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SAR OCH InSAR

• SAR = Synthetic Aperture Radar

• InSAR = Interferometric Synthetic Aperture Radar



SAR

• Aktivt satellitbaserat radarsystem

• Utsända radarsignaler reflekteras av 
ytor och objekt på jordytan

• Oberoende av moln, dis, rök och 
mörker

• Vegetation och snö är begränsande 
faktorer



INSAR

• Teknik som använder 
radarbilder från SAR

• Minst två radarbilder över 
samma område tagna vid 
olika tillfällen analyseras

• Eventuella skillnader i 
avstånd från satellit till 
mark vid de olika tillfällena 
plottas i interferogram

LOS

Garthwait et al. (2015)



TJÄNSTER BASERADE PÅ INSAR 

• Med InSAR kan relativa rörelser och deformationer av markytan på 
millimeternivå för stora mängder punkter skattas

• Punkterna utgörs av markpunkter, byggnader och andra objekt som 
reflekterar radarsignalerna tillbaka till satelliten

• Med tjänster baserade på InSAR-teknik är det lätt att hitta områden 
med misstänkta sättningar eller andra markrörelser och även att få 
fram tidsserier som visar hur rörelserna sett ut över tid

• Det går även att studera geodynamiska rörelser

• Det går även att kontrollera geodetisk infrastruktur
• Referenssystem, fasta referensstationer för GNSS, mareografer, höjdpunkter 

och tyngdkraftsmätta punkter



COPERNICUS SENTINEL-SATELLITER

• Sju plattformar med olika förmågor
• Radar

• Optiskt

• Land

• Atmosfär

• Marint



SENTINEL 1A OCH SENTINEL 1B

• C-bandsradar

• Återbesökstid på 12 dagar (6)

• Överlapp på höga breddgrader ger 
tätare datainsamling



SENTINEL 1



BESTÄNDIGA (”PERSISTENT”) REFLEKTERANDE YTOR

• Det behövs beständiga (”persistent”) ytor som är tydliga och som 
kan reflektera radarsignalerna i alla bilder

• Ger möjlighet att monitorera tekniken och knyta den till geodetiska 
referenssystem

• Ytorna kan i varje fall i stadsmiljö var naturliga ytor

• Behöver kompletteras med artificiella ytor

• De artificiella ytorna utgörs av uppsatta och inmätta s.k. 
kubhörnsreflektorer



LANTMÄTERIET ETABLERAR KUBHÖRNSREFLEKTORER 

• Både passiva och aktiva (transpondrar)

• I anslutning till andra stationer som Swepos-stationer



LANTMÄTERIET ETABLERAR KUBHÖRNSREFLEKTORER 



RIKSTÄCKANDE SVENSK MARKRÖRELSETJÄNST 

BASERAD PÅ InSAR

• Finns på https://insar.rymdstyrelsen.se
• Projekt 15 oktober 2020–31 december 2022

• Projektet finansierat av Rymdstyrelsen och Trafikverket

• Relativa rörelser och deformationer av markytan på 
millimeternivå för cirka 1,5 miljarder markpunkter över hela 
Sverige

• Misstänkta sättningar eller andra markrörelser och även 
tidsserier som visar hur rörelserna sett ut de senaste sex åren

https://insar.rymdstyrelsen.se/


HTTPS://INSAR.RYMDSTYRELSEN.SE

https://insar.rymdstyrelsen.se/


FRÅGOR?

Tack för uppmärksamheten!

Svensk markrörelsetjänst – baserad på InSAR-teknik

Dan Norin

MätKart22, Halmstad, 18–20 maj 2022



WEBBPLATS www.lantmateriet.se

LINKEDIN www.linkedin.com/company/lantmateriet

FACEBOOK www.facebook.com/lantmateriet

INSTAGRAM www.instagram.com/lantmateriet

KONTAKT kundcenter@lm.se

TELEFON 0771-63 63 63
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