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Förord 

Efter tre lärorika år som studenter på Lantmätarprogrammet, teknisk 

inriktning vid Högskolan i Gävle avslutar vi utbildningen med detta 

examensarbete. I samband med detta vill vi tillägna några tack, bland annat till 

de som gjort detta arbete möjligt och varit till hjälp under dess genomförande 

men också i övrigt under utbildningens gång.  

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till kart- och lantmäterienheten på 

Sandvikens kommun som gjorde studien möjlig och gav oss förtroende att 

genomföra den med sin utrustning. Till Filiph Sundqvist, mätningsingenjör på 

Sandvikens kommun, vill vi ge ett extra tack, dels för utförandet av flygningen 

med UAS men framförallt för den ovärderliga supporten och tillgängligheten 

under arbetets gång.  

Vidare vill vi även passa på att tacka samtliga lärare på Högskolan i Gävle som 

bidragit till att utbildningen varit lärorik och inspirerande, de har gett oss 

kunskaper som gör att vi nu känner oss redo att kliva ut i arbetslivet.  

Givetvis tillägnar vi också ett stort tack till alla klasskamrater som tack vare 

god sammanhållning och hjälpsamhet medfört att dessa tre år varit fantastiskt 

roliga och oförglömliga. 

 

Gävle, juni 2019 

Johan Larsson och Marcus Stark 
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Sammanfattning 

Flygfotografering med Unmanned Aircraft System (UAS) är i jämförelse med 

traditionell fotogrammetri effektivare, billigare och säkrare vilket har medfört 

att denna teknik föredras av många aktörer. Ett tidskrävande arbete som varit 

svårt att kringgå är att etablera flygsignaler på marken som används för att 

georeferera och kontrollera flygbilderna med.  

Under 2018 presenterade UAS-tillverkaren DJI sin nya quadcopter med 

integrerad Real-Time Kinematic (RTK)-modul. I samband med detta kan 

kontinuerliga och noggranna positioner levereras via Nätverks-RTK (NRTK) 

och behovet av markstödpunkter reduceras.  

I denna studie undersöktes lägesosäkerheterna i plan för ortofoton som 

framställdes med hjälp av en DJI Phantom 4 RTK där flygbilderna 

georefererades med begränsat antal eller utan markstödpunkter. 

Lägesosäkerheterna beräknades och kontrollerades enligt Handbok i mät- och 

kartfrågor (HMK) – Ortofoto, vilket är ett stöddokument inom ämnet.  

Vid framställning av ett ortofoto krävs även en digital terrängmodell (DTM) 

eller en digital ytmodell (Digital Surface Model, DSM) och kvaliteten av 

denna har stor inverkan på ortofotots kvalitet. I denna studie kontrollerades 

och utvärderades därför en del av den DSM som användes vid 

ortofotoframställning för respektive uppsättning enligt den tekniska 

specifikationen SIS-TS 21144:2016. 

Resultatet från studien visar att ett ortofoto går att framställas utan 

markstödpunkter och samtidigt klara kraven på specificerad lägesosäkerhet 

enligt HMK-standardnivå 3. Den sammanlagda lägesosäkerheten beräknades 

till 0,029 m vilket är 5 mm högre i jämförelse med ett ortofoto som baserats 

på traditionell georefereringsmetod, dvs. med markstödpunkter.  

Kravet på kvalitet i höjddata uppfylldes också för ortofotoframställning trots 

att en systematisk effekt i höjd uppkom. Denna effekt påverkade inte 

ortofotots koordinater i plan då standardosäkerheterna i höjd var låga. 

Resultatet visade att om två markstödpunkter adderades i vardera änden av 

området, kunde de systematiska effekterna i höjd minimeras och det var då 

möjligt att skapa en DSM som uppfyller kraven för detaljprojektering 

(noggrannhetsklass 1–3) enligt SIS-TS 21144:2016. 

 

Nyckelord: Unmanned Aircraft System (UAS), DJI Phantom 4 RTK, 

Ortofoto, Digital Surface Model (DSM), Agisoft PhotoScan 
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Abstract 

Aerial photography with UAS is in comparison with traditional 

photogrammetry more efficient, cheaper and safer which has led to this 

technology being preferred by many performers. A time-consuming job that 

has been difficult to avoid is to establish signals at the ground that are used for 

georeferencing and evaluate the results. 

In 2018, the UAS manufacturer DJI presented its new quadcopter with 

integrated Real-Time Kinematic (RTK) module. This allows continuous and 

accurate positions delivered via Network RTK (NRTK) and the need of 

ground control points can be reduced. 

In this study, investigations of the position uncertainties in orthophotos 

produced using a DJI Phantom 4 RTK carried out where the aerial images 

were georeferenced with limited numbers or without ground control points. 

The position uncertainties were calculated and controlled according to the 

Swedish HMK – Ortofoto (Orthophoto) which is a document within the 

subject.  

When producing an orthophoto, a digital terrain model (DTM) or a digital 

surface model (DSM) is also required and the quality of this has a great impact 

on the result. Therefore, a part of the DSM used for orthophoto production 

for each set was checked and evaluated according to the Swedish technical 

specification, SIS-TS 21144:2016. 

The result of the study shows that an orthophoto can be produced without 

ground control points and at the same time meet the requirements for 

specified position uncertainty according to HMK standard level 3. The total 

position uncertainty was calculated to be 0,029 m, which is 5 mm higher 

compared to the orthophoto based on the traditional georeferencing method, 

i.e. with ground control points.  

The requirement for quality in height data was also met for orthophoto 

production even though a systematic effect in height occurred. This effect did 

not affect the plane coordinates in the orthophoto because of the low standard 

uncertainties in height. The result showed that if two ground control points 

were added at each end of the area, the systematic effects were minimized, 

and it was possible to produce a DSM that fulfils the requirements for 

accuracy class 1-3 according to SIS-TS 21144:2016. 

 

Keywords: Unmanned Aircraft System (UAS), DJI Phantom 4 RTK, 

Orthophoto, Digital Surface Model (DSM), Agisoft PhotoScan 
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1 Introduktion 

Detta kapitel avser att ge en klarhet i studiens bakgrund samt dess syfte och mål. 

Därutöver presenteras även tillämpade avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Obemannade flygfarkoster har idag flera olika benämningar, däribland drönare, 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) samt Unmanned Aircraft System (UAS). UAS är 

ett samlingsnamn som består av en obemannad flygfarkost, en styrdator samt en 

radiolänk som möjliggör kommunikation mellan flygfarkosten och styrdatorn för 

navigering (Yeh, Chou & Yang, 2016). För denna rapport kommer begreppet UAS 

att användas. Huvudprincipen är att flygfarkosten under sin färd över ett område tar 

överlappande foton med en högupplöst digitalkamera, samtidigt som dess position 

bestäms med hjälp av en Global Navigation Satellite Systems (GNSS)-mottagare och 

tröghetsnavigering. Målet är att tillsammans med lämplig programvara producera ett 

högupplöst och georefererat 3D-punktmoln som ligger till grund för en rad olika 

tillämpningar, som att utföra mätningar eller extrahera annan geografisk information 

(Tziavou, Pytharouli & Souter, 2018). 

Den tekniska utvecklingen av UAS möjliggör enligt Tziavou et al. (2018) framförallt 

en betydligt effektivare insamling av geografisk information än traditionella 

mätmetoder då större områden kan mätas in på betydligt kortare tid. Vidare 

beskriver Tziavou et al. (2018) att med dagens UAS är det också möjligt att erhålla 

samma detaljnivå i ett ortofoto som framställts med traditionell fotogrammetri men 

där spenderad tid är minst fem gånger mindre. Yeh et al. (2016) beskriver att 

tekniken har flera fördelar i jämförelse med traditionell fotogrammetri med 

bemannade flygfarkoster. Dessa fördelar inkluderar billigare utrustning, lägre 

driftskostnader, högre säkerhet och ett effektivare genomförande. Vidare beskriver 

Yeh et al. (2016) att främsta nackdelen med tekniken är dess känslighet för regn och 

vind. 

Enligt Chio (2016) är det få flygfarkoster inom UAS som kan inneha lika noggrant 

positioneringssystem (tröghetssystem kombinerat med GNSS-mottagare) som 

bemannade flygfarkoster kan med hänsyn till lastkapaciteten. Därför har de flesta 

flygfarkoster inom UAS utrustats med enklare GNSS-mottagare som i dessa 

sammanhang inte lämpar sig att georeferera flygbilderna utifrån deras positioner. 

Etablering och inmätning av markstödpunkter (koordinater i plan och höjd) har 

därför blivit en nödvändighet för att kunna orientera och placera flygbilder i ett yttre 

koordinatsystem, dvs. indirekt georeferering (Chio, 2016). Motsatsen till 

föregående är direkt georeferering då koordinater för kamerans exponeringsorter 

alltså bestäms direkt med hjälp av flygfarkostens positioneringssystem. Att orientera 
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och placera flygbilder i ett yttre koordinatsystem benämns inom fotogrammetri 

blockutjämning eller blocktriangulering (Handbok- mät och kartfrågor [HMK] –

Flygfotografering, 2017). Att etablera markstödpunkter är tidskrävande i proportion 

till flygningen då deras konfiguration och inmätning kräver hög precision för ett 

noggrant slutresultat. Det kan också vara farligt eller besvärligt att etablera 

markstödpunkter med hänsyn till miljö och terräng (Yeh et al. 2016). 

Real-Time Kinematic (RTK), dvs. relativ bärvågsmätning på två eller flera 

frekvenser där GNSS-mottagarens position bestäms relativt en eller flera 

referensstationer, är idag den GNSS-teknik som ger realtidsmätningar med lägst 

mätosäkerhet (Lantmäteriet, u.å.a). Enligt DroneDeploy (2018) har tekniken fram 

tills idag varit extremt dyr att implementera för flygfarkoster inom UAS där endast 

ett fåtal och främst av modellen fixed-wing (flygplan) har integrerad RTK-teknik. I 

samband med att UAS-tillverkaren DJI under 2018 presenterade deras quadcopter 

(helikopter med fyra roterande vingar) med inbyggd RTK-modul är en 

kostnadseffektivare modell tillgänglig på den kommersiella marknaden. Modulen 

möjliggör att kontinuerliga och noggranna korrektioner kan levereras via Nätverks-

RTK (NRTK) eller en lokal referensstation (DRTK). Det senare är ett måste vid 

avsaknad av mobiltäckning eftersom korrektioner för NRTK levereras via 

mobilnätet (Lantmäteriet, u.å.b). 

Lantmäteriet har genom åren tagit fram stöddokument inom geodesi och mätning i 

syftet att skapa en enhetlig process vad gäller planering, genomförande och leverans 

av mät- och kartprodukter. Enligt HMK – Flygfotografering (2017) är 

stereokartering, framtagning av ortofoton och höjdmodeller vanliga slutprodukter 

utifrån flygbilder. Ett ortofoto, som är en sammanslagning av geometriskt 

korrigerade flygbilder och en skalriktig avbildning av marken, ligger ofta till grund 

för kartering och digitalisering. Det finns olika varianter av ortofoton beroende på 

vilken höjdmodell som används för att räta upp (rektifiera) objekt i flygbilderna, 

detta benämns rektifieringsmodell och är ett krav för framställning av ett ortofoto 

(HMK – Ortofoto, 2017). Traditionellt ortofoto avser flygbilder tillsammans med en 

digital terrängmodell (DTM), vilket medför att endast mark och broar avbildas 

ortogonalt. Med sant ortofoto avses flygbilder tillsammans med en digital ytmodell 

(Digital Surface Model, DSM), som resulterar i att marken samt alla objekt på den 

avbildas ortogonalt (HMK – Ortofoto, 2017). I denna studie avses därför, med 

hänsyn till ovanstående, ett sant ortofoto, eftersom det ursprungliga punktmolnet 

som skapas från flygfoton med UAS, representerar en DSM där alla punkter tilldelas 

ett höjdvärde. Fortsättningsvis kommer endast benämningen ortofoto att användas.  

Kvaliteten hos ett ortofoto kan bestämmas i form av lägesosäkerhet, vilket avser 

standardosäkerhet i plan för tydliga objekt i ortofotot. Detta kontrolleras genom att 

jämföra terrestert inmätta koordinater med motsvarande punkter i ortofotot. Dessa 
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punkter benämns kontrollpunkter och kan antingen vara naturliga objekt eller i form 

av signalerade objekt, som placeras med jämn fördelning över flygområdet (HMK – 

Ortofoto, 2017). Lägesosäkerheterna i ortofoton påverkas av flygbildernas 

orientering och övertäckning samt kvaliteten hos den rektifieringsmodell 

(DTM/DSM) som använts.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien genomförs i samarbete med kart- och lantmäterienheten i Sandvikens 

kommun som har för avsikt att använda denna UAS för sitt karteringsarbete. Enligt 

tillverkarna ska det vara möjligt att uppnå en absolut lägesosäkerhet i plan på 5 cm 

utan markstödpunkter vid flyghöjden 100 m med denna UAS (DJI, 2019).  

Syftet med studien är att undersöka lägesosäkerheterna i ortofoton som framställs 

med hjälp av en DJI Phantom 4 RTK med begränsat antal eller utan 

markstödpunkter. Lägesosäkerheterna beräknas enligt HMK – Ortofoto (2017) 

bilaga C.2. Eftersom en rektifieringsmodell krävs vid framställning av ortofoton 

kontrolleras och utvärderas även denna över ett mindre område enligt den tekniska 

specifikationen SIS-TS 21144:2016. Följande frågeställningar kommer därför att 

behandlas: 

• Med vilken lägesosäkerhet i plan är det möjligt att framställa ett ortofoto 

utan markstödpunkter och hur förhåller sig resultatet jämfört med 

tillverkarens specifikationer?  

• Vilka blir lägesosäkerheterna i plan om rekommenderat antal 

markstödpunkter används vid traditionell metod utan stöd från den 

integrerade RTK-tekniken? 

• Vilka blir lägesosäkerheterna i plan om endast en eller två markstödpunkter 

används tillsammans med stöd från den integrerade RTK-tekniken? 

• Vilken noggrannhetsklass enligt SIS-TS 21144:2016 tabell 6 uppfyller de 

genererade DSM:erna och deras ingående marktyper? 

1.3 Mål och förväntat resultat 

Målet med studien är att bevisa hur antalet markstödpunkter kraftigt kan reduceras 

eller helt uteslutas med hjälp av RTK-integrerad UAS utan att lägesosäkerheterna 

överstiger kraven. Kraven avser HMK-standardnivå 3 vid framställning av ortofoto, 

som både innefattar absolut lägesosäkerhet i plan samt att kvaliteten i höjddata 

uppfyller kravet på standardosäkerhet och detaljeringsgrad (bilaga A). Det 

förväntade resultatet är att minst en markstödpunkt kommer att krävas för att uppnå 

tillräcklig kvalitet i höjd, detta baseras på studien av Forlani et al. (2018) som 

presenteras i nästa avsnitt. Gällande DSM:erna är målet för dessa att en så hög 
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noggrannhetsklass enligt SIS-TS 21144:2016 tabell 6 ska erhållas, vilket anger dess 

användningsområde (bilaga B). Målet är också att DSM:erna ska klara kraven för 

ortofotoframställning enligt HMK-standardnivå 3.  

Denna studie är viktig för att besvara vilka lägesosäkerheter som går att erhålla i plan 

för ortofoton samt vilken kvalitet som kan uppnås i en DSM då det tidskrävande 

arbetet med markstödpunkter reduceras. 

1.4 Avgränsningar 

Studien omfattar endast denna specifika modell av UAS och kommer att jämföras 

med tillverkarens specifikationer. För denna studie utvärderas lägesosäkerheter i 

ortofoton eftersom det är en vanlig slutprodukt av flygfotografering och också det 

tänkta ändamålet för Sandvikens kommun.  

Stöddokumentet som huvudsakligen används i denna studie, HMK – Ortofoto 

(2017), är i grunden inte avsedd för ortofoton framtagna med UAS. Eftersom det 

vid tidpunkten för studiens genomförande inte finns något stöddokument som kan 

anses mer relevant inom ämnet efterföljs HMK – Ortofoto och då främst 

beträffande kontroll- och beräkningsmetoder.   

Kontroll av DSM ska enligt SIS-TS 21144:2016 avse hela modellen och kontrolleras 

med väl utspridda kontrollprofiler som representerar samtliga marktyper. För 

undantagsfall kan del av modell utvärderas vilket tillämpas i denna studie med 

hänsyn till dess tidsbegränsning. Kontrollytan för utvärdering av modellen är utvald 

för att representera områdets generella terräng med dess ingående marktyper. 
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2 Tidigare studier 

För att utöka förståelsen inom detta ämne har fyra studier som anses relevanta 

granskats. Denna studie kommer till viss del att påminna om nedan beskrivna studier 

där markstödpunkter och deras antal är en central utgångspunkt samt vilket 

inflytande RTK-tekniken har på slutresultatet. 

I en studie utförd av Chio (2016) monterades en Trimble GNSS-mottagare på en 

flygfarkost av modell fixed-wing. Med hjälp av den monterade GNSS-mottagaren, 

som utför mätningar på både L1- och L2-frekvens, tillsammans med RTK-teknik 

undersöktes möjligheten att bestämma flygstråken med hög noggrannhet i syftet att 

kunna reducera antalet markstödpunkter vid en självkalibrerande blockutjämning. 

Enligt artikelförfattaren kan de inmätta positionerna under flygfarkostens färd 

således betraktas som markstödpunkter och användas i blockutjämningen. Studien 

genomfördes i Taiwan över ett område som var ca 300 ha stort och 

flygfotograferingen utfördes ungefär 550 m över markytan med en Canon EOS 5D 

Mark II digitalkamera med en fokallängd på 24 mm. Övertäckningen i flygbilderna 

var 80 % i flygriktningen respektive 45 % i sidled vilket resulterade i 266 bilder där 

pixelstorleken på marken (ground sample distance, GSD) uppgick till ca 15 

cm/pixel. Genom att använda olika konfigurationer av markstödpunkter 

tillsammans med observationerna från den monterade GNSS-mottagaren i 

blockutjämningen kunde artikelförfattaren jämföra de olika resultaten. Chio (2016) 

kunde genom studien bevisa att RTK-tekniken kraftigt kan reducera antalet 

markstödpunkter vid blockutjämning. Genom att placera två markstödpunkter i 

varje hörn av området (sammanlagt åtta), samt avsluta flygningen genom att flyga ett 

stråk tvärs över området i varje ände, kan författaren konstatera att denna 

konfiguration är mer noggrann än att använda sig av kedjor med markstödpunkter i 

varje ände (sammanlagt elva). Lägesosäkerheten kontrollerades genom Root Mean 

Square Error (kvadratisk medelavvikelse, RMS) där erhållna koordinater i 

flygbilderna jämfördes med sex kända punkter, vilket beräknades till 17 respektive 

13 centimeter i x- och y-led samt 22 centimeter i höjd. Denna noggrannhet är 

tillräcklig vid uppdatering av topografiska kartor i Taiwan, vilket var en central 

utgångspunkt för studien eftersom etableringen av markstödpunkter i kuperade 

områden är särskilt svårt. Resultatet med sammanlagt 8 markstödpunkter 

kombinerat med RTK-tekniken skiljde sig dessutom marginellt jämfört med när en 

konfiguration om 28 markstödpunkter utan stöd från RTK användes. Endast ett par 

centimeter i förbättring i respektive koordinat erhölls trots att 20 fler 

markstödpunkter användes. 
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Gerke och Przybilla (2016) utförde en studie där lägesosäkerheten hos flygbilder 

efter blockutjämning undersöktes. I studien användes en Mavinci Sirius Pro-

flygfarkost av modell fixed-wing, som var utrustad med GNSS-mottagare och RTK-

teknik. Studien genomfördes i Tyskland över ett område som var ca 66 hektar stort 

och flygfotograferingen utfördes på en 105 meters genomsnittlig flyghöjd med en 

Panasonic Lumix GX1-digitalkamera. Övertäckningen i flygbilderna var 85 % i 

flygriktningen respektive 65 % i sidled, vilket resulterade i sammanlagt 1900 bilder 

med en genomsnittlig GSD på 2,7 cm/pixel. Under flygningen etablerades också en 

temporär GNSS-referens i området som stöd till flygfarkostens 

positioneringssystem. Fyra olika uppsättningar av data jämfördes, där 

artikelförfattarna först analyserade resultaten efter blockutjämning då traditionell 

fotogrammetri tillämpats, dvs. med markstödpunkter utan stöd från den integrerade 

RTK-tekniken. En kombination av fyra markstödpunkter, en i varje hörn av 

området, gav ett RMS-värde i 3D på över 20 cm. Om 18 markstödpunkter istället 

användes, som artikelförfattarna menar är tillräckligt för det studerade området, 

erhölls ett RMS-värde i 3D på 9 cm. När koordinaterna för kamerans 

exponeringsorter, bestämda utifrån flygfarkostens RTK-teknik, användes i 

blockutjämningen kunde Gerke och Przybilla (2016) konstatera att helt utan 

markstödpunkter kan ett RMS i 3D på 10 cm erhållas. Liknande som Chio (2016) 

konstaterade i sin studie, menar artikelförfattarna att några s.k. tvärstråk, där 

flygningen avslutas genom att flyga några stråk tvärs över området, kan sänka RMS-

värdet i 3D till ca 7 cm och åstadkomma ett RMS-värde i plan på under 5 cm. En 

intressant slutsats av denna studie var enligt Gerke och Przybilla (2016) att 

lägesosäkerheten inte förbättrades nämnvärt när fler markstödpunkter användes, 

vilket innebär att den integrerade RTK-tekniken helt kan ersätta användningen av 

dessa i många tillämpningar. Artikelförfattarna understryker dock vikten av att 

använda ett par utplacerade kontrollpunkter på marken med låg mätosäkerhet för att 

ha möjlighet att utvärdera resultatet. 

I en studie utförd av Forlani et al. (2018) undersöktes kvaliteten hos DSM:er som 

framställts från UAS med integrerad RTK-teknik. Över ett 18 ha stort område vid 

ett universitet i Italien genomfördes sammanlagt åtta flygningar med en SenseFly 

eBee-RTK, vilket är en flygfarkost av modell fixed-wing. Utrustad med en Sony 

Cyber-Shot DSC-WX200-digitalkamera (18,2 MP) utfördes flygfotograferingen på 

ca 90 m genomsnittlig flyghöjd vilket resulterade i en GSD på ca 2,3 cm/pixel. 

Övertäckningen i flygbilderna var 85 % i flygriktningen och 80 % i sidled. Av de 

åtta flygningar som genomfördes, levererades RTK-korrektioner från en lokal 

GNSS-referens för fyra flygningar. För de andra fyra användes nätverks-RTK, där 

korrektionerna tas emot från ett nätverk av omkringliggande referensstationer. Tre 

olika konfigurationer vid blockutjämningen användes, en där endast 

markstödpunkter användes (sammanlagt tolv), en där endast koordinater för 
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kamerans exponeringsorter användes och en där exponeringsorterna tillsammans 

med en markstödpunkt kombinerades. De 8 flygningarna med tre olika 

konfigurationer genererade i 24 DSM:er med en upplösning på 10 cm och resultaten 

av dessa kunde därefter analyseras och jämföras i programvaran Agisoft PhotoScan. 

Forlani et al. (2018) konstaterade utifrån studien att blockutjämning helt utan 

markstödpunkter är opålitligt då signifikanta fel kan uppstå, speciellt i höjd. Genom 

att använda en markstödpunkt i mitten av området tillsammans med 

exponeringsorterna eliminerades de flesta felkällorna och ett RMS-värde i höjd 

omkring 3 cm kunde erhållas. Ett annat konstaterande var att användandet av en 

lokal GNSS-referens är att rekommendera då resultaten från dessa flygningar gav 

lägre standardosäkerheter i modellerna (ca 4 cm) jämfört med när nätverks-RTK 

användes (ca 6 cm). 

Reshetyuk & Mårtensson (2016) utförde en studie där författarna utvärderar 

möjligheten att med hjälp av en flygfarkost av modell fixed-wing skapa en DTM med 

en osäkerhet i höjd på 20 mm eller mindre. Utvärdering samt kontroll av dessa 

genomfördes enligt SIS-TS 21144:2013 som innefattar terrestert inmätta 

kontrollprofiler och hur dem skiljer sig åt i höjd i jämförelse med de UAS-baserade 

terrängmodellerna. Studien utfördes genom att flyga på två olika flyghöjder, ca 80- 

respektive 160 m över marken, området där terrängmodellerna skapades uppgick 

till ca 3 ha med uteslutande grus som marktyp. Artikelförfattarna utvärderade också 

vilket antal markstödpunkter som var lämpligt att använda för att uppfylla kraven 

samt vilken mjukvara som kunde leverera en bra terrängmodell, Agisoft PhotoScan 

eller RapidTerrain. Studien visade att med Agisoft PhotoScan kunde en väldigt 

noggrann DTM skapas där marken var plan, och osäkerheterna i höjd blev så låga 

som 10 mm för flyghöjden på 80 m och 17 mm för flyghöjden 160 m då endast fem 

noggrant inmätta markstödpunkter användes. Där marken var ojämnare kunde 

osäkerheter i höjd beräknas till 30 respektive 80 mm vilket ändå anses användbart i 

många tillämpningar (Reshetyuk & Mårtensson, 2016). 
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3 Material och metod 

I detta kapitel avhandlas studieområdets karaktär och geografiska läge samt vilken 

utrustning och vilka programvaror som använts. Kapitlet redovisar också utförliga 

beskrivningar av de metoder som använts för planering, insamling, bearbetning och 

kontroll av flyg- och mätdata.  

3.1 Studieområde 

Området där studien genomfördes är beläget i västra Sandviken och benämns 

Hjalmarsmuren. Området valdes med hänsyn till Sandvikens kommuns utredning att 

planlägga en ny stadsdel (Sandvikens kommun, 2019) och därför kan insamlat data 

eventuellt användas av kommunen som underlag för planering och projektering. 

Hjalmarsmuren och det ämnade planprogrammets areal uppgår till ca 35 hektar och 

består i huvudsak av skogs- och åkermark med omgivande bebyggelse (figur 1). 

 

Figur 1. Hjalmarsmuren, gul linje representerar planprogrammets område. Bild erhållen från 

Sandvikens kommun 2019-04-08. 

3.2 Planering 

När flygningen planerades för att omfatta planprogrammets gränser samt utökades 

ytterligare i syftet att inkludera omkringliggande bebyggelse samt hårdgjorda ytor, 

uppgick området till ca 80 hektar. Med hänsyn till områdets storlek och föreliggande 

regler för UAS i Sverige, som bland annat anger att flygfarkosten uteslutande under 

sin färd ska vara inom synhåll för piloten (Transportstyrelsens författningssamling, 

2017), delades området i en nordlig- samt en sydlig del enligt figur 2. 
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Figur 2. Planprogrammets område (gul) och dess indelning i två områden, norr (blå) samt söder (grön). 

3.2.1 Inmätning av kontrollprofiler 

För att kontrollera de digitala ytmodellerna som ligger till grund för efterföljande 

ortofotoframställning genomfördes inmätning av kontrollprofiler i fält dagen innan 

flygfotograferingen. Kontrollen avsåg del av modell där det valda området för 

provning ansågs mest representativt för det totala områdets karaktär och terräng. 

Provningen utfördes enligt SIS-TS 21144:2016 kontrollnivå 1 utförande A, som 

avser en leveranskontroll med syftet att undersöka förekomst av systematiska fel 

innan modellen används för generella tillämpningar, t.ex. i utredningsfaser. 

Kontrollprofilernas antal (Kn) i provningsområdet beräknades till tolv enligt ekvation 

(1) och baseras på områdets till antalet ingående marktyper (N) samt dess area (A) 

angivet i hektar, avrundat uppåt till närmaste heltal (SIS-TS 21144:2016).  

𝐾𝑛 = 3𝑁 +  √𝐴  (1) 

Antalet marktyper inom området uppgick till tre inkluderande asfalt, grusväg samt 

åkermark och provningsområdets area var ca 9 ha. Kontrollprofilernas indelning 

efter respektive marktyp redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Marktyper och dess kontrollprofiler. 
  Marktyper Kontrollprofiler 

Åkermark 1,2,3,4 

Grusväg 5,6,7,8 

Asfalt 9,10,11,12 
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Inmätning av kontrollprofilerna inom området utfördes med en Trimble S7 

totalstation i referenssystemen SWEREF 99 16 30 i plan och RH 2000 i höjd. Vid 

stationsetablering krävdes Realtidsuppdaterad FRI Station (RUFRIS) vilket enligt 

Trafikverket (2012) är en godkänd metod när inga stompunkter finns i anslutning 

till området och där låg mätosäkerhet eftersträvas. Stationsetableringen utfördes 

med en prismastång försedd med Trimble Active Track 360-prisma och en Trimble 

R8s GNSS-mottagare monterad ovanpå denne. Bakåtobjekten mättes först in med 

medeltalsbildning under 30 sekunder, vilket rekommenderas av kart- och 

lantmäterienheten i Sandviken vid inmätning av detaljpunkter, med hjälp av GNSS-

mottagaren och stödben (figur 3). Sedan mättes horisontell riktning, vertikalvinkel 

och längd mot stångens prisma med totalstation. Enligt Trafikverket (2012) ska 

minst 15 olika bakåtobjekt spridda horisontellt och i avstånd ingå i varje 

stationsuppställning för att uppfylla god kontrollerbarhet. Innan RUFRIS utfördes 

kontrollerades GNSS-utrustningen samt dess inställningar mot två kända punkter i 

närområdet, varav den ena var en stompunkt med kända koordinater i plan och den 

andra en höjdfix (HMK – GNSS-baserad detaljmätning, 2017 s. 39). Den senare 

visade tecken på att ha blivit skadad och därmed opålitlig varför en ytterligare 

kontroll mot en detaljpunkt med kända koordinater i både plan och höjd utfördes 

(bilaga C tabell C1). 

 

Figur 3. Prismastång försedd med GNSS-mottagare samt stödben. 

Kontrollprofilerna mättes från två olika stationsetableringar enligt specificerade krav 

i SIS-TS 21144:2016 vilket anger att varje enskild profil ska vara minst 20 m lång 

innehållande minst 20 punkter där avståndet mellan dessa är maximalt 3 m. 

Prismastången ska enligt SIS-TS 21144:2016 vara försedd med en planfot för att 

förhindra att dess spets sjunker ner i terrängen och därmed orsakar att felaktigt 
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inmätta höjdvärden erhålls. Någon sådan fanns inte tillgänglig vid tidpunkten för 

studiens genomförande och bedömningen gjordes att det inte krävdes vid inmätning 

av kontrollprofiler på grusväg och asfalt. För åkermark realiserades en planfot 

genom att för varje punkt i kontrollprofilerna placera prismastången på en tunn och 

följsam plastflukt enligt figur 4. Plastfluktens tjocklek ansågs för tillvägagångssättet 

försumbar och adderades inte på prismastångens höjd. De två stationsetableringarna 

kontrollerades genom en inledande och avslutande kontroll för att säkerställa 

stationernas positioner under inmätningarna. Punkterna för dessa utgjordes av 

geospik i hårt underlag och markerades med rosa spraymålning. Provningsområdet, 

placeringen av kontrollprofiler samt stationsetableringarna redovisas i bilaga D.  

 

Figur 4. Prismastång placerad på plastflukt vid inmätning av kontrollprofiler på åkermark. 

3.2.2 Placering och inmätning av flygsignaler 

Innan flygningen genomfördes placerades flygsignaler väl spridda över hela området. 

Syftet med flygsignalerna är att de ska kunna användas som markstödpunkter för 

georeferering och som kontrollpunkter för utvärdering av lägesosäkerhet. 

Markstödpunkterna placerades enligt Persson & Gunnarsson (2013), vilka 

rekommenderar att konfigurationen av dessa ska vara i områdets ytterkanter samt 

någon eller några i mitten beroende på dess storlek. Sammanlagt placerades tio 

markstödpunkter enligt figur 5 vilket också är det lägsta rekommenderade antalet 

vid georeferering enligt Agisoft (2018). 



 

12 
 

 

Figur 5. Markstödpunkternas placering i området. 

HMK – Ortofoto (2017) anger att kontrollpunkterna ska vara tydligt identifierbara, 

antingen i form av flygsignaler eller naturliga objekt, och placerade med jämn 

fördelning över området. Kontrollpunkterna ska också vara oberoende, vilket 

innebär att de inte får sammanfalla med markstödpunkterna när sådana används vid 

georeferering. Totalt placerades 18 kontrollpunkter enligt figur 6. 
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Figur 6. Kontrollpunkternas placering i området. 

Flygsignalerna som användes var tillverkade av masonit i storleken 0,4 x 0,4 m och 

målade i timglasmönster i färgerna vitt och svart. Dessa placerades horisontellt på 

marken och förankrades i mjukt underlag med hjälp av plastspik genom 

masonitskivans centrum. Plastspiken förenklade inmätningarna i den bemärkelsen 

att centrum är tydligt definierat genom en nedsänkning enligt figur 7. Flygsignaler i 

form av rosa spraymålning i kryss på asfalt eller brunnar (figur 8) användes också, 

främst i syftet att för kontrollpunkter kombinera signalerna som kontrollerna utförs 

mot.  
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         Figur 7. Masonitskiva förankrad med                    Figur 8. Kryss i rosa spraymålning på 

         plastspik i centrum.                                             en brunn.                                                               

Samtliga flygsignaler mättes in med SWEPOS nätverks-RTK med hjälp av en 

Trimble R8s GNSS-mottagare. Koordinatsystem valdes till SWEREF 99 16 30 för 

plan samt RH 2000 för höjd. Normalt erhålls höjder över ellipsoiden vid GNSS-

mätningar varför geoidmodellen SWEN17_RH2000 användes för att omvandla 

höjderna till RH 2000. Mätningarna skedde mot GNSS-systemen GPS, GLONASS 

och Galileo med en elevationsvinkel på 15 grader. Med hjälp av elevationsvinkeln 

utesluts satelliter nära horisonten då signalerna från dessa har större risk att påverkas 

av marknära objekt samt färdas långt genom atmosfären (HMK – GNSS-baserad 

detaljmätning, 2017). Innan inmätningarna påbörjades kontrollerades GNSS-

mottagaren mot en stompunkt med kända koordinater i plan och höjd enligt HMK – 

GNSS-baserad detaljmätning, 2017 s. 39, (bilaga C tabell C2). 

Enligt HMK – Flygfotografering (2017) ska inmätningen av flygsignaler ske med en 

mätosäkerhet som inte överstiger 1/3 av den förväntade lägesosäkerheten i 

slutprodukten. För att säkerställa en låg mätosäkerhet med ett tidseffektivt 

tillvägagångssätt centrerades GNSS-mottagaren över flygsignalen med hjälp av två 

teleskopiska stödben som var monterade på GNSS-stången (figur 9). Mätningen 

påbörjades när fixlösning förelåg och skedde under 30 sekunder med 

medeltalsbildning, vilket rekommenderades av kart- och lantmäterienheten i 

Sandviken i syftet att använda en produktionsenlig metod. Detta upprepades sedan 

enligt HMK – GNSS-baserad detaljmätning (2017) med minst 15 minuters 

tidsseparation och med ny fixlösning i syftet att minimera systematiska- och 

slumpmässiga variationer. De två inmätningarna kontrollerades övergripande direkt 

i fält för att utesluta grova fel. 
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Figur 9. Inmätning av flygsignal. 

Vid GNSS-mätningar måste jonosfärsstörningar beaktas då dessa enligt HMK – 

GNSS-baserad detaljmätning (2017) kan påverka mätresultatet negativt i form av 

opålitliga mätdata med hög mätosäkerhet och svårigheter att erhålla fixlösning. 

Detta beror på att laddade partiklar uppstår i atmosfärens översta lager till följd av 

solens aktivitet. GNSS-signalen störs mer eller mindre beroende på hur mycket 

laddade partiklar som den stöter på samt signalfrekvensen (Lantmäteriet, u.å.c). 

Jonosfäriska störningar kontrollerades därför med hjälp av Lantmäteriets 

jonosfärsmonitor (Lantmäteriet, u.å.d) för de aktuella dagarna när studien 

genomfördes (bilaga E). 

3.3 UAS-flygning 

Flygningen genomfördes av behörig personal på kart- och lantmäterienheten i 

Sandvikens kommun med deras quadcopter av modell DJI Phantom 4 RTK och 

tillhörande styrdator (figur 10). Quadcoptern var utrustad med ett kamerasystem 

innehållande 1” CMOS-bildsensor och 20 megapixel-digitalkamera för insamling av 

högupplöst bilddata. Digitalkamerans fokallängd var 8,8 mm, bländaröppningens 

intervall 2,8 – 11 med en slutartid mellan 8 och 1/8000 sekunder (DJI, 2019). 

Quadcoptern var också utrustad med en GNSS-modul som möjliggör 

bärvågsmätning på flera frekvenser samt mottagande av RTK-data. GNSS-systemen 

som stöds är GPS, GLONASS, Galileo och BeiDou där de tre förstnämnda användes 

för denna studie. Enligt DJI (2019) är mätosäkerheten i plan 1 cm + 1 ppm och 1,5 

cm + 1 ppm vertikalt vid fixlösning. Förutom positioneringssystemet lagrar 

quadcoptern även orienteringsvinklar (tilt, roll, yaw) för kamerapositionerna med 

hjälp av en integrerad treaxlig gimbal. 
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Figur 10. Quadcopter med tillhörande styrdator. 

Flygfotograferingen planerades med hjälp av styrdatorn med den tillhörande GS 

RTK-applikationen. Applikationen är utvecklad av DJI och kan användas för att 

planera och utföra flygrutter, specificera parametrar samt följa uppdragen i realtid 

(DJI, 2018). Efter att området definierats genom att rita ut dess hörnpunkter 

bestäms flygriktningen automatiskt och flygstråken förläggs så att flygningen utförs 

så tidseffektivt som möjligt. Applikationen adderar även flygstråk längs 

ytterkanterna för att säkerställa stereoövertäckning även där. Genomgående för de 

två områdena valdes flyghöjden 100 m, utifrån flyghöjden rekommenderade 

applikationen flygfarkostens hastighet 7 m/s som också valdes. Övertäckningen i 

flygbilderna valdes till 80 % längs och 70 % tvärs stråken, vilket enligt Colomina & 

Molina (2014) är typiska parametrar vid UAS-flygning för att kompensera för 

flygfarkostens instabilitet. Flygriktningen för det norra området var SV-NO och för 

det södra NV-SO. Områdena planerades så att en övertäckning med god marginal 

mellan dessa förelåg. Innan flygningen påbörjades utifrån det planerade uppdraget 

kopplades quadcoptern upp mot SWEPOS nätverks-RTK via ett 4G SIM-kort som 

monterats i styrdatorn. I statusfältet på styrdatorns skärm indikeras efter 

uppkopplingen antalet tillgängliga satelliter, RTK-status samt signalstyrkan. När 

fixlösning erhålls kan flygningen påbörjas vilket utförs automatiskt bortsett från 

nödvändiga batteribyten. Vädret för den aktuella flygdagen var uteslutande soligt 

och vindstilla varför inställningarna för kamerans vitbalans valdes till sunny.  
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3.4 Databearbetning 

3.4.1 Flygsignaler 

Rådata för inmätningarna av flygsignaler importerades till mät- och 

kartprogramvaran Topocad version 18.2.3, där samtliga inmätningar kunde 

bearbetas. Koordinaterna för de inmätta flygsignalerna som mättes in under två 

tidsseparerade epoker medeltalbildades i programmet och användes som 

markstödpunkter eller kontrollpunkter för framtida georeferering respektive 

utvärdering. Ett gränsvärde på 25 mm radiell avvikelse sattes i syftet att förhindra 

medeltalsbildning om toleransen överskreds, vilket garanterade att inga grova fel 

förekom bland inmätningarna. Utöver dessa medeltalsbildades också koordinaterna 

för de inledande och avslutande kontrollerna från stationsetableringarna och 

användes som kontrollpunkter. Koordinater för markstödpunkter och 

kontrollpunkter sparades därefter i separata textfiler där kolumnerna arrangerades 

med tab-tangent efter punktnamn, N-koordinat, E-koordinat samt höjd. Metodiken 

underlättade den framtida exporteringen av flygsignaler till Agisoft PhotoScan.  

3.4.2 Bearbetning av flygfoton 

För denna del av studien användes uteslutande programvaran Agisoft PhotoScan 

Professional, version 1.4.2. Programvaran är utvecklad i Ryssland och är ett 

fotogrammetriskt bearbetningsprogram som gör det möjligt att med hjälp av digitala 

stillbilder framställa bland annat punktmoln, som möjliggör modeller i 2D och 3D 

(Agisoft, 2019a). Punktmolnen baseras på pixlarna i bilderna och kan med fördel 

användas för att skapa skalriktiga och geometriskt korrekta produkter som även kan 

anslutas till överordnade koordinatsystem. Agisoft PhotoScan har därför blivit en väl 

passande programvara för framställning av olika kart- och mätprodukter, något som 

Reshetyuk & Mårtensson (2016) poängterade i deras studie.  

Som stöd för bearbetningen samt framställningen av DSM och ortofotomosaik 

följdes manualen för Agisoft PhotoScan där en generell arbetsgång för att producera 

dessa produkter finns väl beskrivet (Agisoft, 2018). 

Bilderna som samlades in vid de två separata flygningstillfällena importerades till 

programvaran för att gemensamt bilda ett block av bilder. Bilderna importerades 

med dess tillhörande metadata såsom kamerapositioner, orienteringsvinklar och 

parametrar för kamerakalibrering. Kamerapositionerna som quadcoptern lagrade var 

i koordinatsystemet WGS 84 och ellipsoidhöjder. För denna studie var den absoluta 

lägesosäkerheten relevant och därför var en konvertering till SWEREF 99 16 30 i 

plan samt RH2000 i höjd nödvändig. För det senare krävdes en geoidmodell som 

inhämtades från Agisofts webbsida (Agisoft, 2019b). 
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Nästa steg var att utföra en blockutjämning där syftet är att matcha och orientera 

bilderna i blocket utifrån dess pixelvärden. Enligt Agisoft (2018) kan bildernas 

kvalitet påverka bildmatchningen negativt. Via en estimering av bildkvaliteten i 

Agisoft PhotoScan tilldelades varje bild i blocket ett värde utifrån den mest 

fokuserade och skarpaste delen ur varje bild (Agisoft, 2018). Värdet som tilldelades 

varje bild var inom intervallet 0 och 1, där värden under 0,5 bör uteslutas. Utifrån 

detta sorterades totalt sju bilder bort som hade ett värde under eller nära 0,5 på 

grund av oskärpa. I den centrala delen av området där tät skog förekom hade 

programvaran svårt att hitta utmärkande pixelvärden varför ett trettiotal bilder 

uteblev i bildmatchningen. Någon manuell matchning utfördes inte då resultatet av 

en eventuell sådan skulle ha inverkan på resterande kamerapositioner i blocket. 

Problemet ansågs oväsentligt med tanke på vilka konsekvenser det skulle kunna 

innebära samt att det endast var i centrum av skogspartiet.  

Vidare skapades ett glest punktmoln utifrån bildmatchning som med hjälp av 

bildernas orientering och positioner lade övertäckande bilder med matchande 

konnektionspunkter intill varandra för att på så vis erhålla stereoövertäckning. För 

att reducera tidsåtgången i denna procedur användes inställningarna Generic och 

Reference, där den förstnämnda inställningen matcher bilderna övergripande med 

lägre noggrannhet och där Reference utnyttjar noggrant bestämda kamerapositioner 

för att placera bilderna utifrån dessa (Agisoft, 2018). Noggrannheten för 

bildmatchningen valdes till Highest, något som påverkar tidsåtgången negativt men 

som erhåller bäst kvalitet i bildpositioneringarna vilket enligt Agisoft (2018) 

rekommenderas i forskningssammanhang. 

Det glesa punktmolnet delades sedan upp i fyra olika projekt i syftet att vid 

georefereringen skilja dem åt. Detta för att kunna hänvisa skillnaderna i 

slutprodukterna till georefereringen och valet gjordes att ursprungsdata fram till 

detta steg skulle vara densamma för samtliga uppsättningar. Sammanlagt bearbetades 

fyra uppsättningar. Strukturen för att benämna dessa utfördes i likhet med studien 

som genomfördes av Forlani et al. (2018), där namnet för respektive uppsättning är 

baserad på georefereringsmetod. Följande uppsättningar bearbetades i denna studie:  

• MSP (markstödpunkter), använder samtliga tio markstödpunkter enligt figur 
5 vid georefereringen utan kamerapositioner. Detta kan beskrivas som den 
traditionella metoden vid georeferering av flygbilder. 

• NRTK, använder sig av samtliga kamerapositioner vid georefereringen 
bortsett från de som uteblev i bildmatchningen. 

• NRTK+1, samma som föregående och därtill adderades en markstödpunkt 
enligt figur 11. Denna punkt valdes med hänsyn till områdets utformning i 
syftet att dess placering skulle vara så central som möjligt.  

• NRTK+2, skiljer sig från NRTK+1 genom användandet av två 
markstödpunkter som är placerade i varsin ände av området enligt figur 12. 
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Figur 11. Placeringen av markstödpunkten som användes för georefereringen vid NRTK+1 utöver 

kamerapositionerna.  
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Figur 12. Placeringen av markstödpunkterna som användes för georefereringen vid NRTK+2 utöver 

kamerapositionerna.  

Vid användandet av markstödpunkter importerades textfilen med koordinater för 

dessa till Agisoft PhotoScan. Markstödpunkterna identifieras sedan i bilderna som 

innehåller dessa och deras position justeras vid behov till centrum av punkten. 

Förutom att ovanstående är en väldigt tidskrävande process beror resultatet mycket 

på användarens förmåga att placera dessa korrekt. Mätosäkerheter för 

markstödpunkter (Marker accuracy) och kamerapositioner (Camera accuracy) 

specificeras med fördel innan georefereringen tar vid. Det är upp till användaren att 

uppskatta dessa mätosäkerheter och i denna studie valdes för samtliga uppsättningar 

2 cm för markstödpunkter och 5 cm för kamerapositioner. 

Efter georefereringen utfördes en översiktlig kontroll för att säkerställa ett 

godtyckligt resultat av denna process genom att importera kontrollpunkterna. 

Kontrollpunkterna placerades ut med samma tillvägagångssätt som för 

markstödpunkterna. Utifrån dessa erhölls ett uppskattat fel i Agisoft PhotoScan för 
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check points i plan och höjd. Då georefereringen bedömdes ha gett ett gott resultat 

påbörjades nästa process som innebar skapandet av ett tätt punktmoln. Processen är 

enligt Agisoft (2018) den mest tidskrävande och valet av kvalitetsnivå samt 

filteralternativ för detaljrikedomen påverkar bearbetningstiden ytterligare. 

Kvalitetsnivån för samtliga uppsättningar sattes till High, vilket innebär att var fjärde 

pixel i respektive bild erhåller en punkt i molnet. Filtreringsmetod, vilket består av 

tre val beroende på hur detaljrik geometri som ska bevaras, sattes till Moderate och är 

enligt Agisoft (2018) den metod som ligger mellan den mest aggressiva- respektive 

mildaste filtreringsmetoden. Resultatet blev ett punktmoln innehållande ca 400 

miljoner punkter för varje uppsättning.  

Utifrån det täta punktmolnet skapades sedan en DSM i rasterformat knutet till 

koordinatsystemen SWEREF 99 16 30 i plan samt RH 2000 i höjd. Förutom att 

DSM:en utgör rektifieringsmodell vid senare ortofotoframställning är det också 

möjligt att utföra volymberäkningar direkt i Agisoft PhotoScan. Det var däremot 

nödvändigt att rensa det täta punktmolnet från oönskade punkter som var tydligt 

missplacerade, t.ex. punkter belägna signifikant över eller under marken. Dessa 

exkluderades manuellt i syftet att undvika problem vid genereringen av DSM. 

Upplösningen på de producerade ytmodellerna var ca 5,4 cm/pixel. Någon 

klassificering av markytan i syftet att skapa en DTM utfördes inte i denna studie. 

Detta eftersom att det inte ansågs relevant då kontrollerna endast utfördes på öppna 

områden, vilket innebär att en DSM och DTM då sammanfaller. Det senare skulle 

därför bara vara av estetisk karaktär snarare än att fylla någon närmare funktion i 

detta fall och förbisågs med hänsyn till studiens tidsbegränsning.  

Utifrån respektive DSM genererades slutligen ett ortofoto för varje uppsättning med 

koordinater i plan angivna i SWEREF 99 16 30.  

Tillämpade parametrar och inställningar för samtliga steg i metoden redovisas i en 

slutrapport skapad i Agisoft PhotoScan (bilaga F). 

3.5 Kontroll och utvärdering 

3.5.1 Beräkning av lägesosäkerhet i plan 

Kontroll av lägesosäkerhet utfördes i enlighet med HMK – Ortofoto (2017) bilaga 

C.2 vars kontrollförfarande är baserad på en metod i HMK – Geodatakvalitet (2017) 

bilaga A.2. Förfarandet är avsett att kontrollera om en viss standardosäkerhet 

uppfylls, vilket specificeras beroende på vald HMK-standardnivå (HMK – 

Geodatakvalitet, 2017). Vid kontroll av ortofoto beräknas därför den sammanlagda 

lägesosäkerheten i form av RMS i plan och kontrolleras mot specificerad 

standardosäkerhet på 95 % konfidensnivå. Kontrollen utfördes genom att i Agisoft 

PhotoScan digitalisera punkter på det genererade ortofotot och jämföra dess 
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koordinater i plan med de inmätta kontrollpunkterna. Kraven för denna studie avser 

i första hand HMK-standardnivå 3 som tillämpas vid anpassad mätning och kartering 

för projektering och produktion. Vid framställning av ortofoto specificeras olika 

krav beroende på vald standardnivå som geometrisk upplösning och kvaliteten i 

höjddata. Samtliga HMK-standardnivåer, dess parametrar och användningsområden 

redovisas i bilaga A. 

Medelavvikelserna i plan mellan inmätta koordinater och motsvarande erhållna i 

ortofotot beräknades först separat för respektive koordinatkomponent, vilket 

benämns skift (HMK – Ortofoto, 2017). Medelavvikelsen beräknas utifrån ∆, den 

beräknade avvikelsen för respektive kontrollpunkt med sitt tecken, samt n som är 

antalet kontrollpunkter. Medelavvikelserna för N-koordinater beräknades enligt 

ekvation (2). 

Δ�̅� =  
1

𝑛
 ∑ Δ𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1  (2) 

Medelavvikelserna för E-koordinater beräknades enligt ekvation (3).  

Δ�̅� =  
1

𝑛
 ∑ Δ𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1  (3) 

Radiella medelavvikelsen i plan (off-set) beräknades sedan enligt ekvation (4) utifrån 

summan av samtliga avvikelser i plan (∆N och ∆E) samt antalet kontrollpunkter (n).  

Δ�̅� =  
1

𝑛
∑ √(∆𝑁𝑖

2 + ∆𝐸𝑖
2)𝑛

𝑖=1  (4) 

Enligt HMK – Ortofoto (2017) ska värden för skift och off-set vara så nära noll som 

möjligt för att utesluta systematiska fel. Enskilda ∆-värden av större slag är en 

indikation på grova fel och bör utredas ytterligare. 

I syftet att kontrollera spridningen av avvikelserna beräknades även 

standardosäkerhet i plan. Detta specificeras inte uttryckligen enligt 

kontrollförfarandet i HMK – Ortofoto men ansågs relevant för denna studie. 

Standardosäkerheten i plan (Splan) beräknades utifrån summan av samtliga avvikelser i 

plan (∆N och ∆E) med sina tecken, medelavvikelserna i plan (Δ�̅� och Δ�̅�) samt 

antalet kontrollpunkter (n) enligt ekvation (5). 

𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛 =  √
∑ ((∆𝑁𝑖−Δ�̅�)2+(∆𝐸𝑖− Δ�̅�𝑛

𝑖=1 )2)

𝑛−1
  (5) 
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Vidare beräknades RMS, vilket är ett mått på den sammanlagda lägesosäkerheten i 

ortofotot. Beräkning av RMS utfördes med samtliga avvikelser i plan (∆N och ∆E) 

mellan inmätta koordinater och motsvarande erhållna i ortofotot samt det totala 

antalet kontrollpunkter (n) enligt ekvation (6).  

𝑅𝑀𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛 =  √∑𝑖=1
𝑛  ∆N𝑖

2+ ∑𝑖=1
𝑛  ∆E𝑖

2

𝑛
 (6) 

Storheterna off-set och RMS granskades sedan för att undersöka systematiska 

effekter samt om erhållen lägesosäkerhet understeg de specificerade kraven (𝜎). 

Radiellt off-set kontrollerades enligt ekvation (7), där systematiska effekter kan 

uteslutas om formeln uppfylls (HMK – Ortofoto, 2017).  

Δ�̅�  ≤  
2 ⋅ 𝜎𝑝𝑙𝑎𝑛

√𝑛
 (7) 

Kontroll av RMS utfördes enligt ekvation (8), där angiven lägesosäkerhet enligt 

ställda krav uppnås om RMS understiger formeln.  

𝑅𝑀𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛 ≤ 𝜎𝑝𝑙𝑎𝑛  ∙ (0,96 + 𝑛−0,4) (8) 

3.5.2 Kontroll av DSM:er 

Punktmolnen genererade i Agisoft PhotoScan representerade hela studieområdet. 

Det var därför nödvändigt att för varje uppsättning reducera punktmolnet så att de 

endast omfattade det valda området för kontroll och utvärdering enligt bilaga E. De 

reducerade punktmolnen exporterades till programvaran Svensk byggnadsgeodesi 

(SBG) Geo 2016, vilket enligt Reshetyuk och Mårtensson (2016) är väl lämpat för 

hantering av punktmoln då det ofta innebär stora mängder data. Det exporterade 

punktmolnet i LAS-format hade en punkttäthet motsvarande GSD, ca 2,7 cm, vilket 

motsvarar ca 1400 punkter/m2. Att skapa en terrängmodell baserad på en sådan hög 

punkttäthet är enligt Reshetyuk och Mårtensson (2016) nästintill ohanterligt. I Geo 

glesades därför punktmolnet ut till en genomsnittlig punkttäthet på 20 cm vilket 

medförde en lättare hantering samtidigt som terrängens karaktär bevarades. För 

respektive punktmoln skapades sedan en ytmodell som låg till grund för de 

efterföljande kontrollerna. I Geo beräknades avvikelserna i höjd (Ah) mellan 

respektive ytmodell och de inmätta kontrollprofilerna genom att subtrahera varje 

ytmodell (Th) med samtliga kontrollpunkter i respektive kontrollprofil (Kh) enligt 

ekvation (9). De erhållna avvikelserna exporterades sedan till Microsoft Excel för 

vidare beräkning.   

𝐴ℎ = 𝑇ℎ − 𝐾ℎ  (9) 
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Medelavvikelsen (Ahm) för respektive kontrollprofil beräknades sedan där samtliga 

avvikelser med sitt tecken (Ahi) summeras och divideras med antalet punkter (n) 

enligt ekvation (10).  

𝐴ℎ𝑚 =  
∑ 𝐴ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (10) 

Reshetyuk och Mårtensson (2016) anser att den generella klassningen inte enbart 

kan grundas på medelavvikelsen och därför beräknades även RMS för respektive 

kontrollprofil i likhet med deras studie. RMS erhåller ett mått på spridningen hos de 

inmätta kontrollprofilerna som kan anses vara de ”sanna” värdena i detta fall (HMK – 

Geodatakvalitet, 2017). Beräkning av RMS utfördes med samtliga avvikelser (Ah) 

mellan ytmodellen och kontrollpunkterna i respektive kontrollprofil samt det totala 

antalet kontrollpunkter (n) enligt ekvation (11).  

𝑅𝑀𝑆 =  √∑𝑖=1
𝑛  𝐴ℎ𝑖

2

𝑛
 (11) 

I syftet att kunna bedöma kvaliteten i höjddata som använts för ortofotoframställning 

beräknades standardosäkerheten för hela modellen, vilket är ett krav enligt HMK – 

Ortofoto (2017). Standardosäkerheten (Sm) beräknades utifrån summan av samtliga 

avvikelser med sitt tecken (Ahi), medelavvikelsen för modellen (Ahmod) samt antalet 

punkter (n) enligt ekvation (12).  

𝑆𝑚 =  √
∑ (𝐴ℎ𝑖−𝐴ℎ𝑚𝑜𝑑)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 (12) 

Vidare kontrollerades spridningen av höjdavvikelserna inom respektive 

kontrollprofil genom att beräkna dess standardavvikelse (Sp). Standardavvikelsen 

beräknas utifrån summan av samtliga avvikelser i kontrollprofilen med sitt tecken 

(Ahi), medelavvikelsen för kontrollprofilen (Ahmod) samt antalet punkter (n) enligt 

ekvation (13).  

𝑆𝑝 =  √
∑ (𝐴ℎ𝑖−𝐴ℎ𝑚)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
  (13) 

En ytterligare kontroll av spridningen genomfördes där variationsvidden (Varp) i 

respektive kontrollprofil beräknades. Detta beräknades genom att först lokalisera 

största- och minsta avvikelserna i varje kontrollprofil, Maxp samt Minp som 

representerar de höjdavvikelser med sitt tecken som innehar det största respektive 

minsta värdet i kontrollprofilen i enheten meter. Variationsvidden beräknades sedan 

enligt ekvation (14). 

𝑉𝑎𝑟𝑝 =  𝑀𝑎𝑥𝑝 − 𝑀𝑖𝑛𝑝  (14) 
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Höjdavvikelserna för de kontrollprofiler som representerar respektive marktyp lades 

sedan samman. Utifrån dessa beräknades medelavvikelsen för varje enskild marktyp 

(Mapt) genom att summera samtliga kontrollpunkters avvikelser för marktypen (Ahi) 

och dividera med det totala antalet kontrollpunkter (n) inom denne enligt ekvation 

(15).  

𝑀𝑎𝑝𝑡 =  
∑ 𝐴ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (15) 

Vidare beräknades standardavvikelsen för varje enskild marktyp (Spt) med hjälp av 

samtliga kontrollpunkters avvikelser för marktypen (Ahi), medelavvikelsen för 

marktypen (Mapt) samt totala antalet kontrollpunkter (n) inom denne enligt ekvation 

(16).  

𝑆𝑝𝑡 =  √
∑ (𝐴ℎ𝑖−𝑀𝑎𝑝𝑡)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 (16) 

Slutligen beräknades RMS för varje enskild marktyp utifrån samtliga 

kontrollpunkters avvikelser för marktypen (Ahi) samt totala antalet kontrollpunkter 

(n) inom denne enligt ekvation (11).  

Utifrån medelavvikelserna i ytmodellens ingående marktyper kan en generell 

noggrannhetsklassning samt tillämpningsområde för modellen bestämmas enligt SIS-

TS 21144:2016 avsnitt 8.2 tabell 6 (bilaga B).  
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4 Hållbarhetsaspekter och etiska överväganden 

4.1 Hållbarhet 

I motsats till bemannade flygfarkoster som drivs på fossila bränslen och därmed 

bidrar till utsläpp av växthusgaser är batteridrivna UAS en betydligt miljövänligare 

metod. Materialåtgången vid tillverkningen av UAS är dessutom minimal i 

jämförelse. Lägg därtill att metoden innebär avsevärt lägre risk för personskador, 

inte minst för piloten som styr flygfarkosten från marken och därmed inte påverkas 

om denne kraschar. Personskador relaterade till buller elimineras dessutom. För att 

helt ersätta de bemannade flygfarkosterna inom ämnet måste däremot tekniken 

utvecklas ytterligare eftersom dagens UAS är mer begränsad till flygområdets 

storlek.  

4.2 Etik 

Vid genomförandet av denna studie visades framförallt hänsyn gentemot människors 

integritet. Det var därför av största vikt att producerat material baserat på 

flygfotografierna inte ska möjliggöra identifiering av människor eller på annat sätt 

inskränka på deras privatliv. Flygningen utfördes också av utbildad och 

säkerhetsmedveten personal vilket minimerar risken för misstag som kan leda till att 

människor eller djur kommer till skada. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras inledningsvis resultatet av stationsetableringarna med 

RUFRIS-metoden. Därefter redovisas de medeltalsbildade koordinaterna för 

kontrollpunkter samt markstödpunkter. Vidare redovisas resultatet av 

bearbetningen av flygbilderna och därefter presenteras kontrollerna av 

lägesosäkerhet i plan för respektive uppsättning. Slutligen presenteras jämförelsen av 

de producerade ytmodellerna mot varje inmätt kontrollprofil samt beroende på 

respektive marktyp. Utöver ovan nämnda resultat kommer hänvisning till bilaga 

tillhandahållas för ytterligare data.  

5.1 Stationsetablering med RUFRIS-metoden 

Koordinater för stationsetableringarna redovisas i tabell 2. Samtliga mätdata i form 

horisontalvinklar, horisontallängder samt deltahöjder för respektive bakåtobjekt 

ingående i stationsetablering presenteras i bilaga G. Standardosäkerhet (medelfel i 

Topocad) för stationernas koordinater samt inledande och avslutande kontroll av 

stationsetableringarna presenteras likaså i bilaga G.  

Tabell 2. Koordinater för stationsetableringarna med RUFRIS-metoden.  
Plan- och höjdsystem: SWEREF 99 16 30 och RH 2000. 

 

 

 

Koordinater för kontrollprofilerna inmätta och beräknade utifrån 

stationsetableringarna med RUFRIS-metoden presenteras i bilaga H.   

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

ST1 6720430,063 163323,591 67,831 

ST2 6720166,076 163346,102 65,741 
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5.2 Koordinater för flygsignaler 

De medeltalsbilade koordinaterna för kontrollpunkter och markstödpunkter 

presenteras i tabell 3 respektive tabell 4.  

Tabell 3. Medeltalsbildade koordinater för kontrollpunkter. Plan- och höjdsystem:  
SWEREF 99 16 30 och RH 2000. 

Punkt Id N (m) E (m) H (m) Signaltyp 

K1 6720899,205 162885,568 69,685 Masonit 

K2 6721024,039 162842,486 71,495 Spraymålning asfalt 

K3 6720999,769 162994,197 69,758 Spraymålning brunn 

K4 6720857,453 163245,945 69,741 Spraymålning asfalt 

K5 6720852,523 163256,587 69,620 Spraymålning asfalt 

K6 6720753,472 163311,408 69,715 Spraymålning asfalt 

K7 6720552,390 163382,081 70,303 Spraymålning asfalt 

K8 6720431,951 163360,957 68,166 Masonit 

K9 6720408,234 163317,878 67,894 Spraymålning grusväg 

K10 6720272,733 163436,379 66,635 Masonit 

K11 6720147,098 163547,763 65,179 Masonit 

K12 6720077,225 163568,916 65,047 Spraymålning asfalt 

K13 6720086,308 163422,304 65,077 Spraymålning asfalt 

K14 6720173,065 163322,084 65,516 Spraymålning asfalt 

K15 6720378,307 163153,398 68,387 Spraymålning asfalt 

K16 6720553,213 162945,599 69,783 Spraymålning asfalt 

K17 6720593,075 163002,939 70,332 Spraymålning asfalt 

K18 6720694,328 162955,528 69,275 Spraymålning asfalt 
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Tabell 4. Medeltalsbildade koordinater för markstödpunkter. Plan- och höjdsystem:  
SWEREF 99 16 30 och RH 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Bearbetning av flygbilder 

Flygningen resulterade i 688 bilder för det norra området och 617 bilder för det 

södra. Bearbetningen av dessa resulterade i ett ortofoto för varje uppsättning där 

upplösningen för dessa motsvarade GSD, ca 2,7 cm/pixel. Resultatet av samtliga 

ortofoton var visuellt identiska varför endast ett ortofoto redovisas som resultat 

(figur 13). Förvrängningen som uppenbarar sig i mitten av skogsområdet orsakades 

av den uteblivna bildmatchningen över detta parti. Rapport för bearbetningen 

skapad i Agisoft PhotoScan för respektive uppsättning redovisas i bilaga I. 

Punkt Id N (m) E (m) H (m) Signaltyp 

M1 6720671,253 162727,670 70,247 Masonit 

M2 6721005,043 162865,361 70,269 Masonit 

M3 6721079,747 163069,345 69,909 Spraymålning brunn 

M4 6720819,078 163251,073 69,429 Masonit 

M5 6720459,444 163426,568 69,220 Spraymålning brunn 

M6 6720193,259 163600,731 65,611 Masonit 

M7 6720093,467 163568,171 65,212 Masonit 

M8 6720479,677 163212,599 68,568 Masonit 

M9 6720186,384 163288,409 65,779 Spraymålning asfalt 

M10 6720504,767 162841,855 70,905 Spraymålning asfalt 
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Figur 13. Ortofoto producerat i Agisoft PhotoScan utifrån NRTK-uppsättningen. 

5.4 Lägesosäkerhet i plan 

I tabell 5 presenteras resultaten av samtliga beräkningar vid kontroll av 

lägesosäkerheten i plan för respektive ortofoto. Utifrån HMK-standardnivå 3 

redovisas de beräknade toleranserna för maximal lägesosäkerhet samt bedömningen 

av förekomsten av systematiska effekter i tabell 6. Samtliga beräknade avvikelser för 

respektive kontrollpunkt och ortofoto presenteras i bilaga J.  

Tabell 5. Resultat av beräkningar av lägesosäkerheten i plan för respektive ortofoto. 
 

 

 

 

 

 

 n 𝜟�̅� (m) 𝜟�̅� (m) 𝜟�̅� (m) Splan (m) RMSplan (m) 

MSP 18 0,001 0,004 0,021 0,017 0,024 

NRTK 18 0,002 0,007 0,024 0,020 0,029 

NRTK+1 18 0,006 -0,002 0,021 0,018 0,025 

NRTK+2 18 0,005 0,000 0,019 0,015 0,022 
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Tabell 6. Beräknade toleranser utifrån HMK-standardnivå 3. 
Specificerad lägesosäkerhet (m) 

𝜎𝑝𝑙𝑎𝑛 
0,050 

Maximal lägesosäkerhet (m) 

𝜎𝑝𝑙𝑎𝑛 ∙ (0,96 + 𝑛−0,4) 
0,064 

Systematiska effekter i plan (m)  
2∙𝜎𝑝𝑙𝑎𝑛

√𝑛
 

0,024 

 

Resultaten visar att samtliga ortofoton med god marginal uppfyller kraven på 

maximal lägesosäkerhet i plan. Systematiska effekter kan dessutom avfärdas då ingen 

av de radiella medelavvikelserna i plan överstiger den beräknade toleransen. En 

jämförelse av medelavvikelserna för respektive koordinatkomponent samt den 

radiella medelavvikelsen i plan mellan varje ortofoto redovisas i figur 14.  

 

Figur 14. Medelavvikelser för N- respektive E-koordinater samt radiell medelavvikelse i plan för varje 

ortofoto. Enhet meter. 
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I figur 15 presenteras en jämförelse av standardosäkerheten i plan för samtliga 

ortofoton.  

 

Figur 15. Standardosäkerhet i plan för respektive ortofoto. Enhet meter. 

I figur 16 presenteras en jämförelse av RMS i plan för samtliga ortofoton.  

 

Figur 16. RMS i plan för respektive ortofoto. Enhet meter. 
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5.5 Kontroll och jämförelse av DSM:er 

5.5.1 Avvikelser för kontrollprofiler 

I tabell 7 redovisas samtliga avvikelser för varje separat kontrollprofil och DSM 

framställd utifrån MSP.  

Tabell 7. Beräknade avvikelser för respektive kontrollprofil mot DSM framställd utifrån MSP. 

  

Profil 

nr 

Antal  

Punkter 

Profillängd 

(m) 

Min avv 

(m) 

Max avv 

(m) 

Variations- 

vidd (m) 

Stdavv 

(m) 

Medelavv 

(m) 

RMS 

(m) 

1 20 29,6 0,047 0,127 0,080 0,030 0,087 0,092 

2 21 36,8 0,012 0,113 0,101 0,033 0,064 0,072 

3 21 36,9 -0,035 0,053 0,088 0,025 0,017 0,030 

4 21 36,6 0,001 0,047 0,046 0,013 0,021 0,024 

5 21 23,2 -0,031 0,015 0,046 0,010 -0,011 0,014 

6 20 28,3 -0,038 -0,017 -0,021 0,005 -0,029 0,029 

7 20 28,8 -0,052 -0,026 -0,026 0,007 -0,039 0,040 

8 21 45,0 -0,054 0,001 -0,055 0,014 -0,016 0,022 

9 21 34,1 0,020 0,043 0,023 0,006 0,035 0,035 

10 21 34,3 0,024 0,050 0,026 0,006 0,037 0,038 

11 21 46,1 0,011 0,046 0,035 0,008 0,034 0,035 

12 21 47,0 0,027 0,054 0,027 0,008 0,041 0,042 

Total 249 426,7 -0,054 0,054 0,108  0,020  
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I tabell 8 redovisas samtliga avvikelser för varje separat kontrollprofil och DSM 

framställd utifrån NRTK. 

Tabell 8. Beräknade avvikelser för respektive kontrollprofil mot DSM framställd utifrån NRTK. 

  

Profil 

nr 

Antal  

Punkter 

Profillängd 

(m) 

Min avv 

(m) 

Max avv 

(m) 

Variations- 

vidd (m) 

Stdavv 

(m) 

Medelavv 

(m) 

RMS 

(m) 

1 20 29,6 1,075 1,136 0,061 0,013 1,112 1,112 

2 21 36,8 1,068 1,119 0,051 0,014 1,090 1,091 

3 21 36,9 1,050 1,110 0,060 0,019 1,084 1,084 

4 21 36,6 1,073 1,122 0,049 0,012 1,087 1,087 

5 21 23,2 1,048 1,083 0,035 0,007 1,061 1,036 

6 20 28,3 1,040 1,057 0,017 0,005 1,051 1,051 

7 20 28,8 1,037 1,069 0,032 0,010 1,051 1,051 

8 21 45 1,067 1,004 0,063 0,013 1,047 1,047 

9 21 34,1 1,065 1,080 0,015 0,005 1,072 1,072 

10 21 34,3 1,060 1,080 0,020 0,005 1,074 1,074 

11 21 46,1 1,063 1,089 0,026 0,007 1,074 1,074 

12 21 47 1,053 1,051 0,028 0,007 1,071 1,071 

Total 249 426,7 1,037 1,136 0,099  1,073  
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I tabell 9 redovisas samtliga avvikelser för varje separat kontrollprofil och DSM 

framställd utifrån NRTK+1. 

Tabell 9. Beräknade avvikelser för respektive kontrollprofil mot DSM framställd utifrån NRTK+1. 

 

  

Profil 

nr 

Antal  

Punkter 

Profillängd 

(m) 

Min avv 

(m) 

Max avv 

(m) 

Variations- 

vidd (m) 

Stdavv 

(m) 

Medelavv 

(m) 

RMS 

(m) 

1 20 29,6 0,109 0,165 0,056 0,012 0,146 0,146 

2 21 36,8 0,092 0,150 0,058 0,015 0,128 0,129 

3 21 36,9 0,096 0,153 0,057 0,018 0,127 0,129 

4 21 36,6 0,117 0,152 0,035 0,011 0,131 0,131 

5 21 23,2 0,087 0,129 0,042 0,009 0,101 0,099 

6 20 28,3 0,084 0,103 0,019 0,005 0,090 0,091 

7 20 28,8 0,075 0,102 0,027 0,008 0,087 0,087 

8 21 45 0,038 0,105 0,067 0,014 0,073 0,074 

9 21 34,1 0,084 0,102 0,018 0,004 0,096 0,096 

10 21 34,3 0,087 0,108 0,021 0,005 0,098 0,098 

11 21 46,1 0,083 0,108 0,025 0,007 0,098 0,098 

12 21 47 0,088 0,115 0,027 0,007 0,098 0,098 

Total 249 426,7 0,038 0,165 0,127  0,106  
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I tabell 10 redovisas samtliga avvikelser för varje separat kontrollprofil och DSM 

framställd utifrån NRTK+2. 

Tabell 10. Beräknade avvikelser för respektive kontrollprofil mot DSM framställd utifrån NRTK+2.  

 

5.5.2 Avvikelser för respektive marktyp 

I tabell 11 presenteras avvikelser för respektive marktyp mot DSM framställd utifrån 

MSP. Samtliga medelavvikelser för marktyperna uppfyller klass 2 enligt SIS-TS 

21144:2016. 

Tabell 11. Beräknade avvikelser för respektive marktyp mot DSM framställd utifrån MSP. 

 Åkermark Grusväg Asfalt 

Profilnummer 1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12 

Antal punkter 83 82 84 

Medelavvikelse (m) 0,047 -0,024 0,037 

Standardavvikelse (m) 0,040 0,015 0,008 

Min avvikelse (m) 0,001 0,001 0,011 

Max avvikelse (m) 0,127 -0,054 0,054 

Variationsvidd (m) 0,126 0,055 0,043 

RMS (m) 0,061 0,028 0,038 

Uppfylld klass enligt SIS-
TS 21144:2016 tabell 6 
(angiven tolerans) 

2  
(0,05 m) 

2 
 (0,05 m) 

2  
(0,05 m) 

 

Profil 

nr 

Antal  

Punkter 

Profillängd 

(m) 

Min avv 

(m) 

Max avv 

(m) 

Variations- 

vidd (m) 

Stdavv 

(m) 

Medelavv 

(m) 

RMS 

(m) 

1 20 29,6 0,097 0,122 0,025 0,012 0,106 0,106 

2 21 36,8 0,059 0,110 0,051 0,014 0,084 0,085 

3 21 36,9 0,045 0,109 0,064 0,019 0,079 0,082 

4 21 36,6 0,065 0,127 0,062 0,014 0,084 0,085 

5 21 23,2 0,042 0,077 0,035 0,008 0,056 0,055 

6 20 28,3 0,035 0,058 0,023 0,005 0,045 0,045 

7 20 28,8 0,025 0,056 0,031 0,008 0,038 0,039 

8 21 45 -0,020 0,058 0,078 0,016 0,022 0,027 

9 21 34,1 0,038 0,055 0,017 0,005 0,045 0,045 

10 21 34,3 0,036 0,052 0,016 0,004 0,044 0,044 

11 21 46,1 0,029 0,057 0,028 0,008 0,046 0,046 

12 21 47 0,034 0,057 0,023 0,006 0,045 0,046 

Total 249 426,7 -0,020 0,127 0,147  0,058  
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I tabell 12 presenteras avvikelser för respektive marktyp mot DSM framställd utifrån 

NRTK. Samtliga medelavvikelser för marktyperna uppfyller klass 9 enligt SIS-TS 

21144:2016. 

Tabell 12. Beräknade avvikelser för respektive marktyp mot DSM framställd utifrån NRTK. 

 Åkermark Grusväg Asfalt 

Profilnummer 1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12 

Antal punkter 83 82 84 

Medelavvikelse (m) 1,093 1,052 1,073 

Standardavvikelse (m) 0,018 0,011 0,006 

Min avvikelse (m) 1,050 1,004 1,053 

Max avvikelse (m) 1,136 1,083 1,089 

Variationsvidd (m) 0,086 0,079 0,036 

RMS (m) 1,093 1,046 1,073 

Uppfylld klass enligt SIS-
TS 21144:2016 tabell 6 
(angiven tolerans) 

9 
(2,00 m) 

9 
(2,00 m) 

9 
(2,00 m) 

 

I tabell 13 presenteras avvikelser för respektive marktyp mot DSM framställd utifrån 

NRTK+1. Medelavvikelserna för marktyperna grusväg och asfalt uppfyller klass 3 

och marktypen åkermark uppfyller klass 4 enligt SIS-TS 21144:2016. 

Tabell 13. Beräknade avvikelser för respektive marktyp mot DSM framställd utifrån NRTK+1. 

 Åkermark Grusväg Asfalt 

Profilnummer 1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12 

Antal punkter 83 82 84 

Medelavvikelse (m) 0,133 0,087 0,097 

Standardavvikelse (m) 0,016 0,014 0,006 

Min avvikelse (m) 0,092 0,038 0,083 

Max avvikelse (m) 0,165 0,129 0,115 

Variationsvidd (m) 0,073 0,091 0,032 

RMS (m) 0,134 0,088 0,097 

Uppfylld klass enligt SIS-
TS 21144:2016 tabell 6 
(angiven tolerans) 

4 
(0,15 m) 

3 
(0,10 m) 

3 
(0,10 m) 
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I tabell 14 presenteras avvikelser för respektive marktyp mot DSM framställd utifrån 

NRTK+2. Medelavvikelserna för marktyperna grusväg och asfalt uppfyller klass 2 

och marktypen åkermark uppfyller klass 3 enligt SIS-TS 21144:2016. 

Tabell 14. Beräknade avvikelser för respektive marktyp mot DSM framställd utifrån NRTK+2. 

 Åkermark Grusväg Asfalt 

Profilnummer 1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12 

Antal punkter 83 82 84 

Medelavvikelse (m) 0,088 0,040 0,045 

Standardavvikelse (m) 0,018 0,016 0,006 

Min avvikelse (m) 0,045 -0,020 0,029 

Max avvikelse (m) 0,127 0,077 0,057 

Variationsvidd (m) 0,082 0,097 0,028 

RMS (m) 0,090 0,043 0,046 

Uppfylld klass enligt SIS-
TS 21144:2016 tabell 6 
(angiven tolerans) 

3 
(0,10 m) 

2 
(0,05 m) 

2 
(0,05 m) 

 

5.5.3 Sammanställning 

I tabell 15 presenteras de sammanställda avvikelserna inom provområdet för 

samtliga uppsättningar. Kraven på kvalitet i höjddata vid framställning av ortofoton 

uppfylldes för samtliga uppsättningar enligt HMK-standardnivå 3. 

Tabell 15. Sammanställda resultat inom provområdet för samtliga uppsättningar. 

 
Medel- 

avvikelse (m) 
Standard- 

osäkerhet (m) 
RMS (m) 

MSP 0,020 0,040 0,044 

NRTK 1,073 0,021 1,073 

NRTK+1 0,106 0,023 0,108 

NRTK+2 0,058 0,026 0,063 
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6 Diskussion 

Vid jämförelsen av lägesosäkerheterna i plan för samtliga uppsättningar skiljer sig 

inte de erhållna resultaten nämnvärt. Lägesosäkerheterna beräknas inom intervallet 

0,022 - 0,029 m vilket understiger angiven tolerans enligt HMK-standardnivå 3 vid 

framställning av ortofoto. Resultatet från studien styrker konstaterandet från Gerke 

och Przybilla (2016) att lägesosäkerheterna inte signifikant förbättras om fler 

markstödpunkter används. Trots att uppsättningen med enbart kamerapositioner 

(NRTK) erhåller högst lägesosäkerhet i plan, 0,029 m, visade studien att ett 

ortofoto kan framställas helt utan markstödpunkter med denna typ av UAS och 

samtidigt klara kraven för lägesosäkerhet. Detta bekräftar också tillverkarens 

specifikationer om att det ska vara möjligt att uppnå en absolut lägesosäkerhet i plan 

på max 0,05 m i en fotogrammetrisk modell framställd från flyghöjden 100 m. Den 

lägsta standardosäkerheten i plan uppnåddes när georefereringen utfördes med hjälp 

av två markstödpunkter placerade i varsin ände av området kombinerat med 

flygfarkostens RTK-teknik (NRTK+2), vilket resulterade i 0,015 m. Denna 

uppsättning visar även på den lägsta lägesosäkerheten (0,022 m), något lägre än den 

uppsättning som framställdes med enbart markstödpunkter. Anledningen till detta 

kan möjligtvis ha sitt ursprung i placeringen av markstödpunkter i Agisoft 

PhotoScan, där den mänskliga faktorn kan spela en betydande roll gällande 

tolkningen av centrum för dessa. Den selektiva bedömningen av vilka bilder 

innehållande markstödpunkter som skall användas är också en bidragande faktor, 

vilket är en tolkningsfråga beroende på individ. Fler projektioner (använda bilder för 

respektive markstöd) behöver alltså inte betyda ett bättre resultat. 

Som Forlani et al. (2018) poängterade i deras studie kan georeferering med hjälp av 

koordinater för kamerans exponeringsorter vara en mycket kostnadseffektiv metod 

genom att undvika tidskrävande arbete med att mäta in markstödpunkter. Det är 

också en stor fördel i jämförelse med användningen av markstödpunkter då den 

välkända tumregeln inom fotogrammetri anger att lägesosäkerheterna endast kan 

garanteras inom det område som omges av dessa. Enligt Forlani et al. (2018) 

innebär RTK-integrerad UAS att lägesosäkerheterna säkerställs för hela 

flygområdet, med undantag för områdets ytterkanter samt där bildmatchningen 

eventuellt misslyckats.  

I denna studie framträder stora systematiska effekter i höjd vid kontrollen av den 

DSM som framställdes utifrån NRTK, där medelavvikelserna för kontrollprofilerna 

är drygt 50 gånger större i jämförelse med MSP som erhåller de lägsta 

medelavvikelserna. Liknande som Forlani et al. (2018) konstaterade, kan många av 

de systematiska effekterna elimineras genom att addera en markstödpunkt. Detta 

bekräftas även i denna studie då medelavvikelserna framträder på betydligt rimligare 

nivåer. Resultatet visar då på ca 5 gånger större medelavvikelser i jämförelse med 
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MSP. När ytterligare en markstödpunkt adderas och placeringen av dessa är i varsin 

ände av området, blir skillnaden mellan denna uppsättning och MSP inte påtaglig då 

medelavvikelsen i höjd är 38 mm högre och RMS-avvikelsen 19 mm högre. Detta 

medför att den DSM som framställts utifrån MSP uppfyller klass 2 enligt SIS-TS 

21144:2016 tabell 6 för samtliga marktyper. I jämförelse uppfyller NRTK+2 endast 

klass 2 för marktyperna grusväg och asfalt samt klass 3 för åkermark, detta trots att 

åtta markstödpunkter mindre används. De höga variationsvidderna för avvikelserna i 

respektive DSM grundar sig främst på de höga avvikelserna i kontrollprofilerna 1–4 

som representerar marktypen åkermark. Avvikelserna för dessa kontrollprofiler 

framträder ett par cm över resterande vilket sannolikt beror på att gräset trycks ner 

vid inmätningen av dessa. 

Vid bedömning av kvalitet i höjddata för ortofotoframställning anges endast krav på 

standardosäkerhet enligt HMK – Ortofoto (2017) tabell 2.3.3. Detta innebär att 

samtliga uppsättningar uppfyller kravet för detta, då de erhållna 

standardosäkerheterna har värden under 0,04 m. Trots att kontrollen i höjd enligt 

SIS-TS 21144:2016 visade på systematiska effekter erhölls låga lägesosäkerheter i 

plan för samtliga uppsättningar. Vi anser att anledningen till detta möjligen finns i 

standardosäkerheterna för respektive DSM. Den DSM som framställdes utifrån 

NRTK erhöll en medelavvikelse för samtliga kontrollprofiler på ca 1 m, medan 

standardosäkerheten var lägst i jämförelse med resterande DSM:er. En låg 

standardosäkerhet tyder på en liten spridning av avvikelserna vilket i sin tur innebär 

att höjderna inbördes avbildas korrekt. De systematiska effekter får därför ingen 

inverkan vid framställningen av ortofoto, då markytan samt alla objekt ovan denne 

avbildas skalriktigt i ortogonalt projicerat läge baserat på de relativa höjderna i 

rektifieringsmodellen. Kontentan av detta är att de absoluta höjderna i 

sammanhanget är tämligen irrelevanta och den systematiska effekten kan ignoreras. 

Något som också bekräftades genom en simpel volymberäkning i Agisoft PhotoScan 

av ett dike i respektive DSM, där avvikelserna mellan dessa uppträdde obetydligt. 

För ovanstående avser inte kontroll enligt SIS-TS 21144:2016 eftersom då är de 

absoluta höjderna relevanta.  

De systematiska effekterna i höjd som framträder kan bero på många olika faktorer. 

Enligt tillverkaren av den UAS som användes för studien är mätosäkerheten för 

flygfarkostens GNSS-modul vid fixlösning 1,5 cm + 1 ppm i höjd. Detta 

kontrollerades i efterhand genom att placera flygfarkosten över en punkt på marken 

med känd höjd i RH 2000. Flygfarkostens registrerade höjd via nätverks-RTK och 

fixlösning var i jämförelse med den kända höjden minimal och visade en avvikelse på 

millimeternivå. Positioneringssystemet kan utifrån detta inte vara den stora orsaken 

till de systematiska effekterna i höjd. Den av Forlani et al. (2018) nämnda 

anledningen till de systematiska effekterna är att kamerans principallängd uppskattas 

felaktigt vid kamerakalibreringen som utförs parallellt med georefereringen i Agisoft 
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PhotoScan. Principallängden avser avståndet från bildplanet till kameralinsens 

optiska sensor, detta avstånd sammanfaller med fokallängden när fokus är inställt på 

oändligheten (Photomodeller, u.å). Om denna uppskattas felaktigt medför det i sin 

tur att avståndet från kameran till markytan bestäms felaktigt. Möjligtvis att 

proceduren för kamerakalibreringen i Agisoft PhotoScan kan anpassas för detta 

system i syftet att erhålla ett bättre resultat, men att avvikelsen skulle vara på 

meternivå ställer vi oss oavsett starkt frågande till. Intressant i sammanhanget är att 

DJI endast specificerar en absolut lägesosäkerhet i plan och inte någon för höjd, 

varför de möjligtvis är medvetna om systemets begränsningar i att placera den 

avbildade markytan korrekt med hänsyn till ett absolut koordinatsystem i höjd. 

Nämnvärt är att vädret för flygfotograferingens genomförande inte heller var 

optimalt då starkt solsken bidrog till överexponering och skuggor i bilderna, vars 

effekter inte kan underskattas. Att undersöka anledningarna till de systematiska 

effekterna vidare var något som låg utanför studiens ramar och kräver därför 

ytterligare forskning. 

Oavsett om resultatet från studien visar på att markstödpunkter, beroende på 

tillämpning, helt eller delvis går att exkluderas måste inmätning ske av 

väldefinierade och oberoende kontrollobjekt spridda över flygområdet i syftet att 

kunna utvärdera slutresultatet.  
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7 Slutsats 

Utifrån resultatet av studien kan det konstateras att ett ortofoto är möjligt att 

framställas enligt HMK-standardnivå 3 utan markstödpunkter med denna typ av 

UAS. Kravet på kvalitet i höjddata uppfylldes också för ortofotoframställning trots 

att en systematisk effekt i höjd uppkom. Denna effekt påverkade inte ortofotots 

koordinater i plan då standardosäkerheterna i höjd var låga. Det kan även 

konstateras att om två markstödpunkter adderas i vardera änden av området, kan de 

systematiska effekterna i höjd minimeras och det är då möjligt att skapa en DSM som 

uppfyller kraven för detaljprojektering (noggrannhetsklass 1–3) enligt SIS-TS 

21144:2016. Studien visar även på att markstödpunkter är ett krav om målet är att 

skapa en DTM/DSM med korrekta höjder i ett absolut höjdsystem utifrån UAS.  

Utifrån detta kan följande slutsatser konstateras: 

• Med denna typ av UAS är det möjligt att framställa ett ortofoto med en 

lägesosäkerhet på 0,029 m i plan utan markstödpunkter. Detta understiger 

tillverkarens angivna specifikation på 0,05 m absolut lägesosäkerhet i plan.  

• För ortofoton förbättras inte lägesosäkerheterna i plan nämnvärt om fler 

markstödpunkter adderas eller om traditionell georefereringsmetod 

tillämpas. 

• Utan markstödpunkter uppkommer systematiska effekter i höjd med 

avseende på att placera den avbildade ytan korrekt i ett yttre höjdsystem.  

• För att uppfylla kraven för detaljprojektering enligt SIS-TS 21144:2016 och 

samtidigt reducera antalet markstödpunkter med denna typ av UAS 

rekommenderas minst två markstödpunkter där placeringen av dessa är i 

varsin ände av området. 

7.1 Vidare studier 

Med tanke på att RTK-tekniken är relativt ny inom UAS och den säkerligen kommer 

att utvecklas ytterligare är vidare studier inom ämnet tämligen intressant. Något 

som inte undersöktes i denna studie är hur resultatet hade påverkats vid användandet 

av en lokal referensbasstation för leverans av RTK-korrektioner till flygfarkosten. 

Utifrån tidigare studier kan resultatet förbättras ytterligare med denna metod varför 

en jämförelse hade varit intressant. Vidare hade det varit intressant att undersöka 

hur de systematiska effekterna i höjd ter sig beroende på flyghöjd samt 

metereologiska förhållanden, där de senare var något missgynnande i denna studie. I 

syftet att studera hur ofta och till vilken grad de systematiska effekterna uppstår hade 

det också varit intressant att utföra upprepade flygningar med denna RTK-

integrerade UAS och utvärdera resultaten från dessa. 
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A1 

Bilaga A: HMK-standardnivåer 

Tabell A1. HMK-standardnivåer för framställning av ortofoton och exempel på användningsområden. 
Sammanställd utifrån tabell 2.3.1 samt tabell 2.3.3 i HMK – Ortofoto, 2017.  

HMK- 

standardnivå 
1 2 3 

Exempel på 

ändamål för 

mätning och 

kartläggning 

Nationell/regional 

översiktlig 

planering 

Detaljplanering av 

tätort 

Projektering och 

byggande av 

infrastruktur och 

byggnader 

Geometrisk 

upplösning, 

ortofoto (m) * 

0,20 – 0,50 0,08 – 0,12 0,02 – 0,05 

Lägesosäkerhet i 

plan (m), ideala 

förhållanden ** 

0,20 – 0,50 0,08 – 0,12 0,02 – 0,05 

Detaljeringsgrad i 

höjddata, punkt-

avstånd i grid (m) 

8 – 24 2 0,5 

Standardosäkerhet i 

höjd, blandade 

förhållanden (m) 

0,50 – 1 0,10 – 0,25 0,02 – 0,10 

* Geometrisk upplösning avser GSD, avståndet på marken mellan två intilliggande pixel-centra. 

** Lägesosäkerhet avser standardosäkerhet i plan för tydligt identifierbara (signalerade) objekt.  
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Bilaga B: SIS-TS 21144:2016 tabell 6 

Tabell B1. Tabell 6 från SIS-TS 21144:2016 som utifrån medelavvikelsen klassificerar 

terrängmodellen samt anger dess användningsområde. 

Klass 

Maximal  

medelavvikelse 

i höjd (m) 

Användningsområde 

1 0,02 
Detaljprojektering för bygghandling väg och järnväg samt 

mängdberäkning på noggrant inmätta hårdgjorda ytor 

2 0,05 

Detaljprojektering för bygghandling väg och järnväg med 

befintliga bangårdar och spår och övriga byggnadsverk 

samt mängdberäkning på jämna markytor 

3 0,10 

Detaljprojektering för bygghandling väg, järnväg och 

övriga byggnadsverk samt mängdberäkning på övriga 

ytor och järnvägsbank. Underlag för relationshandling 

vid terrester komplettering av modell samt upprättande 

av bergmodell 

4 0,15 

Projekteringsunderlag för väg- och järnvägsplan 

(samrådshandling) och systemhandling järnväg i jämn 

terräng 

5 0,20 
Underlag för väg- och järnvägsplan (samrådshandling) 

och systemhandling järnväg i ojämn och kuperad terräng 

6 0,30 
Översiktlig projektering i jämn terräng. Väg- och 

järnvägsutredning i och i närheten av samhällen 

7 0,50 
Översiktlig projektering i ojämn och kuperad terräng. 

Väg- och järnvägsutredning i allmänhet 

8 1,00 Förstudier i och i närheten av samhällen 

9 2,00 Förstudier i allmänhet 

10 3,00 Lokaliseringsöversikter 
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Bilaga C: Kontroll av GNSS-utrustning 

Nedan presenteras de utförda kontrollerna av GNSS-utrustningen. 

Tabell C1. Kontroll av GNSS-utrustning före stationsetablering med RUFRIS-metoden. Plan- och 

höjdsystem: SWEREF 99 16 30 och RH 2000. 

 

Tabell C2. Kontroll av GNSS-utrustning före inmätningen av flygsignaler. Plan- och höjdsystem: 

SWEREF 99 16 30 och RH 2000. 

 

Punkt Id N (m) E (m) H (m) ∆N (m) ∆E (m) ∆H (m) 

Stompunkt 6 720 185,160 162 991,531 - - - - 

StompunktK 6 720 185,154 162 991,537 - -0,006 0,006  

Höjdfix - - 65,557 - - - 

HöjdfixK - - 65,495 - - -0,062 

2535 6 720 096,591 163 409,478 65,480 - - - 

2535K 6 720 096,582 163 409,486 65,458 -0,009 0,008 -0,022 

Punkt Id N (m) E (m) H (m) ∆N (m) ∆E (m) ∆H (m) 

2878 6 720 074,488 163 439,960 64,839 - - - 

2878K 6 720 074,472 163 439,972 64,814 -0,016 0,012 -0,025 
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Bilaga D: Provningsområde för höjdkontroller 

 

Figur D1. Avgränsat provningsområde (gul rektangel) för de genererade ytmodellerna. 
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Figur D2. Lokalisering av stationsetableringarna samt kontrollprofilerna i provningsområdet. 
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Bilaga E: Jonosfärsstörningar 

 

 

Figur E1. Jonosfärsstörningar 2019-04-16. 

 

 

Figur E2. Jonosfärsstörningar 2019-04-17.
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Bilaga F: Bearbetningsparametrar PhotoScan 

 

Figur F1. Bearbetningsparamatrar för samtliga uppsättningar i Agisoft PhotoScan.
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Bilaga G: Mätdata RUFRIS-etablering 

Nedan presenteras samtliga bakåtobjekt samt beräknade mätdata från Topocad för 

stationsetableringarna med RUFRIS-metoden i enheterna meter och gon. 

Inledande och avslutande kontroll av stationsetablering presenteras sist för 

respektive station. Kontrollen utförs i syftet att säkerställa stationens position under 

inmätningarna.  
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Bilaga H: Koordinater för kontrollprofiler 

Samtliga koordinater i plan och höjd för punkter ingående i respektive kontrollprofil 

presenteras nedan. Koordinaterna är beräknade i Topocad utifrån RUFRIS-

etableringarna. Enhet meter. 
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Bilaga I: Bearbetningsrapporter PhotoScan 

I denna bilaga redovisas de genererade bearbetningsrapporterna från Agisoft 

PhotoScan för respektive uppsättning.  

 
               Figur I1. MSP-rapport s.1.                        Figur I2. MSP-rapport s.2. 

 
           Figur I3. MSP-rapport s.3.                           Figur I4. MSP-rapport s.4. 
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                Figur I5. MSP-rapport s.5.                               Figur I6. MSP-rapport s.6.

  
              Figur I7. MSP-rapport s.7.                                 Figur I8. NRTK-rapport s.1. 
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               Figur I9. NRTK-rapport s.2.                         Figur I10. NRTK-rapport s.3. 

 
               Figur I11. NRTK-rapport s.4.                       Figur I12. NRTK-rapport s.5. 
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                 Figur I13. NRTK-rapport s.6.                         Figur I14. NRTK-rapport s.7. 

 
             Figur I15. NRTK-rapport s.8.                            Figur I16. NRTK+1-rapport s. 1. 
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          Figur I17. NRTK+1-rapport s. 2.                    Figur I18. NRTK+1-rapport s. 3. 

 
          Figur I19. NRTK+1-rapport s. 4.                        Figur I20. NRTK+1-rapport s. 5. 
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          Figur I21. NRTK+1-rapport s. 6.                    Figur I22. NRTK+1-rapport s. 7. 

  
          Figur I23. NRTK+1-rapport s. 8.                          Figur I24. NRTK+2-rapport s. 1. 
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          Figur I25. NRTK+2-rapport s. 2.                    Figur I26. NRTK+2-rapport s. 3. 

 
          Figur I27. NRTK+2-rapport s. 4.                          Figur I28. NRTK+2-rapport s. 5. 
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          Figur I29. NRTK+2-rapport s. 6.                 Figur I30. NRTK+2-rapport s. 7. 

 
          Figur I31. NRTK+2-rapport s. 8
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Bilaga J: Beräknade avvikelser i plan för samtliga 

kontrollpunkter 

  Tabell J1. Beräknade avvikelser i plan för MSP.             Tabell J2. Beräknade avvikelser i plan för NRTK+1. 

 

  Tabell J3. Beräknade avvikelser i plan för NRTK.         Tabell J4. Beräknade avvikelser i plan för NRTK+2. 
Punkt Id ∆N (m) ∆E (m) 

K1 0,028 0,008 

K2 0,018 -0,037 

K3 0,019 -0,016 

K4 0,001 0,002 

K5 0,006 -0,012 

K6 0,012 0,024 

K7 0,006 0,007 

K8 -0,014 0,010 

K9 -0,001 -0,004 

K10 -0,013 0,013 

K11 0,005 0,000 

K12 -0,005 0,041 

K13 0,015 0,004 

K14 0,027 -0,006 

K15 -0,006 -0,001 

K16 -0,009 -0,013 

K17 -0,016 -0,008 

K18 0,018 -0,005 

 

Punkt Id ∆N (m) ∆E (m) 

K1 0,025 0,004 

K2 0,028 -0,044 

K3 0,021 -0,030 

K4 0,008 -0,006 

K5 0,020 -0,018 

K6 0,005 0,022 

K7 -0,011 0,013 

K8 -0,006 0,011 

K9 0,014 -0,003 

K10 -0,002 0,019 

K11 0,006 -0,001 

K12 0,003 0,036 

K13 0,007 0,006 

K14 0,022 -0,023 

K15 -0,002 0,005 

K16 -0,004 -0,010 

K17 -0,032 -0,018 

K18 0,004 -0,006 

Punkt Id ∆N (m) ∆E (m) 

K1 0,024 0,008 

K2 0,008 -0,022 

K3 0,005 -0,010 

K4 -0,022 -0,010 

K5 -0,021 0,001 

K6 -0,014 0,035 

K7 0,006 0,010 

K8 -0,012 0,008 

K9 0,013 -0,002 

K10 -0,001 0,009 

K11 0,005 -0,013 

K12 -0,025 0,037 

K13 0,015 0,008 

K14 0,021 0,002 

K15 0,002 0,004 

K16 -0,006 -0,004 

K17 -0,028 0,009 

K18 0,049 -0,006 

Punkt Id ∆N (m) ∆E (m) 

K1 0,039 0,013 

K2 0,026 -0,041 

K3 0,012 -0,009 

K4 -0,020 -0,001 

K5 -0,018 0,009 

K6 -0,003 0,046 

K7 -0,003 0,028 

K8 -0,019 0,004 

K9 0,002 0,006 

K10 -0,010 0,013 

K11 0,001 -0,006 

K12 -0,020 0,029 

K13 0,004 0,019 

K14 0,017 -0,001 

K15 -0,008 0,012 

K16 -0,007 0,006 

K17 -0,015 0,003 

K18 0,062 -0,008 
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