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Sammanfattning 

Syftet med studien är att uppdatera Gävle kommuns baskarta för området 

Furuviks camping. Området har genomgått stora förändringar, bland annat 

har campingen flyttats på grund av ombyggnation av väg och järnväg. Genom 

användning av UAS och flygfotografering samt framställning av 

ortofotomosaik i programvaran PhotoScan samt kontrollmätningar i fält har 

baskartan uppdaterats. 

UAS är förkortningen för “unmanned aerial system” eller “obemannat 

flygsystem”. Idag används UAS-teknik i större utsträckning än tidigare för att 

ta fram underlag till kartframställning av olika kartprodukter. Användningen 

av UAS har visat sig vara både effektivt och billigt. 

Innan flygning kunde genomföras placerades flygsignaler ut med god spridning 

i terrängen. Flygsignalerna mättes in med Global Navigation Satellite System 

(GNSS) nätverks-real time kinematic (N-RTK). Detta gjordes i två omgångar 

för att undvika tidskorrelation hos satelliterna. När flygfotograferingen var 

färdig bearbetades bilderna i PhotoScan där blockutjämning samt 

georeferering genomfördes.  

Vid bearbetningen i PhotoScan upptäcktes att en del bilder blivit 

överexponerade pga. skiftande väderlek under dagen för flygningen. Dessa 

bilder gick därför inte att använda vid georeferering. 

Därefter användes ortofotomosaiken till kartering av de nytillkomna objekten 

i baskartan. Detta gjordes i ArcMap med hjälp av Gävle kommuns kartmanér.  

Slutligen genomfördes en kartkontroll på befintliga objekt samt digitaliserade 

objekt utifrån ortofotot för att säkerställa kvalitén av den uppdaterade 

baskartan. Jämförelser av Gävle kommuns objekt (kontrollpunkter 1–5) 

visade att alla punkter låg inom toleransen på 0,050 m i lägesosäkerhet. 

Jämförelsen av de objekt som digitaliserats med hjälp av ortofotmosaiken 

(kontrollpunkter 6–15) visade att två av punkterna marginellt överskred 

toleransen på 0,050 m. 
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Abstract 

The purpose of the study is to update the Gävle municipality's base map for 

the Furuvik campsite. The area has undergone major changes, among other 

things, the campsite has been moved due to road and rail rebuilding. Through 

the use of UAS and aerial photography as well as the production of 

orthophotomosaics in the PhotoScan software and control by field 

measurements the base map has been updated. 

UAS is the abbreviation for "unmanned aerial system". Today, UAS 

technology is used to a greater extent than before to provide basis for 

production of various map products. The use of UAS has proven to be both 

efficient and inexpensive. 

Before the flight was carried out, ground control targets were spread out well 

in the terrain. The ground control targets were measured with Global 

Navigation Satellite System (GNSS) network real-time kinematic (N-RTK). 

This was done in two rounds to avoid time correlation with the satellites. 

When aerial photography was completed the pictures were processed in 

PhotoScan where block smoothing and georeferencing were performed. 

During the processing of PhotoScan some images were overexposed due to 

the fact that changing weather conditions during the day of the flight. These 

pictures therefore failed to be used for georeferencing. 

Thereafter the orthophotomosaic was used to mapping the newly added 

objects in the base map. This was done in ArcMap using the base map of Gävle 

municipality. 

Finally a map control was made on existing objects and digitized items from 

the orthophotomosaic to ensure the quality of the updated base map. 

Comparisons of Gävle municipality objects (checkpoints 1-5) showed that all 

points were within the tolerance of 0.050 m in uncertainty. The comparison 

of the objects digitized by the orthophotomosaic (control points 6-15) showed 

that two of the points marginally exceeded the tolerance of 0.050 m. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Stora förändringar i landskapet har genomförts i Furuvik i samband med den nya 

dubbelspåriga järnvägsbanan som tagit form på platsen. Området där ny 

infrastruktur har byggts finns beläget i nära anslutning till Furuviksparken. Bland 

annat har en camping flyttats på grund av ombyggnation av väg och järnväg. Utöver 

detta har en bro byggts till förmån för trafiksituationen i området. 

Detta examensarbete fokuserar på campingen som finns belägen inom 

Furuviksparkens område i östlig riktning. Genom flygfotografering med UAS samlas 

data in över området för att ligga till grund för ortofoto och baskarta med 

tillhörande kartkontroll enligt HMK-Kartografi (1996b). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att uppdatera Gävle kommuns baskarta för området Furuviks 

camping. Detta skall genomföras genom användning av UAS och flygfotografering 

och framställning av ortofoto. Därefter digitaliseras området och baskartan kan 

uppdateras. Slutligen genomförs en kartkontroll för att säkerställa kvalitét av den 

uppdaterade baskartan. Kontrollen sker på digitaliserade objekt utifrån ortofotot 

samt på redan digitaliserade objekt från Gävle kommuns baskarta. 

1.3 Förberedande studier  

Studier av Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) har genomförts för att hitta 

relevanta dokument till examensarbetet. I HMK-Geodatakvalitet (2017) finns olika 

standardnivåer för flygbilder som behandlar bilddata, exempelvis ortofoton. Där 

redovisas fyra olika standardnivåer där nivå 0 “Global/nationell mätning och 

kartläggning” omfattas av lägst kvalitétkrav. Därefter finns nivå 1 

“Nationell/regional mätning och kartläggning”, nivå 2 “Mätning och kartläggning av 

tätort” och slutligen med högst kvalitétkrav nivå 3 “Projektinriktad mätning och 

kartläggning”. Enligt HMK-Geodatakvalitet (2017) omfattas nivå 3 av lägesosäkerhet 

på 0,050 meter eller bättre. Detta examensarbete siktar på nivå 3 “Projektinriktad 

mätning och kartläggning” då HMK-Kartografi (1996b) anger att en baskarta ska 

vara till underlag för vidare kartframställning vid t.ex. planering, projektering och 

redovisning. Därför bör varje kommun ajourhålla sina baskartor. 

I regel skall alla kartor innehålla en kartdeklaration. Denna deklaration innefattar 

information kring olika uppgifter angående kartan. Bland annat allmänna uppgifter 

som exempelvis kartans ändamål, sekretessuppgifter och kontaktperson.  
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Tekniska uppgifter innehållande norrpil, skala, koordinatsystem, höjdsystem och 

grundmaterial vid framtagande av produkten (HMK-Kartografi, 1996b). 

I HMK-Kartografi framgår inga direkta krav för kvalitén på en karta. Dock beskriver 

HMK-Kartografi (1996b) att en kartas kvalitét och standard innebär begrepp som 

ursprung, hur datainsamlingen genomförts, fullständighet, kartans 

överensstämmelse mot verkligheten, lägesnoggrannhet, hur väl de geometriska 

förhållandena i kartan motsvarar verklighet och en kartans aktualitet i form av 

upprättandedatum. 

1.4 UAS  

UAS är förkortningen för “unmanned aerial system” eller “obemannat flygsystem”. 

Under senare tid har intresset och användningen av UAS-teknik ökat i stor 

utsträckning världen över. I samband med detta har utvecklingen av tekniken gjort 

framsteg (Aksamitauskas, Berteška, Gecyte, Jakubauskiene & Ruzgiene, 2015). 

Tekniken tillämpas genom användning av antingen fastvingeplan eller multikopter. 

En digitalkamera integreras på flygfarkosten som sedan styrs av en pilot baserad på 

marken (Mårtensson & Reshetyuk, 2014). Med hjälp av detta kan större områden 

flygfotograferas. Insamlade data kan sedan bearbetas och användas för kartering av 

olika kartprodukter.  

Idag används UAS-teknik i större utsträckning än tidigare för att ta fram underlag till 

kartframställning av olika kartprodukter. Användningen av UAS har visat sig vara 

både effektivt och billigt. 

Vanligaste sättet att georeferera ett flygfoto taget med hjälp av UAS är indirekt 

georeferering. Det innebär att punkter på marken mäts in med mätinstrument, 

exempelvis GNSS eller totalstation. Direkt georeferering används främst i de fall där 

området som ska flygfotograferas är svårtillgängliga. Nya studier har genomförts för 

direkt georeferering då flygfarkoster utrustats med GNSS, INS och RTK. Gabrlik, la 

Cour-Harbo, Kalvodova, Zalud och Janata (2018) beskriver att det går att uppnå en 

kvadratisk medelavvikelse på cirka 4 cm. Då denna teknik är relativt oprövad samt 

att området kring Furuviks camping är tillgängligt till fots kommer därför indirekt 

georeferering att användas, fortsättningsvis skrivs indirekt georeferering endast 

georeferering. 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till den del av Furuvik där baskartan skall uppdateras. Det 

innebär området kring Furuviks camping med tillhörande hotell. 
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2 Metod 

2.1 Rekognosering i fält  

För att förbättra kännedomen av området kring Furuviks camping gjordes en 

rekognosering i fält. Innan rekognoseringen kunde genomföras undersöktes om 

eventuella stompunkter fanns tillgängligt i området. Detta gjordes med hjälp av 

kartmaterial från Gävle Kommun. Totalt konstaterades att fem stompunkter var 

aktuella att användas i fält. Vid rekognoseringen medtogs Global Navigation Satellite 

System (GNSS)-utrustning, Leica GS14, och metalldetektor, Schonstedt magnetic 

locator model GA-52Cx, användes för att effektivisera letandet efter 

stompunkterna. I fält påträffades fyra av fem stompunkter, dock kunde endast tre 

användas då den fjärde fanns placerad i tätt buskage och ansågs oanvändbar (tabell 

1).  

Tabell 1. Tillgängliga stompunkter vid Furuviks camping i koordinatsystem SWEREF 99 16 30. 

Stompunktens nummer N E Markering 

16211 6 727 411,486 196 530,51 rs 

16239 6 727 263,170 196 406,37 rs 

16252 6 727 854,564 196 296,63 rs 

 

2.2 Mätinstrument/Utrustning 

Under arbetet användes Leica GNSS-mottagare med serienummer (2811763) samt 

tillhörande handenhet med serienummer (2895641), Leica totalstation TS15 med 

serienummer (1612795). Utöver detta användes Leicas höjdkrok GZS4-1, Leica 

lodstav samt Leicas stativ GST20. 

2.3 Flygning 

2.3.1  Planering av flygstråk 

Innan flygningen med UAS kunde genomföras gjordes en planering av flygstråken. 

Detta för att få en överblick av hur många stråk och antal bilder som skulle behöva 

användas under flygtillfället (tabell 2). Flygstråket beräknades till en början på en 

area av 750x450 meter. I den beräkningen markerades 16 preliminära stödpunkter 

för georeferering (figur 1).  
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Därefter gjorde pilot och medarbetare en justerad planering av flygstråken. Den 

planeringen användes som slutgiltigt underlag för flygningen. Området som 

flygfotograferades bestod av en area på cirka 650x425 meter som delades upp i fyra 

delflygningar (bilaga D). 

 

Figur 1. Flygstråksplanering med geostödpunkter. Svarta punkter användes vid slutgiltig georeferering 
medan röda punkter valdes bort pga. dålig kvalitét. Karta hämtad från Lantmäteriet. 

 

Tabell 2. Antal bilder efter flygstråksplanering. 

Stråk Längd (m) Antal bilder Avrundat 

1 325 20,2045 21 

2 460 28,1818 29 

3 650 39,4091 40 

4 640 38,8182 39 

5 650 39,4091 40 

6 650 39,4091 40 

7 665 40,2955 41 

8 685 41,4773 42 

9 580 35,2727 36 

   
328 
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2.3.2 Flygning med UAS 

Flygningen utfördes med en multikopter (figur 2) från det Belgienbaserade företaget 

Altigator. Flygningen genomfördes med en kamera av modellen Sony DSC-

RX100M2 (tabell 3) som integrerades på flygfarkosten. Totalt togs 449 bilder från 

en flyghöjd av 111 meter. Flygningen genomfördes torsdagen den 26 april 2018.  

Tabell 3. Specifikationer för kameran Sony DSC-RX100M2. 

Fokallängd 10,4 mm 

Sensorstorlek/Bildenhet 13,2 mm × 8,8 mm 

Totalt antal bildpunkter 1 228 800 

Upplösning 20 megapixlar 

Bildstorlek 5472x3648 pixlar 

 

 

 

Figur 2. Multikoptern (UAS) som användes vid flygfotografering. 
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2.3.3 Flygsignaler 

För korrekt georeferering av flygbilder krävdes utplacering av geostödpunkter i fält. 

Enligt Mårtensson och Reshetyuk (2014) krävs minst fem geostödpunkter med god 

geometri i fält. 16 flygsignaler med god geometri placerades i vårt fall ut i fält innan 

flygfotograferingen genomfördes. Flygsignaler med storleken 0,40x0,40 meter 

användes i terräng. För ett så bra resultat som möjligt horisonterades flygsignalerna 

samt stabiliserades med en sten i varje hörn av signalerna (figur 3). 

 

Figur 3. Flygsignal stabiliserad med stenar. 

2.4 Mätningar i fält 

Under all datainsamling med GNSS-mätning valdes elevationsvinkeln till 15 grader. 

Detta för att eliminera satelliter med negativ påverkan på fixlösningen vilket i sin tur 

kan påverka kvalitén på insamlat data (Norin, Engfeldt, Öberg och Jämtnäs, 2010). 

Enligt Mårtensson, Reshetyuk och Jivall (2012) kan standardosäkerheter på 0,010 m 

i plan och 0,016 m i höjd uppnås vid mätning under 1 minut med en 

positionsloggning per sekund (totalt 60 mätningar). Därför användes denna 

beprövade metod även under examensarbetets fältmätning. Under fältmätningen 

användes antingen lodstav eller stativ för etablering över de punkter som mättes in 

(figur 4 och 5). Beroende på terrängförhållande samt väderförhållande, exempelvis 

vindbyar, anpassades detta efter varje enskild punkt.  
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Figur 4. Mätning av geostödpunkt med hjälp av GNSS och lodstav. 

 

 

Figur 5.  Mätning av geostödpunkt med hjälp av GNSS och stativ på kajkant. 
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2.4.1 Inmätning 

Innan mätningarna kunde genomföras placerades flygsignaler ut i området på 

lämpliga platser med georeferering i åtanke. Mitt över de timglasformade 

flygsignalerna placerades GNSS-instrumentet under inmätningssessionerna. Dessa 

punkter (bilaga B) samt stompunkterna mättes sedan in med GNSS ansluten till 

SWEPOS Nätverks-Real Time Kinematic (N-RTK) i två omgångar med tre timmars 

mellanrum för att undvika tidskorrelation hos satelliter (Odolinski, 2010).  

Under inmätningen kontrollerades även områdets stompunkter. Detta för att se ifall 

en koordinatinpassning av koordinaterna skulle behöva göras. 

2.4.2 Kontrollmätning och kartkontroll 

Kartkontrollen görs som ett av de sista stegen i processen vid kartframställning. 

Detta sker för att säkerställa godtagbar kvalitét av produkten som tagits fram. Denna 

kartkontroll innefattar lägesnoggrannhet, d.v.s. hur väl kartan stämmer överens 

med verkligheten (HMK-Kartografi, 1996b). 

Kontroll i fält genomfördes enligt HMK-Geodatakvalitet (2017) 

rekommendationer. För detta examensarbete innebar det på standardnivå 3, 

maximal lägesosäkerhet på 5-centimetersnivå. Kontrollmätningar i fält genomfördes 

på väldefinierade punkter i terräng, exempelvis på altanhörn, hushörn, kajhörn och 

stenmur. Dessa jämfördes sedan med koordinater på motsvarande punkter i den 

digitaliserade kartan. Där maximal lägesosäkerhet på 5 centimeter ansågs godtagbart 

(HMK-Geodatakvalitet, 2017). Kontrollen delades in i två olika grupper. En mellan 

de inmätta punkterna och kommunens tidigare geodetiskt inmätta objekt. Den andra 

kontrollen gjordes mellan de inmätta punkterna och objekt digitaliserade efter 

ortofotomosaiken. 

Kontrollmätningen genomfördes med totalstation som etablerades med hjälp av två 

punkter mätta med GNSS nätverks-RTK. Den ena punkten användes för etablering 

av totalstationen och den andra punkten som bakåtobjekt (HMK-Geodesi 

Detaljmätning, 1996a). Då endast koordinater i 2D jämfördes mättes ingen höjdfix 

in. 

2.5 Databearbetning  

Databearbetning genomfördes i ArcMap (version 10.5.1) vilket är en programvara 

från Esri som används i syfte att behandla geografisk information och till 

kartframställning. Ytterligare en programvara användes under 

databearbetningsprocessen. PhotoScan (version 1.1.15) från Agisoft användes i syfte 

att bearbeta data från flygfotografering samt till framställning av ortofotomosaiken. 
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2.5.1 PhotoScan 

Bilderna lästes in i programmet och därefter påbörjades framställningen av 

ortofotomosaiken. Med hjälp av en manual från Agisoft utfördes blockutjämning och 

georeferering. Blockutjämningen bestod av att lägga till de aktuella bilderna i 

programmet samt att ange vilka parametrar som skulle användas. Denna utjämning 

innebär att programmet söker gemensamma punkter i de överlappande bilderna. 

När blockutjämningen var färdig markerades varje geostödpunkt (flygsignal) i 

PhotoScan. Detta gjordes i alla bilder där en flygsignal var synlig såvida de inte 

ansågs som oanvändbara, exempelvis vid oskärpa i bilden. 

Därefter lästes en textfil med koordinater från inmätningarna i fält in i PhotoScan. 

Koordinaterna i textfilen döptes till samma namn som geostödpunkterna tidigare 

döpts till i PhotoScan och matchades mot varandra. Utifrån dessa koordinater 

georefererades bilderna i programmet.  

Georefereringen visades sig otillräcklig i kvalitétsperspektiv. På grund av detta 

sorterades 6 geostödpunkter med stora avvikelser bort och de resterande 10 

geostödpunkterna (bilaga A4) användes och georefereringen genomfördes på nytt. 

Genom detta försök uppnåddes godtagbar kvalitét på georefereringen (bilagor A2–

A5). 

Slutligen togs själva ortofotomosaiken fram i PhotoScan (Bilaga A1). 

Ortofotomosaiken användes senare som grundunderlag för uppdateringen av 

baskartan vid Furuviks camping. 

2.5.2 ArcMap 

För att digitalisera kartan i ArcMap användes ortofotomosaiken från PhotoScan som 

underlag. Nytillkommna objekt i området likt hotell, sopstationer, kaj, pir, brygga, 

vägar och strandlinje valdes att digitaliseras. Gävle kommuns kartmanér användes 

vid digitaliseringsprocessen. Stugor och altaner karterades utifrån inmätta 

koordinater.  

2.6 Beräkning i Excel 

2.6.1 Beräkning av flygstråk 

Beräkning av ekvationer skedde i Excel. För att beräkna ΔN och ΔE användes 

avvikelserna mellan inmätta koordinater jämfördes mot kommunens tidigare inmätta 

objekt eller mot digitaliserade objekt efter ortofotot. Se (tabell 4) för 

beräkningsparametrar. 
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Skalfaktor beräknades enligt ekvation (1). Där m är skalfaktorn, H är flyghöjd och c 

är kamerakonstanten. 

                                                      
 

 
                                                   (1) 

Bildsida i terräng beräknades enligt ekvation (2). Där A1 och A2 är bildsida i 

terrängen tvärs resp. längs stråkriktningen, m är skalfaktorn och a1 och a2 är 

bildsensorns storlek, B är fotograferingsbasen samt Ö1 och Ö2 som är 

övertäckningen mellan bilderna. 

        

        

  (    )     

                                              (    )                                           (2) 

För att täcka hela flygområdet används en säkerhetsmarginal på 15 % för att beräkna 

antal flygstråk. Den beräknas enligt ekvation (3). Där 1,3 är 15 % övertäckning på 

båda sidor av området, A2 är bildsida i terrängen och 9 är antalet stråk.  

                                                                                                               (3) 

Tabell 4. Beräkningsparametrar. 

Parametrar Värde 

Områdesbredd 450 m 

Kamerakonstant=c 0,0104 m 

Flyghöjd=H 100 m 

Bildsensor=a1 0,0088 m 

Bildsensor=a2 0,0132 m 

Bildsida terräng (stråkbredd)=A1 84,6154 m 

Bildsida terräng (stråkled)=A2 126,9231 m 

Skalfaktor=m 9615,3846  

Fotograferingsbas=B 16,9231 m 

Antal stråk 8,1136  

Stråk avrundas uppåt 9 

Övertäckning 80%=Ö1 0,8 

Övertäckning 60%=Ö2 0,6  
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2.6.2 Kontrollberäkning 

Ekvationen för radiell avvikelse användes för att jämföra den radiella skillnaden för 

varje koordinat enligt ekvation (4). Där E och N är värdet antingen från 

stompunkterna, kommunens karta eller den uppdaterade baskartan och Einmätt och 

Ninmätt är det sanna värdet från kontrollmätningarna med totalstation. 

                         √ ((         )
  (         )

 )               (4) 

 

Ekvationen för kvadratisk medelavvikelse användes för beräkning av jämförelse av 

kontrollpunkter enligt ekvation (5). Där Ek och Nk är värdet från stompunkterna, 

kommunens karta eller den uppdaterade baskartan och Einmätt och Ninmätt är det sanna 

värdet från kontrollmätningarna i fält. 

                u     √
 ((  

    
      )  (  

    
      ) )

 
                         (5) 
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3 Etiska aspekter  

3.1 Etiska aspekter 

För examensarbeten inom det tekniska området brukar inte frågor angående etik 

påverka i stor utsträckning. I detta fall används dock UAS och flygfotografering 

vilket har inverkan i ett etiskt perspektiv. Flygfotografering över fastigheter kan 

anses som känsligt om bilderna får okontrollerad spridning. UAS-farkosten kan även 

anses störande med att föra för högt ljud vid start och landningstillfälle. 

Användning av mätinstrument med laser, exempelvis totalstation eller laserskanner, 

kan anses som riskfullt beroende på vilken lasertyp som instrumentet har. Vissa 

laserklasser är direkt farligt för ögat vid kontakt. Vid användning på platser där 

människor rör sig skall varningsskyltar finnas. 
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4 Resultat 

4.1 Ortofotomosaik 

Slutresultatet efter databearbetning av flygbilder. Detta resulterade i ortofotomosaik 

bestående av 449 bilder (figur 6). Georefereringen resulterade i en kvadratisk 

medelavvikelse på cirka 0,010 m. Vidare resultat från framställningen av 

ortofotomosaiken finns i (bilaga A1-A5). 

 

Figur 6. Ortofotomosaik skapat i PhotoScan 
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4.2 Baskarta 

Gävle kommuns baskarta har uppdaterats utifrån ortotomosaiken och även till viss 

del med geodetisk mätning. Med hjälp av ortofotomosaik har ett hotell 

(verksamhet), sopstationer (samhällsfunktion), pir, stenmur, vägar, kaj, brygga och 

strandlinje uppdaterats. Därtill har geodetisk mätning använts för inmätning av 

hushörn på stugor i området. Även tillhörande altaner mättes in. 

Den ursprungliga baskartan från Gävle kommun kan ses i (figur 7). Den slutgiltiga 

uppdateringen av baskartan kan ses i (figur 8).  

 

Figur 7. Ursprunglig baskartan över Furuviks camping. 
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Figur 8. Uppdaterad baskarta över Furuviks camping. 
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4.3 Inmätning av stompunkter 

Stompunkterna i området etablerades på 1960 och 1970-talet. Dessa mättes in med 
GNSS Nätverks-RTK för att kontrollera att de inte förflyttats (tabell 5). Karta över 
stompunkterna visas i (bilaga C). 

Tabell 5. Medelvärde och radiell avvikelse av inmätta koordinater för stompunkter jämfört med Gävle 
kommuns koordinater. 

Stompunkt N E Radiellt 

16211 6 727 411,487 196 530,490 0,017 m 

16239 6 727 263,199 196 406,353 0,035 m 

16252 6 727 854,539 196 296,591 0,042 m 

 

4.4 Kontrollmätning 

15 kontrollpunkter valdes ut för jämförelse (figur 9). Dessa kontrollpunkter valdes 

ut efter vilka objekt som tillkommit i den uppdaterade kartan samt kommunens 

redan digitaliserade objekt. Kontrollobjekt är altan (1), hushörn (2, 3, 4, 5, 10, 11) 

kajkant (6, 7, 12, 13), stödmur (8, 9) och sopstationer (14,15).  Jämförelser mot 

Gävle kommuns objekt (punkter 1–5) låg alla inom toleransen på 0,050 m i 

lägesosäkerhet (tabell 6). Jämförelsen mot objekt digitaliserade utifrån 

ortofotomosaiken visade att punkterna 10 och 12 på värden över 0,050 m (tabell 7). 

Kvadratisk medelavvikelse beräknades slutligen för kontrollpunkterna (tabell 8). 

 

Figur 9. Inmätta kontrollpunkter i fält. Orange markering för jämförelse mot kommun. 
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Tabell 6. Kontrollpunkter för inmätta objekt jämfört med kommunens objekt. 

 
Inmätt 

 
Kommun 

    Kontrollpunkt N E N E ΔN ΔE Radiellt 

1 6 727 099,778 196 154,966 6727099,753 196154,983 0,025 -0,017 0,030 

2 6 727 095,965 196 179,533 6727095,969 196179,512 -0,004 0,021 0,021 

3 6 727 020,376 196 272,561 6727020,403 196272,589 -0,027 -0,028 0,039 

4 6 727 037,960 196 319,056 6727037,984 196319,065 -0,024 -0,009 0,026 

5 6 727 229,817 196 513,170 6727229,854 196513,178 -0,037 -0,008 0,038 

 

Tabell 7. Kontrollpunkter för inmätta objekt jämfört med den uppdaterade baskartans objekt. 

 
Inmätt 

 
Ortofoto 

    Kontrollpunkt N E N E ΔN ΔE Radiellt 

6 6 727 106,998 196 137,608 6 727 107,031 196 137,637 -0,033 -0,029 0,044 

7 6 727 120,016 196 188,858 6 727 120,044 196 188,895 -0,028 -0,037 0,046 

8 6 727 108,329 196 189,718 6 727 108,339 196 189,705 -0,010 0,013 0,016 

9 6 727 104,157 196 191,360 6 727 104,169 196 191,353 -0,012 0,007 0,014 

10 6 727 084,056 196 202,490 6 727 084,074 196 202,538 -0,018 -0,048 0,051 

11 6 727 079,385 196 220,596 6 727 079,416 196 220,557 -0,031 0,039 0,050 

12 6 727 103,194 196 229,482 6 727 103,244 196 229,449 -0,050 0,033 0,060 

13 6 727 218,140 196 313,080 6 727 218,169 196 313,077 -0,029 0,003 0,029 

14 6 727 020,257 196 359,286 6 727 020,296 196 359,273 -0,039 0,013 0,041 

15 6 727 201,781 196 515,649 6 727 201,752 196 515,667 0,029 -0,018 0,034 

  

Tabell 8. Kvadratisk medelavvikelse, minvärde och maxvärde 

Kontrollpunkter 
Kvadratisk 

medelavvikelse Minvärde Maxvärde 

1-5 0,022 0,021 0,039 

6-15 0,029 0,014 0,060 

6-15, 10 och 12 
uteslutits 0,026 0,014 0,050 
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5 Diskussion och slutsats 

 

Det första problemet som uppkom var planeringen av flygfotograferingen över 

området. Denna planering visade sig vara för liten. Enligt beräkningarna borde det 

ha varit 9 stråk och 328 bilder för flygningen men beroende på multikopterns 

begränsningar i batteritid samt regler för hur man får flyga, till exempel att flygning 

inte får ske utom synhåll, blev flygningen mer omfattande än beräknat. Vår 

planering visade på 328 bilder medan den faktiska flygningen slutade i 449 bilder. 

Dagen för flygningen började med idealiskt väder vilket innebar molnigt och 

vindstilla. Efter några timmar kom solen fram vilket tyvärr gjorde att en del bilder 

inte kunde användas till georefereringen på grund av överexponering på grund av 

mindre bra valda platser att placera flygsignalerna på.  

 

I PhotoScan kunde olika kvalitetsnivåer användas vid framställandet av 

ortofotomosaiken. Dock medförde detta längre processtider för programmet. Då 

det visade sig att resultatet inte blev betydande bättre med hög kvalitetsnivå valdes 

en längre kvalitetsnivå och därmed kortare processtider. Det skedde i samråd med 

vår handledare. 

 

Efter en första georeferering i PhotoScan, där alla 16 flygsignaler var inkluderade i 

georefereringen, visade resultatet på för stora fel i plan. På grund av detta sorterades 

6 flygsignaler bort och en ny georeferering genomfördes. För att kunna georeferera 

och få bra resultat krävs enligt Mårtensson och Reshetyuk (2014) god geometri på 

utplaceringen av flygsignalerna. Detta villkor togs med i åtanke när 6 flygsignaler 

uteslöts i den andra georefereringen. D.v.s. att det krävdes bra spridning av 

flygsignalerna över området för bättre georefereringsresultat. Givetvis uteslöts även 

flygsignaler med stora avvikelser i den mån det gick med åtanke på god geometri. 

 

Vi har använt oss av indirekt georeferering vilket innebär mycket arbete i fält med 

utplacering och inmätning av flygsignaler. Totalt placerades 16 flygsignaler ut i fält 

men endast 10 kunde användas för georeferering, vilket resulterade i en osäkerhet 

på cirka 0,010 m. Gabrlik et al. (2018) har testat metoden direkt georeferering och 

uppnått en osäkerhet på cirka 0,040 m. I framtiden kan förhoppningsvis metoden 

med direkt georeferering uppnå tillräcklig god kvalitét för att minska arbete både i 

fält och vid efterbearbetning av flygdata. 
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Vid rekognoseringen av stompunkterna upptäcktes att en saknades. Den hade med 

stor sannolikhet grävts bort under utbyggnaden av Furuviks camping. Dock gav 

detta inte några större bekymmer då ingen koordinatinpassning behövde göras pga. 

av att stompunkterna efter kontrollmätning klarade toleransen på 0,050 m.  

 

Under karteringens gång upptäcktes skuggor och störningar i ortofotomosaiken, 

bland annat vid det nybyggda hotellet. Skuggorna berodde på skiftande 

väderförhållande under dagen för flygningen. Störningarna i bilder har troligtvis 

uppstått vid bildmatchning i PhotoScan då bilderna inte är tagna i samma vinkel 

under flygningen. Detta ledde till svårigheter att dels se hörn på tak men även att 

uppskatta en byggnads position och form. 

Efter samråd med mätningsingenjör Martin Lindell vid Gävle kommun bestämdes 

att i samband med inmätning av punkter för kartkontroll även mäta in altanerna som 

fanns på området. Furuviks camping och skidorten Kungsberget har gemensamma 

stugor som beroende på säsong flyttas från plats till plats. Av dessa 15 stugor fanns 

bara tre på plats dagen för flygning med multikoptern. Vid tillfället för inmätning av 

kontrollpunkter fanns alla stugor på plats i området och kunde därför mätas in med 

GNSS. Då stugorna flyttas mellan två platser beroende på säsong kommer de aldrig 

att stå på exakt samma plats. Dock bör skillnaden i koordinater vara så liten att 

gränsen för 0,050 meter inte kommer att överskridas. 

 

Majoriteten av kartkontrollens punkter valdes ut i de västra delarna av området. 

Detta berodde på att det är den del av campingområdet där flesta nytillkomna och 

existerande objekt finns.  

 

Vid etableringen av totalstation inför inmätningen av kontrollpunkter hade vi gärna 

valt att använda stompunkter, men då ingen stompunkt var möjlig att använda pga. 

av siktförhållanden användes en enklare metod av etablering. 

I ett etiskt och hållbart perspektiv har varningsskyltar satts upp både vid flygningen 

med UAS och vid fältmätning med totalstation.  

Avslutningsvis visar vårt resultat att kartering med hjälp av ortofotomosaik fungerar 

bra för uppdatering av baskarta. 13 av 15 kontrollpunkter hamnade inom tolerans 

0,050 meter. Utan skuggor och störningar i ortofotomosaiken hade resultatet 

eventuellt kunnat förbättras. 
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A1 

Bilaga A 

Bilaga A1 

Ortofotomosaik över Furuviks camping. 

 



 

 
A2 

Bilaga A2 

Kamerapositioner och antal överlappande bilder för området. Även data från 

flygsessionen. 
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Bilaga A3 

Kamerakalibrering och bildresidualer för kameran som användes under 

flygfotograferingen. 
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Bilaga A4 

Ortofotomosaik med geostödpunkter och osäkerheter. 
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Bilaga A5 

Använda parametrar under framställningprocessen av ortofotomosaiken. 

 

       



 

B1 
 
 

Bilaga B 

Tabell med insamlat data från inmätningarna av geostödpunkterna.  

Geostödpunkternas koordinater medel Runda 1 
 

Runda 2 
 

 

N E N E N E 

GS 1 6 727 388,508 196 492,965 6 727 388,508 196 492,957 6 727 388,507 196 492,974 

GS 2 6 727 215,470 196 585,486 6 727 215,476 196 585,489 6 727 215,463 196 585,484 

GS 3 6 727 174,780 196 381,724 6 727 174,791 196 381,735 6 727 174,768 196 381,713 

GS 4 6 727 131,061 196 241,554 6 727 131,060 196 241,558 6 727 131,061 196 241,550 

GS 5 6 726 981,150 196 303,178 6 726 981,143 196 303,178 6 726 981,156 196 303,178 

GS 6 6 726 998,968 196 267,664 6 726 998,967 196 267,664 6 726 998,969 196 267,664 

GS 7 6 727 108,696 196 148,071 6 727 108,695 196 148,069 6 727 108,696 196 148,073 

GS 8 6 726 978,442 196 179,676 6 726 978,446 196 179,672 6 726 978,438 196 179,681 

GS 9 6 727 077,960 196 083,004 6 727 077,960 196 083,003 6 727 077,960 196 083,006 

GS 10 6 726 995,878 196 035,583 6 726 995,878 196 035,587 6 726 995,878 196 035,580 
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Bilaga C 

Stompunktskarta över Furuvik 
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Bilaga D 

Slutgiltig flygstråksplanering över de fyra delflygningarna 
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