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Abstract  

In this thesis, the differences between image matching with a overlap of 60 % 

and 80 % in the production of surface models are investigated. The aim of the 

research is to give recommendation whether to increase the overlap to 80 % 

in the production of surface models.  

Tests on uncertainties for surface models from Lantmäteriet were conducted 

by comparison with the National elevation model (NH) and its control points 

as a reference data. The completeness for each overlap was compared by 

calculating number of points. These tests were conducted in 2,5 km large 

squares scattered along the east coast of Sweden. There were also tests 

conducted in sub blocks based on land type. Visual differences between the 

surface models with different overlap rates were investigated with focus on 

trees, churches and other buildings. Almost all tests were performed in the 

software CloudCompare. Finally, the impact of increased coverage on the 

work process was investigated through interviews and calculations of time and 

storage space. 

The results showed that the deviations between the surface models with a 

overlap of 60 % and 80 % were not statistically significant. The completeness 

of the surface models was increased with 10 % on the average with a overlap 

rate of 80 %. In areas containing large and dense objects, e.g. forests and 

urban areas, the percentage increase was larger than in other areas. With a 

overlap of 80 %, the surface models were able to get more details such as 

steeples and sides of objects than with overlap of 60 %. 

The work process was mostly influenced by the increased storage cost because 

of the increasing amount of images, this would cost over 600 000 SEK each 

year. The increased time costs also affected the workflow but not as much due 

to automated data processing that did not increase the working hours for the 

employees. The working hours were expected to increase by about 400 hours. 

The conclusion from this study is that there is no reason to increase the 

overlap from 60 % to 80 % in areas similar to Sweden's land use types in the 

north. No major improvements in quality were found that are worth the large 

increase of the storage cost. 

Keywords: Image matching, overlap, surface model, National elevation model 
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Sammanfattning 

I det här examensarbetet undersöks skillnaderna mellan matchning av 

flygbilder med 60 % och 80 % övertäckning vid framställning av ytmodeller. 

Målet med studien är att kunna ge rekommendationer för om man ska öka 

övertäckningsgraden till 80 % vid framställning av ytmodeller. 

Tester på lägesavvikelser genomfördes på Lantmäteriets ytmodeller med den 

nationella höjdmodellen (NH) och dess planstöd som referensyta. 

Fullständigheten för båda övertäckningarna jämfördes genom att beräkna 

punktmängder. Dessa tester genomfördes i hela 2,5 km-rutor spridda över en 

del av Sveriges östkust. Tester genomfördes även i delområden utvalda utifrån 

marktyp. Visuella skillnader mellan ytmodellerna med olika övertäckningar 

undersöktes. Det fokuserades då på distinkta objekt som kyrkor, hus och träd. 

Alla tester genomfördes till största delen i programvaran CloudCompare. 

Slutligen undersöktes den ökade övertäckningens påverkan på arbetsprocessen 

genom intervjuer samt tid- och lagringsberäkningar. 

Resultatet av testerna visade att skillnaderna i lägesavvikelse inte var statistiskt 

signifikanta. Fullständigheten för ytmodellerna ökade med ca 10 % med 80 % 

övertäckning. Vid områden med stora och täta objekt, t.ex. skog och 

stadsområden var den procentuella ökningen större och vid öppna ytor väldigt 

liten. Med 80 % övertäckning lyckades ytmodellen få med detaljer som 

kyrktorn och sidor på objekt. Med 60 % övertäckning matchades det inte alls 

lika bra. 

Det som påverkade arbetsprocessen mest var den ökade lagringskostnaden på 

över en halv miljon kr/år. De ökade tidskostnaderna påverkade också men 

inte lika mycket då det mest var automatiska datorbearbetningar som inte 

ökade själva arbetstiden för de anställda. Arbetstiden förväntades öka med ca 

400 timmar för en säsong. 

I nuläget finns det inte någon anledning till att öka övertäckningsgraden från 

60 % till 80 % vid områden som liknar Sveriges naturtyp. Inga större eller 

viktiga kvalitetsförbättringar kunde hittas som är värt den stora ökningen av 

lagringskostnader. 

Nyckelord: Bildmatchning, övertäckning, ytmodell, Nationella höjdmodellen 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Med digitalisering har matchning av flygbilder blivit bättre och stabilare, medan 

övergången från 2D till 3D har varit trög. En digital höjdmodell har varit önskvärd 

från många intressenter. Den främsta metoden för att möjliggöra detta har varit 

genom flygburen laserskanning (LiDAR). Sedan några år tillbaka har dock 

utvecklingen av matchningsalgoritmer gjort att framställning av ytmodeller genom 

automatisk bildmatchning är möjlig (Haala, 2011). Fördelar med automatisk 

matchning av flygbilder jämfört med LiDAR är bland annat tillgängligheten av data 

till en lägre kostnad. Flygfotografering kan exempelvis genomföras på högre 

flyghöjder och med en större hastighet (Leberl et al., 2010). 

Utvecklingen av bildmatchning har lett till att man har kunnat börja skapa 

ytmodeller till en lägre kostnad. Det är en 2,5-dimensionell modell för en viss del av 

den geografiska ytan av jorden. Det vill säga ett lager med höjdsatta punkter där 

varje position i plan endast kan ha ett höjdvärde. Till skillnad från en terrängmodell 

visar ytmodellen allt som finns på marken; hus, skog och annan vegetation 

(Lantmäteriet, 2016a). 

En ytmodell med en god kvalitet kan användas inom många olika områden. Exempel 

på dessa kan vara inom segmentering av skog och uppskattning av krontäckning 

(Granholm, 2016). Den kan även användas som en kartprodukt, som underlag för 

förändringsdetektering och som hjälp för att klassa och höjdsätta annan data 

(Lantmäteriet, 2014). Den kan dessutom användas för att beräkna skogstillväxt, 

hitta förändringar eller mäta hur gasutsläpp färdas (Lantmäteriet, 2016). Det finns 

alltså ett stort intresse för en utveckling ytmodeller till en lägre kostnad. 

Den statliga myndigheten Lantmäteriet har nyligen framställt ytmodeller med hjälp 

av matchade flygbilder (Lantmäteriet, 2016). Det unika med deras bildmatchning är 

den högre flyghöjden och den annorlunda naturtypen jämfört med den 

centraleuropeiska naturtypen som de flesta andra tester är gjorda från (Lantmäteriet, 

2013b). Flygbilderna är tagna med 60 % övertäckning mellan bilder och 25 % 

mellan stråk. 

Automatisk bildmatchning befinner sig i ett tidigt utvecklingstadie och många tester 

behöver göras för att det ska bli en säker metod till de användningsområden som 

benämns i detta avsnitt. Undersökningar har visat att en övertäckning på 80 % 

mellan bilderna kan förbättra lägesosäkerheten i bildmatchningen. Dock behövs det 

fler tester under olika omständigheter för att kunna gå vidare i utvecklingen av 

ytmodeller skapade med bildmatchning.  
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1.2 Syfte 

Detta examensarbete har genomförts i syfte att undersöka de skillnader som blir 

mellan matchning av flygbilder med 60 % och 80 % övertäckning vid framställning 

av ytmodeller. Flera liknande tester har utförts tidigare. Dock är syftet med detta 

examensarbete att bidra till kunskap om hur olika övertäckningsgrader påverkar 

resultatet vid en annan flyghöjd och naturtyp än hos de flesta andra tester som har 

utförts. 

Examensarbetet kommer även att fokusera på andra områden som lägesavvikelser i 

plan istället för i höjd som det redan finns flera tester för. Studien skiljer sig även 

genom att fokusera på hur den ökade övertäckningen påverkar själva 

arbetsprocessen, inte bara kvaliteten på resultaten. 

Målet med forskningen är att kunna ge rekommendationer för om det är värt 

ekonomiskt att öka övertäckningsgraden till 80 % vid matchning av flygbilder. Målet 

har sedan specificerats i fyra forskningsfrågor. 

1.2.1 Forskningsfrågor 

1. Vad är lägesavvikelsen i plan och höjd för ytmodeller med 60 % respektive 

80 % övertäckning om den nationella höjdmodellen (NH) samt dess planstöd 

fungerar som referensdata?  

2. Vilken skillnad i kvalitet kan fås av att gå över till 80 % istället för 60 % 

övertäckning när det gäller fullständighet? 

3. Vilka visuella skillnader finns mellan ytmodeller med 60 % och 80 % 

övertäckning?  

4. Hur påverkas arbetsprocessen och de medförande kostnaderna av att gå från 

60 % till 80 % övertäckning? 
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2 Teoriavsnitt 

2.1 Tidigare undersökningar  

Tester har genomförts där man har använt bilder tagna med 80 % övertäckning 

inom stråken samt bilder tagna med 60 % övertäckning inom stråken. De tester som 

har genomförts med flygbilder tagna på en hög flyghöjd och över en naturtyp 

liknande Sverige har inte märkt någon förbättring i höjd gällande att förbättra 

kvaliteten på skogsområden av en ytmodell (Bohlin et al., 2012).  

Haala (2014) har i ett annat test visat att en lägre flyghöjd och med en naturtyp 

typiskt för centrala Europa förbättrar ytmodellen i höjd. Som referensdata har 

flygburen laserdata ansetts vara mest passande. Dock har punkttätheten i laserdatat 

varit lägre än för ytmodellen så man har som referensyta istället valt att använda en 

ytmodell baserad på medianvärden från resultatet för olika ytmodeller i testet. 

I ett test som Haala (2009) har genomfört har lägesosäkerheten i höjd med olika 

kameror för ytmodeller med 60 % respektive 80 % övertäckning kontrollerats mot 

referenspunkter mätta med LiDAR. Ytmodellerna med 80 % hade en GSD (ground 

sample distance) på 0,08 m medan ytmodellerna med 60 % hade en GSD på 0,2 m. 

Ytmodellerna med 80 % övertäckning hade med vissa kameror mer än tre gånger så 

låg lägesosäkerhet än de med 60 %. Med 80 % övertäckning och en GSD på 0,08 m 

skilde sig kamerornas resultat väldigt lite medan med 60 % och en GSD på 0,2 m 

skilde sig resultaten åt mycket. 

Haala (2011) har genomfört en undersökning om vilka områdstyper som det är 

problematiskt att matcha i. Områden som det kan vara problematiskt att matcha är 

enligt figur 1: Områden med låg textur (gul), varierande skuggor på grund av 

ljusförändringar (lila), återkommande mönster (röd och grön), vegetation med 

varierande skepnad i olika bilder (orange) och små strukturer som bilar (blå). 
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  Figur 1. Problematiska regioner vid matchning av flygbilder (Haala, 2011). 

Haala (2014) har genomfört ett test för en stadsmiljö och en landsbygdsmiljö i 

Tyskland för att se vad det finns för problem vid matchning av flygbilder. 

Flygbilderna var tagna på 2900 meters höjd. En lägre höjd än för de flygbilder som 

kommer att användas under examensarbetet. Stadsmiljöns flygbilder var tagna med 

80 % övertäckning inom och mellan stråk medan landsbygdsmiljöns flygbilder var 

tagna med 60 % övertäckning inom och mellan stråk. Bilderna testades sedan av 

flera aktörer i olika program.  

I välbelysta områden, som t.ex. ett stenbrott, var det små skillnader mellan de olika 

aktörernas ytmodeller. I skuggiga områden och i områden med regelbundna 

mönster, som t.ex. vingårdars rader med vindruvsodlingar, var dock skillnaderna 

större. Det sistnämnda kan bero på att radavståndet var ungefär detsamma som 

GSD. Trädens skuggor samt vattenytor gav stora skillnader mellan ytmodellerna. 

För stadsmiljön var det stora skillnader mellan aktörernas modeller vid olika små 

detaljer och byggnaders fasader. 

Ocklusion är ett problem som kan inträffa vid skillnader i perspektiv (McGlone och 

Lee, 2013). Med ocklusion menas att ett objekt inte är synligt i bilden då ett annat 

objekt blockerar sikten från kameran (Granholm, 2016). Detta är vanligt 

förekommande vid skogsområden (Haala, 2009; St-Onge et al., 2015). 
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2.2 Allmän teori 

2.2.1 Framställning av ytmodell – Hela processen 

Enligt R. Kulla (personlig kommunikation, 5 april 2017) börjar framställningen av 

en ytmodell på Lantmäteriet med att ett flygplan med en kamera tar bilder över ett 

område i parallella stråk. Bilderna lagras som rådata på hårddiskar i flygplanet. Nere 

på marken överförs sedan rådatat till en dator och bearbetas till ett mellanformat 

som kallas Level 2.   

A. Englund (personlig kommunikation, 5 april 2017) berättar om att det genomförs 

en radiometrisk tonutjämning av bilderna i mellanformatet. Det betyder att 

bildernas färgbalanser jämnas ut till en enhetlig färgbalans över hela flygområdet. 

Bilderna bearbetas sedan från mellanformatet till TIF-bilder. Det sista steget innan 

bilderna kan börja användas är retuscheringen där eventuella hemligheter som inte 

får synas på bilderna tas bort.  

O. Norberg (personlig kommunikation, 12 maj 2017) påpekar att om man ska göra 

en ytmodell av bilderna måste man först utföra en blocktriangulering av hela 

området som det ska göras ytmodell av. Det innebär att alla bilder sätts på plats 

relativt varandra och positionerade i ett geodetiskt referenssytem. Det görs i en 

delvis automatisk och delvis manuell process.  

S. Sundell (personlig kommunikation, 10 april, 2017) berättar om att de 

resulterande bilderna till slut matchas ihop och skapar en ytmodell i form utav ett 

punktmoln. H. Ågren (personlig kommunikation, 25 april, 2017) tillägger att TIF-

bilderna och ytmodellernas laz-filer till sist lagras på stora servrar. 

2.2.2 Matchning av flygbilder 

För att matcha ihop två flygbilder måste det enligt Lantmäteriet (2014) finnas 

likheter mellan de bilder som ska sättas ihop. För varje likhet i bilderna görs en 

mätning i form av en punkt och när tillräckligt med likheter har mätts, så bildas det 

ett punktmoln i 2,5 dimensioner. Eftersom att det finns många punkter i molnet så 

finns det risk att flera punkter inte är korrekta. Därför plockas felaktiga punkter bort 

så att ytan som senare ska skapas av punkterna blir mer korrekt. När ytan har skapats 

kan man lägga in texturerna från flygbilderna och då har man en färdig ytmodell. 

Det finns flera matchningsmetoder för bildmatchning. De flesta letar reda på 

detaljer eller speciella egenskaper i bilderna och matchar sedan fram punkter med 

hjälp av dessa likheter (Lantmäteriet, 2014). I en annan matchningsmetod så 

matchar man bilderna i varje pixel. Det resulterar i fler punkter i molnet men 

kräver större datorresurser (Haala, 2014).  
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2.2.3 Semi-global matching 

Nu när kraftfullare datorer har utvecklats så har en ny metod möjliggjorts för att 

genom matchning av flygbilder kunna skapa ytmodeller. Metoden kallas Semi-global 

matching och är en effektiviserad form av metoden Global matching (Haala, 2014).  

Enligt Hirschmüller (2011) matchar Global matching en punkt per pixel. Det ger 

dock en enorm komplexitet som delvis förenklas genom att släta ut ytan lite. Alla 

pixlar över hela bilden kopplas till varandra och gör algoritmen till en global 

funktion. Till slut får man fram den mest minimala globala kostnaden över bilden, 

alltså den mest effektiva lösningen för matchningen. 

Semi-Global Matching effektiviserar metoden genom att kombinera globala och 

lokala stereometoder och ger därmed snabbare och mer exakta matchningar 

(Hirschmüller, 2011). Haala (2014) och Granholm (2016) är några av de som står 

för den senaste forskningen inom matchning av flygbilder och har båda använt denna 

metod till sina tester med lyckade resultat. 

2.2.4 80/60% övertäckning 

Med rätt matchningsmetod och mycket data att arbeta med är det lättare att få ett 

bra och detaljerat punktmoln med låg lägesosäkerhet. Ju fler bilder som finns vid 

bildmatchningen desto mer data finns det att arbeta med (Haala, 2011). 

Inom fotogrammetrin har man traditionellt flygit med 60 % övertäckning mellan 

bilderna. Detta för att balansera den ökade kostnaden som fler bilder medför med 

att alla punkter i bilderna ska finnas i ett stereobildpar (Haala, 2011). Enligt Leberl 

et al. (2010) är den ökade kostnaden som blir av att ta fler bilder försumbar idag då 

fotogrammetrin har digitaliserats. 

Haala (2011) berättar att man traditionellt har flugit med 20 % övertäckning. Även 

det för att få en tillräcklig geometri på blocket. Till skillnad från övertäckningen 

inom stråket så medför en större övertäckning mellan stråken en större kostnad vid 

flygningen då man måste flyga fler stråk. 

Genom att öka övertäckningen till 80 % inom stråk och 60 % mellan stråk får man 

10 bilder som innehåller samma punkt jämfört med två bilder per punkt som ett 

stereobildpar gör (Haala, 2011). Den ökade övertäckningen leder till ett mycket 

tätare punktmoln med större möjlighet att eliminera fel i punktmolnen. 

Lägesosäkerheten i ytmodellen blir i det fallet lägre (Nurminen et al., 2013, St 

Onge et al., 2015). 
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3 Data och Metod 

3.1 Data 

Examensarbetet genomfördes på bild- och höjdavdelningen på Lantmäteriet i Gävle 

med Lantmäteriets utrustning och data över två områden i Sverige. Det var 

kustområdena T2 och S2 (figur 2). 

 

Figur 2. Områdena T2 och S2 inom de blå linjerna. 

3.1.1 Flygbilder 

Ytmodellerna som användes är matchade från flygbilder tagna under sommaren 

2015. Bilder över T2 togs under maj-juli och bilderna över S2 togs under juli-

augusti. Bilderna togs på 3700 meters flyghöjd. Kameran som användes var en 

digital kamera som heter UCE (UltraCam Eagle). Flygbilderna var tagna med 80 % 

övertäckning mellan varje bild i stråket i vissa delar av områdena och resten av 

bilderna i området med 60 %. Mellan stråken var övertäckningen 20-30 % som 

tradionellt har använts. Ingen ökad övertäckning mellan stråk valdes då det ger en 

betydligt ökad kostnad. Upplösningen på flygbilderna över området var 0,25 m. 

Enligt Lantmäteriet (2013b) förväntas lägesosäkerheten för bilderna efter 

blocktriangulering vara lägre än 0,25 m i plan och lägre än 0,35 m i höjd. 
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3.1.2 Nationella höjdmodellen - NH 

Ytterligare data som användes var NH:s data över områdena i figur 2. Lantmäteriet 

har samlat in höjdata med laserskanning från flygplan. Medelfelet för hela 

höjdmodellen på öppna och plana hårdgjorda ytor är ca 0,25 m i plan och ca 0,05 m 

i höjd. Mellan angränsande stråk är medelfelet ca 0,1 m i höjd (Lantmäteriet, 

2016b). I det valda områdets metadata står det att området skannades av 

Lantmäteriet i maj år 2012 och har i genomsnitt en osäkerhet på 0,3 m i plan och ca 

0,06 m i höjd.  

Istället för de markklassificierade laserpunkterna i NH har det i examensarbetet 

använts oklassificerade punktmoln i form av ytmodeller. Lantmäteriet (2016b) 

berättar att den genomsnittliga punkttätheten för punktmolnet är två meter. NH är 

uppdelad i 2,5 x 2,5 km-rutor och varje ruta har en beteckning utifrån rutans 

koordinater.  

3.1.3 Ytmodeller 

Det data som examensarbetet utfördes på och som testades mot NH och dess 

planstöd var två ytmodeller med 60 % respektive 80 % övertäckning mellan 

bilderna. Det valdes att inte bildmatcha mellan stråken vid framställningen av 

ytmodellerna. Detta för att undvika variationer i skuggor samt årstider. Ytmodeller 

från bilder med 60 % övertäckning är en produkt som lanserades av Lantmäteriet 

(2016a) i oktober 2016 medan ytmodellerna från bilder med 80 % övertäckning 

framställdes för detta examensarbete.  

Den programvara som användes för att matcha ihop flygbilderna till ytmodeller var 

Sure 1.3. Programmet valdes eftersom att det för närvarande används på 

Lantmäteriet för matchning av flygbilder. Matchningsmetoden som används av 

programmet Sure är Semi-global matching (Lantmäteriet, 2014). Semi-Global 

matching verkar vara den mest lämpliga metoden för tillfället att göra matchningen 

med. Detta då metoden ger bäst resultat genom bra kvalitet och hög prestanda. 

Lantmäteriet (2016a) berättar att ytmodellerna som användes i examensarbetet 

består av oklassificerade punkter i 2,5D  och har framställts i IR (infraröd färg). 

Ytmodellerna är indelade i samma 2,5 x 2,5 km-rutor som NH. Medelfelet i 

ytmodellerna förväntas vara 0,4 m i höjd och 0,25 i plan vid det valda området. På 

grund av att det vid matchningen ibland inte hittas gemensamma bildpunkter så finns 

det hål i vissa delar av ytmodellerna. Punktmolnet har i det valda området glesats ut 

genom omsampling till ett grid med en halvmeter mellan punkterna. Det gjordes 

genom att ta medianhöjden för de närliggande punkterna till varje ny punkt. 

Punkter som avviker mycket från NH har tagits bort. 
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Lantmäteriet (2016a) berättar att det vid jämförelser mellan ytmodellerna och NH-

modellen har synts oregelbundna randiga mönster, skarvar och höjdsprång mellan 

stereomodeller och mellan flygstråk. Orsaken till dessa mönster i höjdskillnaderna 

beror på bildmatchningen, bildorienteringen, bakomliggande modeller samt även 

kalibreringar. Ytmodellerna med 60 % övertäckning har haft svårt att matcha 

korrekta punkter inom problematiska regioner. Vid vatten som är ett av 

problemområdena väljer programmet i vissa fall att inte ta med öar när den har svårt 

att matcha vattnet runt omkring.  

Flygbilderna togs inte med 80 % övertäckning över hela området. I figur 3 kan man 

se var i modellen det fanns 80 % övertäckning tillgängligt. För ytmodellerna med 60 

% övertäckning togs det bort varannan bild inför blocktrianguleringen i de områden 

där 80 % var tillgängligt. Därmed fick man i de grå områdena i figur 3 tillgång till 

ytmodeller med både 60 % och 80 % övertäckning. Dessa ytmodeller testades och 

jämfördes mellan varandra och mot NH och dess planstöd. 

 

 

Figur 3. De gråa rutorna motsvarar området med 80 % övertäckning.  
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3.2 Metod 

3.2.1 Lägesavvikelsen för olika ytmodeller 

En viktig kvalitetsfaktor när det gäller att jämföra skillnader mellan två ytmodeller 

är lägesavvikelsen för respektive ytmodell, alltså hur stor avvikelse det är mellan 

ytmodellernas punkter. För att bestämma lägesavvikelsen behövs ett referensdata 

som speglar verkligheten och som ytmodellerna jämförs mot. NH var den 

referensyta som fanns tillgänglig inför detta examensarbete över aktuellt område. 

Det fanns också planstöd till NH som skulle fungera som kompletterande 

referensdata i plan. Lägesavvikelsen för de två ytmodellerna med 80 % respektive 

60 % övertäckning kontrollerades i plan och höjd mot NH och dess planstöd. 

Granholm (2016) och Haala (2009) har använt laserskannat referensdata i sina 

forskningsarbeten. 

3.2.1.1 Nationella höjdmodellen som referensyta 

Oklassificerad data hämtades ur NH där det fanns planstöd. Datat gjordes sedan om 

till ytmodeller i programvaran FME som tog bort alla punkter förutom de punkter 

som utgjorde varje laserpuls första träff. För 10 st 2,5 km-rutor som har ytmodeller 

med både 80 % och 60 % övertäckning, genomfördes det sedan tester. 

Ytmodellerna med 80 % respektive 60 % övertäckning samt NH-modellen laddades 

in i programvaran CloudCompare.  

I programmet användes funktionen Cloud-cloud distances för att beräkna 

avvikelserna för ytmodellerna med respektive övertäckning mot NH. Funktionen 

söker för varje punkt i ytmodellerna upp den närmsta punkten i referensmodellen 

NH och beräknar avvikelsen (Danielgm, 2015). 

Då NH som var referensyta hade färre punkter än ytmodellerna användes en lokal 

modell till beräkningarna. Modellen skapades matematiskt av programmet utifrån 

den tidigare nämnda närmsta punkten samt dess närliggande grannar. Istället för att 

beräkna avvikelsen från den närmsta punkten beräknades avvikelsen från den 

skapade modellen. Något som är statistiskt mer noggrant och som påverkas mindre 

av låg punkttäthet i referensdatat (Danielgm, 2015).  

Den lokala modell som valdes till testerna var 2D1/2 Delaunay triangulation då den 

gav de mest trovärdiga resultaten. Den modellen skulle enligt programmets manual 

även visa skarpa kanter i ytmodellerna bättre (Danielgm, 2015). Hur många 

grannpunkter som den lokala modellen skulle utgå ifrån valdes genom att använda 

förinställningarna i programmet. Detta då tid saknades till att testa olika alternativ.  
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Danielgm (2015) berättar att det i programvaran finns möjlighet att göra om de två 

punktmolnen till globala TIN-modeller och på det sättet kunna använda funktionen 

Cloud-mesh distances. Detta skulle teoretiskt ge de mest sanna resultaten. Metoden 

valdes dock bort då det inte gick att få separata avvikelser i plan och höjd. Bara en 

sammanlagd avvikelse i 3D.  

Det valdes att bara göra beräkningar på de punkter som låg inom en meters 

avvikelse från referensytan. Detta då enstaka större skillnader mellan avvikelser 

skulle påverka resultatet för mycket. T.ex. om det fanns vatten inom det område 

som testades, något som är mycket problematiskt att matcha. Med funktionen 

Cloud-cloud distances beräknades avvikelser i E-led (öst-västlig riktning), N-led 

(nord-sydlig riktning) samt H-led (höjd). Beräkningarna resulterade i ett 

medelvärde av alla punkters avvikelser från referensdatat för varje riktning samt 

deras standardosäkerheter (standardavvikelser). 

Det genomfördes även tester på delområden och dessa var tre skogsområden, sex 

åkrar, fyra villaområden samt ett stadsområde då det bara fanns det området 

tillgängligt med NH-data. Det varierande antalet för varje delområde berodde på 

svårigheter i att hitta distinkta ytor samt tidsbrist. Områdena klipptes ut med 

funktionen Segment i CloudCompare ur ytmodellerna med 60 % och 80 % 

övertäckning samt ur NH-modellen.  

Testerna genomfördes sedan på liknande sätt som ovan. Skillnaden var att alla 

punkter inom området togs med i beräkningarna, även punkter med en avvikelse på 

över en meter från referensdatat. Eftersom det då fanns mindre risk för avvikande 

punkter i det begränsade området. 

Differensen mellan övertäckningarnas avvikelser mot NH i E-led, N-led och H-led 

för varje testområde räknades fram. Medelvärdet av differenserna för varje område 

och riktning räknades ut. Det gjordes ett signifikanstest med 95 % konfidensnivå för 

avvikelserna mellan ytmodellerna och NH för varje övertäckning samt för 

avvikelserna mellan ytmodellerna med 60 % och 80 % övertäckning. Det 

förstnämnda utfördes genom att ta varje avvikelse och dividera med dess 

standardosäkerhet. Det andra utfördes genom att ta avvikelsen mellan ytmodellernas 

avstånd till NH dividerat med den sammanlagda standardosäkerheten för 

ytmodellernas avvikelser. Eftersom att det var ett normalfördelat signifikanstest på 

95 % konfidensnivå kontrollerades det om kvoterna låg över det kritiska värdet        

Z = 1,96 och om det stämde var avvikelserna statistiskt signifikanta (Lantmäteriet, 

2013a). 
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3.2.1.2 Planstöd som referensyta 

Koordinater för planstöden hämtades från Lantmäteriets stödpunkter. Läget för 

koordinaterna letades upp i programvaran TatukGIS Viewer 4 där man kunde se 

planstödets objekt på en karta. De ytmodeller med varsin övertäckning som fanns 

inom det aktuella området hämtades och laddades in i programvaran Fugro Viewer. 

Då ytmodellernas punkter låg en halvmeter ifrån varandra var det svårt att 

bestämma vilken punkt som skulle representera planstödets objekt i ytmodellen. 

Därför användes Fugro Viewer där man kunde använda muspekaren till att 

bestämma objektets koordinater oberoende om det låg en punkt just där eller inte. 

Koordinaterna för varje objekts läge i ytmodellerna antecknades. Det blev totalt 21 

st koordinatpar för respektive övertäckning. För varje koordinat räknades avvikelsen 

mot planstödets koordinater. Alla avvikelser för N-koordinaterna respektive          

E-koordinaterna summerades ihop för båda övertäckningarna och resulterade i 

medelavvikelser i N- och E-led för ytmodellerna med 60 % respektive 80 % 

övertäckning. Skillnaderna i medelavvikelser mellan övertäckningarna räknades ut. 

3.2.2 Fullständighet mellan ytmodeller  

I ytmodeller kan hål bildas vid de ställen där det inte har lyckats matcha några 

punkter. I examensarbetet genomfördes därför tester där ytmodellernas 

fullständighet jämfördes mellan varandra, något som är en viktig kvalitetsfaktor. Ett 

bra sätt att bestämma fullständigheten för de två ytmodellerna antogs vara att mäta 

den totala punktmängden för de olika ytmodellerna. Trots att ytmodellernas 

punktmoln hade tunnats ut till ett grid med en punkt per halv meter så testades det 

om det blev någon skillnad mellan övertäckningarna. 

Testerna genomfördes i programvaran CloudCompare. Först valdes det ut 20 

stycken 2,5 km-rutor som testerna skulle genomföras i. Ytmodeller med respektive 

övertäckning för varje ruta hämtades. Rutorna valdes ut med hänsyn till att det i 

dessa rutor skulle finnas planstöd inför framtida möjliga tester. Det togs även hänsyn 

till att olika marktyper skulle finnas med i testerna. 

Testerna genomfördes genom att ladda in ytmodellerna med respektive 

övertäckning för en ruta i programvaran som sedan visade den totala mängden 

punkter för varje ytmodell. Då rutornas sidor och ytmodellernas punkttäthet var 

kända kunde den totala möjliga mängden punkter i en ruta fastställas. Den faktiska 

mängden punkter för varje ytmodell antecknades ner för varje ruta som hade valts 

ut. Skillnaden i punktmängd mellan ytmodellerna med 60 % och 80 % övertäckning 

räknades ut för varje ruta och visade vilken ytmodell som hade störst fullständighet.  
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I examensarbetet genomfördes det även tester på hur fullständigheten skiljer sig åt 

mellan olika marktyper med de olika övertäckningarna. Det skulle visa var i 

modellerna som fullständigheten har en större tendens att skilja sig åt mellan olika 

övertäckningar. För varje marktyp valdes det flera områden spridda över olika 

ställen i utgångsdatats område, detta för att få ett tillförlitligt resultat.  

Det valdes sju skogsområden, fem åkrar, fyra industriområden (låga byggnader med 

stora areor samt asfalterade ytor), två fabriksanläggningar (stora byggnader med 

olika former samt asfalterade ytor). Det valdes även fyra villaområden (hus, 

trädgårdar, gator, enstaka träd och buskar), fyra stadsområden (tät bebyggelse i 

städers centrum) samt två vattenområden. 

Testerna förbereddes genom att leta fram områden i ytmodellerna som 

representerade varje marktyp på ett bra sätt. Ytmodeller med respektive 

övertäckning för den 2,5 km-ruta som innehöll ett passande område laddades in i 

programvaran CloudCompare. Verktyget Segment användes för att klippa ut det 

område där marktypen representerades på ett bra sätt. Genom att markera båda 

ytmodellerna klipptes exakt samma område ut för dem. Programmet visade sedan 

mängden punkter i valda områden för respektive ytmodell. Skillnaden mellan 

punktmängderna för de olika övertäckningarna räknades ut för varje marktyp och 

visade då i vilka marktyper som fullständigheten skiljde sig åt mest. 

När de olika områdena klipptes ut användes lite olika tillvägagångsätt. För lite större 

områden som skog klipptes det ut kvadrater med bestämda sidor. För de mindre 

områdena klipptes det istället ut oregelbundna polygoner för att få med så mycket 

som möjligt utan att få med andra marktyper i urklippet. Nackdelen med den 

sistnämnda metoden var att den totala möjliga mängden punkter inte kunde 

fastställas. 

3.2.3 Visuella skillnader mellan ytmodeller 

En ytterligare aspekt som visar kvaliteten på den färdiga slutprodukten är de visuella 

skillnaderna. Hur de olika ytmodellerna ser ut jämfört med varandra kan säga en hel 

del om hur korrekta de kan antas vara. Det är också ett sätt att i detalj kunna se i 

vilka områden i ytmodellerna som det är större skillnader mellan de olika 

övertäckningarna. Om en ytmodell med 80 % övertäckning ser mycket bättre ut 

visuellt är det en ganska viktig faktor vid valet mellan 80 % och 60 % övertäckning.  

Först valdes det ut några 2,5 km-rutor utifrån om det innehöll objekt som tidigare 

forskning visat ska vara problematiska att matcha. Sådana objekt skulle kunna visa de 

största visuella skillnaderna mellan ytmodellerna. Efter att ha studerat områdena i 

detalj så visade det sig att de största skillnaderna syntes vid kyrkor. Kyrkotornen var 

smala och långa med distinkta former. Andra exempel på objekt som skilde sig åt 

mellan övertäckningarna var träd och byggnader på öppna ytor.  
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När detta hade konstaterats listades alla kyrkor inom testområdet som hade distinkta 

former på sina torn och tak. Ytmodeller med respektive övertäckning i rutor som 

kyrkorna låg inom hämtades. De två ytmodellerna med olika övertäckningar 

laddades sedan in i programvaran CloudCompare för varje ruta. Ytmodellerna 

markerades och sedan användes funktionen Segment för att klippa ut endast kyrkan i 

varje ruta. Detta så att inga andra punkter skulle vara i vägen under tiden kyrkan 

studerades visuellt. 

Varje kyrka studerades i profil från olika riktningar och sedan togs det några 

skärmklipp från de synvinklar där skillnaderna mellan övertäckningarna syntes bäst. 

Därefter valdes några områden ut där det fanns distinkta träd och hus belägna på 

öppna ytor som åkrar. Skärmklipp togs sedan från lämpliga vinklar samt ett 

skärmklipp som visade hur skillnaden i fullständighet visuellt påverkar de slutliga 

ytmodellerna i stadsbebyggelse. 

3.2.4 Påverkan på arbetsprocessen 

Det är viktigt att se hur hela processen påverkas vid en förändring av något slag. Om 

man ska börja flyga med 80 % övertäckning istället för 60 % kan man inte bara titta 

på om kvaliteten blir bättre. Man måste även väga eventuella kvalitetsförbättringar 

mot den påverkan som den ökade övertäckningen ger ur ett ekonomiskt och 

tekniskt perspektiv. 

För att få en tydlig inblick i processen bakom framställningen av ytmodellerna 

genomfördes intervjuer med de personer som jobbar med hela processen från 

flygning till färdig ytmodell. En person som representerar en varsin del av processen 

valdes ut för att vara med på en intervju. Processen delades in i flyg, radiometri, 

retuschering, blocktriangulering, framställning av ytmodell samt lagring. Frågor 

som ställdes handlade om hur 80 % övertäckning skulle påverka deras del av 

processen ekonomiskt, tidsmässigt, och rent tekniskt. Intervjuerna genomfördes 

muntligt på bild- och höjdavdelningen på Lantmäteriet i Gävle och svaren 

antecknades under intervjuerna.  

En intervju genomfördes 2017-04-05 med flygfotograferna Rolf Kulla och Håkan 

Nordling angående den påverkan som en ökad övertäckning skulle ge i deras arbete. 

Svaren inkluderade även statistik om processtider för när flygbilderna bearbetas från 

rådata till mellanformat. Statistiken togs fram genom att under intervjun titta på de 

processer som hade utförts i programmet Microsoft Ultramap Job Monitor v3 10.0 

under 2016. 
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En annan intervju genomfördes 2017-04-05 med Agneta Englund som har jobbat 

mycket med radiometri av flygbilder. Under intervjun genomfördes en beräkning av 

processtider för bearbetning av flygbilder från mellanformatet till det färdiga 

formatet. Det gjordes genom att titta på de processer som gjordes under 2016 i 

programmet Microsoft Ultramap Job Monitor v3 10.0. Tre stycken processer med 

olika mängder bilder togs fram och ur det räknades det ut antal sekunder/bild för 

varje process som innehöll 100, 1000 och 2500 bilder.  

Vid intervjun med Agneta Englund kom det fram att retuschering av flygbilderna är 

en del av processen där en ökad övertäckning kan ha en viss påverkan. En intervju 

genomfördes därefter med William Söderman Bergqvist som jobbar med 

retuschering av flygbilder. Intervjun var inte planerad från början så en generell 

fråga ställdes angående den ökade övertäckningens påverkan på retuscheringsdelen 

av processen. Beräkningar av den totala ökningen av arbetstid för retuschering av 

flygbilder med en ökad övertäckning angavs. 

En intervju genomfördes 2017-05-12 med fotogrammetrikern Olle Norberg som 

har jobbat mycket med blocktriangulering. Han svarade på frågor som handlade om 

den ökade övertäckningens påverkan på den delen av processen. Två automatiska 

blocktrianguleringar utfördes sedan i programvaran Application Master v8.0 över 

ett område i ruta H2 (figur 4). En process för varje övertäckning. 

 

Figur 4. Område H2 inom grön linje. Område med 80 % övertäckning inom röd linje. 

En intervju genomfördes 2017-04-10  med Simon Sundell som var en av de som var 

ansvariga för framställningen av de ytmodeller som användes under examensarbetet. 

Han skickade processtider för framställningen av ytmodellerna med olika 

övertäckningar. Slutligen genomfördes en intervju 2017-04-25 med Håkan Ågren 

som jobbar som systemutvecklare. Frågor ställdes angående lagringskostnader och 

vad som lagras på Lantmäteriet. 
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4 Resultat 

4.1 Lägesavvikelser i plan och höjd 

4.1.1 Nationella höjdmodellen som referensyta 

Avvikelserna mellan ytmodellerna med 60 % och 80 % övertäckning visade sig inte 

vara statistiskt signifikanta på 95 % konfidensnivå (tabell 1). Avvikelserna mot NH 

var inte heller statistiskt signifikanta förutom i höjd hos åkrar (tabell 2). För 

fullständiga resultat, se tabell 3-6 i bilaga A.    

Tabell 1. Testvariabler (Z) för signifikanstest av avvikelserna i de olika riktningarna mellan ytmodellerna med 
60 % och 80 % övertäckning. 

 

 

 

Tabell 2. Testvariabler (Z) för signifikanstest av avvikelser mellan ytmodellerna och NH. 60 % övertäckning 
till vänster, 80 % till höger. 

 

Vid en sammanställning av skillnaderna mellan ytmodellernas medelavvikelser mot 

NH kunde man se ett mönster i att skillnaderna i avvikelser mellan 60 % och 80 % 

låg på millimeternivå i plan. I höjd låg medelavvikelsen några centimeter lägre för 

ytmodellerna med 80 % övertäckning (tabell 3). Avvikelserna är dock inte statistiskt 

signifikanta. För fullständiga resultat, se tabell 1 och 2 i bilaga A. 

Tabell 3. Avvikelser mellan avstånd till NH för 60 % och 80 %. Negativa värden betyder att det är en lägre 
medelavvikelse mot NH för 80 % övertäckning jämfört med 60 %. 

 

 ZN ZE ZH 

Hela rutor 0,00 0,00 0,12 

Skog 0,00 0,00 0,06 

Åker 0,01 0,01 0,72 

Villaområde 0,01 0,01 0,09 

Stad 0,01 0,01 0,09 

 ZN ZE ZH  ZN ZE ZH 

Hela rutor 0,05 0,25 0,50  0,05 0,24 0,34 

Skog 0,04 0,07 0,53  0,05 0,07 0,48 

Åker 0,07 0,47 2,84  0,11 0,46 2,81 

Villaområde 0,03 0,18 0,30  0,04 0,18 0,18 

Stad 0,05 0,16 0,19  0,06 0,13 0,04 

 N (m) E (m) H (m) 

Hela 2,5km-rutor 0,00 0,00 -0,05 

Skog 0,00 0,00 -0,06 

Åker 0,00 0,00 -0,08 

Villaområde 0,01 0,00 -0,08 

Stad 0,01 -0,01 -0,09 
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4.1.2 Planstöd som referensyta 

Efter att ha jämfört ytmodellernas koordinater mot flera planstöd visade de testerna 

att lägesavvikelsen minskar med 21 % i plan med 80 % övertäckning jämfört med  

60 %. I E-led var minskningen något större än i N-led (tabell 4). För fullständiga 

resultat, se tabell 1 i bilaga A. 

Tabell 4. Medelavvikelse (m) mot planstöd för ytmodeller med de olika övertäckningar samt den procentuella 
minskningen med 80 % övertäckning. 

 

 

4.2 Fullständighet mellan ytmodeller 

4.2.1 Hela 2,5 km-rutor 

För 10 stycken 2,5 km-rutor spridda över testområdet antecknades den totala 

punktmängden i varje ruta för 60 % och 80 % övertäckning. Fullständiga resultat 

finns i tabell 8 i bilaga C. För rutor där 80 % övertäckning fanns, var den totala 

punktmängden i stort sett komplett i förhållande till det möjliga antalet som var 25 

miljoner punkter. Det saknades mindre än 1 % av det möjliga antalet punkter. I 

tabell 5 kan man se att punktmängden ökar med ca 9 % med 80 % övertäckning 

jämfört med 60 %.  

I tabell 8 i bilaga C syns en tendens i att rutor med olika marktyper skiljer sig åt 

mycket med 60 % övertäckning. Rutor med få öppna ytor och mycket skog har upp 

mot en miljon färre punkter än rutor med mycket öppna ytor. Med 80 % 

övertäckning syns inte detta mönster. 

Tabell 5. Punktmängder i hela 2,5 km-rutor med olika övertäckningar. 

  

 

4.2.2 Delområden 

Tester utfördes även i olika delområden utifrån marktyper för att se om det fanns 

någon skillnad i punktmängd mellan marktyperna. För fullständiga resultat, se tabell 

9 i bilaga C. 

 80% 60% Minskning 

N 0,151 0,185 18% 

E 0,159 0,216 26% 

Radiell avvikelse 0,220 0,280 21% 

Övertäckning 80% 60% 

Medelvärde 24 779 005 22 708 041 

Fullständighet 99,1% 90,8% 
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4.2.2.1 Skog 

Tabell 6 visar att punktmängden i skogsområden ökade med ca 11 % med 80 % 

övertäckning jämfört med 60 %. 

Tabell 6. Punktmängder i genomsnitt för skogsområden samt ökningen i procent med 80 % övertäckning. 

   

 

 

4.2.2.2 Stadsbebyggelse 

Tabell 9 i bilaga C visar att staden Sundsvall i rutan 691_61_7575 inte låg inom 80 

% övertäckning. Staden Söderhamn fick mycket avvikande siffror från de andra 

områdena så den togs inte med i beräkningarna. För de två andra städerna ökade 

punktmängden med ca 12 % med 80 % övertäckning jämfört med 60 % (tabell 7). 

Tabell 7. Punktmängder i genomsnitt för områden med stadsbebyggelse samt ökningen i procent med 80 % 
övertäckning. 

  

 

 

4.2.2.3 Villaområde 

Tabell 8 visar att punktmängden i villaområden ökade med ca 5 % med 80 % 

övertäckning jämfört med 60 %. 

Tabell 8. Punktmängder i genomsnitt för villaområden samt ökningen i procent med 80 % övertäckning. 

 

 

 

4.2.2.4 Industriområde 

Tabell 9 visar att det i industriområden blev en ökning på ca 1 % med 80 % 

övertäckning jämfört med 60 %. 

Tabell 9. Punktmängder i genomsnitt för industriområden samt ökningen i procent med 80 % övertäckning. 

 

 

 

Övertäckning 80% 60% 

Medelvärde 994 611 894 854 

Ökning i procent 11,1%  

Övertäckning 80% 60% 

Medelvärde 1 001 594 896 300 

Ökning i procent 11,7%  

Övertäckning 80% 60% 

Medelvärde 1 174 053 1 122 962 

Ökning i procent 4,5%  

Övertäckning 80% 60% 

Medelvärde 1 122 869 1 114 731 

Ökning i procent 0,7%  
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Tabell 10 visar att det i fabriksområden blev en ökning på 2,6 % med 80 % 

övertäckning jämfört med 60 %. 

Tabell 10. Punktmängder i genomsnitt för fabriksområden samt ökningen i procent med 80 % övertäckning. 

 

 

 

4.2.2.5 Åker 

Skillnaden i punktmängd mellan 80 % och 60 % övertäckning för åkrar var 0 %. 

Alltså ingen skillnad alls (tabell 11). 

Tabell 11. Punktmängder i genomsnitt för åkrar samt ökningen i procent med 80 % övertäckning. 

 

 

 

4.2.2.6 Vatten 

Punktmängden för vattenområden med 80 % övertäckning ökade med ca 220 % 

jämfört med 60 % övertäckning (tabell 12). 

Tabell 12. Punktmängder i genomsnitt för vattenområden samt ökningen i procent med 80 % övertäckning. 

 

 

4.2.3 Sammanställning 

Vid en sammanställning av testerna visade det sig att vatten, skog och 

stadsbebyggelse har de största skillnaderna i punktmängd vid en ökning till 80 % 

övertäckning. Sammanställningen visar ett mönster i att områden med en större och 

tätare mängd objekt tenderade i att ha en större skillnad  i punktmängd mellan 80 % 

och 60 % övertäckning. Områden med få objekt som åkrar och industriområden 

med stora öppna asfalterade ytor tenderade att ha en liten skillnad i punktmängd 

mellan 60 % och 80 %. Undantaget är vattenområden men dessa har i tidigare 

studier visat sig vara svåra att matcha ihop. Med 80 % övertäckning lyckas dessa 

svåra områden ändå matchas ihop bättre än med 60 % (tabell 13). 

Övertäckning 80% 60% 

Medelvärde 1 845 596 1 798 500 

Ökning i procent 2,6%  

Övertäckning 80% 60% 

Medelvärde 1 701 387 1 701 305 

Ökning i procent 0,0%  

Övertäckning 80% 60% 

Medelvärde 16 216 612 5 063 886 

Ökning i procent 220,2%  
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Tabell 13. Sammanställning av ökningen i punktmängd för olika områden. 

4.3 Visuella skillnader 

4.3.1 Kyrkor 

När kyrkor i ytmodeller med 60 % respektive 80 % övertäckning jämfördes mellan 

varandra upptäcktes snabbt att kyrkorna med 80 % fick med formen på ett bättre 

sätt. Huvudbyggnaderna visade inte så stora skillnader utan det var vid kyrkotornen 

som man såg den stora skillnaden. För samtliga kyrkor som jämfördes fattades den 

sista delen av kyrkotornet med 60 % övertäckning (figur 5-9). 60 % övertäckning 

till vänster och 80 % till höger i figurerna. Fler exempel finns i figur 1-5 i bilaga B. 

 

Figur 5. Kyrka avbildad i ruta 684_61_5000. 60 % övertäckning till vänster och 80 % till höger i 
figurerna. 

 

Figur 6. Kyrka avbildad i ruta  690_62_5025. 60 % övertäckning till vänster och 80 % till höger i 
figurerna. 

 

Marktyp Ökning i procent 

Hela rutor 9% 

Skog 11% 

Stad 12% 

Villaområde 5% 

Industriområde 1% 

Fabriksområde 3% 

Åker 0% 

Vatten 220% 

 



 

 
29 

 

Figur 7. Kyrka avbildad i ruta 693_62_7575. 60 % övertäckning till vänster och 80 % till höger i 
figurerna. 

 

Figur 8. Kyrka avbildad i ruta 694_63_7550. 60 % övertäckning till vänster och 80 % till höger i 
figurerna. 

 

Figur 9. Kyrka avbildad i ruta 693_64_7525. 60 % övertäckning till vänster och 80 % till höger i 
figurerna. 

 

Figur 10. Kyrka avbildad i ruta 694_65_7500. 60 % övertäckning till vänster och 80 % till höger i 
figurerna. 
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4.3.2 Träd och hus 

När träd och hus på öppna ytor jämfördes mellan ytmodellerna så fick objekten i 

ytmodellen med 80 % övertäckning en bättre form, som kyrkorna fast inte lika 

tydligt. Istället för de distinkta skillnaderna som syntes för kyrkotornen så fanns 

objektens skillnader i de nedre delarna av objekten. För hus och träd med 60 % 

övertäckning syntes ovansidan på objekten lika bra som med 80 % men sidorna 

syntes inte alls lika bra (figur 11 & 12). Vid enstaka distinkta träd blev resultatet som 

med kyrkotornen. Topparna syntes med 80 % övertäckning men inte med 60 % 

(figur 13). Ett till exempel finns i figur 6 i bilaga B. 

 

Figur 11. Träd och hus avbildade i ruta 684_61_5050. 60 % övertäckning till vänster och 80 % till höger i 
figurerna. 

 

Figur 12. Träd avbildade i ruta 684_61_5050. 60 % övertäckning till vänster och 80 % till höger i 
figurerna. 

 

Figur 13. Träd avbildade i ruta 684_61_5050. 60 % övertäckning till vänster och 80 % till höger i 
figurerna. 

Vid stadsområden med höga hus som står nära varandra försämrades fullständigheten 

då husen skymde delar av marken, så kallad ocklusion som beskrivs i teoriavsnittet 

på sidan 11. Ytmodellen med 80 % övertäckning hade fler bilder som kunde få med 

de gömda områden. Från tester i det tidigare avsnittet visade det sig att 

fullständigheten ökade med 12 % i stadsområden och det syntes tydligt även visuellt 

(figur 14). 
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Figur 14. Del av staden Härnösand avbildad i ruta 694_65_7500. 60 % övertäckning till vänster med 
mörkblåa hål på vänster sida om byggnaderna. 80 % övertäckning till höger. 

4.4 Påverkan på processen och medförande kostnader 

4.4.1 Flygfoto och överföring av data 

R. Kulla och H. Nordling (personlig kommunikation, 5 april 2017) berättade att det 

varken underlättar eller försvårar flygningen och arbetet kring den om man flyger 

med 80 % övertäckning jämfört med 60 %. Bilderna tas bara med kortare 

mellanrum men det påverkar inte själva flygningen.  

Mängden tagna foton ger ingen påverkan på de resulterande flygbilderna men en 

lagring av en större mängd bilder skulle göra att diskarna snabbare blir fulla. De två 

diskarna som finns i flygplanet idag klarar 8 000 bilder på en dag utan problem. 

Under en flygning med 80 % övertäckning skulle det ta ungefär 2000 bilder på en 

dag. Det är långt ifrån 8000 bilder som är gränsen. Det finns även möjlighet att sätta 

in fler diskar om det skulle bli ett problem i framtiden.  

Vid dataöverföringarna så blir det fler bilder att bearbeta med en ökad övertäckning. 

Vid bearbetning av rådatat till Level 2 så är bearbetningstiden för 1000 bilder, ca 6 

timmar vilket motsvarar ca 20 sekunder per bild. Under en flygsäsong med 30 000 

bilder med 60 % övertäckning tar överföringen ca 167 timmar. Med 80 % 

övertäckning skulle det ske en fördubblad tid på grund av en fördubblad mängd 

bilder. Ingen utrustning behöver uppgraderas för att kunna flyga med 80 % 

övertäckning. Det enda som påverkas är diskarna som bilderna ska lagras på. 
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4.4.2 Radiometri 

Enligt A. Englund (personlig kommunikation, 5 april 2017) ger det ingen skillnad i 

hur svårt det blir att utföra radiometrin med 80 % jämfört med 60 % övertäckning 

av flygbilder. Det som ger problem är den ökade tid som en ökad övertäckning och 

därmed ett ökat antal bilder ger. Själva tonutjämningen tar ingen märkbar längre tid 

med fler bilder. Den del av processen som tar tid är när bilderna sedan ska processas 

från mellanformatet till TIF-bilder. 

Vid en titt på olika processer som gjordes under förra året så kunde man se att det i 

genomsnitt tog ca 20 sekunder per bild att processas till TIF-format. Eftersom att 

det är 30 000 bilder som tas på en flygsäsong och det är dubbelt så många bilder med 

80 % övertäckning kommer processen till TIF-bilder ta ungefär 170 timmar extra 

jämfört med 60 % övertäckning. 

Eftersom att det är en automatisk process som programvaran gör själv kan den gå på 

natten. Man kan också ha en process på samtidigt som man börjar på ett nytt område 

med andra bilder. Det innebär att det inte behövs fler datorer med en större 

övertäckning av flygbilder. De datorer och den programvara som finns idag på 

Lantmäteriet klarar av fler bilder som det ser ut idag.  Fler bilder innebär inte att 

datorn får arbeta mer utan att den får jobba under en längre tid som tidigare nämnts. 

Ingen skillnad i kvalitet har hittats på de resulterande bilderna med 60 % och 80 % 

övertäckning. 

4.4.3 Retuschering av flygbilder 

Enligt W. Söderman Bergqvist (personlig kommunikation, 5 april 2017) så behöver 

ingen utrustning uppgraderas med en ökad övertäckning men en viss längre tid 

kommer det att ta vid retuschering av fler bilder. Det antas ta 25 % längre tid att 

retuschera flygbilder med 80 % övertäckning jämfört med 60 %. Under 2015 och 

2016 tog det 1612 timmar i genomsnitt att retuschera flygbilderna för en flygsäsong. 

Det betyder att det skulle ta ca 400 timmar längre att retuschera flygbilder med 80 

% övertäckning. 

4.4.4 Blocktriangulering 

O. Norberg (personlig kommunikation, 12 maj 2017) berättar att det som tar lång 

tid vid en blocktriangulering är den automatiska bearbetningen (Automatic tie point 

extraction with adjustment of block). Med 80 % övertäckning blir det bättre 

matchning vid den automatiska processen och det gör att det inte behöver sättas ut 

lika många manuella konnektionspunkter. Bildöverföringar och framställning av 

bildpyramider (nivåer) tar ungefär dubbelt så lång tid men är marginellt i det stora 

hela. Ortobildsframställningen tar ungefär 30 % längre tid men sett under en 

flygsäsong är det en knappt märkbar skillnad (ca 40 timmar). 
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Ett test i programvaran Application Master 8.4 visade att det i datortid sett tog 

ungefär fem gånger längre tid att blocktriangulera ett område med 80 % 

övertäckning jämfört med 60 %. Det visade även att tiden per bild ökade med 215 

%. Om man räknar med att tiden per bild ökar samtidigt som det är dubbelt så 

många bilder med 80 % övertäckning så blir den totala ökningen 540 % om man går 

över till 80 %. Det motsvarar en ökning på 173 timmar för en flygsäsong om man 

räknar att det tas 30 000 flygbilder (tabell 14). Ingen dator eller annan utrustning 

behöver uppgraderas för att klara av att blocktriangulera flygbilder med 80 % 

övertäckning. 

Tabell 14. Blocktriangulering av områden med 60 % respektive 80 % övertäckning. 

 

 

4.4.5 Ytmodellsframställning 

S. Sundell (personlig kommunikation, 10 april, 2017) har tagit fram 

framställningstider för produktionen av ytmodellerna med 60 % respektive 80 % 

övertäckning som har använts i testerna (tabell 15).  

Tabell 15. Framställningstider vid produktion av ytmodeller med 80 % respektive 60 % övertäckning. 

 Antal bilder Tid (min) Sek/bild 

Block med 80 % 1216 249 12,3 

Block med 60 % 616 40 3,9 

Övertäckning Område Prodtid 

80% 15S224_80 _5650_68050 188:27:44 

60% 15S224_60 _5650_68050 109:42:58 

   

80% 15S224_80_ 5650_67475 244:13:49 

60 % 15S224_60_ 5650_67475 104:06:22 

   

80% 15T224_80_ 5975_69050 149:59:31 

60% 15T224_60_ 5975_69050 68:45:05 

   

80% 15T224_80_ 5975_68575 100:07:08 

60% 15T224_60_ 5975_68575 61:07:22 
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Den totala tiden för framställningen står under kolumnen Prodtid (tabell 15). Vid 

framställningen av 15S224_80 _5650_67450 så blev det ett fel och man var tvungen 

att starta igång den igen efter en helg. Detta är anledningen till att tiderna för det 

området avviker så pass mycket. Detta fel har inte skett någon gång innan eller efter 

denna framställning och man bör inte räkna med dessa tider i resultatet. Tar man 

bort det området från resultatet för både 60 % och 80 % övertäckningsgrad blev den 

sammanlagda tiden för ytmodellerna med 60 % övertäckning 239 timmar. Med 80 

% övertäckning ökades tiden med 198 timmar. Det är en ökning med 83 %. 

Områdena T2 och S2 består av 3340 bilder. Det betyder att om man räknar med 

tiden för alla ytmodeller med 60 % övertäckning inom de två områdena tar det ca 

6,2 minuter per bild vid framställning av ytmodell. Med 30 000 bilder som tas 

under en säsong på Lantmäteriet tar det alltså 3080 timmar att framställa de årliga 

ytmodellerna. Med 80 % övertäckning skulle det öka med 83 % till ca 5640 timmar. 

En ökning på ca 2560 timmar jämfört med 60 % övertäckning. 

S. Sundell berättar att Lantmäteriet har tillgång till två datorer idag att köra dessa 

framställningar med. Det betyder att de faktiska tiderna är hälften av de tider som 

nämnts ovan. Det ändrar dock inte det faktum att den totala tiden ökar med 83 % 

om man går över till 80 % övertäckning. 

På grund av att det tar så lång tid med framställning av ytmodeller kan flera datorer 

med licenser till programvara behöva köpas in vid en ökad övertäckning. 

Framställningen är dock automatisk så den faktiska arbetstiden skulle inte vara så 

mycket längre. De datorer som finns idag på Lantmäteriet klarar av 80 % 

övertäckning så ingen utrustning behöver uppgraderas. 

4.4.6 Lagringskostnader 

H. Ågren (personlig kommunikation, 25 april 2017) berättar att det vid 

framställning av ytmodell, förutom själva ytmodellen, lagras även 

blocktrianguleringens projektfiler, rådatat och de färdiga TIF-bilderna. De filer som 

lagras från blocktrianguleringen är inte så stora att det blir en märkbar skillnad i 

storlek mellan 60 % och 80 % övertäckning.  

Hur mycket lagringsutrymme som krävs för ytmodeller med de olika 

övertäckningarna beror helt enkelt på hur mycket punkter ytmodellerna innehåller. 

I testerna under avsnittet om punktmängder visade det sig att det är ungefär 10 % 

fler punkter i en ytmodell med 80 % övertäckning jämfört med 60 %. Ett test visade 

att laz-filernas storlek med 60 % övertäckning var 115 MB i genomsnitt och med 80 

% var de 128 MB. Det är en ökning på 11 % som stämmer överens med den ökade 

punktmängden i procent.  
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Den totala mängden laz-filer som lagrades under 2016 var 23 291 st. I datastorlek 

var detta alltså ungefär 2 678 GB. Skulle man ha flygit med 80 % övertäckning 

skulle man med en ökning på 10 % av filstorleken ha fått en ökad lagringskostnad på        

2 144 kr/år. Detta då den beräknade kostnaden för att lagra data för Lantmäteriet är 

8 kr/GB per år. 

Rådatat för en exponeringsbild består av nio råfiler plus backupdata. Den 

sammanlagda storleken för en bilds rådata är 1 GB. För en exponeringsbild lagras 

det två TIF-bilder (en IR och en RGB) som har en storlek på 0,8 GB var. En 

exponeringsbilds totala storlek blir då 2,6 GB . 

Under en säsong tas det ungefär 30 000 exponeringsbilder med 60 % övertäckning. 

Det motsvarar ett lagringsutrymme på 78 000 GB. Med 80 % övertäckning tas det 

dubbelt så många bilder och därmed det dubbla lagringsutrymmet. Med en 

lagringskostnad på 8 kr/GB per år så betyder det att den ökade kostnad som det 

skulle innebära att lagra flygbilder med 80 % övertäckning är 624 000 kr/år.  

4.4.7 Sammanställning 

Tiden och lagringen förväntas påverka mest om man går över till 80 % 

övertäckning. Tidsprocesser i form utav datorbearbetningar samt annan arbetstid 

förväntas öka med ca 3500 timmar under en säsong plus små marginella tidsökningar 

omkring arbetsprocessen. Det motsvarar en ökning på ca 70 % (tabell 16). Den 

totala ökningen av lagringskostnader förväntas vara 626 000 kr/år vilket motsvarar 

en ökning på ungefär 100 % (tabell 17). 

Tabell 16. Processtider i timmar för varje del av processen vid 60 % respektive 80 % övertäckning samt 
ökningen i timmar och i procent. 

Tabell 17. Ökningen av lagringskostnader vid framställning av ytmodell med 80 % övertäckning jämfört med 
60 %. 

 

 

Delprocesser Med 60 % Med 80 % Ökning i tim Ökning i % 

Flygfoto: Dataöverföring 167 334 167 100 % 

Radiometri: Process av 

bilder 

167 334 167 100 % 

Retuschering 1612 2015 403 25 % 

Blocktriangulering 32 205 173 540 % 

Ytmodellsframställning 3080 5640 2560 83 % 

     

Total tid 5058 8528 3470 69 % 

Lagringstyp Procent Kostnader 

Lagring av ytmodell 10% 2 000 kr 

Lagring av flygbilder 100% 624 000 kr 

   

Total lagringskostnad 97% 626 000 kr 
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5 Diskussion 

5.1 Val av metod vid tester av avvikelser 

Av de tester som genomfördes var det jämförelsen av lägesavvikelser som var svårast 

att genomföra. NH-modellen var den enda höjdmodell som var tillgänglig i det här 

fallet. Det var inte möjligt att använda metoden som utfördes av Haala (2014). 

Detta då det bara fanns en ytmodell tillgänglig. Låg punkttäthet och en hög 

osäkerhet gjorde att NH som referensyta sett var ganska osäker att jämföras mot. 

För att få ner standardosäkerheten för avvikelserna och därmed kunna få statistisk 

signifikans på testerna delades blocken upp i små testområden. Standardosäkerheten 

blev dock hög även för dessa områden. Det kan bero på att alla avvikelser användes i 

de beräkningarna, inte bara de under en meter.  

Alternativet fanns att mäta manuellt mellan enstaka objekt i ytmodellerna och NH-

modellen. Den metoden valde jag att inte använda då både NH och ytmodellerna 

hade en låg punkttäthet. Vid mätningar av taknockar till exempel var det svårt att 

avgöra vilken punkt som representerade det korrekta läget av taknocken. Ofta var 

avbildningen av taknockarna avrundade och det korrekta läget låg istället emellan 

punkter i punktmolnen. 

Alternativet till att jämföra mot en höjdmodell var att jämföra mot enstaka planstöd 

med väldigt låg osäkerhet. Problemet med den metoden var att ytmodellerna som 

skulle jämföras mot planstöden bestod av punktmoln med en halvmeter mellan 

punkterna. Även om koordinater kunde visas mellan punkter i ytmodellerna var det 

svårt att se det korrekta läget exakt i ytmodellen. Vid de manuella mätningarna av 

planstödens läge i ytmodellerna kunde en osäkerhet på upp till en meter uppskattas.  

En annan faktor vid manuella mätningar med sådan hög osäkerhet är den subjektiva 

bedömningen. Mätningarna hamnade trots den uppskattade osäkerheten ofta på 

exakt samma lägen i båda ytmodellerna och det kan nog förklaras av att man ofta 

tolkar det “korrekta” läget på exakt samma sätt vid båda ytmodellerna. Att 

ytmodellen med 80 % övertäckning visade sig ha en lägre lägesavvikelse i de 

manuella testerna motsade de automatiska testerna mot NH. Det kan bero på 

omedveten vilja att få ytmodellen med 80 % övertäckning att ha lägre lägesavvikelse 

och att man därför var mer noggrann i letandet efter det “korrekta” läget i 

ytmodellen med 80 % övertäckning. 



 

 
37 

5.2 Anledningar till att lägesavvikelserna inte är 

statistiskt signifikanta 

Lägesavvikelserna var inte statistiskt signifikanta då standardosäkerheterna var alltför 

höga för de låga medelavvikelserna mellan ytmodellerna. Det kan bero på många 

faktorer. En faktor är osäkerheten för referensytan samt för ytmodellerna. En annan 

faktor är att det är fyra års skillnad mellan när NH-datat samlades in och när 

flygbilderna till ytmodellerna togs. Det kan ha hänt mycket saker i naturen under 

den tiden och speciellt i bebyggda områden. Ännu en faktor som kan påverka 

resultatet är övertäckningen mellan stråken. Till skillnad från de tidigare testerna 

som har gjorts och som det står om i teoriavsnittet, har det inte varit en ökad 

övertäckning mellan stråken i examensarbetets tester. Lantmäteriet har även valt att 

inte matcha bilderna mellan stråken något som också har gjorts i de tidigare testerna. 

Något som kan påverka resultaten är den metod som programvaran Cloud Compare 

använder sig utav. Den närmsta punkten behöver inte betyda den korrekta punkten. 

Då programmet använder en lokal modell för referensytan minskar dock påverkan 

från den låga punkttätheten i NH och ger en större sannolikhet att den närmsta 

punkten faktiskt är den korrekta punkten. En faktor som kan påverka är huruvida 

den mest korrekta lokala modellen har använts för att passa NH och ytmodellernas 

punktmoln. Huruvida alla punktavvikelser eller bara de under en meter togs med i 

beräkningarna kan också påverka resultatet. 

En annan faktor är bildernas upplösning. I tidigare forskning har det gett bra resultat 

med en GSD på 0,08 m och sämre resultat med en GSD på 0,2 m. Under 

examensarbetet användes bilder med en GSD på 0,25 m. Det kan göra att området 

blir svårare att matcha och att det blir stora skillnader i hur det matchas på olika 

ställen. Med en GSD på 0,2 m har det i tidigare tester varit stora skillnader mellan 

olika kameror och därför kan även kameran vara en faktor. Den låga upplösningen 

kan antas ge en lägre textur och därmed ge svårigheter på åkrar som redan har låg 

textur. 

Testområdena består till största delen av de problematiska naturtyperna som 

skogsområden samt vattenytor och kan tillsammans med flyghöjden vara faktorer. 

Det motsäger inte tidigare forskning på liknande naturtyp och flyghöjd som har visat 

att det inte blir några skillnader på skogsområden. Det talar för att det helt enkelt 

inte blir några skillnader med sådana förutsättningar. Klart är iallafall att variationen 

av storleken på skillnaderna mellan NH och ytmodellerna är så stor att man inte på    

95 % konfidensnivå kan avgöra om det finns någon signifikant skillnad mellan 

övertäckningarnas avvikelser. De mycket små skillnaderna mellan övertäckningarna 

gör att de antingen göms av den stora variationen av skillnader eller att de helt 

enkelt bara är slumpmässigt framkomna. 
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5.3 Diskussion av övriga resultat 

Både den ökade fullständigheten och de visuella förbättringarna var tydliga och kan 

ses som en förbättring av kvaliteten på ytmodellerna. Den stora ökningen av 

tidskostnader i arbetsprocessen bestod till större delen av automatiska 

datorprocesser som inte kräver någon ökad arbetstid eller någon större ökning av 

ekonomiska kostnader. Retuschering av flygbilderna var den enda process som 

krävde en ökad arbetstid men det är inte en nödvändig del av processen. 

Lagringskostnaderna visade sig öka mycket men kan undvikas genom att kasta den 

ökade mängden flygbilder efter framställning av ytmodell. Den stora påverkan på 

arbetsprocessen från tid- och lagringskostnader kan alltså väljas bort vid en övergång 

till 80 % övertäckning av flygbilder vid framställning av ytmodeller. 
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6 Slutsats 

6.1 Ska man övergå till 80 % övertäckning? 

Efter att ha genomfört alla tester kan förbättringarna ställas mot kostnaderna och 

utvärdera om det finns anledning till att övergå från 60 % till 80 % övertäckning av 

flygbilder vid framställning av ytmodell. 

För de flesta användningsområden för ytmodeller är det lägesosäkerheten som är 

den viktigaste kvalitetsfaktorn. Då inga statistiskt signifikanta lägesavvikelser kunde 

fastställas kan man inte säga att det skedde en betydande kvalitetsförbättring med en 

ökad övertäckning. Den förbättrade fullständigheten och de visuella förbättringarna 

är en kvalitetsförbättring men främst om ytmodellerna ska användas som 

kartprodukter. Trots det är det ändå lägesosäkerheten som är den viktigare 

kvalitetsfaktorn även i en kartprodukt. 

Det finns alltså fördelar med att öka övertäckningen om ytmodellerna ska användas 

visuellt i kartprodukter. Dessa fördelar är dock inte värda den stora ökning av 

lagringskostnad som blir om man ska lagra alla flygbilder med 80 % övertäckning. 

Om man väljer att inte lagra den ökade mängden flygbilder efter framställningen av 

ytmodellerna samt tar bort retuchering av flygbilder från processen, kommer 

förbättringarna vara värda en övergång till 80 % övertäckning. Som behovet verkar 

se ut idag är det dock inte värt att öka övertäckningsgraden för flygbilder till 80 % 

vid framställning av ytmodell.  

6.2 Förslag på framtida forskning 

Inför framtida forskning behöver det tas reda på hur man ska kunna utforma tester så 

att skillnaden i lägesavvikelse definitivt kan bestämmas. Det behövs ett bättre 

referensdata som har en lägre osäkerhet och en större punkttäthet. Referensdatat ska 

kunna användas med en säker metod. Exempelvis planstöden som har en låg 

osäkerhet kan med en tillförlitlig metod användas i framtida forskning. Annars 

behöver man ta reda på varför det blir så stora standardosäkerheter för skillnaderna 

mellan ytmodellerna och NH och vad man kan göra åt det. I framtida tester skulle 

man kunna undersöka ytmodeller utan ett utglesat grid även om dessa i nuläget är 

ganska oanvändbara på grund av sin stora filstorlek. Man skulle även kunna testa    

att begränsa de avvikelser man tar med i beräkningen till bara de under en meter 

även inom små begränsade områden. En till sak att testa är att matcha bilder mellan 

stråk vid framställningen av ytmodellerna. Om man tänker på dessa saker vid 

framtida tester kanske man kan hitta förbättringar i lägesavvikelser med 80 % 

övertäckning av flygbilder.
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Bilaga A – Lägesavvikelser och lägesosäkerheter 

Tabell 1. För hela 2,5 km-rutor. Medelavvikelser (m) mot NH och deras differenser mellan övertäckningarna 
samt standardosäkerheter i varje riktning. Negativ differens betyder lägre medelavvikelse för 80 %. 

2,5 km-ruta Öt N E H Nsd Esd Hsd 

        

y680_61_0000 80% 0,022 0,099 0,215 0,40 0,36 0,37 

(Åker, bebyggelse) 60% 0,019 0,100 0,231 0,40 0,35 0,36 

 Diff 0,003 -0,001 -0,016 0,57 0,50 0,52 

y685_61_0000 80% 0,029 0,107 0,188 0,42 0,37 0,36 

(Skog) 60% 0,024 0,109 0,215 0,41 0,36 0,35 

 Diff 0,005 -0,002 -0,027 0,59 0,52 0,50 

y684_61_5050 80% 0,026 0,108 0,194 0,46 0,42 0,41 

(Skog) 60% 0,026 0,111 0,207 0,40 0,41 0,40 

 Diff 0,000 -0,003 -0,013 0,61 0,59 0,57 

693_62_5025 80% 0,040 0,113 0,064 0,39 0,36 0,36 

(Skog, bebyggelse) 60% 0,041 0,116 0,024 0,39 0,36 0,34 

 Diff -0,001 -0,003 0,040 0,55 0,51 0,49 

683_62_2575 80% 0,021 0,102 0,160 0,32 0,33 0,33 

(Vatten) 60% 0,023 0,098 0,171 0,32 0,32 0,30 

 Diff -0,002 0,004 -0,011 0,45 0,46 0,45 

691_62_2525 80% 0,013 0,105 0,004 0,41 0,38 0,40 

(Vatten) 60% 0,011 0,106 0,078 0,41 0,37 0,38 

 Diff 0,002 -0,001 -0,074 0,58 0,53 0,55 

692_62_2550 80% 0,010 0,104 0,095 0,41 0,35 0,35 

(Skog, bebyggelse) 60% 0,014 0,106 0,230 0,41 0,34 0,34 

 Diff -0,004 -0,002 -0,135 0,58 0,49 0,49 

692_62_5050 80% 0,019 0,108 0,131 0,99 0,83 0,35 

(Skog, öppen mark) 60% 0,015 0,106 0,286 1,10 0,75 0,35 

 Diff 0,004 0,002 -0,155 1,48 1,12 0,49 

692_62_7525 80% 0,041 0,110 0,042 0,69 1,35 0,39 

(Skog, öppen mark) 60% 0,041 0,111 0,113 0,67 1,23 0,38 

 Diff -0,000 -0,001 -0,071 0,96 1,83 0,54 

694_64_5050 80% 0,024 0,084 0,143 0,46 0,41 0,38 

(Skog) 60% 0,028 0,087 0,217 0,50 0,53 0,37 

 Diff -0,004 -0,003 -0,074 0,68 0,67 0,53 
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Tabell 2. För delområden. Medelavvikelser (m) mot NH och deras differenser mellan övertäckningarna samt 
standardosäkerheter i varje riktning. Negativ differens betyder lägre medelavvikelse för 80 %. 

Område Öt N E H Nsd Esd Hsd 

Skog        

694_64_5050 80% 0,005 0,024 0,160 0,53 0,65 0,60 

 60% 0,009 0,025 0,216 0,68 0,68 0,61 

 Diff -0,004 -0,001 -0,056 0,86 0,95 0,86 

679_61_5025 80% -0,073 -0,080 0,166 0,97 0,95 0,75 

 60% -0,071 -0,076 0,262 1,02 1,01 0,80 

 Diff 0,002 0,004 -0,096 1,41 1,39 1,10 

684_61_5050 80% -0,048 -0,071 0,657 0,83 0,82 0,70 

 60% -0,043 -0,073 0,670 0,83 0,82 0,73 

 Diff 0,005 -0,002 -0,014 1,17 1,16 1,01 

Åker        

680_61_0000 80% -0,011 -0,130 0,441 0,32 0,25 0,14 

 60% -0,011 -0,130 0,440 0,32 0,25 0,18 

 Diff 0,000 0,000 -0,001 0,46 0,36 0,23 

680_61_0000 80% -0,024 -0,098 0,526 0,31 0,26 0,10 

 60% -0,024 -0,098 0,526 0,31 0,26 0,12 

 Diff -0,000 0,000 0,000 0,43 0,37 0,15 

692_62_2550 80% 0,025 -0,129 0,056 0,31 0,24 0,16 

 60% 0,018 -0,138 0,195 0,31 0,25 0,13 

 Diff 0,007 -0,009 -0,139 0,44 0,35 0,21 

692_62_5050 80% -0,053 -0,088 0,351 0,14 0,32 0,12 

 60% -0,048 -0,093 0,156 0,27 0,32 0,13 

 Diff 0,005 -0,005 0,195 0,31 0,45 0,18 

692_62_5050 80% -0,016 -0,157 0,392 0,34 0,30 0,11 

 60% -0,016 -0,161 0,688 0,34 0,30 0,15 

 Diff -0,000 -0,004 -0,296 0,48 0,42 0,19 

692_62_5050 80% -0,017 -0,166 0,299 0,36 0,31 0,19 

 60% -0,019 -0,165 0,554 0,36 0,31 0,19 

 Diff -0,002 0,001 -0,255 0,51 0,44 0,27 

Villaområde        

686_62_0000 80% -0,023 -0,096 0,286 0,63 0,57 0,65 

 60% -0,025 -0,097 0,291 0,65 0,59 0,65 

 Diff -0,002 -0,001 -0,005 0,90 0,82 0,92 

692_62_2550 80% 0,016 -0,148 0,136 0,70 0,70 0,88 

 60% 0,003 -0,152 0,265 0,89 0,70 0,83 

 Diff 0,013 -0,004 -0,129 1,14 1,00 1,21 

692_62_2550 80% 0,024 0,081 0,041 0,56 0,51 0,65 

 60% 0,008 0,090 0,162 0,57 0,52 0,64 

 Diff 0,016 -0,009 -0,121 0,80 0,73 0,76 

692_62_7500 80% -0,047 -0,130 0,048 0,72 0,71 0,71 

 60% -0,043 -0,136 0,122 0,73 0,73 0,70 

 Diff 0,004 -0,006 -0,074 1,03 1,02 1,00 
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Stad 80% -0,043 -0,097 0,028 0,73 0,73 0,77 

694_65_7500 60% -0,035 -0,107 0,118 0,69 0,65 0,61 

 Diff 0,008 -0,010 -0,090 1,00 0,98 0,99 

Tabell 3. För hela 2,5 km-rutor. Testvariabler (Z) för signifikanstest på 95 % konfidensnivå av avvikelserna 
mellan ytmodellerna med 60 % och 80 %. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. För delområden. Testvariabler (Z) för signifikanstest på 95 % konfidensnivå av avvikelserna mellan 
ytmodellerna med 60 % och 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 km-ruta ZN ZE ZH 

680_61_0000 0,005 0,001 0,032 

685_61_0000 0,009 0,003 0,054 

684_61_5050 0,000 0,004 0,023 

693_62_5025 0,001 0,007 0,081 

683_62_2575 0,004 0,008 0,030 

691_62_2525 0,003 0,002 0,134 

692_62_2550 0,007 0,004 0,276 

692_62_5050 0,003 0,002 0,315 

692_62_7525 0,001 0,000 0,131 

694_64_5050 0,005 0,003 0,139 

2,5 km-ruta ZN   ZE ZH 

Skog    

694_64_5050 0,004 0,002 0,065 

679_61_5025 0,002 0,003 0,087 

684_61_5050 0,004 0,001 0,014 

Åker    

680_61_0000 0,000 0,000 0,004 

680_61_0000 0,000 0,000 0,000 

692_62_2550 0,016 0,024 0,661 

692_62_5050 0,016 0,010 0,775 

692_62_5050 0,001 0,009 1,598 

692_62_5050 0,004 0,003 0,950 

Villaområde    

686_62_0000 0,002 0,001 0,005 

692_62_2550 0,011 0,003 0,106 

692_62_2550 0,020 0,012 0,159 

692_62_7500 0,004 0,006 0,075 

Stad    

694_65_7500 0,008 0,010 0,091 
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Tabell 5. För hela 2,5 km-rutor. Testvariabler (Z) för signifikanstest på 95 % konfidensnivå av avvikelserna 
mellan ytmodellerna och NH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 km-ruta Öt ZN ZE ZH 

y680_61_0000 80% 0,055 0,277 0,585 

 60% 0,048 0,283 0,637 

y685_61_0000 80% 0,069 0,288 0,522 

 60% 0,057 0,298 0,620 

y684_61_5050 80% 0,056 0,257 0,475 

 60% 0,064 0,267 0,519 

693_62_5025 80% 0,103 0,310 0,180 

 60% 0,105 0,323 0,071 

683_62_2575 80% 0,066 0,312 0,479 

 60% 0,073 0,309 0,565 

691_62_2525 80% 0,032 0,277 0,011 

 60% 0,028 0,284 0,206 

692_62_2550 80% 0,024 0,299 0,270 

 60% 0,035 0,310 0,680 

692_62_5050 80% 0,019 0,131 0,372 

 60% 0,013 0,141 0,824 

692_62_7525 80% 0,059 0,082 0,108 

 60% 0,062 0,090 0,299 

694_64_5050 80% 0,052 0,206 0,380 

 60% 0,055 0,164 0,585 
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Tabell 6. För delområden. Testvariabler (Z) för signifikanstest på 95 % konfidensnivå av avvikelserna mellan 
ytmodellerna och NH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 km-ruta Öt ZN  ZE ZH 

Skog     

694_64_5050 80% 0,009 0,036 0,268 

 60% 0,013 0,037 0,352 

679_61_5025 80% 0,076 0,084 0,220 

 60% 0,069 0,075 0,326 

684_61_5050 80% 0,058 0,087 0,940 

 60% 0,052 0,088 0,912 

Åker     

680_61_0000 80% 0,033 0,515 3,088 

 60% 0,033 0,515 2,421 

680_61_0000 80% 0,077 0,369 5,385 

 60% 0,078 0,370 4,434 

692_62_2550 80% 0,080 0,532 0,343 

 60% 0,056 0,556 1,487 

692_62_5050 80% 0,383 0,275 2,883 

 60% 0,178 0,293 1,184 

692_62_5050 80% 0,047 0,526 3,600 

 60% 0,048 0,538 4,589 

692_62_5050 80% 0,047 0,533 1,581 

 60% 0,053 0,529 2,925 

Villaområde     

686_62_0000 80% 0,037 0,168 0,439 

 60% 0,038 0,163 0,450 

692_62_2550 80% 0,023 0,211 0,154 

 60% 0,003 0,215 0,319 

692_62_2550 80% 0,043 0,160 0,064 

 60% 0,014 0,173 0,255 

692_62_7500 80% 0,065 0,182 0,067 

 60% 0,059 0,186 0,175 

Stad     

694_65_7500 80% 0,059 0,134 0,036 

 60% 0,050 0,164 0,193 
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Tabell 7. Lägesavvikelser mellan planstöd och ytmodellerna i E-led och N-led. 

Ytmodell Planstöd Stödpunkt  Koordinater 80% 60% 

694_63_7525 69498_6348_KP TAK_NOCK 1.1 N 6949845,983 0,083 0,083 

   E 634886,413 0,277 0,477 

  TAK_NOCK 1.2 N 6949854,182 0,052 0,052 

   E 634896,19 0,010 0,190 

692_63_5075 69250_6391_SP TAK_NOCK 1.1 N 6925071,783 0,077 0,063 

   E 639105,703 0,053 0,017 

  TAK_NOCK 1.2 N 6925082,056 0,634 0,834 

   E 639109,933 0,203 0,273 

y691_63_5000 69171_6308_KP MUR_KRON 1.2 N 6917119,086 0,056 0,056 

   E 630811,142 0,302 0,302 

  MUR_KRON 1.4 N 6917108,66 0,130 0,130 

   E 630810,249 0,121 0,121 

  MUR_KRON 1.7 N 6917097,627 0,013 0,013 

   E 630803,496 0,016 0,086 

y692_63_2500 69243_6314_KP TAK_NOCK 1.1 N 6924397,059 0,060 0,060 

   E 631459,915 0,025 0,095 

  TAK_NOCK 1.2 N 6924402,639 0,021 0,049 

   E 631456,649 0,231 0,451 

  TAK_NOCK 2.1 N 6924407,116 0,046 0,106 

   E 631450,271 0,211 0,011 

  TAK_NOCK 2.2 N 6924403,429 0,231 0,101 

   E 631443,034 0,266 0,406 

y675_62_0050 67505_6260_SP TAK_KANT 1.1 N 6750546,627 0,363 0,363 

   E 626004,385 0,025 0,055 

  TAK_KANT 1.2 N 6750538,461 0,169 0,039 

   E 626003,943 0,073 0,027 

  TAK_KANT 1.3 N 6750538,458 0,042 0,512 

   E 626007,044 0,164 0,194 

  TAK_KANT 1.5 N 6750529,122 0,488 0,418 

   E 626006,584 0,236 0,204 

  TAK_KANT 1.6 N 6750529,62 0,010 0,080 

   E 625996,71 0,110 0,180 

  TAK_KANT 1.8 N 6750538,918 0,112 0,052 

   E 625997,171 0,181 0,281 

  TAK_KANT 1.9 N 6750538,76 0,270 0,270 

   E 625998,884 0,506 0,476 

  TAK_KANT 1.10 N 6750546,918 0,072 0,072 

   E 625999,272 0,118 0,088 

y676_61_0050 67600_6156_SP TAK_NOCK 1.1 N 6760048,277 0,087 0,297 

   E 615647,193 0,173 0,373 

  TAK_NOCK 1.2 N 6760042,345 0,155 0,225 

   E 615644,78 0,030 0,230 
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Bilaga B - Visuella skillnader 

 

Figur 1. Kyrka avbildad i ruta 691_62_7500. 60 % övertäckning till vänster, 80 % övertäckning till höger. 

 

Figur 2. Kyrka avbildad i ruta 692_62_5000. 60 % övertäckning till vänster, 80 % övertäckning till höger. 

 

Figur 3. Ruta 694_64_7550. 60 % övertäckning till vänster och 80 % övertäckning till höger. 

 

Figur 4. Kyrka avbildad i ruta 675_61_5000. 60 % övertäckning till vänster, 80 % övertäckning till höger. 

 

Figur 5. Kyrka avbildad i ruta 686_62_0000. 60 % övertäckning till vänster, 80 % övertäckning till höger. 

 

 

Figur 6. Kyrka avbildad i ruta ruta 684_61_5050. 60 % övertäckning ovan och 80 % övertäckning nedan.  
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Bilaga C - Fullständighet 

Tabell 8. Totala punktmängder för varje 2,5 km-ruta. Den teoretiska mängden för en ruta är 25 miljoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 80% 60% Övervägande marktyp 

679_61_2500 24 709 980 23 500 882 Skog + Ett flygfält 

679_61_5025 24 800 786 22 150 398 Skog 

680_61_0000  24 713 072 23 350 829 Skog, åker 

684_61_5050 24 809 308 21 925 441 Skog 

692_62_2550 24 917 855 23 286 210 Skog, bebyggelse 

692_62_5050 24 931 223 23 760 834 Skog, öppen mark, 

bebyggelse 

692_62_7525 24 508 879 21 254 961 Skog, öppen mark, vatten 

693_62_5025 24 834 985 21 877 132 Skog, bebyggelse, vatten 

694_64_5050 24 843 880 22 859 121 Skog 

679_61_7500 24 720 077 23 114 599 Bebyggelse, skog, vatten 

691_62_2525 22 511 939 13 052 727 Vatten 

683_62_2575 20 986 169 6 582 658 Vatten 
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Tabell 9. Totala punktmängder i delområden. 

 

 

Ruta 80% 60% Typ 

Skog    

694_64_5050 982 439 915 419  

679_61_5025 1 001 398 950 564  

679_61_5025 986 151 862 434  

684_61_5050 994 699 785 286  

684_61_5050 999 651 895 330  

684_61_5050 1 005 039 931 480  

684_61_5050 992 901 923 462  

Stad    

684_61_5000 985 326 904 942 Hudiksvall 

679_61_7500 468 618 467 436 Söderhamn 

694_65_7500 1 017 862 887 657 Härnösand 

691_61_7575 922 262 926 338 Sundsvall (Inte inom 80 %) 

Industriområde   

679_61_5000 406 842 405 672 Industriområde 

679_61_7500 819 169 815 722 Industriområde 

684_61_7500 1 330 562 1 309 493 Industriområde 

692_62_0000 1 381 024 1 341 040 Fabrikområde 

675_61_7550 2 310 167 2 255 959 Fabrikområde 

692_62_0000 1 934 902 1 928 036 Industriområde + vägar  

Villaområde    

693_62_2500 776 247 770 540  

693_62_2575 274 603 273 054  

694_65_7500 1 901 627 1 774 841  

694_64_7575 1 743 735 1 673 413  

Åker    

680_61_0000 519 116 519 053  

680_61_0000 302 925 302 925  

680_61_0000 311 689 311 670  

692_61_0000 308 376 308 376  

692_61_0000 259 281 259 281  


