundra kilogram. Mikro-
satelliter väger vanligtvis 50–100 kg och nanosatelliter, eller Cubesat-satelliter, 
1–10 kg. Från och med slutet av 1990-talet, när de senare började användas och uni-
versitetsstuderande började bygga småsatelliter, uppstod fenomenet ”New Space”, 
när privat riskkapital började satsas på småsatellitstillämpningar. Detta ledde till att 
Finland började höra till rymdnationerna, det vill säga till att det sedan 2015 funnits 
finländska satelliter i rymden. 

Det vore också möjligt att assistera GNSS-positionering med småsatelliter: på grund 
av deras lägre omloppsbana är deras avstånd till jorden mindre än GNSS-satelliter-
nas, vilket innebär att de radiosignaler som de sänder är starkare i mottagarna. Detta 
förbättrar signalernas robusthet mot störning och deras tillgänglighet, särskilt där sik-
ten är skymd, som i skog och inomhus. På grund av den låga omloppsbanan skulle 
det emellertid behövas en mångfalt större satellitkonstellation för global och tids-
mässig täckning jämfört med GNSS-systemen. På grund av utmaningarna med tids-
synkroniseringen av satelliterna och korrigeringarna av omloppsbanorna skulle också 
den tillgängliga positionsinformationen inte vara lika exakt. 

För generering av positionsinformation skulle det också vara möjligt att använda små-
satelliter som är avsedda för datakommunikation och som upprätthåller kontinuerlig 
kommunikation på kända radiofrekvenser. En satellits rörelse i omloppsbanan orsakar 
en dopplereffekt i sändningsfrekvensen, och med denna effekt kan man bestämma 
avståndet mellan satelliten och mottagaren och erhålla positionsinformation. Även 
med denna metod erhålls en positionsnoggrannhet som är betydligt sämre än med 
GNSS-positionering. 
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3.6.3 Satellitkommunikation 

Markbundna telenät är inte tillgängliga överallt. Satellitbaserad telekommunikation be-
hövs särskilt i ödemarker, i havsområden och inom flygtrafiken.  

De mest traditionella kommunikationssatelliterna är satelliter som befinner sig i en 
geostationär bana och genom vilka det tillhandahålls bland annat satellit-tv-tjänster. 
Dessutom har exempelvis satellitoperatören Iridium sedan början av 2000-talet erbju-
dit myndigheter och professionella användare röst- och datatjänster genom satelliter 
som befinner sig på de lägsta LEO-omloppsbanorna (low earth orbit). För närvarande 
ingår 66 satelliter i Iridiums operativa konstellation. 

Som exempel på en ny typ av tjänster som är på väg in på marknaden kan nämnas 
satellitbredbandssystem som baserar sig på megakonstellationer. De som driver 
dessa, till exempel OneWeb eller Starlink, strävar efter att erbjuda snabba dataförbin-
delser med kommunikationssatelliter som vanligen är mindre än de satelliter som kret-
sar runt jorden på låg höjd. Dessa satelliter kan till och med vara serietillverkade. 
Tjänsteutbudet omfattar till exempel bredbandsuppkoppling för konsumenter, 5G-
kompatibilitet, bredbandstjänster för sjöfarten och trafiken samt användningsmöjlig-
heter inom olika IoT-system. I sådana nätverk kan man öka dataförbindelsens kapa-
citet genom att öka antalet satelliter i konstellationen från hundratals till så många 
som tusentals satelliter. 

För närvarande är alla operatörer som i Finland tillhandahåller kommersiella tjänster 
inom satellitkommunikation utländska. 

Genom förordningen om rymdprogrammet 2021 startade EU programmet 
GOVSATCOM (the European Union governmental satellite communications), som 
syftar till att bygga en för medlemsstaternas behov säkrad teleförbindelse som kan 
användas i säkerhetskritiska uppgifter. 
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4 Användning av 
satellitnavigeringssystem 

I detta kapitel behandlas först marknadssituationen för satellitnavigeringssystemen, 
både globalt och inom EU. Underkapitlen tar upp tillämpningar och utnyttjande av 
GNSS-system på nationell nivå. 

4.1 Marknadsöversikt för 
satellitnavigeringssystem 

EU:s rymdprogrambyrå (EUSPA) publicerar årligen rapporter om GNSS-miljön, om-
växlande mellan 

• GNSS Market Report 5 
• GNSS User Technology Report 6. 

Enligt EUSPA:s rapporter växer marknaden för produkter och tjänster som använder 
GNSS-teknik fortsättningsvis snabbt. År 2019 uppgick marknadens storlek globalt till 
cirka 150 miljarder euro, varav EU:s andel var cirka 38,4 miljarder euro. Det förväntas 
att den globala marknaden 2029 har ökat till 325 miljarder euro, varav utrustningsför-
säljningens andel är cirka 95 miljarder euro. 

  

                                                      
5 https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/gnss-
market-report  
6 https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/gnss-
user-technology-report  

https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/gnss-market-report
https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/gnss-market-report
https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/gnss-user-technology-report
https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/gnss-user-technology-report
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Figur 3. Förväntad utveckling av GNSS-marknaden 2019–2029 (Figuren hämtad från GNSS 
Market Report 2019) 

 

Globalt användes 2019 mer än 6 miljarder enheter med GNSS-mottagare, och årligen 
såldes cirka 1,7 miljarder nya enheter. Det har uppskattats att mer än 10 miljarder 
GNSS-enheter kommer att användas 2029. Den geografiskt största marknaden är 
Asien och Stillahavsområdet med en andel på 50 procent. Nordamerikas och EU:s 
andelar var 15 respektive 10 procent. 
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Figur 4. Förväntad utveckling av försäljningen av GNSS-enheter 2019–2029 (Figuren häm-
tad från GNSS Market Report 2019) 

 

Från 2019 till 2029 förväntas konsumentenheter vara det överlägset största mark-
nadssegmentet mätt i antal – dess andel kommer att vara större än 90 procent. Mätt 
i omsättning är dock vägtrafiken det största marknadssegmentet med en andel på 
55 procent. 

Figur 5. Uppskattning av den kumulativa omsättningen för GNSS-marknadssegmenten 
2019–2029 (Figuren hämtad från GNSS Market Report 2019). 

 

Figur 5 visar marknadsandelarna för mottagare som stöder GNSS-system 2020: 75 
procent av de sålda mottagarna hade stöd för fler än ett GNSS-system, för Galileo 
hade 60 procent av mottagarna stöd. 
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Figur 6. Marknaden för mottagare med stöd för olika GNSS-system 2020 (Figuren hämtad 
från GNSS Technology Report 2020) 

 

4.2 Konsumenttillämpningar 
Det uppskattas att den kumulativa omsättningen för GNSS-tillämpningar för konsu-
menter kommer att uppgå till cirka 960 miljarder euro 2019–2029, vilket motsvarar 
cirka 38 procent av den globala GNSS-marknaden. Inom konsumentsegmentet är 
största delen av enheterna med GNSS-mottagare mobiltelefoner. Det förväntas att 
marknaden för olika bärbara enheter, såsom sportklockor och olika spårare, kommer 
att växa kraftigt under de kommande åren. 

Figur 7. Förväntad utveckling för GNSS-produkter för konsumenter (Figuren hämtad från 
GNSS Market Report 2019) 
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Förutom tillgången till positionsinformation är det viktigt att konsumentsegmentets en-
heter har en låg strömförbrukning och att positionsinformationen genereras snabbt ef-
ter att enheten slagits på. Att GNSS-systemen inte fungerar inomhus är ett klart pro-
blem.  

4.3 Logistik 
Inom logistiken finns det många potentiella användningsområden för GNSS-tillämp-
ningar, såsom realtidsövervakning av materiel. När positionen för materiel är känd 
kan man vid behov ändra transport- och ruttplanen mycket snabbt. Även realtids-
spårning av partier eller kollin är möjlig. Fördelen med att transporter sker vid rätt tid 
är att behovet av mellanlager minskar, att produktionsprocesser effektiviseras och att 
kundservicen förbättras. Inom logistiken är förutsägbarhet och tillförlitlighet ofta vikti-
gare än hastighet, så utöver den egna positionen behövs uppdaterad information, och 
ofta positioneringsbaserad information, om trafikstockningar och störningar. 

För att göra godsflödet inom hamnlogistiken smidigare strävar man efter att i så hög 
grad som möjligt automatisera containerövervakningen och styrningen av arbetsma-
skiner. Hamnmiljöer är utmanande miljöer för GNSS-användningen på grund av skug-
gområden och signalreflektioner orsakade av höga containerstaplar. I regel kan 
GNSS-system inte användas som primär källa för positionsinformation.  

4.4 Arbetsmaskiner 
Inom skogsindustrin baseras transporterna av råvirke till stor del på satellitpositioner-
ing. Efter att skotarföraren transporterat virket ut ur skogen till en väg, markerar hen 
virkestravens plats elektroniskt med hjälp av satellitpositionering. Också styrningen av 
skogsmaskinens drift på avverkningsområdet kräver noggrann positionsinformation – 
arbetet blir betydligt effektivare om gränslinjer identifieras och övervakas automatiskt 
med hjälp av GNSS-positionering. Att uppnå erforderlig noggrannhet på cirka en me-
ter i en skog där träd skymmer sikten uppåt är utmanande. 

Inom jordbyggnad automatiserar man arbetsmaskinernas drift genom att modellera 
det objekt som ska byggas, till exempel en planskild trafikplats, tredimensionellt och 
därefter överföra modellen till ett arbetsstyrningssystem. På en byggarbetsplats kan 
driften av arbetsmaskinerna assisteras vid markfyllning genom att styra dem utifrån 
positionsinformation och modellering av objektet. GNSS-baserad maskinstyrning ef-
fektiviserar arbetet betydligt jämfört med manuella lantmäterimetoder. Ett särdrag 
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inom jordbyggnad är att inte bara horisontell positionsinformation är viktig utan också 
höjdinformation från GNSS-system. 

Jordbruksmaskinernas drift kan assisteras på basis av positionsinformation: till exem-
pel kan spridningen av gödningsmedel optimeras automatiskt genom att övervaka 
traktorns rörelse på åkern. Det är också möjligt att samla in information om tillväxt och 
förhållanden baserat på ett mätsystem som är kopplat till traktorn och på GNSS-posit-
ionsdata. Det förväntas också att autonoma jordbruksmaskiner blir vanligare under de 
kommande åren.  

För att förbättra noggrannheten för positionsinformation i arbetsmaskinstillämpningar 
kompletteras GNSS-positioneringen ofta med EGNOS- och RTK-korrigeringsinformat-
ion.  

4.5 Geodata- och karteringssystem 
Geodata- och karteringstillämpningar behandlas närmare i en separat redogörelse 
som jord- och skogsbruksministeriet gett ut om politiken för geografisk information7. 
Hösten 2021 ska en nationell strategi för geografisk information vara klar. Denna upp-
daterar delvis de ämnen som tas upp i redogörelsen. 

All information med position som en egenskap är geografisk information i vilken posit-
ionen anges till exempel med en adress, områdets namn (såsom kommunens eller 
statens namn), identifieringsuppgift (t.ex. fastighetsbeteckning) eller koordinater. Geo-
grafisk information är till exempel information om byggnader, driftsställen, kommuner, 
naturskyddsområden, väder, brott, olyckor, radiohörbarhet, mobiltelefoners position, 
trafikleder och statistiska uppgifter med mera. Tack vare sin positioneringsegenskap 
kan geografisk information utnyttjas och effektivt kombineras med olika geodatameto-
der i många slags analyser, planer och kartor. Den geografiska informationen integre-
ras med annan information, och att information definieras som geografisk information 
ändrar inte dess övriga användningsmöjligheter. 

GNSS-systemen hör till de viktigaste källorna för generering av positionsinformation 
i olika geodatatillämpningar. För att få tillräckligt noggrann positionsinformation an-
vänds ofta även andra metoder för att stödja GNSS-systemen, till exempel RTK-posit-
ionering. 

                                                      
7 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160909  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160909
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4.6 Trafiksystem 
Trafiksystemen är den största användaren av satellitpositioneringssystem. Tillämp-
ningsområdena kan grovt indelas i mervärdestjänster (t.ex. ruttnavigering) och säker-
hetskritiska tillämpningar (t.ex. trafikstyrningssystem). 

Trafikautomatisering befinner sig i en fas av snabb utveckling. Teknik som är under 
utveckling: sensorfusionen, datakommunikationen och GNSS-systemen har tillsam-
mans med ökande processorkraft lett till ett prestandasprång som gör det möjligt att 
använda olika grader av automatisering (system som assisterar drift och autonoma 
system) i trafikformernas tillämpningsobjekt. 

Den 4 maj 2021 skickade kommunikationsministeriet ett utkast till statsrådets princip-
beslut om främjande av automatisering av transporter på remissrunda8. Principbeslu-
tet gäller alla trafikformer. Det innehåller en redogörelse för det nuvarande läget inom 
automationsutveckling och beskriver möjliga utvecklingsriktningar och åtgärder för att 
främja utvecklingen. Principbeslutet bygger på Åtgärds- och lagstiftningsplanen för 
trafikens automatisering, en plan som bereds vid kommunikationsministeriet och som 
ska publiceras hösten 2021. Dess vision är säkrare, effektivare och mer hållbara 
transporter i framtiden. 

4.6.1 Vägtrafik 

Inom vägtrafiken är ruttnavigering ett dagligt tillämpningsområde för GNSS-system. 
Denna används av alla användargrupper från privatpersoner till yrkesförare och myn-
digheter. Tillämpningarna inom intelligenta transporter utvecklas snabbt. Utöver auto-
nom körning finns det många system för förarassistans (t.ex. olika varningar) och till-
lämpningar för trafikövervakning (t.ex. system som styr företrädet för kollektivtrafiken 
och utryckningsfordon) som stöder sig på GNSS-baserad positionsinformation.  

Även många andra tillämpningar baserade på GNSS-system än tillämpningar för kör-
ning diskuteras: tillämpningar för betalning (t.ex. vägtullar, taxametrar, parkeringsav-
gifter, försäkringsavgifter) och för lagstiftning (t.ex. digital färdskrivare, transporter av 
farliga ämnen, geofencing). 

Positionsinformation genererad av GNSS-system utnyttjas också inom transportlo-
gistik i tillämpningar för frakt- och materielövervakning (t.ex. värdetransporter och 

                                                      
8 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b0946450-0fd2-
4ed7-b345-f8d7f0b5fc5e  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b0946450-0fd2-4ed7-b345-f8d7f0b5fc5e
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b0946450-0fd2-4ed7-b345-f8d7f0b5fc5e
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transport av farliga ämnen). Vägslitage kan bedömas genom övervakning av trafik-
mängder och tunga transporter.  

Enligt GNSS Market Report 20199 uppskattades att den globala försäljningen av 
GNSS-utrustning för vägtrafiktillämpningar uppgick till cirka 60 miljarder euro 2020. Av 
detta var EU:s andel cirka 22 miljarder euro. Det förväntas att omsättningen 2029 har 
ökat till 100 miljarder euro globalt och till cirka 35 miljarder euro inom EU.  

Figur 8. Förväntad utveckling av antalet GNSS-mottagare inom vägtrafiken enligt tillämp-
ningsobjekt (figuren hämtad från GNSS Market Report 2019) 

 

När det gäller tillämpningar som används inom vägtrafiken är det inte endast posit-
ionsinformationens noggrannhet som är viktig i tjänster som tillhandahålls av GNSS-
system utan också 

• korrekt och tillförlitlig positionsinformation 
• tidsmässig och regional variation i positionsinformationens noggrannhet 
• positionsinformationens tillgänglighet 
• cybersäkerhet: risken för och identifiering av störning och vilseledning. 

                                                      
9 https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/gnss-
market-report  

https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/gnss-market-report
https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/gnss-market-report
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Flera forskningsprojekt rörande GNSS-systemens servicenivå och täckning (t.ex. Nor-
dicWay-projekten, Arctic Challenge) har genomförts eller håller på att genomföras. 
I dessa undersöks hur väl Finlands nuvarande vägnät tillåter automation inom vägtra-
fiken och vilka frågor myndigheter samt aktörer inom väghållning och trafikledning bör 
satsa på under de närmaste åren inom forskning och utveckling samt i internationellt 
samarbete. 

4.6.2 Luftfart 

Internationella civila luftfarsorganisationen (International Civil Aviation Organization) 
är en paraplyorganisation för den internationella luftfarten. Dess GANP-program (Glo-
bal Air Navigation Plan) utgör ett globalt ramverk för införandet av nya metoder och ny 
teknik för hantering av luftfartsverksamhet. Syftet med detta program är att öka luftfar-
tens kapacitet, säkerhet och effektivitet och att minska de negativa effekterna på mil-
jön. 

Som en del av GANP-programmet har ICAO utvecklat det prestandabaserade PBN-
navigeringskonceptet (Performance Based Navigation) som syftar till att uppnå globalt 
harmoniserade navigeringsmetoder. I detta koncept har GNSS-systemen en nyckel-
roll. I GANP-programmet ingår också luftfartens övervakningsutrustningssystem ADS-
B (Automatic Dependence Surveillance-Broadcast). Detta system baseras på en 
markstation som tar emot positions- och identifikationsuppgifter som luftfartyget självt 
bestämt och sänt. Sändningen sker med hjälp av en radiosignal och den geografiska 
informationen kan baseras på konventionell positionering eller på satellitteknik. 

Flygplatsoperatörer och leverantörer av flygtrafiktjänster ska dock vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de fortfarande kan tillhandahålla sina tjänster på andra 
sätt i händelse av avbrott i satellitnavigeringen (GNSS) och i situationer där prestat-
ionsbaserade navigeringsmetoder (PBN) inte längre är tillgängliga. 

Enligt Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1048 ska LPV-
landningsmetoderna (Localizer Performance with Vertical guidance) i enlighet med 
PBN-konceptet börja användas före utgången av 2024. Från och med den 1 juni 2030 
ska luftrumsplanering, flygvägar och flygmetoder baseras helt på satellitnavigering. 
För att främja införandet håller Europeiska byrån för luftfartssäkerhet EASA (Euro-
pean Union Aviation Safety Agency) och Europeiska unionens rymdprogrambyrå 
EUSPA på att ta fram säkerhetssystem och säkerhetsanvisningar som stöder verk-
samheten. 
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Finland har varit en av pionjärerna i Europa när det gäller att införa de på satellitnavi-
gering baserade PBN-inflygningsmetoderna. Alla flygplatser i Finland använder PBN-
metoderna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1048. 

I Finland används redan nu också de i genomförandeförordningen nämnda standardi-
serade flygvägarna som är underställda flygledningstjänsten och som baseras på kra-
ven i PBN-konceptet. Helsingfors-Vanda flygplats använder ankomstplaneringssyste-
met Arrival Manager, som optimerar trafikflödet på de tillgängliga flygbanorna. Trafi-
ken kan då styras till en optimal ankomstkö i luftrummet, vilket ökar trafikens smidig-
het och minskar flygtrafikens utsläpp. Navigationsinformationen för flygvägarna och 
för luftrummet med fria flygvägar i Finlands flyginformationsområde genereras med 
satelliter, och som reservsystem för störningssituationer i satellitnavigeringen används 
DME/DME-nätverket. Det nationella DME/DME-nätverket är emellertid inte tillräckligt 
täckande i den sydligaste delen av Finland. 

GNSS-systemens service är inte ännu på den nivå som krävs inom luftfarten i norra 
Finland, där EGNOS-systemet har problem med täckningsområdet (se kapitel 2.3.2). 
Problemet kommer att få en lösning 2023, när den RIMS-övervakningsstation som 
byggts i Kuusamo inkluderas i EGNOS-serviceproduktionen.  

I Finlands strategi för navigations- och övervakningsutrustningssystem för 2020–2030 
(Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategia Suomessa 2020–2030) 
anges på allmän nivå principerna för planering och användning av luftrummet. Syftet 
med strategin är att beskriva utvecklingen och målen för de finländska navigations- 
och övervakningsutrustningssystemen samt tidsplanerna för genomförandet av dem. 
Detaljerade planer för övergången till satellitnavigering ska beskrivas i en särskild 
övergångsplan som utarbetas av ATM/ANS-leverantörerna och flygplatsoperatörerna 
som ansvarar för planeringen av procedurerna för instrumentinflygning och färdvä-
garna för flygtrafikledningstjänsten. Traficom ska säkerställa att utkastet till över-
gångsplan eller utkastet till en större uppdatering av denna uppfyller kraven i kom-
missionens förordning. I Finlands flygsäkerhetsprogram10 beskrivs på nationell nivå 
systemet för hantering av säkerheten inom luftfarten.11 

I Finland pågår också en utredning om alternativen för genomförande av ett nätverk 
för lågflygning, ett arbete som leds av kommunikationsministeriet. Ett nätverk för låg-
flygning handlar om ett ruttnätverk baserat på satellitpositionering och procedurer för 
instrumentinflygning som möjliggör effektiva flygoperationer även i väderförhållanden 

                                                      
10 https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Traficom%20Suo-
men%20ilmailun%20turvallisuusohjelma%20versio%207.pdf (på finska)  
11 https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/NAVSUR%202020-
2030.pdf (på finska) 

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Traficom%20Suomen%20ilmailun%20turvallisuusohjelma%20versio%207.pdf
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Traficom%20Suomen%20ilmailun%20turvallisuusohjelma%20versio%207.pdf
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/NAVSUR%202020-2030.pdf
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/NAVSUR%202020-2030.pdf
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som är sämre än visuella väderförhållanden. Behovet av att inrätta ett nätverk för låg-
flygning i Finland har kommit från myndigheter som ser ett starkt samhälleligt behov 
av det. Syftet med utredningen är att ta fram nödvändig information om sätt att ge-
nomföra ett sådant nätverk och modeller för finansiering av det. Den information som 
utredningen producerar ska användas vid beredning och beslutsfattande om en even-
tuell nationell genomförandelösning. 

4.6.3 Obemannad luftfart 

Den obemannade luftfarten är stadd i kraftig utveckling och förväntas ge många nä-
ringsgrenar stor kommersiell nytta. Drönartillämpningarna kan grovt delas in i tillämp-
ningar för konsumenters fritidsbruk och professionella tillämpningar. Typiska tillämp-
ningar är olika avbildnings-, karterings- och övervakningsarbeten samt transporter av 
smågods. Privata medborgare, företag och myndigheter är användargrupper. 

Enligt GNSS Market Report uppgick omsättningen för GNSS-mottagare på drönar-
marknaden 2019 till cirka 1,1 miljarder euro globalt och i EU till cirka 400 miljoner 
euro. År 2025 uppskattas den globala marknaden omsätta 50 miljarder euro och EU 
550 miljoner euro.  

Vid framförande av drönare är tillgången på noggrann positions- och höjdinformation 
av största vikt. För generering av informationen kan GNSS-systemen kompletteras 
med RTK-metoder och sensorbaserad tröghetspositionering. Vid framförande av drö-
nare på låga flyghöjder i urbana miljöer är det viktigt att positioneringsmetoden är ro-
bust mot störningar. Dessutom innebär konstruktioner som begränsar tillgången till 
satelliter och signalreflektioner utmaningar för positioneringen. 

Inom drönaranvändningen genomförs olika flygområdesbegränsningar med geo-
fencing-tillämpningar som stöder sig på GNSS-system: tillverkarna kan göra inställ-
ningar i drönarna som hindrar dessa från att flyga i luftrum där obemannad luftfart el-
ler all luftfart är begränsad eller förbjuden. 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) har utarbetat gemensam europeisk lag-
stiftning om drönare. Beredningen av kraven på högriskverksamhet pågår fortfarande, 
men kraven kommer att ligga mycket nära kravnivån för bemannad luftfart. 

SESAR JU (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking) håller på att ut-
veckla konceptet U-space, det vill säga ett obemannat flygtrafikledningssystem som 
skapar förutsättningar för obemannad luftfart i alla typer av miljöer baserat på avance-
rad digitalisering och automatiserade operationer. Utöver konceptet har EASA utarbe-
tat en U-spaceförordning för att skapa ett regelverk på hög nivå för säker hantering av 
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många samtidiga drönaroperationer och för att gradvis integrera den obemannade 
luftfarten med den traditionella luftfarten. Finland är involverat i regleringen av U-
space, och avsikten är att främja införandet av U-space-konceptet. Innan U-space-
luftrummen och U-space-tjänsterna införs finns det i denna verksamhetsmiljö, som ut-
vecklas snabbt, behov av att överväga även andra lösningar för att samordna obe-
mannad och traditionell luftfart och för att öka säkerheten i det lägre luftrummet. 

4.6.4 Järnvägstrafik 

De europeiska järnvägarna genomgår för närvarande en digitaliseringsprocess som 
initierats av EU. I denna process moderniseras de nationella trafikstyrningssystemen 
för hantering av säkerhet och trafikering. Syftet är att främja all järnvägstrafik, men 
framför allt gränsöverskridande trafikering. För att detta mål ska uppnås åläggs de 
europeiska bannätsförvaltarna och ägarna av materielen att införa kompatibla system. 
Ett europeiskt enhetligt järnvägsområde kräver ett enhetligt tågtrafikstyrningssystem 
som omfattar både baninfrastruktur och rullande materiel. 

De viktigaste elementen i förändringen är det gemensamma europeiska tågtrafikstyr-
ningssystemet ETCS samt FRMCS (Future railway railway mobile communication sy-
stem) för kommunikation mellan tåget och järnvägsinfrastrukturen. Tillsammans bildar 
dessa en systemhelhet som kallas ERTMS (European Rail Traffic Management Sy-
stem). I ETCS-systemen har tre operationella nivåer definierats. Nivå 3 är den mest 
avancerade nivån. På denna ska GNSS-system användas för att generera positions-
informationen. På de lägre nivåerna 2 och 1 hämtas positionsinformationen från ban-
infrastrukturens utrustning med vilken järnvägarna är uppdelade i block. På nivåerna 
1 och 2 används tekniker som redan är i bruk, men för nivå 3 finns inte ännu någon 
godkänd kommersiell tillämpning. Som tilläggsfunktion, utöver trafikstyrningssystemet, 
kan man också använda en ATO-modul (Automatic Train Operation) som innehåller 
de funktioner som krävs för automatisk drift av tåget. 

Den största nyttan med egenskaperna på nivå 3 och med ATO-tekniken har man i tätt 
bebyggda områden där utbyggnad av annan baninfrastruktur inte är möjlig men mer 
kapacitet behövs. Nivå 3 tillsammans med satellitpositionering och satellitdatakommu-
nikation skulle vara till stor nytta på perifera bansträckor i Finland, där det på grund av 
trafikmängden inte är effektivt att investera i trafikstyrningsutrustning eller ovan 
nämnda utrustning som genererar positionsinformation. 

Nivå 3 skulle också ge nya möjligheter att förbättra säkerheten för olika positioner-
ingsrelaterade system och tjänster. De viktigaste åtgärderna för att förbättra säker-
heten skulle vara att integrera varningsanordningarna för plankorsningar med tågets 
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hastighet, vilket skulle standardisera väntetiden för trafikanter, öka säkerheten för per-
soner som arbetar på banan och för maskiner och förbättra förmågan att reagera på 
plötsliga förändringar.  

Den största utmaningen vid användning av GNSS-system i säkerhetskritiska objekt är 
att oavbrutet kunna säkerställa en tillräcklig noggrannhetsnivå i alla förhållande, sär-
skilt på bangårdar med flera spår samt på banavsnitt som har flera spår och där tåg-
hastigheterna är höga. I Europa pågår flera projekt där man undersöker och testar an-
vändningen av GNSS-system i järnvägstrafiken. Dessa projekt får stöd från ERA12 
och EUSPA13 Ett betydande nytt säkerhetslager när det gäller GNSS-säkerheten er-
hålls 2022–2024, när tjänsterna OS-NMA och CAS för autentisering av Galileos sig-
naler, PRS för myndigheterna och uppdateringar av EGNOS-systemet blir tillgängliga. 

Även det automatiska tågskyddssystemet JKV, som för närvarande används på Fin-
lands järnvägar, ska uppgraderas till det gemensamma europeiska ERTMS/ETCS-sy-
stemet senast 2040. För att genomföra förändringen startades Digirata-projektet 
2019. Dess utrednings- och förberedelsefas avslutades i april 2021, och i augusti 
2021 började projektets utvecklings- och verifieringsfas. I anslutning till projektet på-
går redan bygget av en testbana på banavsnittet Kotka – Kouvola – Fredrikshamn. 
Syftet med testbanan är också att genomföra systemtester och systemexperiment för 
att man ska lära sig GNSS-tekniken. Målet är att ERTMS/ETCS-pilotbanan ska börja 
användas inom den kommersiella tågtrafiken 2026. Syftet med pilotbanan är också att 
testa GNSS-tekniken, men systemen för kommersiell trafik måste byggas upp enligt 
gällande regelverk, så det är ännu osäkert i vilken utsträckning detta skulle vara möj-
ligt på pilotbanan. 

För närvarande används satellitpositionering i Finland för att producera uppgifter om 
tågtrafiken, främst för behoven av information för passagerare. Majoriteten av tågen 
är nuförtiden utrustade med GPS-positionsgivare som överför positionsdata till tidta-
bellssystemet med hjälp av GPRS-radioteknik. Även tjänsterna för inspektion av ba-
nan och underhållet av uppgifterna om banhållningens egenskaper använder GNSS-
positionering. 

I utredningsfasen av Digirata-projektet14 studerades olika möjligheter att utnyttja satel-
litbaserade system.  

                                                      
12 Europeiska unionens järnvägsbyrå ERA, European Union Agency for Railways 
13 Europeiska unionens rymdprogrambyrå EUSPA 
14 Digirata-utredningens slutrapport (på finska): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-
589-7  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-589-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-589-7
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4.6.5 Sjöfart 

Bestämningen av ett fartygs position stöder sig särskilt på öppet hav på GNSS-sy-
stem. Inom kustfarten och sjöfarten på inre vattenvägar används dessutom parallella 
metoder, exempelvis radarsystem, för att producera positionsinformation. Inom sjöfar-
ten används positionsinformation inte bara för fartygets egen ruttnavigering utan 
också för övervakning av den marina lägesbilden och för trafikledning: till exempel 
Finlands, Estlands och Rysslands gemensamma GOFREP-rapporteringssystem (Gulf 
of Finland Reporting). 

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO; International Maritime Organisation) sam-
ordnar det internationella samarbetet kring säkerhetskritiska system som används 
i fartyg. All navigationsutrustning som används inom professionell sjöfart ska vara 
godkända av IMO. Införandet av ny teknik på internationella vatten kräver långsiktigt 
samarbete.  

GNSS-systemens noggrannhet med tanke på sjötransporternas behov är god, och 
med differentiell korrigering är positionsinformationen mycket noggrann. Det domine-
rande systemet är amerikanska GPS, men på östra halvklotet används även ryska 
GLONASS och kinesiska BeiDou.  

Europeiska unionens rymdprogrambyrå EUSPA strävar efter att främja standardise-
ringen av SBAS-system (t.ex. EGNOS) som förbättrar noggrannheten i GNSS-posit-
ioneringen och kompletterar driftsäkerheten. Även funktionaliteter för maritimt bruk 
ska börja standardiseras inom IEC.15. För det europeiska EGNOS-systemet håller 
man på att utveckla en tjänst som kallas Maritime och som är avsedd särskilt för sjö-
transporter. I anslutning till detta genomför EGNOS-tjänsteoperatören ESSP en kam-
panj där nivån på EGNOS-tjänsten mäts, en kampanj som även innefattar Finlands 
territorialvatten. 

4.7 Räddningsväsendet 
Inom räddningsväsendet behövs positionsinformation främst när olyckor ska lokali-
seras och räddningsutrustning styras till olycksplatser. 

Traditionellt får nödcentralen reda på positionen för en olycksplats av den som ringer 
nödsamtalet. Problemet är att informationen ofta är inexakt eller felaktig. Nödsamtals-

                                                      
15 International Electrotechnical Commission, IEC 
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applikationer som automatiskt förmedlar positionsinformation blir allt vanligare: till ex-
empel 112-applikationen. För att sådana tjänster ska börja användas i större utsträck-
ning har två betydande lagstiftningsprojekt startats inom EU. 

• År 2018 blev eCall-systemet obligatoriskt i nya fordon inom EU. Detta för-
medlar automatiskt information om positionen och rörelserna för ett fordon 
som varit inblandat i en olycka. 

• Från och med mars 2022 kräver EU-lagstiftningen att alla mobiltelefoner 
som säljs till EU ska stödja nödsamtalstjänsten E112, där GNSS-baserad 
information om uppringarens position automatiskt sänds till räddnings-
myndigheten under ett vanligt 112-nödsamtal. 

Galileo-satelliterna har inbyggt stöd för det globala nödsignalsystemet Cospas-Sarsat 
(se kapitel 2.2.1.5). I Finland är gränsbevakningsväsendet den myndighet som ansva-
rar för Cospas-Sarsat-samarbetet. Tjänsten för förmedling av nödmeddelanden an-
vänds i Finland, men RLS-tjänsten (return link service) som blev tillgänglig inom Gali-
leo 2020 har inte tagits i bruk. 

4.8 Myndighetsanvändning 
Vid myndighetsanvändning utnyttjas positionsinformation genererad av GNSS-system 
i ledningssystem när man tar fram lägesbilder och för att samordna mobila enheter. 
Liksom inom den privata sektorn använder myndigheter också satellitnavigering för 
ruttnavigering av olika mobilitetsformer och för tidssynkronisering av mät- och styrsy-
stem. Till de myndigheter som använder positionsinformation hör räddningsväsendet, 
socialväsendet, polisväsendet, gränsbevakningsväsendet, tullen, Försvarsmakten, 
trafiksystemsaktörer, förvaltningens miljö- och naturresursbranscher, Meteorologiska 
institutet, Översvämningscentralen, Yleisradio och kommuner.  

Den mest betydande skillnaden mellan GNSS-tillämpningarna för myndigheters an-
vändning och tillämpningarna för den privata sektorn är kravet på kontinuitet i verk-
samheten även under exceptionella omständigheter. I verksamheter som är kritiska 
med tanke på försörjningsberedskapen vill man använda system i vars utveckling och 
drift man kan delta. Därför gav regeringens finanspolitiska ministerutskott på sitt sam-
manträde den 24 november16 en riktlinje om att Finland 2024 ska börja använda den 
offentliga reglerade PRS-tjänsten inom det europeiska satellitpositioneringssystemet 
Galileo (se kapitel 2.2.1.4).  

                                                      
16 https://vnk.fi/sv/-/galileo-navigeringssystemets-myndighetstjanst-prs-tas-i-bruk-i-fin-
land-2024  

https://vnk.fi/sv/-/galileo-navigeringssystemets-myndighetstjanst-prs-tas-i-bruk-i-finland-2024
https://vnk.fi/sv/-/galileo-navigeringssystemets-myndighetstjanst-prs-tas-i-bruk-i-finland-2024


KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2021:29 

48 

Kommunikationsministeriet har i samarbete med sju andra ministerier – jord- och 
skogsbruksministeriet, justitieministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, social- 
och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet – berett 
det nationella ibruktagandet av PRS-tjänsten i Finland. Transport- och kommunikat-
ionsverket (Traficom) har utsetts till Finlands nationella PRS-myndighet.  

Byggandet av den nationella infrastruktur som tjänsten kräver kommer att ha en bud-
geteffekt på sammanlagt 18,5 miljoner euro 2021–2024. PRS-tjänsten ska tas i bruk 
i Finland under 2024. Målet är att tjänsten ska ha 63 000 användare 2028. Det upp-
skattas att de årliga kostnaderna och de kostnader som täcks med anslag kommer att 
uppgå till 2,7 miljoner i Finland när målet för antalet användare av PRS-tjänsten har 
uppnåtts 2028. 

4.9 Tidssynkronisering 
Mätnormalinrättningar och tidslaboratorier sköter genomförandet av den koordinerade 
världstiden, UTC(k), för användning av samhället. En stats officiella tid baseras van-
ligtvis på den UTC-tid som genomförs av en nationell mätnormalinrättning, i Finland 
av VTT MIKES. 

Många verksamheter som är kritiska även med tanke på försörjningsberedskapen, 
såsom telenät, energiöverföringssystem samt bank- och betalningssystem, behöver 
noggrann tidssynkronisering mellan olika verksamhetsenheter.  

Vilken noggrannhet, tillgänglighet och tillförlitlighet som tidssynkroniseringen behöver 
beror på användningsområdet. Det enklaste behovet är icke-kritisk synkronisering av 
klockor. För detta räcker det med Internets tidstjänst (NTP, Network Time Protocol). 
En mycket noggrannare tidssynkronisering behövs för att synkronisera bland annat 
mätning och kontroll av tele- och elnät, tidsstämpeltjänster, e-handel, digitala TV- och 
radiosändningar samt passiva radarsystem. I dessa tillämpningar behövs förutom 
noggrannhet i mikrosekundklassen ofta också spårbarhet och verifierbarhet. I kritiska 
tillämpningar behövs flersystems- och tvåfrekvensmottagning, T-RAIM-funktionalitet 
(Time Receiver Autonomous Integrity Monitoring), integritetsövervakning och möjligen 
parallella tidssynkroniseringsmetoder för att uppnå en tillräcklig tillförlitlighetsnivå. 
Störst noggrannhet behövs i vetenskapliga tillämpningar där målet är en noggrannhet 
i nanosekundklassen. 

En noggrann tidssynkronisering kan genomföras baserat på tidsinformation som till-
handahålls av olika signaleringssystem, såsom fiberoptiska nät, atomklockor eller 
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GNSS-system. Fördelarna med GNSS-tidsinformation är särskilt tydliga i telenätstill-
lämpningar, där ständigt ökande datahastigheter kräver en noggrannare tidssynkroni-
sering mellan nätverkets delar.  



KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2021:29 

50 

5 Åtgärder 
I detta kapitel listas konkreta åtgärder som ska utveckla och aktivera den verksam-
hetsmiljö i Finland som har koppling till satellitnavigeringssystem. För varje åtgärd har 
det utsetts en ansvarig som ska samordna genomförandet av den tillsammans med 
andra intressentgrupper. Alla åtgärder följs upp i anslutning till verksamheten inom 
navigationssektionen vid delegationen för rymdärenden. 

För att åtgärderna ska bli framgångsrikt genomförda är det av stor betydelse att den 
finansiering och de resurser som behövs i arbetet säkerställs i samband med att den 
ansvariga aktören och intressentgrupperna upprättar budget för sin egen verksamhet. 
Detta åtgärdsprogram är en plan för samordning av verksamhet – det tar inte ställning 
till resurser. 

5.1 Internationella påverkansinsatser 

5.1.1 Satellitnavigeringen som en del av Finlands 
rymdstrategi i EU:s rymdprogram 

Ansvarig och 
intressentgrupper 

KM, Traficom, LMV 

Åtgärd EU:s nya rymdprogramförordning träder i kraft sommaren 2021 och 
innehåller förändringar i fråga om vilka organisationer som ansvarar för 
rymdprogrammet och dessa organisationers ansvarsområden. 
Samordna och vid behov anpassa Finlands representation 
i förvaltningsorganen för EU:s rymdprogram så att målen i den nationella 
rymdstrategin främjas effektivt. Målsättningen är att Finlands inflytande ska 
vara större än vad landets storlek förutsätter: 

• sätta upp ett mål för inflytandet och planera resurstilldelningen 
• genom aktivt deltagande i kommittéer och arbetsgrupper 
• genom samarbete med andra medlemsstater 
• genom att främja finländarnas möjligheter att få centrala 

förtroendeuppdrag  
• genom att främja anställningen av finländare i rymdsektorns 

organisationer (i synnerhet i Europeiska kommissionen och vid 
EU:s rymdprogrambyrå), direkt eller nationellt stödd utstationering. 
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5.1.2 Galileo-arbetsgrupper 
Ansvarig och 
intressentgrupper 

KM, Traficom, LMV 

Åtgärd Delta aktivt i arbetet i Galileo-programmets arbetsgrupper. Stödja det 
nationella införandet och ett effektivt utnyttjande av Galileo-tjänster. Främja 
uppfyllelsen av de nationella målen i utvecklingen och driften av Galileo-
programmet i följande prioriterade områden: 

• Säkerställa kvaliteten och tillgången på Galileo-tjänsteproduktion 
i nordliga områden. 

• Ytterligare utveckla driftsäkerheten och säkerheten i Galileo-
systemet och dess drift. 

• Utveckla Galileo-tjänsterna på ett ändamålsenligt sätt för att 
förbättra prestandan (noggrannhet, tillgänglighet, kontinuitet) 
i byggda miljöer. 

• Ytterligare utveckla de egenskaper som stöder systemets 
cybersäkerhet. 

5.1.3 EGNOS-arbetsgrupper 
Ansvarig och 
intressentgrupper 

KM, Traficom, LMV 

Åtgärd Delta aktivt i arbetet i EGNOS-programmets arbetsgrupper. Stödja det 
nationella införandet och ett effektivt utnyttjande av EGNOS-tjänster. 
Främja uppfyllelsen av de nationella målen i utvecklingen och driften av 
EGNOS-programmet i följande prioriterade områden: 

• Säkerställa att alla tjänster i EGNOS-systemet fungerar och att 
serviceområdet täcker de nordliga områdena. 

• Förbättra EGNOS-systemets driftsäkerhet och tillförlitlighet 
i nominell verksamhet och i störningssituationer. 

• Förbättra tillgången till EGNOS-systemet i nordliga områden och 
urbana miljöer genom att erbjuda alternativa överföringsvägar som 
är oberoende av GEO-satelliter. 

• Utvidga EGNOS SoL-tjänster så att de utöver flygtrafiken även 
stöder behoven inom andra trafikformer. 
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5.2 Främja samhällelig beredskap 

5.2.1 Införa PRS-tjänsten nationellt 
Ansvarig och 
intressentgrupper 

KM, Traficom, LMV, förvaltningsområdenas slutanvändare 

Åtgärd Införa PRS-tjänsten inom Galileo nationellt i enlighet med den riktlinje som 
regeringens finanspolitiska ministerutskott gett. 

• Bereda lagstiftning om PRS-verksamheten och säkerställa 
resurserna. 

• Skapa ett nätverk för samarbetet mellan PRS-myndigheten, 
tjänsteoperatören, utrustnings- och systemleverantörer, 
slutanvändare och andra aktörer. 

• Skapa en nationell infrastruktur för förvaltning och användning av 
PRS och kontakter för det internationella samarbetet. 

• Stödja slutanvändarna i användningen av PRS-tjänsten. 

5.2.2 Säkerställa att radiofrekvensresursen är 
tillräcklig och funktionell  

Ansvarig och 
intressentgrupper 

KM, Traficom, LMV 

Åtgärd Säkerställa att GNSS-satelliterna och EGNOS/RIMS-stationerna kan 
fungera genom att se till att det finns störningsfri tillgång till de 
radiofrekvensband som behövs:  

• Främja åtgärder som tryggar störningsfri tillgång till Galileo-
tjänster i internationellt samarbete kring användningen av 
frekvenser och nationellt säkerställa frekvensernas användbarhet 
för särskilt Galileo E6-bandet (PRS) och EGNOS/RIMS-
stationerna. 

• I internationellt samarbete främja arbetet med att ta fram riktlinjer 
om störningsutrustning.  

• Utveckla nationell expertis för att bygga och upprätthålla förmågan 
att upptäcka och stå emot oavsiktliga och avsiktliga störningar av 
GNSS-signaler. 

• Följa och förutse LEO GNSS-systemens utveckling och 
aktiveringen av verksamheten. 
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5.2.3 Införa Galileo-tjänster för räddningsväsendet 
nationellt 

Ansvarig och 
intressentgrupper 

IM, gränsbevakningsväsendet, räddningsverket 

Åtgärd Främja det nationella införandet och ett effektivt utnyttjande av Galileo-
programmets specialtjänster för räddningsväsendet och tillämpningar som 
stöder sig på dessa tjänster: 

• En returkanal för Galileo/SAR-räddningstjänsten genom vilken 
räddningsmyndigheten kan skicka svarsmeddelanden till 
nödställda som skickat ett SAR-nödmeddelande. 

• Det automatiska nödsamtalssystemet för fordon, eCall, som till 
räddningsmyndigheterna förmedlar information om positionen och 
rörelserna för ett fordon som varit inblandat i en olycka. 

• Nödsamtalstjänsten E112, där information om uppringarens 
position automatiskt sänds till räddningsmyndigheten under ett 
vanligt 112-nödsamtal.  

• Galileo EWS-tjänsten (emergency warning service), genom vilken 
räddningsmyndigheten kan skicka regionala nödmeddelanden till 
enheter utrustade med en GNSS-mottagare. 

5.2.4 Utnyttja tidsinformation förmedlad av 
GNSS-system i tidssynkronisering 

Ansvarig och 
intressentgrupper 

VTT Mikes 

Åtgärd Utveckla nya lösningar för utnyttjande av tidsinformation förmedlad av 
GNSS-system för tidssynkronisering av försörjningsberedskapsaktörers 
system. Särskild uppmärksamhet ägnas följande: 

• GNSS-tidskällans kompatibilitet med andra parallella tidskällor 
• GNSS-tidens spårbarhet i finsk tid UTC(MIKE) 
• Kopplingen av atomklockor i olika användningsobjekt till varandra 

för att analysera drift och detektera felsituationer. 
• Möjligheten att genomföra ett nationellt, distribuerat klocknät för 

att dela korrekt tidsinformation med olika aktörer. 
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5.2.5 Övervaka GNSS-tjänsteproduktionens kvalitet 
nationellt 

Ansvarig och 
intressentgrupper 

Traficom, LMV, Geodatacentralen, Meteorologiska institutet 

Åtgärd Utveckla en nationell kvalitetsövervakning av GNSS-tjänsteproduktion: 
• Sammanställa information om den faktiska noggrannheten och 

tillförlitligheten hos positionsinformation genererad av GNSS-
system i vår verksamhetsmiljö.  

• Övervaka variationen i GNSS-systemens servicenivå över tid och 
i olika delar av landet. 

• Undersöka hur rymdvädret och särskilt aktiviteten i jonosfären 
inverkar på GNSS-tjänsterna. I detta sammanhang ska man 
försöka integrera finländska observationer och tjänster med 
Galileo-programmets rymdväderstjänst (Galileo Ionospere 
Prediction Service). 

• Ta reda på vilka behov av prestanda- och kvalitetsdata för GNSS-
tjänster olika användargrupper har. 

5.3 Stärka kompetensen i Finland 

5.3.1 Öka rymd- och GNSS-områdets attraktionskraft 
Ansvarig och 
intressentgrupper 

Sektionen för vetenskap och forskning vid delegationen för 
rymdärenden, universitet, företag 

Åtgärd Öka rymdområdets, och i synnerhet GNSS-områdets, attraktionskraft bland 
personer med kunnande inom STEM-områdena (science, technology, 
engineering, mathematics). Motivera dessa personer att inrikta sig på 
rymdområdet och GNSS-tillämpningar i sina studier och sin 
karriärplanering. 

• Samla kursutbudet vid universitet som tillhandahåller utbildning 
relaterad till rymdområdet och särskilt GNSS-teknik och GNSS-
tillämpningar och skapa en helhet av utbudet samt informera alla 
studerande om det. 

• Ta tillsammans med företag som är verksamma inom rymd- och 
GNSS-området fram en lista över platser där det är möjligt att 
genomföra praktik och examensarbeten och få arbete. 

• Marknadsföra kursutbudet och företagssamarbetet som en helhet 
för studerande inom STEM-områdena. 
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5.3.2 Följa utvecklingen av ny teknik 
Ansvarig och 
intressentgrupper 

Sektionen för vetenskap och forskning vid delegationen för 
rymdärenden, Geodatacentralen, VTT, universitet 

Åtgärd Följa och samordna forskningen om ny teknik och dess tillämpning inom 
rymdområdet och särskilt inom GNSS-området.  
Exempel på ny teknik: utnyttjande av kvantteknologi, artificiell intelligens 
och maskininlärning i GNSS-tillämpningar, satellitnavigering baserad på 
LEO-satelliter, Galileos avancerade signaler, såsom E5 AltBOC, non-
GNSS-tillämpningar. 

5.3.3 Utnyttja GNSS-teknologi i hydrologiska 
tillämpningar 

Ansvarig och 
intressentgrupper 

SYKE, forskningsinstitut och företag 

Åtgärd För vattensektorn skapa ett nätverk för partnerskap mellan betydande 
nationella forskningsorganisationer och företag samt främja forskning, 
utveckling och innovation inom vattensektorn.  
Utveckla expertis och utforska möjligheter att dra nytta av de senaste 
vetenskapliga verktygen, tillvägagångssätten och den tekniska 
utvecklingen i nära samarbete med den privata sektorn. 
Undersöka användningen av GNSS-teknik vid mätstationer som är 
automatiska, autonoma och kräver lite underhåll: 

• vid positionering av autonoma mätinstrument (GNSS-IMU-
positionering, VRS-GNSS-referenspunktsmätningar) 

• vid mätning av variabler såsom markfuktighet (GNSS-R och 
GNSS-IR), snöns vattenvärde (GNSS) och vegetationsfuktighet. 

Genomföra ett pilotprojekt inom miljösektorn med syfte att: 
• verifiera teknikens lämplighet 
• skapa teknikkunnande i deltagande företag och referenser för 

utveckling av affärsverksamhet. 
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5.4 Tillämpningar inom satellitnavigering  

5.4.1 Stödja utvecklingen av trafikautomation 
Ansvarig och 
intressentgrupper 

Traficom, Trafikledsverket, Geodatacentralen, forskningsinstitut 

Åtgärd Stödja genomförandet av det principbeslut om främjande av automatisering 
av transporter som är under beredning vid statsrådet liksom 
genomförandet av de åtgärder som nämns i kommunikationsministeriets 
lagstiftnings- och nyckelåtgärdsplan för automatiseringen av transporter17. 
(Båda ska publiceras hösten 2021) 
Beakta särskilt möjligheter, krav och riskfaktorer vid användning av GNSS-
system ur transportautomationsprojektens synvinkel. Ta ställning till 
potentiella tekniker som kompletterar GNSS-positionsinformation vid 
generering av positionsinformation i olika tillämpningar. 
Kartlägga cybersäkerhetsriskerna relaterade till generering av positions- 
och tidsinformation som en del av den övergripande trafiksäkerheten. 

5.4.2 Sjöfart 
Ansvarig och 
intressentgrupper 

Trafikledsverket, Traficom 

Åtgärd Främja utvecklingen och ett tillförlitligt och säkert införande av GNSS- och 
EGNOS-tjänster för sjöfarten genom internationellt samarbete, bland annat 
i IMO och tillsammans med Europeiska kommissionen, EUSPA och ESSP: 

• Aktivt delta i sjöfartens EGNOS-arbetsgrupper. 
• Stödja genomförandet av regionala GNSS- och EGNOS-

servicenivåmätningar i Finland. 
• Stödja standardiseringen av SBAS-mottagarna för sjöfarten 

i internationella organ (bl.a. IMO, IEC). 

                                                      
17 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attach-
mentId=14880  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=14880
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=14880
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5.4.3 Utnyttja GNSS-tjänster i nationella 
flygtrafiktjänster 

Ansvarig och 
intressentgrupper 

Traficom, Fintraffic, Meteorologiska institutet 

Åtgärd Främja säker användning av GNSS-system i flygtrafiktjänster i linje med 
målen i den nationella strategin för luftfartens navigations- och 
övervakningsutrustningssystem. I synnerhet: 

• Beakta de möjligheter till identifiering av oavsiktliga och avsiktliga 
störningar som erbjuds av Galileos signalautentiseringstjänster 
(OS-NMA, CAS och PRS). 

• Utnyttja den förbättrade nivån på serviceproduktionen inom 
EGNOS-systemet i och med idrifttagningen av RIMS-
övervakningsstationen i Kuusamo. 

• Fortsätta att tillhandahålla rymdvädertjänster till ICAO för att 
övervaka prestandan för GNSS-tillämpningar i det internationella 
PECASUS-projektet, ett projekt som leds av Meteorologiska 
Institut. 

5.4.4 Förberedelser gällande det nationella nätverket 
för lågflygning 

Ansvarig och 
intressentgrupper 

KM, Traficom, Fintraffic 

Åtgärd Främja och stödja utrednings- och beredningsarbetet för och 
beslutsfattandet om det nationella nätverket för lågflygning ur 
satellitpositioneringens synvinkel:  

• Beakta möjligheterna och begränsningarna när det gäller att med 
GNSS-system generera positionsinformation för aktörerna 
i nätverket för lågflygning. 

• Kartlägga trafikerings- och cybersäkerhetsriskerna relaterade till 
generering av positionsinformation som en del av den 
övergripande säkerheten i nätverket för lågflygning.  
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5.4.5 Pilotverksamhet inom GNSS-teknik 
i Digirata-projektet 

Ansvarig och 
intressentgrupper 

Digirata-projektet, Traficom, Trafikledsverket 

Åtgärd Som planerat inleds i Digirata-projektet byggandet av en ERTMS-pilotbana 
2025. I utvecklings- och verifieringsfasen av Digirata-projektet, före 
byggandet av pilotbanan, byggs en testbana på banavsnittet Kotka-
Kouvola-Fredrikshamn för systemtestning och systemexperiment i syfte att 
ge kunskap om användningen av GNSS-tekniken: 

• Kartlägga och analysera cybersäkerhetsriskerna relaterade till 
generering av positions- och tidsinformation som en del av den 
övergripande säkerheten inom järnvägstrafiken. 

• Sammanställa säkerhetskraven för generering av 
positionsinformation inom järnvägstrafiken. För detta ändamål följs 
utvecklingsarbetet inom EU:s järnvägsbyrå (ERA). 

• Kartlägga nivån på tillgänglig GNSS/EGNOS-service för Finlands 
bannät. 

• Utreda och planera alternativa lösningar för produktion av 
positionsinformation och, om möjligt, testa lösningarna på den 
testbana som ska byggas på banavsnittet Kotka-Kouvola-
Fredrikshamn. 

• Definiera för olika användningsobjekt modellösningar för 
generering av positionsinformation för genomförandefasen 
i Digirata-projektet. 
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5.5 Aktivera det finländska näringslivet 

5.5.1 Öka kunskapen om GNSS 
Ansvarig och 
intressentgrupper 

Traficom, LMV 

Åtgärd Genom aktiv interaktion och information förbättra myndigheters, företags 
och privata konsumenters förståelse av de tjänster som GNSS-system 
tillhandahåller samt möjligheterna att utnyttja dem i olika 
användningsobjekt och tillämpningar.  
Informera om att positions- och tidsinformation i tillämpningar är kritisk med 
tanke på cybersäkerheten och sprida aktuell information om utvecklingen 
av GNSS-systemen och möjligheterna att finansiera GNSS-relaterade 
utvecklingsprojekt. 
Delta i diskussioner på evenemang som intressentgrupper ordnar och på 
sociala medier. 

5.5.2 Aktivera samarbetet mellan rymdaktörerna 
Ansvarig och 
intressentgrupper 

Business Finland, företag och forskningsorganisationer 

Åtgärd Space Business Forum är ett forum för informationsutbyte som tjänar 
rymdaktörernas ekosystem och som hålls regelbundet fem gånger om året. 
Syftet är att främja samarbetet mellan företag och offentliga aktörer samt 
det internationella inflytandet genom utbyte av information vid rätt tidpunkt.  
Business Finland koordinerar nätverks- och samarbetsevenemang där 
följande genomförs: 

• Tvåvägskommunikation och aktuell kommunikation mellan den 
privata sektorn och förvaltningen  

• Samarbete med internationella offentliga och privata aktörer 
• Uppföljning och prognostisering av den internationella 

rymdverksamheten och marknaden 
• Aktörernas partnerskap och gemensamma utbud främjas 
• Information ges om finansieringsmöjligheterna och deltagarna 

stöds. 
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5.5.3 Utveckla ekosystemet för affärsverksamhet 
inom rymdområdet 

Ansvarig och 
intressentgrupper 

Business Finland, företag och forskningsorganisationer 

Åtgärd Utveckla Finland till en verksamhetsmiljö som uppmuntrar företag inom 
rymdområdet, en verksamhetsmiljö där man 

• främjar utvecklingen av ekosystem för företag och 
forskningsorganisationer som är verksamma inom området. 

• ordnar evenemang som sätter fart på innovationsverksamhet och 
stöder deltagande i internationella evenemang. 

• stärker nätverkandet med inhemska och internationella aktörer. 
• erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster 

samt stöder uppstartsföretags deltagande i kuvös-
/acceleratorsverksamhet. 

• informerar om finansieringsmöjligheter och stöd vid ansökan. 
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Bilagor 
Lista över använda förkortningar 

ADS-B Automatic Dependence Surveillance-Broadcast 
APV Approach with Vertical Guidance 
ATO Automatic Train Operation 
CAS Commercial Authentication Service 
CEPT The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 
C-ITS Cooperative Intelligent Transport Systems and Services 
DGNSS Differential GNSS 
EASA European Union Aviation Safety Agency 
EDAS EGNOS Data Access Service 
EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 
ERA European Union Agency for Railways 
ERTMS European Rail Traffic Management System 
ESA European space agency 
ESSP European Satellite Services Provider 
ETCS European Train Control System 
EU Europeiska unionen 
EUSPA European Union Agency for the Space Programme 
FOC full operational capability 
GANP Global Air Navigation Plan 
GCC Galileo Control Centre 
GCS Ground Control Segment 
GLONASS GLObal NAvigation Satellite System 
GMS Ground Mission Segment 
GNSS Global Navigation Satellite System 
GOFREP Gulf of Finland Reporting 
GOVSATCOM the European Union governmental satellite communications 
GPS Global Positioning System 
GRC Galileo Reference Centre 
GRSP Geodetic Reference Service Provider 
GSA European GNSS agency 
GSC European GNSS Service Centre 
GSMC Galileo Security Monitoring Centre 
GSS Galileo Sensor Stations 
HAS High Accuracy Service 
IALA International association of marine aids to navigation and lighthouse authorities 
ICAO International Civil Aviation Organization 
IEC International Electrotechnical Commission 
ILS Integrated Logistics Centre 
IMO International Maritime Organisation 
IOC initial operational capability 
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IoT Internet of things 
IRNSS Indian Regional Navigational Satellite System 
ITS Intelligent Transport Systems and Services 
ITU International Telecommunication Union 
KM Kommunikationsministeriet 
LEO low earth orbit 
LMV Lantmäteriverket 
LPV Localizer Performance with Vertical guidance 
NRTK Network Real Time Kinematic 
NTP Network Time Protocol 
OS Open Service 
OS-NMA Open Service Navigation Message Authentication 
PBN Performance Based Navigation 
PPP Precise Point Positioning 
PRS Public Regulated Service 
QZSS Quasi-Zenith Satellite System 
RIMS Ranging Integrity Monitoring Station 
RLS return link service 
RTK Real Time Kinematic 
SAR Search and Rescue 
SBAS Satellite Based Augmentation System 
SESAR JU Single European Sky ATM Research Joint Undertaking 
SoL Safety of life 
T-RAIM Time Receiver Autonomous Integrity Monitoring 
TTC Telemetry, Tracking & Control 
ULS Galileo Uplink Station 
UTC Coordinated Universal Time 
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