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Förord 

Efter tre intensiva år på Högskolan i Gävle avslutar vi nu våra studier med det 
här examensarbetet på kandidatnivå.  

Vi vill rikta ett tack till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning i 
Avesta kommun för förtroendet att få göra denna studie samt för stöd och 
hjälp under tiden i fält. Vi vill tacka vår handledare Marianne Berg, 
universitetsadjunkt, som engagerat sig i alla våra funderingar. Tack till Mikael 
Sundberg, forskningsingenjör vid Högskolan i Gävle, som kunde ställa upp och 
genomföra en UAS-flygning med kort varsel.  

Vi vill tacka våra klasskamrater och slutligen även våra familjer för det stöd vi 
fått under detta examensarbete och hela vår studietid.  

 

Gävle 2019-05-31 

 

Sandra Hägglund och Rose-Marie Lindh  

Studenter på Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 2019  
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att genom UAS-fotogrammetri se om det var möjligt att 
uppnå en mätosäkerhet på 2–3 cm samt se om det är möjligt att använda 
sprayfärgade kryss som markstöd istället för masonitplattor med målade 
timglas och ändå uppnå samma mätosäkerhet. Detta gjordes från två olika 
flyghöjder, 80 m och 110 m för att få en till dimension på studien. 
Markstöden mättes in med GNSS och i studien användes UAS DJI Phantom 4 
v2.0 vid flygfotograferingen. I plan kontrollerades kartan genom 
detaljmätning med hjälp av multistation etablerad med 180-sekunders 
metoden. Kontroll av kartan i höjd gjordes genom inmätning av 
kontrollprofiler med GNSS och multistation. Totalt bearbetades data från 4 
inmätningar, data från 80 m där markstöd bestått av masonitplattor respektive 
sprayfärgade kryss och det samma från 110 m. Databearbetningen utfördes i 
Agisoft PhotoScan där bilderna bearbetades till en ortofotomosaik, DEM och 
DSM. Ortofotomosaiken och DEM importerades sedan till ArcMap för 
skapande av baskarta och för kontroll av koordinaterna i plan. Markmodellen 
importerades till SBG Geo för vidare bearbetning och kontroll av avvikelse 
mellan kontrollprofilerna och DEM.  

Resultatet av 42 st detaljmätningar gjordes genom beräkning av RMS-värdet 
mellan inmätta koordinater och motsvarande punkt i kartan. Vid 
flygfotografering från 80 m visade timglas ett RMS-värde på 0,038 m och 
kryss ett RMS-värde på 0,039 m. Motsvarande från 110 m visar att timglas gav 
ett RMS-värde på 0,062 m och kryss på 0,048 m. Alla inmätningar utom 
timglas från 110 m klarar toleransen mot HMK – Geodatakvalitet som är 5 cm 
och när enbart marknära objekt mättes gav det ett RMS-värde i plan på 0,026 
m för timglas från 80 m och 0,023 m för kryss. 2–3 cm mätosäkerhet 
uppnåddes därmed. Från 110 m blev värdet 0,054 m med timglas och 0,035 
m med kryss.  

Kontroll av höjdosäkerhet gjordes enligt SIS-TS 21144:2016, där 12 
kontrollprofiler mättes in och jämfördes mot DEM. Resultatet från 80 m med 
timglas som markstöd visade en total medelavvikelse på 0,006 m med 0,019 
m i standardosäkerhet. Från samma flyghöjd, men med inmätningar av kryss 
visade ett resultat om -0,001 m med standardosäkerhet 0,030 m. Från den 
högre flyghöjden med timglas genererades en total medelavvikelse på 0,010 m 
med standardosäkerhet 0,033 m. Motsvarande genererade kryss en total 
medelavvikelse på 0,026 m med standardosäkerhet 0,040. Alla 4 
markmodellerna klarar den efterfrågade mätosäkerheten om 2–3 cm.  
Nyckelord: UAS, mätosäkerhet, GNSS, multistation, baskarta.  
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Abstract 

The aim of this study was to collect data through UAS photogrammetry and 
investigate if it was possible to achieve an uncertainty of 2-3 cm. The second 
aim was to investigate if it was possible to use spray-colored crosses as control 
points (GCP) instead of hourglass-painted fibreboards to achieve the same 
uncertainty. This was done from two different flight heights, 80 m and 110 m 
to add another dimension to the investigation. The GCPs were measured with 
GNSS and in the study a UAS DJI Phantom 4 v2.0 was used for aerial 
photography. The plane coordinates was checked by measuring details using 
multistation established with the 180-second method. Height control was 
done by measuring profiles with GNSS and multistation. All together data 
from 4 measurements were processed; from 80 m where GCPs consisted 
of hourglass and crosses, respectively, and the same from 110 m. The 
processing was performed in Agisoft PhotoScan where the images were 
aligned to an orthophoto mosaic. A DEM and DSM were also created. The 
orthophoto mosaic and DEM were used in ArcMap for digitizing a base map 
and for checking the plane coordinates. The DEM was imported to SBG Geo 
for further processing and control of deviation between profiles and DEM.  

The result of the 42 measured details was made by calculating the RMSE value 
between the measured plane coordinates and the corresponding points in the 
map. In aerial photography from 80 m, hourglass showed an RMSE value of 
0.038 m and crosses an RMSE value of 0.039 m. Corresponding from 110 m, 
hourglass gave an RMSE value of 0.062 m and a cross of 0.048 m. All 
measurements except hourglass from 110 m can withstand the tolerance to 
HMK – Geodatakvalitet (2017) which is 5 cm. If only ground-level objects 
were to be measured the RMSE value of 0.026 m for hourglass from 80 m and 
0.023 m for crosses reached the wanted measurement uncertainties of 2–3 
cm. From 110 m the value was 0.054 m with hourglass and 0.035 m with 
cross.  

The control of the height uncertainty was made in accordance with SIS-TS 
21144:2016, where 12 profiles were measured and compared with the DEM. 
The result from 80 m with hourglass showed a total mean deviation (MD) of 
0.006 m with 0.019 m in standard deviation (SD). From the same flight 
height, but with crosses, a result of -0.001 m with SD showed 0.030 m. From 
the higher height with hourglass, a total MD of 0.010 m with SD 0.033 m was 
generated. The corresponding crosses got a MD of 0,026 m and a SD of 0,040 
m. All 4 DEM can handle the required measurement uncertainty of 2-3 cm.  
Keywords: UAS, measurement uncertainty, GNSS, multistation, base map.  
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1 Introduktion 

För att på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt kunna uppdatera baskartan i Avesta 
kommun har Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning (verksam i Avesta, 
Fagersta och Norbergs kommun) efterfrågat ett samarbete med Högskolan i Gävle 
för att utvärdera möjligheten att använda Unmanned Aircraft System (UAS) för 
genomförandet. Uppdatering av en baskarta skall göras löpande men eftersom 
personalen har en hög arbetsbelastning behöver inmätningsmetoden optimeras. 
Därmed ställs frågan om det går att uppnå samma mätosäkerhet vid fotogrammetrisk 
mätning med UAS-insamlat data som vid terrester mätning.  

 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) är ett obemannat, fjärrstyrt luftfartyg med 
tillhörande handenhet som kontrolleras av en pilot från marken. UAS omfattar hela 
farkostens system inklusive en digitalkamera, laserskanner eller liknande för 
dokumentering av jordens yta. I den här studien kommer termen UAS att användas.  

Området där metadata för den här studien samlades in ligger i centrala Avesta i 
Dalarna. Koppardalen, som området heter, är inramat av älven på dess norra sida 
och ett järnvägsspår på dess södra. Det är ett industriområde med äldre vackra 
byggnader i slaggsten och även högre byggnader i tegel av lite nyare snitt. Det finns 
en huvudled genom Koppardalen som leder besökare till bland annat pågående 
industri, ett par byggvaruhus, en idrottshall och ett myntmuseum samt det som 
kallas för Verket. Verket är idag kärnan i de historiska delarna av Koppardalen där 
dess brukshistoria finns bevarad. Området har anor från 1600-talets 
kopparframställning men det är troligen mer känt från senare tiders (1800-talet och 
framåt) järnframställning under namnet Avesta Jernverk AB (Verket, u.å.).  

1.1 Bakgrund  

Baskartan tillhandahålls och uppdateras av kommunen och är den karta som ligger 
till grund för framställning av andra kartor som till exempel detaljplaner, 
situationsplaner, nybyggnadskartor och förrättningskartor. Kartan har hög 
noggrannhet och är den i kommunen mest detaljerade kartan som bland annat kan 
innehålla höjdangivelser, fastighetsgränser, brunnslock, staket och byggnader. Det är 
en tolkningsfråga för kommunen vad en baskarta, eller primärkarta, ska innehålla. 
En del kommuner väljer att ha en slimmad karta med få detaljer för att vara säkra på 
att allt kan ajourhållas konstant. Andra väljer att lägga till fler detaljer för att ha en 
bättre översikt. På så sätt kan kartan bli lättare att hitta i då fler detaljer kan göra det 
lättare att orientera sig enligt R. Blomqvist GIS-ingenjör, Avesta kommun 
(personlig kommunikation, 13 maj 2019). 



 
2 

Idag uppdateras baskartan i Avesta kommun genom traditionell flygfotografering 
från hög höjd eller terrestert med instrument som Global Navigation Satellite 
Systems (GNSS) -mottagare eller totalstation. Vid traditionell flygfotografering är 
kommunen beroende av en extern aktör som utför flygning och 
fotografering.  Terrester mätning är tidskrävande och därmed kostsamt samtidigt 
som det kan innebära risker (t.ex rasrisker) för mätningsingenjören beroende på 
omständigheterna i fält (Siebert & Teizer, 2014). Det finns inga tydliga riktlinjer för 
mätning med UAS och kontroll av UAS-insamlat data i Handbok i mät- och 
kartfrågor (HMK) eftersom mer forskning krävs inom UAS bildbehandling (HMK - 
Flygfotografering, 2017). HMK – Flygfotografering har ändå använts som 
utgångspunkt för den här studien.   

Med detta examensarbete avser vi kunna bidra till utvecklingen. Den här studien är 
viktig eftersom resultatet kan bidra till att Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggförvaltning och eventuellt fler kommuner använder UAS-fotogrammetri vid 
kartframställning i framtiden.  
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1.2  Mål och Syfte 

Målet har varit att undersöka om det går att optimera datainsamling för uppdatering 
av baskartor. Detta kan möjliggöras genom denna studie som bidrar med 
information om flyghöjder, mätosäkerheter samt objektens visibilitet i 
flygfotografierna. Arbetet syftar till att undersöka och utvärdera om objekt som 
kart- och mätenheten vanligen mäter in är synliga i ortofotomosaiken som skapas ur 
flygbilderna. Vidare undersöks om en mätosäkerhet på 2–3 cm eller lägre kan 
uppnås i jämförelse med terrester mätning. 2–3 cm är den mätosäkerhet som kan 
uppnås med GNSS i Avesta som är beläget inom SWEPOS 35-km nät enligt 
Lantmäteriet (u.å.a) och Lantmäteriet (u.å.b) varför det är ett lämpligt mål att sätta 
även för en UAS-tolkning. För vetenskapligt syfte grundar mätosäkerheten i den här 
studien sig på standardnivå 3 i HMK – Geodatakvalitet för kartering samt mätning 
vid projektering där kravet är en mätosäkerhet på 5 cm eller bättre (HMK - 
Geodatakvalitet, 2017). För att kunna optimera datainsamlingen ytterligare 
undersöks om spraymålade kryss (härefter: kryss) kan ersätta dagens timglasmålade 
masonitskivor (härefter: timglas) som markstöd vid georeferering. Detta för att 
undvika att bära runt på skivorna i fält men även för att minimera risken för 
eventuellt sabotage mot markstöden. Ovanstående kontrollerades på olika flyghöjd - 
80 m och 110 m. 120 m är maxhöjden för flygning med UAS utan särskilt tillstånd 
enligt Transportstyrelsen (u.å.) och därför valdes en höjd så nära denna som möjligt. 
80 m valdes för att kunna få en jämförelse till den högre flyghöjden. I förlängningen 
kan resultatet hjälpa till att ta ett beslut om vilken flyghöjd som skall användas vid 
baskartans uppdatering. Flyga på en högre höjd för att täcka in ett större område 
med färre bilder för att på så vis maximera effektiviseringen av inhämtandet av data. 
Eller en lägre höjd som genererar en större mängd data för bearbetning, men med 
en högre detaljrikedom. 

Frågeställningar:   

• Hur påverkas mätosäkerheten av flyghöjden med UAS vid 80 respektive 110 
meter i förhållande till relevanta HMK-dokument?    

• Vad är skillnaden i mätosäkerhet mellan terrester mätning (GNSS och 
multistation) och UAS?   

• Hur väl kan prefabricerade timglasmålade markstöd och spraymålade kryss 
urskiljas visuellt och vilken ger lägst mätosäkerhet i Agisoft PhotoScan?   
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1.3 Tidigare studier  

UAS, eller drönare som de benämns i vardagligt tal, har blivit ett populärt 
hjälpmedel vid olika lantmäteritekniska verksamheter. Redan under år 1979 
utfördes ett experiment för att undersöka geometrisk mätning med UAS (Uysal, 
Toprak & Polat, 2015). Systemet utvecklades till en början för militärt bruk. Men 
från mitten av 1990-talet har UAS använts mer kommersiellt i och med att GNSS 
blivit mer noggrann i sin positionering och den globala möjligheten till data i realtid 
(Siebert & Teizer, 2014).   

I lantmäteritekniska verksamheter är de traditionella inmätningsmetoderna terrester 
mätning med totalstation, laserskanner eller GNSS. Fördelen med terrester mätning 
är att det ger en låg mätosäkerhet och är effektiva i begränsade områden (Reshetyuk 
& Mårtensson, 2016). Nackdelen för metoderna baseras på fördelarna, att om 
området utökas för mycket medför det ett ökat fältarbete som tar längre tid och blir 
mer kostsamt.  

I studien av Siebert & Teizer (2014) redovisas skillnaden i tidsåtgången mellan 
inmätning med UAS och totalstation där tiden för förberedelse är hälften så lång 
med UAS. För inmätning redovisas en tidsåtgång om 420 min med totalstation och 
15 min med UAS. Den totala tidsåtgången för Siebert & Teizers (2014) studie 
innefattade även bearbetning av data och tog totalt 660 min med totalstation och 
165 min med UAS. Det gjordes en tidsstudie av Hammas (2016) som visade att 
förberedelser, flygning och inmätning av markstöd med GNSS över ett 38 hektar 
stort område tog totalt 300 minuter. Där inmätningen med GNSS tog 210 minuter i 
anspråk och flygning inklusive mellanlandning tog totalt 45 minuter.  

Traditionell flygfotografering kan täcka ett större område på kortare tid i jämförelse 
med UAS, men vid en jämförelse mellan traditionell flygfotografering och UAS har 
UAS flertalet fördelar. Till exempel är det inte kostnadseffektivt att använda 
traditionell flygfotografering över begränsade områden (Reshetyuk & Mårtensson, 
2016). Vid traditionell flygfotografering krävs utbildad pilot ombord liksom 
personal som hanterar kamerautrustningen. Uysal et al. (2015) nämner i sin studie 
att orsaker till att UAS börjat användas inom lantmäteritekniska verksamheter, i 
motsats till vanlig traditionell flygfotografering, är att användningen av UAS är långt 
mycket billigare och att tidsåtgången är mycket mindre. I slutänden minimeras tiden 
av fältarbete i förhållande till mängden insamlat data. Utfallet av Uysal et al. (2015) 
studie är att användandet av UAS över mindre områden är ett fullgott alternativ till 
användandet av vanliga flygplan eller helikoptrar. En annan fördel mot traditionell 
flygfotografering är att den geometriska upplösningen (GSD) är högre med UAS och 
därmed kan fler detaljer urskiljas på marken. Mätosäkerheten ligger på en nivå så att 
fotogrammetriska data från UAS går att använda till att producera kartor samt andra 
lantmäteritekniska produkter som t.ex. digitala höjdmodeller (DEM).   
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Även om ovanstående slutsatser låter som ett naturligt steg i utvecklingen av 
insamlandet av data på ett smidigare och effektivare sätt visar Dandois, Olano & Ellis 
(2015) att det är mycket som i sammanhanget kan påverka resultatet. Något som 
nämns är väder, dagsljus och flyghöjd men även mer tekniska aspekter som 
kamerans inställningar och kvalitet. Försök gjordes med en mängd olika variationer 
på övertäckning mellan bilderna och det konstaterades att 60 procent övertäckning 
som används vid traditionell flygning inte är lika bra vid användning av UAS. 
Dandois et al. (2015) föreslår istället en övertäckning så stor som 90 procent för att 
på bästa sätt öka densiteten i punktmolnet. Siebert & Teizer (2014) rekommenderar 
i sin studie att använda en övertäckning på minst 70 procent i stråkled och 40 
procent i sidled. I studien nämns även att en nackdel med UAS är att sikten 
begränsas av t.ex. träd, att vindar kan ge upphov till rörelseoskärpa samt att solljus 
bidrar till överexponerade bilder. Detta visar ännu en gång vikten av en stor 
övertäckning mellan bilderna för att vara säker på att inte få oönskade ”hål” i sitt 
data. Bildbearbetningen i sin tur kan bearbetas till ett punktmoln och sedan vidare 
till en ortofotomosaik (2D) och en DEM/digital terrängmodell (DTM)/digital 
ytmodell (DSM) (3D) (Koeva, Muneza, Gevaert, Gerke & Nex, 2016). 

Det finns UAS som är försedd med inbyggd GNSS-mottagare som underlättar 
bildbearbetningstiden vid georefereringen. Utrustningen är kostsam och medför att 
användandet av dessa är begränsade pga. inköpspriset. Om instrumentet inte är 
försedd med mottagaren kan data georefereras med hjälp av markstöd (Koeva et al., 
2016). Dessa ska signaleras väl för att synas i flera bilder och knyta samman dessa 
tillsammans med egengenererade konnektionspunkter vid den efterföljande 
bildbearbetningsprocessen. Markstöden kan se olika ut och ha olika storlekar som 
till exempel skivor som är 20 x 20 cm, 40 x 40 cm (Reshetyuk & Mårtensson, 2016) 
eller 50 x 50 cm (Uysal et al., 2015). I studien av Reshetyuk & Mårtensson (2016) 
har antalet markstöd kontrollerats för att se hur antalet och deras storlek påverkar 
höjdosäkerheten vid skapandet av en DEM. I resultatet presenterades 5 markstöd av 
den minsta storleken som lämpliga då storlek inte påverkade höjdosäkerheten vid en 
flyghöjd om cirka 80 m.  

Enligt Mårtensson & Reshetyuk (2017) påverkar olika marktyper mätosäkerheten 
där asfalt får bäst resultat och gräs lite sämre. Nämnda studie syftar till att undersöka 
mätosäkerheten i höjd varför mätosäkerheten i plan kan behöva ytterligare 
undersökningar för att användas vid uppdatering av baskarta. 
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För bildbearbetning av UAS-fotogrammetri är AgiSoft PhotoScan (härefter: 
PhotoScan) ett väletablerat mjukvaruprogram. PhotoScan bygger på algoritmer 
framtagna inom fältet datorseende och har i Siebert & Teizer (2014) studie visat att 
en halvautomatisk bildbearbetningsmetod förbättrar slutresultatet i jämförelse med 
en där mer handpåläggning inverkat. PhotoScan är en mjukvara som är optimerad 
för användning vid UAS-fotogrammetri och i bildbearbetningsprocessen kan 
parametrar justeras i varje steg för att generera en lägre mätosäkerhet som påverkar 
bearbetningstiden och resultatet (Siebert & Teizer, 2014). Undersökningen i den 
nämnda studien visade att den genomsnittliga avvikelsen förbättrades med 1,4 cm i 
höjd och 5,0 cm i plan vid justering av parametrarna. Siebert & Teizer (2014) menar 
att vid validering av metoden framgår att en lägre mätosäkerhet uppnås när fler 
modifierade funktioner används i mjukvaruprogrammet och när tre stödpunkter 
adderades i den nya metoden. Reshetyuk & Mårtensson (2016) visar i sin studie att 
ett högre antal stödpunkter inte har någon större inverkan till skillnad mot Siebert & 
Teizer (2014). Fernandez-Hernandez, Gonzalez-Aguilera, Rodriguez-Gonzalvez & 
Mancera-Taboada (2015) poängterar vikten om val av programvara och algoritm 
som används för framställning av DEM för att generera en låg mätosäkerhet.   

Användandet av UAS ökar både bland civila och vid forskning eftersom tekniken gör 
att farkosten i stort sett kan flygas överallt. Detta har medfört att regler satts för 
flygning med UAS bland annat av säkerhetsskäl, för att förhindra olyckor och skydda 
den personliga integriteten (Koeva et al., 2016). I Sverige redovisas dessa 
bestämmelser av transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 
2017:110).   
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2 Metod 

I följande kapitel kommer arbetsflödet för den här studien att presenteras. Flera steg 
kommer att passera, allt ifrån planering av flygning till datainsamling, 
bildbearbetning, digitalisering och kontroll av inmätning. Tillvägagångssätt för 
respektive steg återfinns under motsvarande avsnitt. 

2.1 Förarbete 

2.1.1 Rekommendationer för UAS-flygning 

Till en början undersöktes vilka rekommendationer som finns för 
flyggenomförandet samt att dessa togs i beaktning. I detta fall förde Högskolan i 
Gävle en dialog inför flygningen med Avesta kommun för den aktuella mätdagen. 

2.1.2 Planering av flyghöjd och flygstråk 

Steg två är planering. Planeringen följdes i enlighet med metoden som presenteras i 
Koeva, Muneza, Gevaert, Gerke & Nex (2016) studie. Här planerades allt från 
flygrutt till val av mjukvara samt att de olika aspekterna av flyghöjd och pixelstorlek 
beaktades. Två alternativ för planering av flygfotografering utfördes, först en 
manuell och senare en datorberäknad (avsnitt 2.2.5). Den manuella beräkningen 
gjordes delvis för att få en uppfattning om hur stor datamängden, i form av 
insamlade bilder, skulle bli över studieområdet. Med hjälp av skalenliga 
översiktsbilder över området och kamerans tekniska specifikation (tabell 1) (DJI, 
u.å.) beräknades antalet stråk och flygbilder utifrån 80 % övertäckning mellan 
stråken och 80 % längs stråken (bilaga A). 

Tabell 1. Teknisk specifikation för kameran monterad på DJI Phantom Pro 4 v2.0 där brännvidden på 
8,8 mm motsvarar ett 24 mm objektiv vid analog 35 mm film. 

Kamerans tekniska specifikation för DJI Phantom Pro 4 v2.0 

Fokallängd [mm] 8,8 

Kamerans upplösning [pixlar] 5472 x 3648 

Sensorstorlek (bildenhet) [mm] 13,2 x 8,8 

Upplösning [Mpix] 20  

 

Beräkning av markupplösningen gjordes med hjälp av ekvation 1, där a motsvarar 
pixelstorleken i bilden, H är flyghöjden och c är kamerakonstanten (kamerans 
fokallängd).  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑎𝑎
𝐻𝐻
𝑐𝑐

(1) 



 
8 

 

GSD för 80 m flyghöjd blev 2,2 cm och för 110 m blev den 3 cm (se bilaga A). 
Beräknade GSD indikerar att de förutbestämda flyghöjderna kunde användas. Figur 
1 visar hur a i bildplanet motsvarar GSD på marken. 

 

 
 

Figur 1. a i bildplanet och GSD dess motsvarighet på marken. 

2.2 Fältarbete  

Insamlandet av data skedde på ett ca 17 hektar stort område av Koppardalen. 
Området valdes med tanke på årstid. Flygning planerades till början av april och på 
grund av det osäkra väderläget ansågs chansen större att området Koppardalen skulle 
vara snöfritt än någon plats “ute i byarna”. Tack vare dess läge längs älven värms 
området upp av vattnet och erfarenheten från Avesta kommun var att området blir 
snöfritt tidigt. Vid förarbetet rekognoserades området med hjälp av befintliga 
flygbilder och fältbesök. Efter rekognoseringen bestämdes antal och placeringen av 
markstöd, kontrollobjekt, kontrollprofiler och även vilka detaljer som skulle kunna 
användas för stickprov och kartkontroll.  

2.2.1 Toleranser vid datainsamling 

Avesta kommun ligger som tidigare nämnts inom SWEPOS 35-km nät och den 
närmste referensstationen från studieområdet är Norberg med ett avstånd på 18 km 
fågelvägen. När markstöden mättes in kontrollerades toleransen i plan och höjd 
enligt HMK – GNSS-baserad detaljmätnings (2017, s.40) föreslagna toleranser för 
35-km nätet enligt ekvation 2. Där T95 innebär att 95 % av alla mätvärden ska 
omfattas av 2uk, där uk är den förväntade lägesosäkerheten (0,010 m i plan och 0,018 
m i höjd enligt HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2017, s.49).  
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𝑇𝑇95 = 2 ⋅ 𝑢𝑢𝑘𝑘 (2) 

En tolerans är en gräns för en maximal avvikelse. Det är viktigt att ha en tolerans att 
följa vid datainsamling för att på så vis snabbt upptäcka om genomförd mätning kan 
godkännas eller behöver mätas om (i studien blev toleransen 0,020 m i plan och 
0,036 m i höjd, se vidare under resultat). 

2.2.2 Placering av markstöd och kontrollobjekt 

I studien ämnades tre olika typer av markeringar för markstöd att undersökas. Den 
första typen av markstöd i storlek 40x40 cm var gjorda av vita masonitskivor och 
målade svarta i ett timglasformat mönster (figur 2). Timglasmålade markstöd är en 
rekommendation för HMK-standardnivå 3 (HMK – Flygfotografering, 2017, s 28) 
där standardnivån gäller för projektinriktad mätning och kartläggning (HMK – 
Geodatakvalitet, 2017). De andra typerna var ett spraymålat kryss och en 
spraymålad ring med en spraymålad prick i mitten (figur 2). Vid spraymålningen 
användes en gul, starkt lysande sprayfärg för god visibilitet i ortofotomosaiken. 
Ingen mall användes vid spraymålningen. 

 

Figur 2. Markstöd nummer 7 där de tre olika markstödstyperna syns, varav timglaset hålls fast med hjälp av 
stenar. 

Fem stycken markstöd placerades i den mån det gick i hörnen och i mitten av 
området för att eftersträva den goda kontrollerbarheten som ställs i HMK – 
Flygfotografering (2017, s. 26). Två extra markstöd placerades någorlunda i mitten 
då området ansågs som långsmalt. Eftersom det i studien av Gunnarsson och Persson 
(2013) påvisades att en jämn fördelning av markstöden är en förutsättning för låg 
osäkerhet vid georefereringen samt att osäkerheten vid fler än sju markstöd inte 
nämnvärt förbättrade osäkerheten ansågs inte fler än vårt val vara nödvändigt. 
Markstöd ska placeras horisontellt och de ska inte placeras intill hög vegetation för 
att riskera att bli skuggade eller skymda. Det placerades även ut fem stycken 
kontrollobjekt inom området. En eftersträvan var att placera dessa jämnt över 
området, men på grund av få öppna ytor kunde inte målet uppfyllas fullt ut vilket 
visas i figur 3.  
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Figur 3. Markstöden och kontrollobjektens placering i studieområdet där T1-T7 är markstöd (timglas) och KT1-
KT5 är kontrollobjekt (också timglas). 

Markstöd placerades ut på asfalt, grus eller gräs enligt tabell 2, där geospikar av plast 
användes för att fästa timglasen i gräs och grus. Vid utplacering av markstöd på asfalt 
hölls dessa på plats med hjälp av stenar i hörnen (figur 2). Totalt placerades sju 
markstöd av varje sort bredvid varandra i området och fem kontrollobjekt av timglas 
och kryss för kontroll av georefereringen i Agisoft PhotoScan (härefter: PhotoScan). 
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Tabell 2. Markslagstyper vid placering av markstöd och kontrollobjekt där T (timglas), X (kryss) och C (cirklar) 
motsvarar markstöd och KT och KX motsvarar kontrollobjekt. 

Markslagstyp Markstöd/kontrollobjekt 

Asfalt/sten T7, X1, X5, X6, X7, KX2, KX4, C1, C5, C6, C7 

Grus T1, T5, KT2, T6 

Gräs T2, T3, T4, KT1, KT3, KT4, KT5, X2, X3, X4, KX1, KX3, KX5, 
C2, C3, C4 

 

2.2.3 Inmätning av markstöd och kontrollobjekt 

Markstöden och kontrollobjekten mättes in med GNSS, Real Time Kinematic 
(Nätverks-RTK). Inför inmätningen av markstöden valdes avskärningsvinkeln 
(elevationsgräns) 15 grader och en maxgräns för Position Dilutions of Precision 
(PDOP) sattes till 4 (Odolinski, 2010). GLONASS och GPS valdes som 
satellitsystem och för medeltalsbildningen valdes toleransen 0,050 m i plan och höjd 
för att få bra kvalitet (CQ) på mätningarna. Markstöden mättes in två gånger om 60 
sekunder vardera med en position per sekund mot SWEPOS Nätverks RTK-tjänst 
och med minst 45 minuters mellanrum (Mårtensson, Reshetyuk & Jivall, 2012). 
Eventuella jonosfärsstörningar kontrollerades för varje mätdag och hämtades via 
Lantmäteriet (u.å.c) och återges i bilaga B. Geoidmodellen SWEN17_RH2000 
användes. Markstödpunkter (flygsignaler) användes för att kunna georeferera 
ortofototmosaiken och ansluta den till ett önskat referenssystem (HMK – 
Flygfotografering, 2017, s.19). Under mätningsdagen behövdes en del justeringar av 
de planerade placeringarna av markstöden göras. Anledningen till detta var att 
värdena på GNSS-mätningarna inte uppnådde godkända nivåer i PDOP- och CQ-
värden på grund av närheten till höga byggnader. 
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Samtliga mätningar med GNSS genomfördes med Leica-instrument från Högskolan i 
Gävle (figur 4). En GNSS-mottagare Leica GS14 med serienummer 2811784 och en 
handenhet Leica CS15 med serienummer 
2895644 monterades på en 2 m lång lodstång 
med dosvattenpass.  

Mätningarna med GNSS genomfördes med 
stödben som medför lägre mätosäkerhet i plan 
samt minskar risken för grova fel (HMK – 
GNSS-baserad detaljmätning, 2017). För att 
kontrollera inmätningarna av markstöden 
mättes 4 st GNSS-kontrollpunkter (geospikar 
av järn) in med samma instrumentinställningar 
som vid markstödsinmätningen och även dessa 
kontrollerades enligt ekvation 2 och återges i 
bilaga C.  

All inmätning av markstöd skedde samma dag 
som flygningen genomfördes. På grund av 
tidsbrist användes endast markstödstyperna 
timglas och kryss vid den efterföljande databearbetningen.  

2.2.4  Kontroll av markstöd och kontrollobjekt 

Markstödens och kontrollobjektens koordinater granskades för att undersöka att 
mätosäkerheten inte översteg 1/3 av den mätosäkerhet som önskades uppnås i 
slutresultatet (HMK – Flygfotografering, 2017, s. 27). I ekvation 3 visas beräkning 

av standardosäkerheten u(x) där xi är inmätt koordinat och �̅�𝑥  är koordinaternas 
medeltal och n är antalet mätningar. Samtliga resultat redovisas i bilaga D.  

u(𝑥𝑥) = �∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 − 1
 (3) 

 

RMS-värdet i plan och höjd beräknades enligt ekvationerna 4 och 5. Där ΔN och ΔE 
är avvikelsen mellan inmätta markstöd i N- och E-led och n är antalet markstöd i 

ekvation 4. ΔH är avvikelse i höjd och n är antalet markstöd (ekvation 5). Större 
avvikelser kan indikera på grovt fel (HMK – Flygfotografering, 2017, s. 54).  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 = �∑ ∆𝑁𝑁𝑖𝑖2 + ∑ ∆𝐸𝐸𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
(4) 

Figur 4. GNSS-mottagare och handenhet 
monterad på lodstav med stödben vid 
inmätning av markstöd. 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺ℎö𝑗𝑗𝑑𝑑 = �∑ ∆𝐻𝐻𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
(5) 

 

                                                                                           

2.2.5 UAS-flygning  

Till en början gjordes den datorberäknade flygstråksplaneringen som nämndes i 
avsnitt 2.1.2 genom användandet av mjukvaran Pix4Dcapture. Där lagrades alla 
uppgifter som behövdes för flygstråksplaneringen som t.ex. hastighet, övertäckning 
och flyghöjd. Arean angavs smidigt genom en klick-dra-funktion på en karta i 
mjukvaran som per automatik kalkylerade optimala flygstråk och antal bilder i 
realtid och visades på kartan.  

Flygningen genomfördes 2019-04-23 med UAS DJI Phantom Pro 4 v2.0 av piloten 
Mikael Sundberg från Högskolan i Gävle. Flygområdet delades in i två delar för de 
båda flyghöjderna där den västra delen flögs först. Området delades på grund av dess 
storlek och för att de högsta industribyggnaderna skymde sikten. För att säkerställa 
att piloten enligt rekommendationer har en god överblick över UAS var 
indelningarna tvungna att göras (TSFS 2017:110). Inför flygningen på den västra 
sidan stod det i prognosen att vindhastighet 9 m/s rådde på 100 m höjd (personlig 
kommunikation Mikael Sundberg, pilot, 23 april 2019) och farkostens maximala 
vindresistans för flygning är 10 m/s (DJI, u.å.). För att undvika att eventuellt få s.k. 
hål i bilderna där data saknas till följd av turbulens under flygningen valdes en större 
övertäckning mellan bilder och stråk (Koeva et al., 2016). Övertäckningen 
planerades därför till 80 % längs med och 80 % tvärs över stråken enligt metoden 
som användes av Reshetyuk & Mårtensson (2016) och lades in i Pix4Dcapture. 
Samtliga stråk flögs med en hastighet av 8 m/s.   

Flygningen i det västra området startade klockan 10.45 på 110 m höjd och 11.03 på 
den lägre flyghöjden. När flygstråken för det östra området planerades lades en 
övertäckning in mellan de båda flygområdena för att underlätta sammanfogningen av 
bildmapparna i PhotoScan vid den senare bildbearbetningen. 

Flygning över det östra området startade på flyghöjden 80 m klockan 11.43 och på 
110 m klockan 12.16. Prognosen för vindhastigheten vid flygningen över den östra 
delen visade 5 m/s för 100 m höjd. Den totala tidsåtgången inklusive alla moment 
blev 2,5 timmar. 

https://www.dji.com/se/phantom-4-pro-v2/info
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Vädret under dagen var ungefär 20 graders värme med vindbyar. Flygningarna 
utfördes under starkt solljus förutom ett litet moln som täckte solen för någon 
sekund vid 80 m flygning i den östra delen. De slutgiltiga flyghöjderna blev 83,8 m 
med timglas som markstöd och 83,5 m med kryss för den planerade 80 m-
flygningen och 115 m för båda markstöden från 110 m-flygningen enligt rapporterna 
från PhotoScan bilaga E. Det totala antalet bilder blev 358 respektive 201 st. 
Flygstråken flögs i riktning öst-väst vilket underlättar för sol- och ljusinfall i bilderna 
då förhållandena blir lika i båda ögonen (HMK – Flygfotografering, 2017). En 
sammanställning av alla fyra UAS-flygningarna återges i tabell 3. 

Tabell 3 Sammanställning av UAS-flygning 2019-04-23 där överföring innebär tiden för överförandet av 
bilder från UAS till handenheten. 

Flyghöjd Storlek [m] + område Flygtid + överföring Pixelstorlek Antal bilder 

80 m 431 x 296 Västra 11 min, 41 sek + 8 min 2,2 198 

80 m 291 x 282 Östra 10 min, 21 ek + 7 min 2,2 160 

110 m 431 x 296 Västra 8 min, 55 sek + 5 min 3,0 115 

110 m 291 x 282 östra 7 min, 26 sek + 4 min 3,0 87 

2.2.6 Inmätning av stickprov/detaljmätning  

Totalt utfördes tre etableringar med multistation Leica Nova MS50, serienummer 
367739. Instrumentet hade kalibrerats och stativet kontrollerats veckan innan därför 
utfördes ingen extra kontroll innan studien. Att multistationen utnyttjades för att 
mäta in detaljer var för att i första hand mäta in takutsprånget på byggnader eftersom 
det inte går att nå dit med GNSS pga. höjden. Träd och lyktstolpar mättes in 
reflektorfritt med multistationen eftersom inmätning med GNSS skulle ha hamnat 
längre ifrån det sanna värdet, objektets mittpunkt, då lodstaven inte kunde placeras 
där medan mätningen i ortofotomosaiken kunde det. Syftet till att detaljer mättes in 
var att kontrollera dess plana koordinater i den slutliga karta som skapades i 
ArcMap. Den första uppställningen etablerades i den västra delen av området i 
närheten av järnvägsspåret och de andra två i den östra delen intill rondellen. Två 
uppställningar krävdes på den östra delen på grund av att mörkret medförde att 
inmätningen fick avbrytas.  
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Detaljmätningen utfördes under 2019-04-25 och 2019-04-26 och stationen 
etablerades med hjälp av 180-sekundersmetoden med GNSS där stödben användes. 
180-sekundersmetoden nämns i HMK – GNSS-baserad detaljmätning (2017, s 36) 
där kravet för inmätningen är att minst tre bakåtobjekt mäts in med GNSS under 
180 sekunder. Metoden användes för att få en hög kvalitet på den efterföljande 
inmätningen då den, enligt Lundgren Nilsson & Jansson (2015), ger en låg 
mätosäkerhet, är robust och lättillgänglig. Vid etableringen användes en prismastång 
med en 360 graders prisma som GNSS-mottagaren monterades ovanpå. Efter 
inmätning med GNSS i 180 sekunder med samma inställningar i övrigt enligt avsnitt 
2.2.3 höjdes prisma, utan att stången flyttades från punkten, för att få 2 m höjd på 
prisma. Efter inmätningen med GNSS skrevs den inmätta koordinaten in i 
multistationen och mätningen fortskred sedan som en vanlig stationsetablering. 
Koordinaterna som genererades kontrollerades enligt rekommendationer för 
kontroll av stationsetableringen i HMK – Terrester detaljmätning (2017, s. 23) där 
ommätning bör ske om den beräknade standardosäkerheten i plan överskrids. 

2.2.6.1 Objekt för detaljmätning  

Som tidigare nämnts väljer kommunen själv vilken detaljnivå baskartan ska ha. 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har tagit fram en egen lista med 
objekt som anses viktiga att ta med i baskartan tabell 4. 

Tabell 4. Lista med objekt som skall mätas vid skapande av ny baskarta samt uppdatering av befintlig 
enligt Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggförvaltning. 

Typ av objekt Kommentar 

Byggnader Mäts in beroende på om det är detaljplanerat område eller 
inte. 

Infrastruktur Vägkanter, cykelbanor, refuger, infarter till tomter. 

Hydrologi Diken, vattendrag, strandlinjer. 

Fastighetsindelning Alla gränsrör som återfinns i fält mäts in. 

Markdetaljer Slänter, bullerplank och stolpar. Staket, häckar och murar i 
tomtgränser. 

Markslag Ägoslagsgränser (åker, skog, myr, äng, öppen mark osv). 

Teknisk anläggning Belysningsstolpar (inmäts ej på privat tomtmark). 

Vegetation Planterade träd på kommunägd mark som kommunen ansvarar 
för. 

Höjdinformation Mäts beroende på om det är detaljplanerat område eller inte. 
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Alla detaljer som syns i baskarta finns med av en anledning och de bakomliggande 
förklaringarna för de detaljer som Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
valt att ta med är som följer.  

Byggnader: Kan till en början digitaliseras i baskartan med hjälp av information från 
Lantmäteriet. När behov uppstår mäts byggnaden in för en mer exakt positionering.  

Infrastruktur: Väg- och trottoarkanter mäts in. Inmätning av väg tillåts fortsätta 
några meter in på fastigheters uppfarter för att ha en tydlig plats att sätta ut 
fastighetens adress i adressregistret.  

Markdetaljer: Detaljer som staket, häckar och stenmurar mäts in och presenteras i 
baskartan om dessa är placerade i fastighetsgränsen.   

Markslag: Ägoslagsgränser så som åker, äng, skog osv digitaliseras från 
ortofotomosaiken men mäts in vid behov. Mäts t.ex. en park in är det bra att mäta 
in gräsytor då det är av vikt för kommuners parkförvaltningar att kunna kontrollera 
ytors areor vid beräkning av arbetsinsatser så som gräsklippning.  

Teknisk information: Belysningsstolpar mäts in på kommunal mark ej på privat.   

Vegetation: Planterade träd som kommunen ansvarar för skötseln av mäts in. 
Gäller även k-märkta träd.  

Eftersom Koppardalen är ett industriområde var det svårt att återfinna alla detaljer i 
listan. Ett urval fick därför göras för att hitta relevanta objekt som kunde jämföras 
mellan ortofotomosaiken och de terrestra inmätningarna. Urvalet av detaljer, 
inklusive en förklaring, var:  

Takutsprång: För att kunna jämföra om ortofotomosaiken håller samma 
mätosäkerhet som en terrester mätning var takutsprånget tvunget att mätas in i 
stället för husknuten eftersom det är den som syns i bilden. 7 st mättes in 
reflektorfritt med multistation.  

Belysningsstolpe: Sex stycken mättes in reflektorfritt med multistation. På grund 
av parkerade bilar kunde mätningen inte genomföras i marknivå utan mätningen 
skedde längre upp på stolpen i samma höjd som multistationen.  

Övergång mellan asfalt/betongplattor och gräs: 6 st väl definierade hörn 
mellan en gångväg belagd med betongplattor och omgärdande gräsyta mättes in med 
multistation och prisma för att representera infrastruktur.    

Stenmur: Fyra hörn på en stenmur mättes in med multistation genom att ställa 
prismat uppe på dess överkant.  
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Staket: 2 punkter, en i början och en i slutet på ett lägre staket mättes in med 
multistation och prisma. Hörnet på ett högre stängsel mättes in med multistation 
och prisma för att skapa en linje att jämföra med motsvarande i kartan. De 
sistnämnda inmätta punkterna återfinns inte i några resultatberäkningar utan 
användes endast som visuell bedömning.  

Vägkant: Totalt 10 st slumpmässigt valda punkter mättes in med multistation och 
prisma på varsin sida om en väg för att skapa linjer att jämföra med motsvarande 
linjer i kartan. Dessa inmätta punkter återfinns inte i några resultatberäkningar utan 
användes endast som visuell bedömning.  

Trottoarkanter: Fem hörn på kantstenar mättes in 2 gånger med GNSS med 5 
minuters tidsseparation mellan epokerna, vilket är den lägsta tidsseparationen som 
rekommenderas enligt HMK – GNSS-baserad Detaljmätning (2017, s. 34) vid 
upprepad mätning.  

Träd: 5 träd mättes in reflektorfritt med multistation. På grund av parkerade bilar 
kunde mätningen inte genomföras i marknivå utan mätningen skedde längre upp på 
trädstammen i samma höjd som multistationen.  

Häck: Sju hörn på en häck mättes in med multistation och prisma. 

Totalt mättes 55 detaljer in och representeras av en röd prick i kartan i figur 5 och 
visar dess geografiska läge i studieområdet. 
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Figur 5. Baskarta över studieområdet Koppardalen med terrestert inmätta detaljers läge markerade 
med en röd prick. 
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2.2.7 Kontroll av stickprov/detaljmätning 

Kontroll av inmätningen utfördes på slumpmässigt utvalda detaljobjekt med 
underlag från toleranser från HMK – Geodesi Detaljmätning (1996, s. 166) och 
avslutande kontroll mot stationsetableringen.  

2.2.8 Inmätning av kontrollprofiler  

Kontrollprofilerna mättes in med hjälp av multistation och GNSS och användes för 
att kontrollera höjderna i den DEM som senare skapades i SBG Geo (härefter: Geo). 
Geo är ett kommersiellt mjukvaruprogram som återkommer i avsnitt 2.3.3. Antal 
och placering av kontrollprofiler bestämdes utifrån krav från Swedish Standards 
Institute, SIS-TS 21144:2016, som är en teknisk specifikation vid framställning och 
kontroll av digitala markmodeller. I provningsutförandets omfattning användes 
utförande A, vilket innebär en enkel mottagningskontroll och skattad bedömning av 
systematiska avvikelser som rekommenderas vid framställning av kartor baserad på 
flygfotografering. Området innefattar 2 marktyper i enlighet med hårdgjorda ytor 
(“såsom asfalt, betong, plattor, jämna grusytor”) och öppen jämn terräng (“öppna 
jämna mjuka ytor, såsom åker, äng, gräs”) (SIS-TS 21144:2016, s. 23). Dessa 
markslag delades in efter markslagstyperna asfalt, grusyta och gräs. Antalet 
kontrollprofiler beräknades avrundat uppåt till 10 kontrollprofiler SIS-TS 
21144:2016 (s. 24) totalt enligt ekvation 6. Där antal kontrollprofiler för modell 
innehållande N stycken marktyper och arean A (ha) totalt.  

3𝑁𝑁 + √𝐴𝐴 (6) 

Förutom dessa tio kontrollprofiler mättes två ytterligare in i förebyggande syfte. 
Den bakomliggande tanken var att om extra kontrollprofiler mättes in fanns även 
utrymme att plocka bort motsvarande antal eftersom vi ansåg att området var 
svårinmätt pga. höga byggnader. Det här scenariot inträffade och i resultatet 
återfinns mätresultaten och vilka profiler som uteslöts. Minst 3 kontrollprofiler per 
markslagstyp ska finnas med vid mätning av kontrollprofiler och det här antalet 
underskreds inte (SIS-TS 21144:2016, s. 24). Totalt mättes fem kontrollprofiler på 
asfalt, fyra på gräs och tre på grus (tabell 5). 
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Tabell 5. Sammanställning av kontrollprofiler och deras underlag vid inmätning. 

Markslagstyp Profil Inmätningsmetod 

Asfalt B, C, J, K, L Multistation 

Gräs A, G Multistation 

Gräs D, E GNSS 

Grus H, I Multistation 

Grus F GNSS 

 

De tre GNSS-inmätta kontrollprofilerna mättes in med nätverks-RTK och 
medeltalsbildning under 60 sekunder. Samtliga kontrollprofilers längd och antal 
mätpunkter rättades efter SIS-TS 21144:2016, där varje enskild kontrollprofil ska 
vara minst 20 meter lång, representera markslaget, ha ett punktavstånd som inte 
överstiger 3 m och innehålla minst 20 mätpunkter. För samtliga kontrollprofiler på 
gräs användes en tunn träbit (motsvarande planfot) under stången för att förhindra 
att stången skulle sjunka ner för långt i marken (SIS-TS 21144:2016, s. 29). Alla 
kontrollprofilers geografiska läge syns i figur 6. 
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Figur 6. Kontrollprofilernas placering inom studieområdet. 
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2.3 Databearbetning  

Eftersom olika programvaror är lämpade för olika ändamål användes ett flertal vid 
databearbetningen. De olika programmen har tilldelats varsitt avsnitt i detta kapitel 
för att tydliggöra de olika stegen i bearbetningsprocessen. UAS-flygningen samlade 
in data från två flyghöjder och eftersom två olika markstöd användes genomfördes 
alla steg i bearbetningsprocessen fyra gånger, två gånger på varje flyghöjd med 
timglas respektive kryss som utgångspunkt. Digitaliseringen av kartan i ArcMap 
baserades endast på timglas som underlag.    

2.3.1 Bildbearbetning i Agisoft PhotoScan 

I studien användes Agisoft PhotoScan Professional version 1.4.2. Mjukvara användes 
för att sammanfoga alla bilder, georeferera dessa och skapa en slutgiltigt 
ortofotomosaik. De olika stegen kan utföras med parametrar inställda på olika nivåer 
beroende på vad den slutgiltiga produkten skall användas till och hur lång tid 
bearbetningsprocessen tillåts ta och till vilken kvalitet. Nedan följer en beskrivning 
av de olika stegen samt vilka parametrar som valdes. 

2.3.1.1 Blockutjämning  

Bilderna sammanfogades i en så kallad blockutjämning. Blockutjämningen gjordes på 
kommandot “Align Photos” och gemensamma punkter (konnektionspunkter) letades 
automatiskt upp i de bilder som hade övertäckning av varandra. I det här steget 
ställdes noggrannheten (Accuracy) för kamerapositioneringen in. Här valdes 
alternativet High då det enligt Agisoft (u.å.) var i det läget bilderna förblev neutrala 
utan att upp- eller ned-skalas. Om en lägre noggrannhet hade valts skulle processen 
påskyndats men kamerans bildpositionering skulle alltså inte bli lika noggrann. 
Under “Align Photos” angavs även om bildpositionen var känd (Reference) eller okänd 
(Generic). Eftersom inget Nätverks-RTK använts under flygfotograferingen valdes 
det sistnämnda alternativet. Resultatet blev ett glest punktmoln där bildernas 
position visades genom en blå rektangel för varje bild.  
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2.3.1.2 Georeferering  

Alla markstöd identifierades individuellt genom att i den bilden med bäst lodbild 
placera ut en flagga (Marker) i markstödets mitt. Mjukvaran filtrerade på kommando 
alla bilder med samma markstöd synligt för att ge en möjlighet att manuellt justera 
respektive markering så att mittpunkten i signalen markeras. Proceduren 
upprepades för alla markstöd och avslutades med att en textfil med de inmätta 
koordinaterna importerades till programmet. Dessa koordinater ersatte de som 
mjukvaran per automatik estimerat. Georefereringen innebar alltså att bilderna 
passades in baserat på markstödens koordinater. Eftersom DJI Phantom 4 Prov V2.0 
saknar inbyggd Nätverks-RTK var det nödvändigt att använda markstöd vid 
georefereringen. I samband med georefereringen användes den svenska 
höjdmodellen RH 2000 och koordinatsystemet SWEREF 99 16 30. 

2.3.1.3 Tätt punktmoln  

För att skapa ett tätt punktmoln valdes alternativen High och Moderate som 
inställningar. Kvaliteten kan sättas i spannet Ultra high till Lowest. Ultra high 
motsvarar en punkt per pixel och därmed full upplösning och varje steg nedåt i 
nivåerna innebär att en punkt i punktmolnet baseras på fler pixlar (Agisoft, u.å.). 
Filtreringens olika nivåer går från Disabled via Mild och Moderate till Aggressive och 
syftar till hur väl geometrin skall bevaras. Mild skall väljas vid hög detaljrikedom och 
Aggressive om detaljrikedomen är lägre (Agisoft, u.å.). Att göra ett tätt punkmoln är 
för datorn en tidskrävande process och kan snabbas på genom antingen ovanstående 
inställningar och/eller genom att först beskära det glesa punktmolnet till enbart det 
område som verkligen behövs i slutprodukten. Utsnitt ur det täta punkmolnet ses i 
figur 7. 
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Figur 7. Utsnitt ut det täta punktmolnet från PhotoScan. 

2.3.1.4 DEM och ortofotomosaik  

Det täta punktmolnet fick ligga till grund för skapandet av två stycken 
markmodeller. I det första tilläts byggnader vara kvar och bildade därmed en DSM 
och i det andra klassificerades alla markpunkter för sig så att en DEM skapades. 
Anledningen var att höjdangivelser för byggnaderna behövdes för att bygga en bättre 
ortofotomosaik där byggnadernas förvrängning skall reduceras till ett sant ortofoto. 
DEM utan hus användes i sin tur för att generera höjdkurvor som kunde exporteras 
till ArcMap och användas som ett lager i baskartan.  

Under funktionen Build Orthomosaic fanns möjligheten att välja vilken pixelstorlek 
ortofotomosaiken skall ha. Här gjordes inga ändringar då default-värdet motsvarade 
den upplösning som beräknats manuellt på förhand. Ortofotomosaiken exporterades 
till ArcMap för att ligga till grund för digitalisering av baskarta över området.  
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2.3.2 Kartframställning i ArcMap  

Ortofotomosaiken och höjdkurvorna importerades till ArcMap, version 
10.6.1.9270, för vidare bearbetning av den slutgiltiga baskartan där koordinaterna i 
plan kontrollerades. ArcMap är skapad av Esri som är Sveriges största leverantör av 
GIS (geografiska informationssystem) (Esri u.å). Ortofotomosaiken, som redan var 
georefererad genom PhotoScan lades som bakgrundsbild. Höjdkurvorna, som är en 
representation av markytans höjd, importerades genom en utjämningsalgoritm för 
att jämna ut de kantiga kurvorna. Paek valdes som utjämningsalgoritmen, vilket är 
defaultvärdet, eftersom denne gav mjukare konturer till skillnad från beizer 
interpolering. Utjämningstoleransen valdes till 10 m, då 15 m medförde att linjerna 
blev kantigare. För att exkludera mindre polygoner som fick kartan att se plottrig ut 
kategoriserades lagret efter den geometriska storleken och polygoner mindre än 10 
m raderades. Databearbetningen fortskred genom att vissa felaktigt kvarliggande 
polygoner, som till exempel parkerade fordon togs bort. Kantiga höjdkurvor som 
inte jämnats ut justerades för mjukare form från estetisk synvinkel och objekt enligt 
avsnitt 2.2.6.1 digitaliserades utefter ortofotomosaiken för att representera 
området. Eftersom flera bilder sammanfogades i PhotoScan medförde det att 
kanterna på till exempel högre objekt som byggnaderna blev oskarp. Lösningen till 
problemet blev att dra stödlinjer från skarpa områden för att kunna tyda var 
kanterna var (figur 8).  

 

Figur 8. Utsnitt från ArcMap där det ojämna takutsprånget syns i kombination med stödlinjer i grönt 
och detaljpunkter i rosa. Den övre punkten motsvarar uppskattad punkt med ögonmått och den lägre 
motsvarar punkt plottad med hjälp av stödlinjer. 
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RMS-värdet för detaljerna kontrollerades enligt HMK-Flygfotografering (2017, s. 

54) (ekvation 7), där σ är den standardosäkerhet som vill uppnås i plan och n är 
antalet detaljpunkter.  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 ≤ 𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 × (0,96 + 𝑛𝑛−0,4) (7) 

2.3.3 Kontroll av DEM i SBG Geo  

För att jämföra höjderna mellan det terrestert inmätta koordinaterna med de 
genererade koordinaterna i punktmolnet användes mjukvaran Geo Professional 
School (Geo) (64 bit) version 2019.1.11.20. Geo är skapat av Svensk 
Byggnadsgeodesi (SGB) och är ett program som bland annat stödjer LAS format och 
hanterar punktmoln och data specifikt från multistation MS50 (SBG, u.å.). För att 
Geo lättare skulle kunna hantera punktmolnen tunnades dessa ut till ”glesa” 
punktmoln vilket bidrog till färre punkter och mer lätthanterlig data (Mårtensson & 
Reshetyuk, 2014). Vidare valdes punktavståndet 20 cm i Geo eftersom punkterna i 
kontrollprofilerna mätts in med minst 1 m mellanrum och därför ansågs 5 punkter 
per meter som tillräckligt. För att de marknära punkterna skulle väljas där flera 
punkter hade samma koordinat (t.ex. vid en vägg) valdes låga punkter på samma 
avståndstolerans som ovan. Utifrån de glesa punktmolnen skapades sedan en DEM i 
form av en triangelmodell (TIN-modell).  

Alla kontrollprofiler (A–L) importerades var för sig till programmet och 
höjdavvikelsen (Ah) mellan kontrollpunkterna och DEM beräknades med i Geo 
genom ekvation 8. Där Th är den aktuella modellens höjd i punkten och Kh är 
kontrollpunktens höjd som mätts in terrestert. 

𝐴𝐴ℎ = 𝑇𝑇ℎ − 𝐾𝐾ℎ (8) 

2.3.4 Beräkning av osäkerheter i höjd  
 

Alla beräkningar som följer gjordes i Excel. 

För att beräkna medelavvikelsen (Ahm) användes ekvation 9 för respektive profil. Där 
Ahi är kontrollpunkt i:s avvikelse och n är antalet punkter i kontrollprofilen.  

𝐴𝐴ℎ𝑚𝑚 =
∑ 𝐴𝐴ℎ𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
(9) 

För att beräkna standardavvikelsen (Sp) för varje enskild kontrollprofils höjdavvikelse 
användes ekvation 10. Där Ahi och Ahm beskrivs ovan. 

𝐺𝐺𝑃𝑃 = �∑ (𝐴𝐴ℎ𝑖𝑖 − 𝐴𝐴ℎ𝑚𝑚)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 − 1
(10) 
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För vidare beräkning av sammanlagda medelavvikelsen för olika marktypers 
kontrollprofiler (Mapt) användes ekvation 11 där Ahi har beskrivits tidigare och n är 
antalet kontrollpunkter inom marktypen.  

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀𝑡𝑡 =
∑ 𝐴𝐴ℎ𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
(11) 

För att beräkna spridningen av medelavvikelser för vissa marktypers kontrollprofiler 
beräknades standardavvikelsen av marktyperna (Spt). Där Ahi beskrivs ovan och n är 
antalet kontrollpunkter för marktypen (ekvation 12).  

𝐺𝐺𝑝𝑝𝑡𝑡 = �∑ (𝐴𝐴ℎ𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀𝑡𝑡)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 − 1
(12) 

Samtliga komponenter i ekvationerna 8–12 är i enheten meter med sitt tecken och 
är enlighet med SIS-TS 21144:2016.   

För beräkning av RMS-värdet och därmed hur stor spridningen är för enskild 
kontrollprofil användes ekvation 13, där n är antalet punkter i profilen, si är 

standardosäkerheten och ∆ℎ𝚤𝚤����� är medelavvikelsen (Persson, Rost & Lithén, 2014). 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝑖𝑖 = �𝑛𝑛 − 1
𝑛𝑛

(𝑠𝑠𝑖𝑖)2 + ∆ℎ����𝑖𝑖2 (13) 

 
RMS-värdet i höjd kontrollerades mot HMK – Flygfotografering (2017, s. 54), 

enligt ekvation 14. Där σ är den standardosäkerhet som vill uppnås i höjd och n är 
antalet inmätta punkter. Resultat av RMS-värdena redovisas i bilaga F. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺ℎö𝑗𝑗𝑑𝑑 ≤ 𝜎𝜎ℎö𝑗𝑗𝑑𝑑 × (0,96 + 𝑛𝑛−0,4) (14) 
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2.4 Hypotesprövning i plan och höjd 

För att kunna avgöra om mätosäkerheten väsentligen skiljer sig ifrån varandra i 
mätningar baserade på kartor georefererade med olika markstöd gjordes en 
hypotesprövning för att statistiskt kunna avgöra detta. Hypotesprövningen gjordes 
både på de olika typerna av detaljer var för sig och på alla terrestert inmätta detaljer 
tillsammans. Dessa ställdes mot typen av markstöd som användes vid de olika 
flyghöjderna för att kunna se om användningen av de olika markstöden skiljer sig 
ifrån varandra (H1) eller om de är lika (H0). F-testet beräknades genom ekvation 15. 
Där täljaren (RMS1) alltid är större än eller lika med nämnaren (RMS2) och 
nollhypotesen ska förkastas om testvariabeln F är större än eller lika med det kritiska 
värdet Fkrit taget från F-fördelningen. 5 % signifikansnivå användes, vilket innebär att 
det finns en risk om 5 % att en sann nollhypotes förkastas.  

𝐹𝐹 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺12

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺22
> 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑡𝑡 (15) 
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3 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultat från olika kontroller att redovisas. Kartkontroll i 
plan följs av kontroll i höjd genom resultat och RMS-värden från 
kontrollprofilmätningarna. Hypotesprövningar redovisas och slutligen presenteras 
en egen digitaliserad baskarta över Koppardalen där georefereringen är baserad på 
timglas. 

3.1 Kontroll av inmätning av markstöd och 
kontrollobjekt 

Skillnaden mellan de två mätningar som gjordes av markstöd och kontrollobjekt 

(timglas) visas i tabell 6, där ΔN är skillnaden mellan inmätningar i N-led, ΔE är 

skillnaden i E-led och ΔH är skillnaden i höjd mellan två inmätningar av samma 
punkt. Den tolerans som skillnaden kontrollerades emot var i plan 0,020 m och i 
höjd 0,036 m enligt ekvation 2. 

Tabell 6. Skillnader mellan två inmätningar av markstöd och kontrollobjekt (timglas). ΔN är skillnaden i N-
led, ΔE är skillnaden i E-led och ΔH är skillnaden i höjd. 

Timglas ΔN [m] ΔE [m] ΔH [m] 

T1 -0,001 0,014 0,016 

T2 -0,014 -0,013 -0,007 

T3 0,009 0,016 0,023 

T4 0,008 0,004 0,034 

T5 -0,003 0,000 0,010 

T6 -0,011 -0,009 -0,027 

T7 0,004 0,007 -0,033 

KT1 0,004 0,004 0,026 

KT2 0,000 -0,004 -0,019 

KT3 0,003 0,012 0,004 

KT4 0,000 0,010 0,006 

KT5 0,007 0,006 0,016 

 

Beräkningen av RMS-värdet i N-led, E-led, plan och höjd för markstöd och 
kontrollobjekt (timglas) visas i tabell 7.  
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Tabell 7. RMS-värden i N-led, E-led, plan och höjd för inmätning av markstöd och kontrollobjekt (timglas). 

Timglas N [m] E [m] Plan [m] Höjd [m] 

RMS 0,007 0,009 0,012 0,021 

 

Skillnaden mellan de två mätningar som gjordes av markstöd och kontrollobjekt 

(kryss) visas i tabell 8, där ΔN är skillnaden mellan inmätningar i N-led, ΔE är 

skillnaden i E-led och ΔH är skillnaden i höjd mellan två inmätningar av samma 
punkt. Den tolerans som skillnaden kontrollerades emot var i plan 0,020 m och i 
höjd 0,036 m enligt ekvation 2.   

Tabell 8. Skillnader mellan inmätta markstöd och kontrollobjekt (kryss) där ΔN är skillnaden i N-led, ΔE är 
skillnaden i E-led och ΔH är skillnaden i höjd mellan två inmätningar av samma punkt. 

Kryss ΔN [m] ΔE [m] ΔH [m] 

X1 -0,001 -0,001 0,006 

X2 -0,010 -0,004 -0,009 

X3 0,018 -0,009 0,011 

X4 -0,004 0,010 0,014 

X5 0,007 0,004 0,000 

X6 -0,021 -0,005 -0,014 

X7 -0,005 0,008 -0,031 

KX1 0,001 0,006 0,020 

KX2 -0,003 0,005 -0,008 

KX3 0,007 -0,001 0,010 

KX4 0,004 0,009 0,026 

KX5 0,000 -0,001 0,028 

 

Beräkningen av RMS-värdet i N-led, E-led, plan och höjd för markstöd och 
kontrollobjekt (kryss) visas i tabell 9.  
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Tabell 9. RMS-värden i N-led, E-led, plan och höjd för inmätning av markstöd och kontrollobjekt (kryss). 

Kryss N [m] E [m] Plan [m] Höjd [m] 

RMS 0,009 0,006 0,011 0,017 

 

 

3.2 Kontroll av kartobjekt i plan 

Skillnader mellan mätningar av kontrollobjekt i fält och på karta digitaliserad i 
ArcMap med ortofotomosaik producerad i PhotoScan har givit upphov till de RMS-
värden som redovisas i nedanstående tabell 10. 

Tabell 10. En sammanställning av RMS-värden i plan för inmätta detaljer både enskilda objekt och i 
olika kombinationer av sammanlagda RMS-värden. I flygkombinationerna är ”T” timglas och ”X” kryss 
till sin flyghöjd. 

Objekt T80 [m] X80 [m] T110 [m] X110 [m] 
Trottoarkant 0,025 0,020 0,041 0,033 
Hus 0,063 0,070 0,081 0,076 
Belysningsstolpe 0,029 0,022 0,049 0,043 
Asfalt/gräs 0,025 0,022 0,045 0,030 
Stenmur 0,025 0,027 0,061 0,030 
Staket 0,020 0,023 0,096 0,039 
Träd 0,125 0,152 0,198 0,178 
Buske 0,175 0,213 0,138 0,168 
Sammanlagd RMS 0,088 0,106 0,103 0,100 
Sammanlagd RMS utan 
träd och buske 

0,038 0,039 0,062 0,048 

Sammanlagd RMS 
marknära objekt 

0,026 0,023 0,054 0,035 
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Skillnaden mellan linjeobjekten och de terrestert inmätta objekten visade med hjälp 
av mätverktyget i ArcMap en varierande avvikelse mellan cirka 0,006 m och 0,06 m 
där avvikelsen var störst på stängslet. Figurerna 9–12 illustrerar de digitaliserade 
linjeobjekten och hur de visuellt avviker från de terrestra inmätningarna. 

 

Figur 9. Utsnitt från ArcMap. Den heldragna linjen visar digitaliseringen av staketet utifrån 
ortofotomosaiken och de rosa punkterna visar de terrestert inmätta punkterna för samma objekt.  

 

 
Figur 10. Utsnitt från ArcMap. Inzoomad bild på staketet där offset mellan terrestert inmätta punkter 
(rosa) och digitaliserad linje syns. 
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Figur 11. Utsnitt från ArcMap. Den heldragna linjen visar digitaliseringen av vägkant utifrån 
ortofotomosaiken och de rosa punkterna visar de terrestert inmätta punkterna för samma objekt. 

 

 

 

Figur 12. Utsnitt från ArcMap. Inzoomad bild på vägkant där offset mellan terrestert inmätta punkter 
(rosa) och digitaliserad linje syns. 

 

3.3 Kontroll i höjd  

Resultaten för mätningarna och beräkningarna av avvikelser mellan inmätta höjder 
och den genererade DEM som skapats i Geo redovisas för de olika kombinationerna, 
timglas 80 m, kryss 80 m, timglas 110 m och kryss 110 m, i tabellerna 11, 13, 15 
och 17. Den maximala medelavvikelsen (Ahm), standardosäkerheten (Sp), 
maxavvikelse (Maxp) och minavvikelse (Minp) för enskild profil visas. I tabellerna 
framgår även den sammanlagda medelavvikelsen (Mapt) och den sammanlagda 
standardosäkerheten (Spt). I tabellerna 12, 14, 16 och 18 redovisas kontrollprofilerna 
indelade efter terrängtyp, hårdgjorda ytor och öppen jämn terräng.  
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3.3.1 Timglas 80 m 

För timglas 80 m togs kontrollprofil B och L bort i beräkningen därför att utrymmet 
fanns för att ta bort två kontrollprofiler och dessa avvek mest i höjd. Tabell 11 visar 
att kontrollprofil C och F har en negativ medelavvikelse, något som indikerar på att 
de i medeltal befinner sig under DEM. Den sammanlagda medelavvikelsen (Mapt) 
för hela studieområdet blev 0,006 m med standardosäkerheten (Spt) 0,019 m och 
innebär att markmodellen klassas enligt klass 1 i SIS-TS 21144:2016 som får ha en 
maximal medelavvikelse i höjd på 0,02 m.  

Tabell 11. Kontroll av DEM mot inmätta kontrollprofiler i enlighet med SIS-TS 21144:2016, 
timglas 80 m. Där n är antalet inmätta punkter, Ahm är maximal medelavvikelse, Sp är 
standardosäkerhet, Maxp är maxavvikelse och Minp är minavvikelse för enskild profil. Mapt är 
sammanlagda medelavvikelsen och Spt den sammanlagda standardosäkerheten. 

Profil Profillängd n Ahm[m] Sp[m] Maxp 
[m] 

Minp 
[m] 

Mapt 
[m] 

Spt 
[m] 

A 20,111 21 0,018 0,013 0,038 -0,010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,019 

C 20,486 21 -0,022 0,007 -0,009 -0,034 

D 20,135 21 0,024 0,009 0,052 0,013 

E 20,065 21 0,008 0,008 0,026 -0,005 

F 20,260 21 -0,010 0,016 0,018 -0,036 

G 22,700 20 0,002 0,015 0,021 -0,033 

H 22,124 21 0,024 0,009 0,038 0,001 

I 20,005 21 0,009 0,011 0,037 -0,008 

J 27,223 21 0,000 0,026 0,018 -0,109 

K 20,569 21 0,012 0,005 0,022 0,000 

 

Tabell 12 visar kontrollprofilerna indelad efter terrängtyp för timglas 80 m. 
Medelavvikelsen (Mapt) för hårdgjorda ytor blev -0,004 m med standardosäkerhet 
(Spt) 0,021 m. För öppen jämn terräng blev motsvarande 0,013 m och 0,014 m. 

  



 
35 

Tabell 12. Kontroll av DEM mot terrängtyp i enlighet med SIS-TS 21144:2016, timglas 80 m. Där 
n är antalet profiler, Maxp är maxavvikelse och Minp är minavvikelse för enskild profil. Mapt är 
sammanlagda medelavvikelsen och Spt den sammanlagda standardosäkerheten.    

 Hårdgjord yta Öppen jämn terräng 

Profiler C, F, H, I, J, K A, D, E, G 

n 6 4 

Maxp [m] 0,022 0,052 

Minp [m] -0,109 -0,033 

Mapt [m] -0,004 0,013 

Spt [m] 0,021 0,014 

 

3.3.2 Kryss 80 m 

I tabell 13 kan ses att på 80 m flyghöjd med kryss hamnade kontrollprofil C, F, G 
och H under DEM. Kontrollprofil B och L togs bort ur beräkningen därför att 
utrymmet fanns för att ta bort två kontrollprofiler och dessa avvek mest i höjd. Den 
sammanlagda medelavvikelsen (Mapt) för området blev -0,001 m med 
standardosäkerheten (Spt) 0,030 m och markmodellen klassas enligt klass 1 i SIS-TS 
21144:2016.  
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Tabell 13. Kontroll av DEM mot inmätta kontrollprofiler i enlighet med SIS-TS 21144:2016, kryss 
80 m. Där n är antalet inmätta punkter, Ahm är maximal medelavvikelse, Sp är standardosäkerhet, 
Maxp är maxavvikelse och Minp är minavvikelse för enskild profil. Mapt är sammanlagda 
medelavvikelsen och Spt den sammanlagda standardosäkerheten.    

Profil Längd 
[m] 

n Ahm[m] Sp[m] Maxp 
[m] 

Minp 
[m] 

Mapt 
[m] 

Spt 
[m] 

A 20,111 21 0,011 0,013 0,028 -0,018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,030 

C 20,486 21 -0,019 0,009 0,000 -0,032 

D 20,135 21 0,024 0,009 0,054 0,012 

E 20,065 21 0,038 0,010 0,056 0,017 

F 20,260 21 -0,043 0,015 -0,015 -0,072 

G 22,700 20 -0,043 0,012 -0,024 -0,070 

H 22,124 21 -0,022 0,009 -0,010 -0,044 

I 20,005 21 0,017 0,010 0,048 0,004 

J 27,223 21 0,013 0,033 0,028 -0,132 

K 20,569 21 0,010 0,008 0,023 -0,003 

 

Tabell 14 visar kontrollprofilerna indelad efter terrängtyp för flyghöjd 80 m med 
kryss där medelavvikelsen (Mapt) för hårdgjorda ytor blev -0,007 m med 
standardosäkerhet (Spt) 0,028 m. För jämn terräng visar motsvarande 0,008 m och 
0,032 m. 

  



 
37 

Tabell 14. Kontroll av DEM mot terrängtyp i enlighet med SIS-TS 21144:2016, kryss 80 m. Där n 
är antalet profiler, Maxp är maxavvikelse och Minp är minavvikelse för enskild profil. Mapt är 
sammanlagda medelavvikelsen och Spt den sammanlagda standardosäkerheten. 

 Hårdgjord yta Öppen jämn terräng 

Profiler C, F, H, I, J, K A, D, E, G 

n 6 4 

Maxp [m] 0,048 0,056 

Minp [m] -0,132 -0,070 

Mapt [m] -0,007 0,008 

Spt [m] 0,028 0,032 

 

3.3.3 Timglas 110 m 

Vid kontrollen med mätningen från 110 m flyghöjd med timglas presenteras 
resultatet i tabell 15 där kontrollprofil D och K är borttagna därför att dessa två 
kontrollprofiler avvek väldigt mycket i höjd. Kontrollprofil B, C, I, och J och L 
ligger under DEM. Den sammanlagda medelavvikelsen för hela området (Mapt) blev 
0,010 m med standardosäkerhet (Spt) 0,033 m och klassas enligt klass 1, SIS-TS 
21144:2016.  
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Tabell 15. Kontroll av DEM mot inmätta kontrollprofiler i enlighet med SIS-TS 21144:2016, 
timglas 110 m. Där n är antalet inmätta punkter, Ahm är maximal medelavvikelse, Sp är 
standardosäkerhet, Maxp är maxavvikelse och Minp är minavvikelse för enskild profil. Mapt är 
sammanlagda medelavvikelsen och Spt den sammanlagda standardosäkerheten.   

Profil Längd 
[m] 

n Ahm[m] Sp[m] Maxp 
[m] 

Minp 
[m] 

Mapt 
[m] 

Spt 
[m] 

A 20,111 21 0,031 0,014 0,057 -0,001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,033 

B 20,214 20 -0,006 0,016 0,049 -0,024 

C 20,486 21 -0,010 0,009 0,006 -0,026 

E 20,065 21 0,067 0,009 0,083 0,050 

F 20,260 21 0,015 0,016 0,041 -0,017 

G 22,700 20 0,029 0,012 0,051 0,006 

H 22,124 21 0,022 0,011 0,041 -0,003 

I 20,005 21 -0,014 0,011 0,018 -0,032 

J 27,223 21 -0,019 0,008 -0,003 -0,030 

L 21,145 21 -0,010 0,052 -0,022 -0,235 

 

För enskilda terrängtyper i kombinationen 110 m med timglas blev resultatet för 
sammanlagd medelavvikelse (Mapt) -0,003 med standardosäkerhet (Spt) 0,027 m för 
hårdgjorda ytor. För öppen jämn terräng blev motsvarande resultat 0,042 m 
respektive 0,021 m (tabell 16). 
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Tabell 16. Kontroll av DEM mot terrängtyp i enlighet med SIS-TS 21144:2016, timglas 110 m. 
Där n är antalet profiler, Maxp är maxavvikelse och Minp är minavvikelse för enskild profil. Mapt är 
sammanlagda medelavvikelsen och Spt den sammanlagda standardosäkerheten. 

 Hårdgjord yta Öppen jämn terräng 

Profiler B, C, F, H, I, J, L A, E, G 

N 7 3 

Maxp [m] 0,049 0,083 

Minp [m] -0,235 -0,001 

Mapt [m] -0,003 0,042 

Spt [m] 0,027 0,021 

 

3.3.4 Kryss 110 m 

För mätningen med kryss från 110 m flyghöjd visar i tabell 17 att kontrollprofil F, I 
och K ligger under DEM. I beräkningen har kontrollprofil C och D tagits bort 
eftersom de avvek väldigt mycket i höjd. Den sammanlagda medelavvikelsen för hela 
området (Mapt) blev 0,026 m med standardosäkerhet (Spt) 0,040 m, vilket innebär 
att modellen klassas enligt klass 2 i SIS-TS 21144:2016 som får ha en maximal 
medelavvikelse i höjd på 0,05 m.  
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Tabell 17. Kontroll av DEM mot inmätta kontrollprofiler i enlighet med SIS-TS 21144:2016, kryss 
110 m. Där n är antalet inmätta punkter, Ahm är maximal medelavvikelse, Sp är standardosäkerhet, 
Maxp är maxavvikelse och Minp är minavvikelse för enskild profil. Mapt är sammanlagda medelavvikelsen 
och Spt den sammanlagda standardosäkerheten.   

Profil Längd 
[m] 

n Ahm[m] Sp[m] Maxp 
[m] 

Minp 
[m] 

Mapt 
[m] 

Spt 
[m] 

A 20,111 21 0,070 0,013 0,093 0,047   

B 20,214 20 0,026 0,013 0,064 0,011  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,040 

E 20,065 21 0,114 0,009 0,130 0,091 

F 20,260 21 -0,003 0,015 0,024 -0,032 

G 22,700 20 0,026 0,011 0,050 0,001 

H 22,124 21 0,022 0,008 0,037 0,005 

I 20,005 21 -0,004 0,013 0,029 -0,024 

J 27,223 21 0,004 0,007 0,017 -0,009 

K 20,569 21 -0,027 0,007 -0,013 -0,038 

L 21,145 21 0,032 0,008 0,056 0,017 

 

För enskilda terrängtyper för flygning på 110 m med kryss blev resultatet för 
sammanlagd medelavvikelse (Mapt) 0,007 m med standardosäkerhet (Spt) 0,022 m 
för hårdgjorda ytor. För öppen jämn terräng blev motsvarande resultat 0,071 m 
respektive 0,038 m (tabell 18). 
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Tabell 18. Kontroll av DEM mot terrängtyp i enlighet med SIS-TS 21144:2016, kryss 110 m. Där n 
är antalet profiler, Maxp är maxavvikelse och Minp är minavvikelse för enskild profil. Mapt är 
sammanlagda medelavvikelsen och Spt den sammanlagda standardosäkerheten. 

 Hårdgjord yta Öppen jämn terräng 

Profiler B, F, H, I, J, K, L A, E, G 

n 7 3 

Maxp [m] 0,064 0,130 

Minp [m] -0,038 0,001 

Mapt [m] 0,007 0,071 

Spt [m] 0,022 0,038 

 

3.3.5 RMS-värden i höjd 

RMS-värdet i höjd för timglas 80 m, kryss 80 m, timglas 110 m och kryss 110 m 
visas i tabell 19.  

Tabell 19. RMS-värden i höjd (RMSi) vid beräkning av kontrollprofiler. I flygkombinationerna är ”T” 
timglas och ”X” kryss till sin flyghöjd. Sammanlagd innebär RMS-värdet för hela modellen, hårdgjord yta är 
asfalt och grus och öppen jämn terräng är gräs. 

RMSi T80 [m] X80 [m] T110 [m] X110 [m] 

Sammanlagd 0,020 0,030 0,034 0,048 

Hårdgjord yta 0,020 0,028 0,027 0,023 

Öppen jämn 
terräng 

0,019 0,033 0,047 0,080 

 

3.4 Hypotesprövningens resultat 

I tabell 20 visas först resultatet från de sammanlagda RMS-värdena i plan för alla 
terrestert inmätta objekten i den framställda baskartan samt RMS-värdet för enskilda 
objekt. I kolumnerna presenteras inmätta markstödstyper från olika flyghöjder och 
resultatet från beräkningen av F-testet på de olika höjderna. I tabellen visar 
hypotesprövningen att det kritiska värdet inte överstigs och visar därmed att det inte 
finns någon signifikant skillnad mellan markstöden i plan. 
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Tabell 20. Hypotesprövning mellan de sammanlagda RMS-värdena för alla terrestert inmätta objekten 
samt för enskilda objekt från olika flyghöjder och olika markstöd. Där T är timglas, X är kryss och n 
under antalet frihetsgrader är antalet inmätta punkter.  

RMS Frihets- 
grader 

n-1 

T80 
[m] 

X80 
[m] 

T110 
[m] 

X110 
[m] 

F-test 
80 m 

F-test 
110 m 

Kritiskt 
värde 

Sammanlagd 41 0,088 0,106 0,103 0,100 1,451 1,061 1,86 

Trottoarkant 4 0,025 0,020 0,041 0,033 1,563 1,544 9,6 

Hus 6 0,063 0,070 0,081 0,076 1,235 1,136 5,82 

Belysningsstolpe 5 0,029 0,022 0,049 0,043 1,738 1,299 7,15 

Asfalt/gräs 5 0,025 0,022 0,045 0,030 1,291 2,250 7,15 

Stenmur 3 0,025 0,027 0,061 0,030 1,166 4,134 15,44 

Staket 1 0,020 0,023 0,096 0,039 1,323 6,059 647,2 

Träd 4 0,125 0,152 0,198 0,178 1,479 1,237 9,6 

Buske 6 0,175 0,213 0,138 0,168 1,481 1,482 5,82 

 

I tabell 21 visas resultatet från de inmätta kontrollprofilernas sammanlagda RMS. 
Resultatet från beräkningen av F-testet visar att det kritiska värdet överskrids och 
därmed är det en signifikant skillnad mellan markstöden i höjd. 

Tabell 21. Hypotesprövning mellan de sammanlagda RMS-värdena för kontrollprofilerna med olika 
markstöd. Där T är timglas, X är kryss och n under antalet frihetsgrader är antalet inmätta punkter. 

RMS Antal 
frihets 
grader 

n-1 
80 m 

T80 X80 F-
test 
80 
m 

Antal 
frihets 
grader 

n-1  
110 m 

T110 X110 F-
test 
110 
m 

Kritiskt 
värde 

Samman 
lagd 

207 0,02 0,03 2,25 206 0,032 0,044 1,891 1,01 

 

3.5 Baskarta över Koppardalen 

Två baskartor producerades över Koppardalen, en från 80 m och en från 110 m. 
Båda baserade på timglas som markstöd. Kartan från 80 m flyghöjd återfinns i figur 
13 och den från 110 m återfinns i bilaga G.  
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Figur 13. Baskarta producerad i ArcMap över studieområdet Koppardalen i Avesta baserat på 
ortofotomosaik från 80 m (timglas). 
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4 Diskussion 

Den manuella beräkningen för antalet bilder vid UAS-flygning (bilaga A) skiljer sig 
mot det resulterande i fält med 198 bilder på 80 m flyghöjd och 114 bilder på 110 m 
flyghöjd. Skillnaden kan bero på att området utökades en aning i fält för att 
säkerställa att alla markstöd skulle återkomma i fler bilder och pga. den extra 
övertäckningen som gjordes mellan flygningarna över västra och östra området.  

För sammanlagda RMS-värden för inmätta detaljer syns ett gemensamt drag för de 
båda flyghöjderna (tabell 10). Hus, träd och buskar överstiger både den önskade 
mätosäkerheten om 2–3 cm och HMKs mätosäkerhet för standardnivå 3 på 5 cm. 
Dessa objekt är alla höga och det är därmed svårt att återhitta den terrestert inmätta 
punkten i ortofotomosaiken. Den exakta placeringen av träd och buskar är exempel 
på objekt där mätosäkerheten är av mindre betydelse i kartan. Anledningen till detta 
är att det i första hand är parkförvaltningen och inte kart- och mätenheten på Avesta 
kommun som använder den informationen. Därför anses den decimeternoggrannhet 
som uppnåddes i studien ändå som god. För att inte låta dessa värden påverka 
resultatet för objekt där en låg mätosäkerhet är viktigare togs dessa bort i 
sammanställningarna (tabell 10). Detta gav ett bättre och mer representativt RMS-
värde mellan 0,038 m och 0,062 m. Flygningarna T80, X80 och X110 klarar alla 
HMK standardnivå 3 i det här fallet medan T110 inte gör det. När enbart marknära 
objekt användes blev RMS-värdena mellan 0,023 m och 0,054 m och båda 
flygningarna från 80 meter klarade den önskade mätosäkerheten på 2–3 cm. Värdet 
på 0,054 m var resultatet från T110 m, vilket var samma värde som Hammas (2016) 
fick för lika markstöd men på 100 m flyghöjd. Flygningarna från 110 meter i 
Koppardalen klarade HMKs krav med kryss men inte timglas som överskred HMKs 
krav med 4 mm. Svårigheterna för de högre objekten kan bottna i att fler bilder 
sammanfogas i ortofotomosaiken och att algoritmen som gör det inte klarar att 
återskapa verkligheten eftersom bilderna varierar i t.ex. infallsvinkel och skuggning 
så att resultatet blir som i figur 8. 2019-04-23 när flygningen skedde var det sol från 
en klarblå himmel som orsakade otroligt mycket skuggningar, vilket enligt Dandois 
et al., (2015) kan påverka slutresultatet. Om möjligheten hade funnits att fritt välja 
dag för UAS-flygning hade en mulen dag valts eftersom solen inte ger några skuggor 
då.  
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Eftersom det kan vara svårt att hitta tillbaka till en terrestert inmätt punkt längs 
t.ex. en lång vägkant för jämförelse med ortofotomosaiken så fick testet göras enligt 
figurerna 9–12. Mätverktyget i mjukvaran är kanske inte helt tillförlitligt men visar 
ändå ett förnöjsamt resultat, 0,006 m till 0,06 m, där den högsta avvikelsen 
uppmättes vid staketet. Anledning är att det är svårt att sätta prismastången 
tillräckligt nära staketstolpen för att värdet skall kunna räknas som en mittpunkt. 
Reflektorfritt mätförfarande skulle kunna förbättra resultatet men ett annat problem 
som är svårare att bemästra är ögats sätt att tolka bilden pga. skuggningar och 
därmed skapas ett offsetvärde punkterna emellan.  

För både T110 m och X110 m hade kontrollprofil D och E på gräs väldigt hög 
medelavvikelse. Detta kan bero på att husen runt kontrollprofilerna skuggats vid 
110 m flyghöjd (figur 6). Båda kontrollprofilerna kunde inte tas bort i resultatet 
eftersom minst 3 kontrollprofiler av varje markslagstyp måste finnas med i 
kontrollen (SIS-TS 21144:2016). I studieområdet fanns inte så många gräsytor och 
om en ny tolkning av markslagstyper skulle göras och om det skulle anses att gräs 
inte är en markslagstyp inom området skulle dessa värden kunna uteslutas helt. Den 
totala medelavvikelsen kommer då att minska till nästan obefintlig för både T110 m 
och X110 m. Att markslagstypen har betydelse vid höjdmätningar bekräftas även i 
studien Mårtensson & Reshetyuk (2017).  

Vid jämförelse av kontrollprofilerna säger logiken att om det finns avvikelser borde 
dessa synas på samma sätt för inmätningarna av både timglas och kryss från 
respektive höjd. En teori finns att kontrollprofiler i flygområdets yttre kant ligger 
under DEM nivå på grund av att färre övertäckningar mellan bilderna återfås där 
(Hammas, 2016). Denna studie visar att DEM inmätt med kryss från 80 m flyghöjd 
stödjer den teorin men med inmätta timglas från samma höjd visar istället att en av 
kontrollprofilerna i ytterkant ligger över DEM. Kontrollprofilerna av kryss 110 m 
visar att flest profiler inmätta med positivt resultat (alltså med ett värde över DEM) 
också ligger i studieområdets ytterkant vilket alltså omkullkastar tidigare nämnd 
teori. Kontroll och analys har gjorts för att förstå fenomenet men utan framgång. 
Placering av kontrollprofiler återfås i figur 6.  
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Två hypotestest (ett i plan och ett i höjd) gjordes för att ta reda på om det är någon 
signifikant skillnad mellan de båda markstöden som användes. Vid testet i plan var 
det inget värde som överskred det kritiska värdet, det går därmed inte att visa någon 
signifikant skillnad (H0 förkastas inte). I förlängningen blir det enklare vid 
kommande UAS-flygningar där det blir möjligt att endast behöva ta med sig en 
sprayburk ut i fält för att markera markstöden. En annan fördel som detta medför, 
förutom det uppenbara med att slippa bära runt på en massa timglasmålade 
masonitskivor, är att risken för sabotage minskar. I hypotestestet i höjd överskreds 
det kritiska värdet vid båda flyghöjderna vilket betyder att det är en signifikant 
skillnad och att H0 kan förkastas. Testet säger bara att det är skillnad mellan timglas 
och kryss i höjd, det säger inget om att den ena markstödet är bättre än den andra. 
Har höjden en betydelse för vad som ska mätas in med UAS-fotogrammetri kan 
alltså valet av markstöd vägas in som en faktor.  

Från början var det tänkt att göra ytterligare jämförelser med det tredje markstödet 
som utmarkerades, en cirkel med en prick i mitten, för att se om olika sprayade 
markeringar kan vara olika bra. På grund av tidsbrist fick detta uteslutas men kan 
istället vara föremål för kommande studier.   
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5 Slutsats 

Mätosäkerheten för detaljer påverkas av flyghöjden då detaljerna i bilderna från den 
lägre flyghöjden blir lite skarpare. Pixelupplösningen på 80 m flyghöjd är 2,2 cm 
och 3,0 cm från 110 m. Därmed är det lättare att digitalisera det exakta läget för de 
olika objekten som skall finnas med i kartan för den högre pixelupplösningen. 
Marknära detaljer där kontrasten skiljer markant mellan objekten, som t.ex. 
övergången mellan ljus asfalt och mörkt gräs, kan lättare urskiljas i ortofotomosaiken 
än till exempel stenmuren som är i samma färg som asfalten den stod på. Men 
sammanfattningsvis ger marknära objekt lägre mätosäkerhet än högre objekt. 

Mätosäkerheten för UAS-fotogrammetri i plan resulterade i RMS-värde på 0,026 m 
för timglas på 80 m och 0,023 m för kryss för marknära objekt. På flyghöjd 110 m 
resulterade ett RMS-värde på 0,054 m med timglas och 0,035 m med kryss för 
marknära objekt. Inmätning från flyghöjd 80 m ger resultat under den önskade 
mätosäkerheten på 2–3 cm och kryss på 110 m är godkänd mot HMK – 
Geodatakvalitet (2017) på 5 cm.  Kontrollen i höjd resulterade i en total 
medelavvikelse på 0,006 m med standardosäkerhet 0,019 m för timglas från 80 m 
och -0,001 m respektive 0,030 m för kryss. För 110 m resulterade studien i en total 
medelavvikelse för timglas på 0,010 m med standardosäkerhet på 0,033 m. 
Motsvarande för kryss blev resultatet 0,026 m och 0,040 m. Slutsatsen blir att UAS-
fotogrammetri är ett gott komplement till terrester mätning vid framställning av 
baskarta baserad på att värdena från 80 m som presterade bättre än kravet på 
mätosäkerhet i HMK. 

Generellt sett presterade spraymålade kryss bra och deras visibilitet i 
ortofotomosaiken var god. Resultaten av F-testet visade att noll-hypotesen inte 
kunde förkastas i plan och att det, med 95 % säkerhet, inte är någon skillnad på de 
två markstöden timglas och spraymålade kryss. I höjd var däremot noll-hypotesen 
tvungen att förkastas då det finns en signifikant skillnad mellan de två markstöden. 
Slutsatsen blir att om det i området som skall mätas in med hjälp av UAS-
fotogrammetri inte behövs ta hänsyn till några värden i höjd fungerar spraymålade 
kryss lika bra som markstöd som de timglasmålade masonitskivorna. Skall däremot 
värden i höjd mätas in kan valet av markstöd behöva beaktas.  
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6 Etik och hållbarhet 

6.1 Etiska aspekter  

Fotografering från UAS ska ske på sådant sätt att personer eller registreringsskyltar 
inte kan identifieras. Under den här studien flögs det på en sådan hög höjd att inga 
sådana kunde identifieras. Kameran hölls avstängd till önskad flyghöjd uppnåddes 
som rekommenderas i Datainspektionen (u.å).  

Spridningstillstånd för flygfoton gjordes och beviljades hos Lantmäteriet innan 
publicering enligt Lagen om skydd för geografisk information (SFS 2016:319).  

6.2 Hållbarhetsaspekter  

UAS är till skillnad från bemannade farkoster kostnadseffektiv, flexibel och 
batteridriven. Farkosten kan flygas på lägre höjder och generera en högre upplösning 
utan buller och koldioxidutsläpp till skillnad mot traditionell flygfotografering. 

Under själva examensarbetet finns inga hållbarhetsaspekter att beakta. Sprayfärgen 
som användes ses inte som en risk eftersom det numer inte är tillåtet att använda 
freoner som drivgas i sprayflaskor. Resultatet av studien kan däremot bidra till ett 
ökat hållbarhetsperspektiv. Om data samlas in till uppdatering av baskartan under 
vanliga mätningstekniska uppdrag spar personalen in på resor och därmed bränsle 
och koldioxidutsläpp. I förlängningen genererar det även en besparing av tid och 
pengar. Detta kan vara en viktig pusselbit i ett hållbart miljöperspektiv speciellt med 
tanke på att Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning är verksam över tre 
kommuner (Avesta, Fagersta och Norberg).  
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A1 

Bilaga A: Beräkning av flygstråk och GSD 

Tabell A1. Kameraparametrar för DJI Phantom Pro 4 v2.0 och planeringsparametrar för flygning med 
UAS. 

Parametrar Värde 

Total area [ha] 17 

Områdets längd [m] 611 

Områdets bredd [m] 273 

UpplösningA2 x UpplösningA1 5472x3648 

BildsensorA2 x UpplöningA1 [mm] 13,2 x 8,8 

Kamerakonstant (c) [m]  0,0088 

Flyghöjd (H) [m] 50 - 120 

Övertäckning (ö) 80 x 80 % 

 

Tabell A2. Formler för beräkningar inför flygning med DJI Phantom Pro 4 v2.0. 

Parametrar Formel Värde/kommentar 

Pixelstorlekbild∆2 [m] BildsensorA2/UpplösningA2 2,41228∙10-6 

Pixelstorlekbild∆1 [m] BildsensorA1/UpplösningA1 2,41228∙10-6 

Skalfaktor (N) [m] H/c - 

Pixelstorlekmarken (GSD) 
[m] 

Pixelstorlekbild∆2 x N - 

A2 [m] UpplösningA2 x 
pixelstorlekmarken(GSD) 

(Lång bildsida terräng) 

A1 [m] UpplösningA1 x 
pixelstorlekmarken 

(Kort bildsida terräng) 

Fotograferingsbas (B) 
[m] 

(1 – ö) x A1 - 

Avstånd mellan stråk 
(D) 

(1 – ö) x A2 - 

Antal bilder i stråk (Stråklängd/B)+1 - 

Antal stråk (n) ink 15 
%  

Stråkbredd/(0,7 x A2) - 

Totalt antal bilder 
(avrundat) 

Antal bilder i stråk x antal stråk 
inklusive 15 % 

- 



 

 
A2 

 

Tabell A3. Redovisning av beräkningar inför flygning med DJI Phantom 4 v2.0. 

Höjd Skalfaktor 
(N) 

GSD [m] A2 [m] A1 [m] Fotograferingsbas 
(B) [m] 

50 5681,818 0,0137 75 50 10 

60 6818,182 0,0164 90 60 12 

70 7954,545 0,0192 105 70 14 

80 9090,909 0,0219 120 80 16 

90 10227,273 0,0247 135 90 18 

100 11363,636 0,0274 150 100 20 

110 12500,000 0,0302 165 110 22 

120 13636,364 0,0329 180 120 24 

 

Tabell A4. Redovisning av beräkningar inför flygning med DJI Phantom 4 v2.0 

Höjd Avstånd stråk 
(D) [m] 

Antal bilder i 
stråk 

Antal stråk (n) 
inklusive 15% 

Totalt antal 
bilder 

50 15 62,1 5,200 378 

60 18 51,917 4,333 260 

70 21 44,643 3,714 225 

80 24 39,188 3,250 160 

90 27 34,944 2,889 140 

100 30 31,55 2,600 96 

110 33 28,773 2,364 87 

120 36 26,458 2,167 81 
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Bilaga B: Jonosfärmonitor 

 

Figur B1. Jonosfärsmonitor som visar jonosfärens störning under dagen för inmätning av markstöd och 
flygning med UAS 2019-04-23. 

 

Figur B2. Jonosfärmonitor som visar jonosfärens störning under andra dagen för inmätning, 2019-04-
25. 

 

 

Figur B3. Jonosfärmonitor som visar jonosfärens störning under tredje dagen för inmätning, 2019-04-
26.
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Bilaga C: Kontroll av inmätta GNSS-punkter 

Tabell C. GNSS kontrollpunkter inmätta 2 gånger för kontroll av markstöd och kontrollobjekt. Där N, 
E och H är punktens koordinater, ΔN är skillnaden i N-led, ΔE är skillnaden i E-led, ΔH är 
skillnaden i höjd och U(x) visar standardosäkerheten i mätningarna. 

 N E H ΔN ΔE ΔH U(x) 

t2.1 6670536,179 131738,731 85,774     

t2.4 6670536,180 131738,734 85,752 -0,001 -0,003 0,022 0,001 

        

gps1 6670693,887 131908,996 77,247     

gps1.2 6670693,881 131908,995 77,231 0,006 0,001 0,016 0,004 

        

gps2 6670578,623 131995,671 76,797     

gps2.2 6670578,634 131995,672 76,800 -0,011 -0,001 -0,003 0,008 

        

gps3 6670568,468 132094,000 76,735     

gps3.2 6670568,467 132093,998 76,747 0,001 0,002 -0,012 0,001 
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Bilaga D: Markstödens standardosäkerhet 

Tabell D1. Markstöd och kontrollobjektens standardosäkerhet (timglas). Där �̅�𝑥 är medelvärde och 
U(x) är standardosäkerheten. Rödmarkering indikerar att maxvärdet på 0,01 m har överskridits. 

T Mätning 1 [m] Mätning 2 [m] x ̅ [m] U(x) [m] 

T1 
    

N 6670575,870 6670575,871 6670575,871 0,001 

E 131510,500 131510,486 131510,493 0,010 

H 84,514 84,498 84,506 0,011 
     

T2 
    

N 6670536,179 6670536,193 6670536,186 0,010 

E 131738,731 131738,744 131738,738 0,009 

H 85,774 85,781 85,778 0,005 
     

T3 
    

N 6670740,061 6670740,052 6670740,057 0,006 

E 131675,904 131675,888 131675,896 0,011 

H 82,509 82,486 82,498 0,016 
     

T4 
    

N 6670698,309 6670698,301 6670698,305 0,006 

E 131911,395 131911,391 131911,393 0,003 

H 77,230 77,196 77,213 0,024 
     

T5 
    

N 6670628,355 6670628,358 6670628,357 0,002 

E 131969,143 131969,143 131969,143 0,000 

H 76,740 76,730 76,735 0,007 
     

T6 
    

N 6670554,980 6670554,991 6670554,986 0,008 

E 132089,883 132089,892 132089,888 0,006 

H 76,730 76,757 76,744 0,019 
     

T7 
    

N 6670626,595 6670626,591 6670626,593 0,003 

E 132117,651 132117,644 132117,648 0,005 

H 76,672 76,705 76,689 0,023 
     

TK1 
    

N 6670670,111 6670670,107 6670670,109 0,003 

E 131942,807 131942,803 131942,805 0,003 

H 77,185 77,159 77,172 0,018 
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TK2 
    

N 6670583,449 6670583,449 6670583,449 0,000 

E 131995,463 131995,467 131995,465 0,003 

H 76,782 76,801 76,792 0,013 
     

TK3 
    

N 6670622,714 6670622,711 6670622,713 0,002 

E 131761,280 131761,268 131761,274 0,008 

H 80,037 80,033 80,035 0,003 
     

TK4 
    

N 6670643,037 6670643,037 6670643,037 0,000 

E 131662,632 131662,622 131662,627 0,007 

H 81,590 81,584 81,587 0,004 
     

TK5 
    

N 6670625,993 6670625,986 6670625,990 0,005 

E 131948,609 131948,603 131948,606 0,004 

N 77,377 77,361 77,369 0,011 
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Tabell D2. Markstöd och kontrollobjektens standardosäkerhet (kryss). Där �̅�𝑥 är medelvärde och U(x) 
är standardosäkerheten. Rödmarkering indikerar att maxvärdet på 0,01 m har överskridits. 

X Mätning 1 [m] Mätning 2 [m] x ̅ [m] U(x) [m] 

X1 
    

N 6670576,537 6670576,538 6670576,538 0,001 

E 131509,937 131509,937 131509,937 0,000 

H 84,494 84,488 84,491 0,004 
     

X2 
    

N 6670536,838 6670536,848 6670536,843 0,007 

E 131738,690 131738,694 131738,692 0,003 

H 85,780 85,789 85,785 0,006 
     

X3 
    

N 6670740,609 6670740,591 6670740,600 0,013 

E 131675,386 131675,395 131675,391 0,006 

H 82,451 82,440 82,446 0,008 
     

X4 
    

N 6670698,984 6670698,988 6670698,986 0,003 

E 131911,543 131911,533 131911,538 0,007 

H 77,158 77,144 77,151 0,010 
     

X5 
    

N 6670628,991 6670628,984 6670628,988 0,005 

E 131969,300 131969,296 131969,298 0,003 

H 76,742 76,742 76,742 0,000 
     

X6 
    

N 6670554,263 6670554,284 6670554,274 0,015 

E 132089,313 132089,318 132089,316 0,004 

H 76,701 76,715 76,708 0,010 
     

X7 
    

N 6670626,205 6670626,210 6670626,208 0,004 

E 132117,140 132117,132 132117,136 0,006 

H 76,702 76,733 76,718 0,022 
     

XK1 
    

N 6670670,971 6670670,970 6670670,971 0,001 

E 131943,033 131943,027 131943,030 0,004 

H 77,154 77,134 77,144 0,014 
     

     

     

     



 

 
D4 

XK2 
    

N 6670582,506 6670582,509 6670582,508 0,002 

E 131995,421 131995,416 131995,419 0,004 

H 76,762 76,770 76,766 0,006 
     

XK3 
    

N 6670623,375 6670623,368 6670623,372 0,005 

E 131760,796 131760,797 131760,797 0,001 

H 80,025 80,015 80,020 0,007 
     

XK4 
    

N 6670643,851 6670643,847 6670643,849 0,003 

E 131663,014 131663,005 131663,010 0,006 

H 81,578 81,552 81,565 0,018 
     

XK5 
    

N 6670624,961 6670624,955 6670624,958 0,004 

E 131948,385 131948,386 131948,386 0,001 

H 77,332 77,304 77,318 0,020 
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Bilaga E: Bearbetningsrapport PhotoScan 

  

   

Figur E1. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av timglas på 80 m, Sidan 1-4 av 7.  
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Figur E2. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av timglas på 80 m, Sidan 5-6 av 7.  
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Figur E3. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av timglas på 80 m, sidan 7 som visar 
parametrar för bildbearbetningen.  

. 
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Figur E4. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av kryss på 80 m, Sidan 1-4 av 7.  
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Figur E5. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av kryss på 80 m, Sidan 5-6 av 7.  
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Figur E6. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av kryss på 80 m, sidan 7 som visar 
parametrar för bildbearbetningen.  
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Figur E7. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av timglas på 110 m, Sidan 1-4 av 
7.  
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Figur E8. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av timglas på 110 m, Sidan 5-6 av 
7.  
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Figur E9. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av timglas på 110 m, sidan 7 som 
visar parametrar för bildbearbetningen.  
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Figur E10. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av kryss på 110 m, Sidan 1-4 av 7.  
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Figur E11. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av kryss på 110 m, Sidan 5-6 av 7.  
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Figur E12. Bearbetningsrapport från PhotoScan vid georeferering av kryss på 110 m, sidan 7 som 
visar parametrar för bildbearbetningen. 
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Bilaga F: Kontrollprofilers RMS-värden 

Tabell F1. Sammanställning av RMS-värden för enskilda kontrollprofiler (RMSiprofil) och alla 
sammanlagda (RMSi) där röd text indikerar på kontrollprofiler som tagits bort. Timglas 80 m.  

 
Kontrollprofil RMSiprofil [m] RMSi 

[m] 
T80 A 0,022  

 
B 0,042  

 
C 0,023  

 
D 0,026  

 
E 0,012  

 
F 0,018  

 
G 0,015  

 
H 0,025  

 
I 0,014  

 
J 0,025  

 
K 0,013  

 
L 0,039  

 
Totalt RMS-värde där kontrollprofiler 
tagits bort 

0,020 
 

Totalt RMS-värde där samtliga 
kontrollprofiler är medräknad 

0,025 

 

Tabell F2. Sammanställning av RMS-värden för enskilda kontrollprofiler (RMSiprofil) och alla 
sammanlagda (RMSi) där röd text indikerar på kontrollprofiler som tagits bort. Kryss 80 m.  

 
Kontrollprofil RMSiprofil [m] RMSi 

[m] 
X80 A 0,017 

 
 

B 0,053 
 

 
C 0,021 

 
 

D 0,026 
 

 
E 0,039 

 
 

F 0,045 
 

 
G 0,045 

 
 

H 0,024 
 

 
I 0,020 

 
 

J 0,035 
 

 
K 0,013 

 
 

L 0,043 
 

 
Totalt RMS-värde där kontrollprofiler 
tagits bort 

0,030 
 

Totalt RMS-värde där samtliga 
kontrollprofiler är medräknad 

0,034 
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Tabell F3. Sammanställning av RMS-värden för enskilda kontrollprofiler (RMSiprofil) och alla 
sammanlagda (RMSi) där röd text indikerar på kontrollprofiler som tagits bort. Timglas 110 m.  

 
Kontrollprofil RMSiprofil [m] RMSi 

[m] 
T110 A 0,034 

 
 

B 0,017 
 

 
C 0,013 

 
 

D 0,081 
 

 
E 0,067 

 
 

F 0,022 
 

 
G 0,031 

 
 

H 0,025 
 

 
I 0,018 

 
 

J 0,020 
 

 
K 0,035 

 
 

L 0,052 
 

 
Totalt RMS-värde där kontrollprofiler 
tagits bort 

0,032 
 

Totalt RMS-värde där samtliga 
kontrollprofiler är medräknad 

0,040 

 

Tabell F4. Sammanställning av RMS-värden för enskilda kontrollprofiler (RMSiprofil) och alla 
sammanlagda (RMSi) där röd text indikerar på kontrollprofiler som tagits bort. Kryss 110 m.  

 
Kontrollprofil RMSiprofil [m] RMSi 

[m] 
X110 A 0,071 

 
 

B 0,029 
 

 
C 0,040 

 
 

D 0,115 
 

 
E 0,114 

 
 

F 0,015 
 

 
G 0,028 

 
 

H 0,024 
 

 
I 0,013 

 
 

J 0,008 
 

 
K 0,028 

 
 

L 0,033 
 

 
Totalt RMS-värde där kontrollprofiler 
tagits bort 

0,044 
 

Totalt RMS-värde där samtliga 
kontrollprofiler är medräknad 

0,056 
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Bilaga G: Baskarta Koppardalen, Avesta 

 

Figur G1. Baskarta producerad i ArcMap över studieområdet Koppardalen i Avesta baserat på 
ortofotomosaik från 110 m (timglas). 
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