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Sammanfattning
I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde
ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering
med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp
av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess
eventuella konsekvenser förutses. NH tillhandahålls av Lantmäteriet och finns
tillgänglig som punktmoln och 2 m raster och kan användas som underlag för
hydrologiska modelleringar. NH lämpar sig bäst för nationell och regional
planering som ska göras översiktligt på grund av punkttätheten som är
förhållandevis låg.
Syftet med den här studien var att undersöka olika underlag för hydrologisk
modellering genom att jämföra NH mot digitala höjdmodeller från data
insamlat med unmanned aerial system (UAS) på flyghöjderna 80 och 120 m. UASflygningarna utfördes med en drönare av modellen DJI Phantom 4 Pro V2.0
som samlade in höjddata fotogrammetriskt. Bearbetning, georeferering och
skapande av höjdmodell utfördes i programvarorna Agisoft Photoscan och ESRI
ArcGIS. GNSS med nätverks-RTK användes för inmätning av flygsignaler och
kontrollprofiler.
Hydrologisk modellering genomfördes med beräkningar av flödesriktning och
flödesackumulation på underlag från NH och flygdata insamlat med UAS i
ArcGIS. På alla underlag genomfördes skyfallskarteringar i Caesar Lisflood-FP.
Eftersom Caesar Lisflood-FP hade en begränsning för hur stora mängder data
som kunde hanteras ändrades cellstorleken på rastren till 1 m istället för 0,5 m,
NH utvärderades i originalstorleken 2 m.
Med UAS erhölls en högre punkttäthet och utifrån det kunde ett mer
högupplöst raster på 0,5 m skapas jämfört med NH med en rasterstorlek på 2
m. Kontroll av höjddata från 120 m och 80 m visade att den lägre flyghöjden
genererade en höjdmodell med högre noggrannhet. Utvärdering av överlapp
vid skyfallskartering och vattendjup visade att data insamlat med UAS från 120
m och 80 m överensstämde med 96,7 % för vattenutbredning och största
vattendjupen var 0,51 m och 0,48 m. Mellan NH och UAS-data fanns större
skillnader i både vattendjup och utbredning.
Slutsatsen i den här studien blev att olika underlag påverkar den hydrologisk
modelleringen genom att t.ex. flödesriktning, vattendjup och utbredning
avviker beroende på vilket underlag som används (UAS eller NH) men även
upplösning och flyghöjd.
Nyckelord: Hydrologisk modellering, UAS, Nationella höjdmodellen, DEM
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Abstract
In the area Ren in Bollnäs municipality, development of a new residential area
shall take place based on detailed development plan Ren 30: 1. Hydrological
modeling with the national height model (NH) is usually carried out as a basis
for development. Using methods such as mapping rainfall, the risk of flooding
and its possible consequences can be predicted. NH is available at Lantmäteriet
as point cloud and 2 m grid and can be used as a basis for hydrological modeling.
NH is best suited for national and regional planning to be done briefly, because
of the point density that is relatively low.
The purpose of this study was to investigate different data sources for
hydrological modeling by comparing NH against digital height models collected
with unmanned aerial system (UAS) at flight heights of 80 and 120 m. The UAS
flights were performed using the model DJI Phantom 4 Pro V2.0 which
collected height data photogrammetric. Processing, geo-referencing and
creation of height model were performed in the Agisoft Photoscan and ESRI
ArcGIS software. GNSS with network RTK was used for surveying flight signals
and control profiles.
Hydrological modeling was carried out with calculations of flow direction and
flow accumulation based on NH and UAS data in ArcGIS. Rainfall modeling
were carried out in Caesar Lisflood-FP. Since Caesar Lisflood-FP had a limit on
how large amounts of data could be handled, the cell size of the raster was
changed to 1 m instead of 0.5 m, NH was evaluated in the original size 2 m.
A higher point density was obtained with UAS and due to that, a higher
resolution grid of 0.5 m could be created compared to NH with a grid size of 2
m. Control of height data from 120 m and 80 m showed that the lower flight
height generated a height model with higher accuracy.
The evaluation of rainfall mapping and water depth showed that data collected
with UAS from 120 m and 80 m corresponded to 96.7% in water extent, and
the largest water depths were 0.51 and 0.48 m. Between NH and the two UAS
data, there were greater differences in both water depth and extent.
The conclusion in this study was that different basis affect the hydrological
modeling by for example flow direction, water depth and water spread differ
depending on the data source (UAS or NH) as well on the resolution used, and
the flight height.
Keywords: Hydrological modeling, UAS, National height model, DEM
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske
utifrån detaljplan Ren 30:1 (Bollnäs kommun, 2018). Hydrologisk modellering
genomförs inför exploatering för att ta reda på hur utökning av dagvattenledningar
och brunnar ska placeras. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för
översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. Nationella höjdmodellen
(NH) finns tillgänglig som ett punktmoln och som ett 2 m raster. Rastret är bearbetad
data som enkelt kan användas som underlag för hydrologiska modelleringar och
används bland annat av kommuner. NH finns tillgänglig digitalt via Lantmäteriet och
är insamlad 2009–2015 med flygburen laserskanner (Lantmäteriet, 2016).
Casas, Benito, Thorndycraft och Rico (2006) skriver i sin studie att hög upplösning
ger en mer korrekt topografi i en höjdmodell som i sin tur har en påverkan på hur
korrekt resultatet av en hydrologisk modellering blir. Även Brandt (2009) skriver att
höjdmodeller med hög punkttäthet och detaljeringsgrad ger ett mer exakt underlag
för avrinningsanalyser och översvämningskarteringar. Utifrån det kan en mer
sanningsenlig riskbedömning för översvämningar göras. Lantmäteriet har idag ingen
tidsplan för eventuell uppdatering av NH vilket gör att andra metoder krävs för
insamling av aktuella data som underlag till ett mer högupplöst raster.
Beroende på flyghöjd, kameraupplösning och noggrannheten i kontrollpunkterna på
marken kan unmanned aircraft systems (UAS) ge en hög kvalitet på flygbilderna och på
så vis en noggrann höjdmodell med hög punkttäthet över ett mindre område
(Ruzgiene, Berteška, Gecyte, Jakubauskiene, & Aksamitauskas, 2015). Studier där
UAS används för insamling av fotogrammetrisk data blir allt vanligare i takt med att
metoden utvecklas tack vare att den är flexibel och ekonomisk att använda. Även om
metoden redan nu kan användas för flera ändamål i samhällsplaneringen finns det
fortfarande stor utvecklingspotential för UAS (Gupta, Jain, & Vaszkun, 2016). Det
finns flera tidigare studier där UAS har använts, bland annat en studie utförd av
Wiselqvist och Ohlsson (2016) som har analyserat översvämningsrisk vid förhöjd
havsnivå med UAS och fotogrammetri. Deras metod och syfte liknar den här studiens,
men här undersöks användningen av UAS vid hydrologiska modelleringar och
skyfallskarteringar, vilket skiljer sig från deras.
Att kunna genomföra hydrologiska modelleringar med en hög noggrannhet och
effektivitet har en stor betydelse för samhällsutvecklingen. Med pågående
klimatförändringar som leder till mer extrema väderförhållanden ökar behovet och
betydelsen av hydrologiska modelleringar. Med information från en hydrologisk
modellering kan skydd och beredskap anpassas för eventuella översvämningar.
1

1.2

Syfte och frågeställningar

Enligt Lantmäteriet (2016) är kvaliteten i NH varierande över olika områden och
punkttätheten skiljer sig beroende på skanningstidpunkt på året, vegetation och
terrängförhållanden. NH lämpar sig bäst för nationell och regional planering som ska
göras översiktligt på grund av punkttätheten som är förhållandevis låg. Däremot kan
data från UAS samlas in med hög kvalitet, hög punkttäthet och en hög noggrannhet
(Ruzgiene et al., 2015).
Syftet med den här studien är att undersöka olika underlag för hydrologisk
modellering genom att jämföra NH nedladdat i rasterformat mot digitala
höjdmodeller (eng. digital elevation model, DEM) från data insamlat med UAS på
flyghöjderna 80 och 120 m. Att jämföra olika typer av data som underlag för den
hydrologiska modelleringen görs i syfte att undersöka vilket underlag som är mer
effektivt eller ger bättre kvalitet för den här storleken av område. Flera studier
bekräftar en hög kvalitet med användning av UAS vid skapandet av DEM. Därför
undersöks om den här metoden kan uppnå ett bättre resultat av en hydrologisk
modellering jämfört mot NH på ett område med varierande terräng och vegetation.
Syftet besvaras med följande frågeställningar:
• Hur påverkas mätosäkerheten beroende på terrängtyp vid insamling av data
med UAS?
• Varför eller varför inte är UAS ett bra alternativ vid skapandet av en DEM
som underlag för hydrologisk modellering i förhållande till tidsåtgång?
• Hur skiljer sig resultatet av en hydrologisk modellering om dataunderlaget
samlas in med UAS och fotogrammetri jämfört med användningen av data från
NH?
• Vilka fördelar respektive nackdelar ger användningen av en högupplöst DEM
vid hydrologisk modellering?
• Vad blir skillnaden på en hydrologisk modellering vid användandet av
flyghöjden 80 m jämfört med 120 m?
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2 Teori
2.1

UAS

Unmanned aircraft vehicle (UAV) är den farkost som kan styras på distans utan att
piloten medföljer. UAS beskriver hela systemet som inkluderar den obemannade
farkosten, tillhörande styrsystem och övrig utrustning, tex. kamera. Det finns olika
modeller av farkoster, de med fasta vingar och de med roterande blad.
I takt med utvecklingen av tekniken används UAS allt mer världen över, både av
privata aktörer och inom den offentliga sektorn för bland annat militärt bruk. Med
UAS kan inmätningar utföras på platser som är svåråtkomliga och hade kunnat
innebära fara för människor att vistas på. Det finns dock begränsningar för användning
av UAS, t.ex. batterikapaciteten och inkonsekvent stabilitet i farkostens rörelser.
Metoden UAS har stor potential att utvecklas för att uppnå högre noggrannhet och
effektivitet (Gupta et al., 2016).
En hög kvalitet på bilderna krävs för att få en noggrann höjdmodell utifrån digital
fotogrammetri och data insamlat med UAS. Kvaliteten på höjdmodellen beror
huvudsakligen på kameraupplösningen, flyghöjden vid fotograferingen och
noggrannheten i kontrollpunkterna på marken. För insamling av data på mindre
områden är UAS och fotogrammetri en metod som är både noggrann, tidseffektiv och
ekonomisk (Ruzgiene et al., 2015).
Kontrollpunkterna på marken kallas för flygsignaler. Dessa är tydligt markerade
punkter som mäts in med plan-och höjdkoordinater. Flygsignalernas antal, hur tydligt
de syns och deras storlek är avgörande för kvaliteten på höjdmodellen. Flygsignalerna
används för att georeferera flygbilderna vid efterbearbetning av data. Hur många som
krävs beror på hur terrängen är utformad, vilken flyghöjd som ska tillämpas och hur
stort området är som ska fotograferas (Mårtensson & Reshetyuk, 2015). Enligt Haala,
Cramer och Rothermel (2013) kan en låg osäkerhet och stor övertäckning bidra till
att ett bra resultat kan uppnås även med enklare utrustning i lägre prisklass. En bra
övertäckning ger inte bara en högre noggrannhet i georefereringen, det ger även ett
tätare punktmoln. I deras studie används en övertäckning på 80% i flygriktning och
70 % i bredd.
I TSFS 2017:110 Transportstyrelsen (2017) finns föreskrifter för användningen av
UAV. För en farkost som väger under 7 kg krävs inget tillstånd för att genomföra
flygning. Detta gäller om platsen för flygning sker på ett område där ingen flygplats
ligger inom 1 km avstånd.
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2.2

Nationella höjdmodellen

Lantmäteriet står för det öppna data om nationella höjder i Sverige som är inmätt med
flygburen laserskanning. I produktbeskrivningen av laserdata NH (Lantmäteriet,
2018b) står det att NH är bra att använda vid t.ex. kartering av översvämningar. NH
har en punkttäthet på 0,5–1 punkt/m2 förutom i kalfjällsområden där punkttätheten
är 0,25 punkt/m2. Dessa punkttätheter stämmer för totalt 98 % av den skannade ytan,
vatten är ett undantag. Kvaliteten i NH varierar beroende på bland annat lutningar i
terrängen som påverkar infallsvinkeln och även tät vegetation som leder till att
laserstrålarna inte når marknivån. Det generella medelfelet i absolut lägesnoggrannhet
i NH är på öppna, plana och hårda ytor 0,05 m i höjd och 0,25 m i plan. NH-data kan
laddas ner som ett färdigt raster med 2 m cellstorlek (Lantmäteriet, 2018b).
Lantmäteriets raster har framställts från ett TIN (Triangular Irregular Network) genom
linjär interpolering. På grund av interpoleringen har noggrannheten försämrats till
0,1 m i höjd och 0,3 m i plan enligt (Lantmäteriet, 2018a). I kvalitetsbeskrivningen
står det att cellstorleken är en avgörande faktor för kvaliteten på position i plan och
höjd i höjdmodellen; mindre storlek på cellerna ger en bättre lägesnoggrannhet.
Det är inte bara Sverige som har höjddata tillgängligt för allmänheten. I Danmark finns
en rasterbaserad höjdmodell med upplösning på 40 cm. Den har en noggrannhet på 5
cm i höjd vilket enligt Balstrøm och Crawford (2018) är en bra förutsättning för en
noggrann avrinningsanalys.
2.3

Digitala höjdmodeller

DEM är samlingsnamnet för digitala höjdmodeller, vilket är en digitalt avbildad
topografisk yta med höjdvärden utifrån sammanbundna höjdpunkter. En digital surface
model (DSM), digital ytmodell, är en form av DEM men som representerar hela
markytan inklusive träd, övrig växtlighet och byggnader. En digital terrain model
(DTM), digital terrängmodell, är också en form av DEM som avbildar markytan men
i kombination med t.ex. brytlinjer (Mårtensson & Reshetyuk, 2017).
Det finns flera studier om användning av UAS och fotogrammetri vid skapandet av
DEM. Ett exempel på detta är en studie av Mårtensson och Reshetyuk (2017) som
undersöker om det är möjligt att skapa en DEM för utbyggnad av vägar och järnvägar
som uppfyller kravet om en lägesosäkerhet under 0,02 m på hård yta. Detta har
tidigare endast kunnat uppnås med GNSS och totalstation, vilket är mer tidskrävande
och därför vill de se om insamling av data med UAS är ett möjligt alternativ. Studien
visade att en osäkerhet lägre än 0,02 m på hårda ytor och lägre än 0,04 m på gräsytor
kunde uppnås och därmed kan UAS användas till ändamålet. I just det här fallet med
deras metoder och utrustning blir lägesosäkerheten i både plan och höjd betydligt
lägre än den DEM som skapats från NH. Ur den aspekten är kvaliteten bättre men
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deras undersökning är utförd på en öppen och relativt plan yta som inte påverkas av
felkällor som kuperad terräng och vegetation (Lantmäteriet, 2016).
När en DEM skapats utifrån flygbilder kan en kvalitetskontroll genomföras för att
fastställa den etablerade höjdmodellens noggrannhet och kontrollera mot toleranser
enligt den tekniska specifikationen SIS-TS 21144:2016. För att kvalitetskontroll ska
vara möjlig mäts kontrollprofiler in i fält för att samla data om topografin.
Kontrollmätningarna fungerar som en stickprovskontroll av den färdiga
höjdmodellen, då höjdvärdena från inmätning jämförs mot den färdigt interpolerade
höjdmodellen. Olika marktyper påverkar kvaliteten av höjdmodellen och därför delas
marktyperna upp i olika grupper och kontrolleras var för sig. Alla marktyper ska
kontrolleras och kontrollprofilerna ska mätas in väl spridda över området som
höjdmodellen representerar. Syftet med kontrollen är att upptäcka eventuella grova
eller systematiska fel och även i vissa fall ge svar på orsaken till varför de har uppstått.
Med resultatet av kontrollen kan modellens riktighet och godkända
användningsområden fastställas.
I den tekniska specifikationen SIS-TS 21144:2016 anges två olika kontrollnivåer som
modellen kan kontrolleras mot. Vilken nivå som gäller beror på vad modellen ska
användas till. Kontrollnivåerna genomförs med provningsutförandena A, B eller C,
beroende på hur omfattande provning som ska genomföras. Kontrollnivå 1 är den
lägsta nivån och kan t.ex. användas vid leveranskontroll av en höjdmodell i
utredningsfasen vid byggnation. Kontrollnivå 1 genomförs med provningsutförande
A, som innebär att höjdmodellen kontrolleras med enskilda och spridda
kontrollprofiler för bedömning av eventuella systematiska fel och leveranskontroll.
På höjdmodeller från data som samlats in med flygburen kamera eller laserskanner
rekommenderas att provningsutförande A tillämpas. Kontrollnivå 2 kräver en högre
noggrannhet och används när en större riktighet efterfrågas. Den nivån tillämpas när
markmodeller ska användas som underlag för mängdberäkning eller vid
detaljprojektering. Den genomförs med utförande B och kan i särskilda fall
kompletteras med utförande C. Utförande B utvärderar eventuella systematiska fel
och hur bra modellen kan användas som underlag vid byggnation eller projektering.
Den kan även användas som ett komplement till provningsutförande A om stora
avvikelser framkommit. Utförande B tillämpas ofta på en höjdmodell som beskurits
och bearbetats utifrån en tidigare upprättad höjdmodell till ett underlag för t.ex.
byggnation. Utförande C används endast till specifika ytor som kallas för
undantagsytor enligt den tekniska specifikationen SIS-TS 21144:2016.
Höjdfelen i höjdmodellen beräknas enligt ekvation 1, där dx är parallaxen mellan två
bilder, h är höjden och b är basen i fototgrafiet. Utifrån resultatet av dh kan
höjdmodellen korrigeras (Berteška & Ruzgiene, 2013). Enligt Mårtensson och
Reshetyuk (2015) kan också ett RMS-värde (root mean square error) beräknas (ekvation
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2) på höjdmodeller som ska kvalitetskontrolleras med en högre noggrannhet. RMS
ger ett mer korrekt värde på avvikelserna och används ofta när det är höjdmodellen
som ska utvärderas. Ah är terrängmodell minus kontrollprofil.
𝑑𝑑ℎ ≈ 𝑑𝑑𝑑𝑑 ×

1

ℎ

(1)

𝑏𝑏

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = � ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝐴𝐴ℎ)2

(2)

𝑛𝑛

2.4

Upplösning

Casas et al. (2006) har i sin studie jämfört DEM framställd på olika sätt som underlag
för översvämningskartering. En LiDAR-baserad (light detection and ranging) DEM med
upplösning på 1 m gjordes om till 2, 3 och 4 m raster med linjär interpolation i syfte
att jämföra om upplösningen påverkar resultatet av analysen. Resultatet visade ingen
skillnad mellan de olika upplösningarna, även den lägre upplösningen kan producera
en detaljrik modell av terrängen. Casas et al. (2006) anser dock ändå att den olika
topografin som olika upplösning ger, påverkar resultatet av en hydrologisk
modellering.
Inom hydrologi är digitala höjdmodeller i raster det som vanligtvis används för att
erhålla information om vattenflöden (Yildirim, Watson, Tarboton, & Wallace,
2015). Kartor med hög noggrannhet är en viktig del för både riskanalyser och
stadsplanering (Brandt, 2016). Storleken på rutorna i ett raster avgör hur små detaljer
som kan upptäckas i en DEM och även beräkningstiden. Cellstorleken bör inte vara
större än det minsta objekt som ska upptäckas i rastret (Casas et al., 2006). Vid ändrad
upplösning påverkas tvärsnittet och därmed ändras vattennivån (Lim & Brandt, 2019).
Casas et al. (2006) skriver att i områden med flack terräng kan lägre upplösning
användas utan att det påverkar markant om höjddata med hög noggrannhet används.
Noggrannheten på höjddata är en faktor som kan påverka analysen och att det inte
finns någon universallösning för vad som ska användas vid en hydrologisk analys utan
att det anpassas efter varje enskild studies syfte och krav.
2.5

Hydrologisk modellering

En så hög punkttäthet och detaljeringsgrad som möjligt ska uppnås för att data sedan
ska kunna ge en så exakt avrinningsanalys som möjligt. Dock ska inte datamängden
vara onödigt stor vid lagring om det inte är nödvändigt för att ge ett noggrant resultat.
Enligt Brandt (2009) är det viktigt med hög kvalitet på en DEM som ska användas vid
avrinningsanalyser och riskbedömning vid översvämning eftersom kvaliteten påverkar
till stor del vilket resultat som uppnås.
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Hydrologisk modellering sker i tre steg vilka Jenson och Domingue (1988) beskriver
i sin artikel. Först fylls hål (celler som inte har några närliggande celler med lägre
höjdvärden) i den digitala höjdmodellen. Sedan beräknas flödesriktningar, det finns
flera algoritmer att använda, och sist beräknas flödesackumulation genom att antalet
uppströmsceller i flödet beräknas. Ackumulationen visar mängden vatten som
passerar varje cell. Denna analys är användbar ur flera perspektiv. Några exempel är
översvämningsrisk och kartering av vattenflöden. Eftersom ett flöde består av
sammansatta närliggande celler i rastret med ständig minskning av höjdvärdet kan en
cell med för lågt eller högt värde påverka flödet negativt; för lågt gör att vattnet
stannar och för högt ändrar flödets väg. Flödesriktningen är vilken riktning vattnet tar
från en cell till nästa. Jenson och Domingue (1988) beskriver den äldsta och enklaste
envägsmetoden där vattnet kan färdas i åtta olika riktningar, horisontellt, vertikalt och
diagonalt. Denna metod kallas D8 och är enligt Xiao, Liu och Zhao (2010) den
vanligaste metoden vid analyser av vattendrag. Även om D8-metoden minskar risken
för spridning av riktningen och fungerar bra i svår terräng finns det enligt Paul, Mandla
och Singh (2017) inte några markanta skillnader på resultat av den och resultat från
någon av flervägsmetoderna. En gräns kan sättas på ackumulationen för att begränsa
hur tätt nätverk av vattendrag som ska visas i resultatet. Gränsen definierar även det
minsta dräneringsområde som krävs för att bilda ett vattendrag.
2.6

Samband mellan underlag och hydrologisk
modellering

I studien av Jenson och Domingue (1988) drar författarna slutsatsen att tydliga
samband finns mellan upplösning hos digitala höjdmodeller och noggrannhet och
detaljering på den hydrologiska information som framställs beroende på vilka
algoritmer som används i analysen. Det finns ingen möjlighet att algoritmerna kan
skilja på om hål i höjdmodellen beror på fel höjdvärde eller om hålet finns i
verkligheten, men högre upplösning minskar risken för detta. Det påverkar mer på
områden som är flacka om digitala höjdmodellen inte är tillräckligt noggrann för att
visa de topografiska egenskaperna som inte är markanta, t.ex. grunda vattendrag. Paul
et al. (2017) skriver om tidigare studier där flödesackumuleringens osäkerhet bidrog
med problem vid hydrologisk modellering av vattendrag. Upplösningen på den
digitala höjdmodellen och gränsvärde på ackumulationen avgör hur stora vattendrag
som tas med i beräkningen genom att bara vattendrag som är större än rastercellen
kan lokaliseras. Ett samband mellan upplösning och flödesackumulering återfinns i
studiens resultat. Författarna anser att 1% av det totala dräneringsområdet generellt
kan rekommenderas som tröskelvärde för ackumulationen.
Enligt Xiao et al. (2010) är valet av upplösning på rastret en osäkerhet hos digitala
höjdmodeller. Upplösning kan påverka storleken på avrinningsområden men även
flödesriktningen varierar beroende på storleken av rastret. En annan studie som tagit
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upp digitala höjdmodellers påverkan av den spatiala upplösningen vid hydrologiska
analyser är Lim (2018). Hennes studie handlar om osäkerheter i översvämningskartor
och en del av resultatet visar att upplösningen hos DEM påverkar en
översvämningsspridning i området. Dock visar det även att DEM med hög upplösning
har begränsningar att erhålla ett korrekt resultat.
Ett raster med högre upplösning ger större datamängd jämfört med ett med lägre
upplösning. När cellstorleken minskas med hälften blir datamängden fyra gånger
större för att cellen delas i fyra eftersom den delas i både x- och y-led. Enligt Balstrøm
och Crawford (2018) är programvaran som hanterar dessa data utvecklad för data med
mycket lägre upplösning men att förr var det också sämre kapacitet på datorerna vilket
kan väga upp den större datamängden som ofta blir i dagens analyser. En jämförelse
av 10 m och 40 cm ger 10 000 celler per km2 respektive 6 250 000 celler per km2
vilket är en betydande stor skillnad att hantera i programvaran. Det leder till att
effektiviteten påverkas i genomförandet när större mängd data ska hanteras för ökad
lagringsplats och tidshantering.

8

3 Material & metod
3.1

Områdesbeskrivning

Området på ca 14 ha (figur 1) som ingår i studien ligger i området Ren i nordöstra
delen av Bollnäs, Gävleborgs Län. Området ligger intill Renslyckan och Bergsveden
som består av radhus, villafastigheter, butik och förskola. Området är en del i
detaljplanen Ren 30:1 som var under samråd och är planerat för 72 st nya
villafastigheter. Vid tiden för inmätning och flygfotografering var inte
markförberedelser eller byggnation påbörjad. Markanvändningen var jordbruk och
friluftsområde med naturstigar, grillplats och vindskydd. Området bestod av kuperad
terräng med åkermark, grusade gångvägar, traktorvägar, asfalterad väg, diken och
varierande löv- och barrskog. I delar av området med barrträd var skogen tätare
jämfört med där det var lövskog. Vid tiden för genomförandet av flygfotografering
hade lövsprickning inte skett. Övrig vegetation i området vid tidpunkten för
flygningen var bland annat blåbärsris och lågt sly i skogsmark. Åkermarken var harvad
med en ojämn och lerig yta (figur 2a). På två olika ställen på åkern intill skogen låg ca
1–3 cm snö kvar vid flygfotograferingen (figur 2b).

Figur 1. Sverigekarta och områdeskarta skapad med ortofotomosaik från flygbilderna.
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a

b

Figur 2. (a) Åkermark. (b) Snö på åkermarken.
3.2

Utrustning och mjukvaror

I tabell 1 och 2 presenteras utrustning och mjukvaror som har använts under studien.
Utrustningen fanns att tillgå på Högskolan i Gävle med undantag för Leica Viva GS15
som lånats av Lantmäteriet i Gävle. Utöver det som står i tabellen användes
varningstrianglar i syfte att informera allmänheten om pågående insamling av
flygfotografier i området.
Tabell 1. Utrustning och användning.
Utrustning
Phantom 4 Pro V2.0
Leica Viva GS15
Flygsignaler 40 x 40 cm
Signalkäppar
Plan fot i form av metallskiva

Användning
Insamling av höjddata
Inmätning av flygsignaler och kontrollprofiler
Georeferering
Horisonteringsstöd för GNSS
Till GNSS-stång

Tabell 2. Mjukvaror och användning.
Mjukvaror
DJI Go 4
Agisoft Photoscan Professional
Edition Version 1.4
SBG Geo
ArcGIS 10.6
Caesar Lisflood-FP
Microsoft Excel

Användning
Planering av flygning och styrning av
drönare
Bearbetning och georeferering av flygdata
Kontroll av höjddata
Höjdmodell och hydrologisk modellering
Simulering av nederbörd
Beräkning
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3.3

Planering och genomförande av UAS-flygning

I den här studien användes en Phantom 4 Pro V2.0. Det är en quadrokopter vilket
betyder att den har fyra rotorer (figur 3a). Flygningarna planerades och styrdes i
handenheten (figur 3b) med appen DJI GO 4 där flygstråk bestämdes. Flygning skedde
på flyghöjderna 120 m och 80 m med följande inställningar i båda flyghöjderna: 90
graders kameravinkel, 80 % övertäckning i flygriktningen och 80 % i bredd.
Pixelstorleken beräknades i appen till 3,18 cm/pixel för 120 m och 2,15 cm/pixel
för 80 m, där pixelstorleken bestäms utifrån flyghöjd och kamerakonstant. För att
täcka in samma område för fotografering blir antal flygstråk olika för 80 m och 120 m
flyghöjd (figur 4a och b). Valet av flyghöjd baserades på att 120 m är maximala
flyghöjden utan tillstånd enligt föreskrifter i TSFS 2017:110 (Transportstyrelsen,
2017). 80 m valdes för att jämföra effektivitet, kvalitet och noggrannhet mellan olika
flyghöjder. Den lägre flyghöjden bestämdes utifrån att skog fanns i området som
utgjorde ett hinder för en lägre flyghöjd. Flygningen utfördes den 24 april 2019 med
hjälp av en pilot från Högskolan i Gävle. Vädret på flygdagen var mestadels soligt med
några enstaka moln och svag vind (3 m/s enligt väderapp från SMHI). Luftrycket låg
på 1024 hPa och luftfuktigheten var 28 %. Flyghöjden 120 m resulterade i 201 bilder
och 80 m i 431 bilder.
a

b

Figur 3. (a) DJI Phantom 4 Pro V2.0. (b) Drönarens handenhet.

För fotogrammetriska data insamlade med UAS krävs ett spridningstillstånd från
Lantmäteriet. En ansökan skickades in med data som planerades att redovisa i
rapporten och ansökan godkändes. Innan UAS-flygningen genomfördes kontaktades
även Bollnäs kommun och allmänheten informerades om att fotogrammetriska data
skulle samlas in i området.
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a

b

Figur 4. (a) Flygstråk och kameraposition från 80m flyghöjd. (b) 120 m flyghöjd.
3.4

Inmätning av kontrollprofiler

I studien användes provningsutförande A och kontrollnivå 1 utifrån SIS-TS
21144:2016. Kontrollprofilernas placering planerades inför inmätning med en god
spridning över området och även i olika riktningar för att få en rättvis kontroll av olika
marktyper i området (bilaga A). Kontrollprofiler mättes in med GNSS med nätverksRTK för kontroll av höjdmodell. Elevationsvinkel 15° tillämpades för att undvika lågt
belägna satelliter och uppnå en bättre satellitgeometri. 2 m GNSS-stång användes och
fixlösning erhölls vid alla inmätningar. SIS-TS 21144:2016 rekommenderar att plan
fot ska användas på mätstången för att undvika höjdfel som kan uppstå om GNSSstången sjunker när den placeras på mjukt underlag. Eftersom ingen plan fot fanns att
tillgå användes en tunn metallskiva som fästes under stången (figur 5).

Figur 5. GNSS-stång med plan fot.

Enligt SIS-TS 21144:2016 tabell 11 för provningsutförande A ska det vara minst tre
kontrollprofiler för varje marktyp (N) och extra profiler beroende på områdets area i
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ha (A), (ekvation 3). Marktyperna delades upp enligt SIS-TS 21144:2016 tabell 10:
hårdgjorda ytor, öppen jämn terräng och skogsmark/ojämn terräng.
Utöver rekommendationerna från SIS-TS 21144:2016 mättes en extra profil in för att
eventuellt kunna utesluta en av profilerna om grova fel upptäcks. Totalt mättes 14
kontrollprofiler in. Mätningarna skedde med 1 observation per sekund i 60 sekunder.
Alla kontrollprofiler var minst 20 m långa och bestod av minst 20 punkter med
maximalt 3 m mellan punkterna.
3𝑁𝑁 + √𝐴𝐴
3.5

(3)

Inmätning av flygsignal och kontrollpunkter

Nio stycken flygsignaler sattes ut som stödpunkter för georeferering och fem
kontrollpunkter för kvalitetskontroll. Positioner för utplacerade flygsignaler
planerades enligt Lantmäteriet (2017) och kan ses i bilaga B. Rekommendation är att
signaler ska placeras i hörnen, efter kanterna och i mitten av området. Flygsignalerna
som användes bestod av en tunn masonitskiva med en vit timglasformad symbol på en
svart bakgrund i storlek 40 * 40 cm (figur 6a). På asfalten sprayades signaler i vit färg
utifrån en mall med samma symbol och storlek som de övriga flygsignalerna (figur
6b). Valet av symbol på flygsignalerna valdes för att uppnå ett väldefinierat centrum
till georefereringen. Signalerna mättes in med en GNSS av modellen Leica Viva GS15
med nätverks-RTK i samband med flygningen. Samma inställningar användes som vid
inmätning av kontrollprofilerna. Mätningarna genomfördes i 60 sekunder med 1
observation/s i två sessioner med 45 minuters intervall. Medeltalsbildning gjordes på
koordinaterna från båda sessionerna för att användas till georeferering (bilaga C).
Flera sessioner och medeltalsbildning utfördes för att undvika slumpmässiga
avvikelser och metoden baseras på en rekommendation av Lantmäteriet (2015). Flera
kvalitetsparametrar kontrollerades löpande under inmätningen och sammanställdes.
Satellitgeometrin kontrolleras genom Position Dilution Of Precision (PDOP) och
internkvaliteten kontrollerades genom 3DCQ-värdet. Ett högt PDOP visar på en
osäkerhet i positionsbestämningen, och enligt Lantmäteriet (2015) bör PDOP inte
överskrida ca 5–6 och 3DCQ-värdet 0,075 m.
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a

b

Figur 6. (a) Målad flygsignal på masonitskiva. (b) Sprayad flygsignal på asfalt.
3.6
3.6.1

Bearbetning och kontroll av UAS-data

Photoscan

På data från UAS-flygningen togs höjder fram genom fotogrammetri i Agisoft
Photoscan. Denna programvara valdes eftersom den enligt Larsson och Widholm
(2017) har en högre noggrannhet i varierande terräng än liknande programvara. Data
från flygfotograferingen importerades i JPEG Image format och transformerades från
WGS84 till SWEREF 99 TM och RH2000. För att kunna använda höjdsystemet
RH2000 behövdes geoidmodell laddas ner till programmet.
3.6.2

Blockutjämning

På bilderna utfördes en blockutjämning där programmet genom bildmatchning ordnar
bilderna i block. Photoscan identifierar punkter som är gemensamma för
överlappande bilder och resultatet blir ett glest punktmoln av konnektionspunkter.
High valdes för noggrannhet vilket betyder att bilderna bearbetas från originalstorlek
(Agisoft LLC, 2018). Eftersom kamerapositionen var känd användes både reference och
generic för att para ihop bilder och genom att använda båda förkortas processtiden som
annars kan ta lång tid.
3.6.3

Georeferering

Efter blockutjämningen lokaliserades och markerades varje flygsignal i bilderna för en
indirekt georeferering vilket innebär att georeferering sker vid efterbearbetning. Alla
markeringar justerades manuellt till centrum av flygsignalerna i bilderna (figur 7). I
bilder där flygsignaler var skymda av andra objekt, suddiga, överexponerade på grund
av solljus eller låg för nära bildkanten, blockerades markeringarna för att inte bidra
med falska värden till georefereringen. En textfil med inmätta koordinater på
flygsignalerna importerades och sattes till de markerade flygsignalerna. Eftersom
koordinatsystemet i Photoscan är matematiskt, där y-led är i nordlig riktning och xled i östlig, ändrades koordinaterna därefter. Koordinaterna som var inmätta i
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SWEREF 99 16 30 transformerades om till SWEREF 99 TM i programmet Gtrans
(från Lantmäteriet) innan importeringen för att alla data skulle vara i samma
referenssystem och höjdsystem. Dessa referens- och höjdsystem sattes i
inställningarna för georefereringen. Innan kamerakalibrering avmarkerades alla bilder
för att inte användas till georeferering, eftersom positionering på kameran inte är lika
noggrann som de inmätta flygsignalerna. Georefereringen genomfördes innan
skapandet av punktmoln i Photoscan eftersom enligt Mårtensson och Reshetyuk
(2017) raderas allt utom konnektionspunkterna efter kamerakalibreringen. Efter
georeferering jämfördes kontrollpunkternas beräknade koordinater mot inmätta
koordinater för kontroll av georeferering, i bilaga D presenteras koordinater och
skillnader.

Figur 7. Flygsignal i flygbild, inzoomad för inpassning vid georeferering.
3.6.4

Tät bildmatchning

Ett tätt punktmoln skapades på de georefererade konnektionspunkterna. Först valdes
kvaliteten low för att minimera processtiden, men även medium provades utifrån
Agisofts rekommendationer. Processtiden för medium var överkomlig och gav fler
punkter vilket gjorde att den inställningen valdes till den här studien. Till filtreringen
av punkterna finns tre valmöjligheter: mild, moderate och aggressive. Mild används om
det finns små detaljer som är viktiga att behålla, aggressive kan användas när inga små
detaljer finns och avvikande punkter filtreras bort (Agisoft LLC, 2018). Moderate är
en inställning mellan mild och aggressive och valdes i denna studie för att behålla detaljer
av den ojämna marken men också för att ta bort avvikande punkter. En automatisk
klassificering på punktmolnet gjordes för att enbart behålla punkter som ansågs vara
mark. En manuell justering gjordes för att klassa om punkter som inte blev korrekt
klassificerade. Punkter över marknivå togs bort och markpunkter som blivit
felklassificerade lades till. Markpunkterna exporterades som en LAS-fil.
3.6.5

Kontroll av höjddata

I dataprogrammet SBG Geo (sbg.se) importerades punktmolnet med markpunkter
som en LAS-fil för en kontroll av höjddata insamlade med UAS. För att underlätta
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hanteringen av datamängden glesades punktmolnet ut till 10 cm mellan punkterna och
för punkter på samma plana koordinater sparades den lägsta punkten. Punktmoln med
ett punktavstånd på 5 cm eller mindre blir ofta ohanterliga i dataprogram som Geo
och bör därför glesas ut före skapande av höjdmodell (Mårtensson & Reshetyuk,
2017). Höjdmodell med triangulering skapades på punktmoln från båda flyghöjderna.
För att också kontrollera höjddata från NH konverterades rastret till ett TIN.
Alla höjdmodellerna kvalitetskontrollerades utifrån kontrollprofilerna. Höjdskillnad
(Ah) mellan höjdmodell och inmätta punkter i kontrollprofilerna beräknades i Geo.
Med ekvation 4 och 5 beräknades medelavvikelse (Ahm) och standardosäkerhet (Sp) i
höjd för varje profil i Microsoft Excel. Dessa kontrollerades mot toleranserna 3 cm
för väg och 15 cm för skog och åker från tabell 7 i SIS-TS 21144:2016. I ekvationerna
är n antalet punkter i varje kontrollprofil.
𝐴𝐴ℎ𝑚𝑚 =

𝑆𝑆𝑝𝑝 = �
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3.7.1

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐴𝐴ℎ𝑖𝑖

(4)

2
∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1(𝐴𝐴ℎ𝑖𝑖 −𝐴𝐴ℎ𝑚𝑚 )

(5)

𝑛𝑛

𝑛𝑛−1

Hydrologisk modellering och skyfallskartering

DEM som raster

ArcGIS användes till att importera LAS-filer och konvertera dem till LAS dataset.
Konverteringen utfördes för att kunna skapa ett TIN där punkttätheten minskades för
en lättare hantering. En minskning med hälften av punkterna valdes och punkterna
närmast medeltalet sparades. En höjdmodell i rasterformat skapades genom linjär
interpolation från höjdmodellen i TIN-format i ArcGIS. Cellstorleken på rastret sattes
till 0,5 m. Rasterformat användes i den här studien eftersom det är vanligt
förekommande och fungerar bra vid hydrologiska modelleringar enligt Yildirim et al.
(2015). Lantmäteriets NH laddades ner i rasterformat med cellstorlek på 2 m från
SLU:s nedladdningstjänst (http://maps.slu.se). För att säkerställa att alla
dräneringsområden skulle komma med i modelleringen laddades ett område ner som
var större än studiens område. För vidare modellering av de raster som skapats från
de två flyghöjderna genomfördes en sammanslagning av UAS-data och NH. För att
uppnå en sammanslagning som var sömlös ändrades cellstorleken på NH till 0,5 m.
Data i NH-rastret klipptes bort utifrån storleken på UAS-rastren. Det urklippta NHrastret sattes sedan samman med UAS-rastren från 120 m och 80 m vilket gav raster
NH+120 och NH+80.
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3.7.2

Hydrologisk modellering

På de tre rastren; NH, NH+80 och NH+120 utfördes samma hydrologiska modellering
för att uppnå bästa möjlighet att utvärdera resultaten. I studien har marken ansetts
vara en homogen och ej absorberande jordtyp för att begränsa studiens omfattning.
Först fylldes hål igen i höjdmodellerna för att undvika påverkan på vattenflödet enligt
Jenson och Domingue (1988). Därefter beräknades flödesriktning med
envägsmetoden D8 och på flödesriktningen beräknades ackumulation. På
ackumulationen kan ett tröskelvärde sedan sättas för att begränsa vad som räknas till
vattenflöde. Ett tröskelvärde på 1 % av det totala flödesackumulationsvärdet i
området (som motsvarar 40 000 celler) prövades utifrån en generell rekommendation
av Paul et al. (2017). Eftersom inga potentiella vattendrag blev synliga i studiens
område med 1 % på NH-data prövades också 1 ‰ (promille) som tröskelvärde. 1 ‰
valdes att tillämpas vidare i studien för data från både NH och höjddata insamlat med
UAS. Vattenflödena länkades ihop genom att varje delsträcka i vattenflödet fick en
unik kod och med dessa kunde dräneringsområden beräknas för hela området (bilaga
F). Efter beräknad ackumulation konstaterades att området med data var onödigt
stort. Därför klipptes data bort utifrån de dräneringsområden som berörde
undersökningsområdet inför skyfallskarteringen (bilaga G).
3.7.3

Skyfallskartering

Den högst uppskattade nederbörden på ett dygn i Sverige var strax under 400 mm i
Fulufjället år 1997 (Vedin, Eklund & Alexandersson, 1999). Detta värde tillämpades
i simulering av nederbörd och visuell vy över hur vattnet ansamlas på alla tre underlag
i programmet Caesar Lisflood-FP. Enligt Coulthard, Neal, Bates, Ramirez, de
Almeida och Hancock ( 2013) är Caesar Lisflood-FP en tvådimensionell programvara
som kan hantera hydrologiska förändringar som sker över en kortare tidsperiod, till
skillnad mot andra liknande programvaror som är anpassade att hantera data över stora
områden och långa tidsperioder. För att förenkla användningen av Caesar Lisflood-FP
användes programmets default-värden till alla simuleringar. Eftersom maximala
antalet celler i rastermatrisen är begränsad för vad Caesar Lisflood-FP kan hantera
ändrades cellstorleken på rastren NH+120 och NH+80 till 1 m istället för 0,5 m. NH
utvärderades i originalstorleken 2 m. Simulering med 16,7 mm/h i 24 timmar
genomfördes på alla tre underlag för att prova det högst uppskattade värdet på
nederbörd i Sverige.
3.7.4

Jämförelse av resultat från skyfallskartering

Vattendjupen utifrån skyfallskarteringen jämfördes från de olika underlagen genom
att de subtraherades med varandra i ArcGIS. En jämförelse av skyfallskarteringens
utbredning kan med feature agreement statistics (ekvation 6) utföras genom att jämföra
resultatet mot en inmätt verklig översvämning (Lim & Brandt, 2019). Överlapp i area
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eller antalet pixlar divideras med överlappet (Ai), överskattat området (Bi) och
underskattat område (Ci). I den här studien fanns ingen verklig översvämning att
jämföra mot utan det mest noggranna underlaget ansågs som det verkliga.
𝐹𝐹 =

𝐴𝐴𝑖𝑖

(6)

𝐴𝐴𝑖𝑖 +𝐵𝐵𝑖𝑖 +𝐶𝐶𝑖𝑖

Ekvationen resulterar i ett värde mellan 0 och 1 där 1 betyder att modellerna stämmer
överens med varandra till 100 % i vattenutbredning. NH+80 och NH+120 upplösning
jämfördes mot varandra och NH jämfördes mot både NH+80 och NH+120.

18

4 Resultat
4.1

Kvalitetskontroll av höjddata

För inmätning av kontrollprofiler med GNSS har kvalitetsparametrarna internkvalitet
(3DCQ) och satellitgeometrin (PDOP) sammanställts i bilaga E. 3DCQ visade på en
högre noggrannhet på åker och väg jämfört med värdena som mättes in i
skogsområden. PDOP låg under värdet 2 vid alla inmätningar oberoende av marktyp.
Med UAS erhölls en högre punkttäthet med 2163 punkter/m2 för flyghöjden 80 m
och 989 punkter/m2 för 120 m jämfört mot NH med 0,5–1 punkt/m2. Utifrån högre
punkttäthet kunde ett mer högupplöst raster skapas från UAS-data. Tabell 3 visar
resultaten från kontroll av alla höjdmodeller. Flyghöjden 80 m gav högst noggrannhet
utifrån medelavvikelse och standardosäkerhet. Från flyghöjd 120 m blev tre av fyra
kontrollprofiler på marktypen väg inte godkända eftersom de överskred toleransen på
3 cm. Alla andra kontrollprofiler från båda flyghöjderna blev godkända enligt
toleransnivåerna för respektive marktyp. NH var godkänd på marktyperna åker och
skog men överskred toleransen på marktypen väg.
Tabell 3. Medelavvikelse (Ahm) och standardosäkerhet (Sp) i enheten meter på kontrollprofiler från alla
underlag.
Profil
Åker1
Åker2
Åker3
Åker4
Åker5
Skog1
Skog2
Skog3
Skog4
Skog5
Väg1
Väg2
Väg3
Väg4

4.2

n
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

80 Ahm
-0,045
-0,014
-0,010
0,006
0,024
-0,021
-0,019
0,013
0,044
0,051
0,002
0,003
-0,024
0,019

80 Sp 120 Ahm
0,021 -0,062
0,021 0,014
0,020 0,008
0,021 0,032
0,028 0,021
0,098 0,014
0,044 0,014
0,063 0,030
0,070 0,078
0,087 0,119
0,012 0,040
0,031 0,079
0,018 0,014
0,020 0,065

120 Sp NH Ahm NH Sp

0,202
0,031
0,024
0,025
0,030
0,097
0,057
0,055
0,079
0,098
0,019
0,053
0,030
0,062

0,038
0,058
0,067
0,061
0,049
0,032
0,076
0,061
0,141
0,062
0,087
0,177
0,104
0,165

0,034
0,036
0,035
0,028
0,041
0,125
0,076
0,077
0,139
0,133
0,044
0,027
0,056
0,029

Hydrologisk modellering och skyfallskartering

I figur 8 visas vattenflöde som genererades på NH som underlag med 1 % (figur 8a)
och 1‰ (figur 8b) av det totala flödeackumulationsvärdet. 1 ‰ av det maximala
pixelvärdet var 4000 pixlar och potentiella vattenflöden påvisades inom
undersökningsområdet.

19

a

b

Figur 8. Vattenflöde genererades med (a) 1 % och (b) 1 ‰ som tröskelvärde.

I figur 9 visas skillnader i vattenflödet mellan data insamlat från NH och UAS. Det
visar också på skillnader i resultat beroende på vilken flyghöjd som användes vid
insamling av data med UAS. NH representeras i figuren med gröna linjer, UAS-data
NH+120 med blåa linjer och NH+80 med röda linjer. I områdets västra del sammanfaller
NH och UAS-data i ett dike längs med vägen. I område med skog och sly sammanfaller
delvis NH och UAS-data NH+120. På data NH+80 rinner vattnet inte in i skogen med
sly som NH och NH+120 visar, NH+80 visar att vattnet följer ett mindre dike intill
skogskanten. På åkern visade resultatet från NH att vattnet kommer rinna relativt
centrerat över området. Här skiljer sig UAS-data från enbart NH där vattenflödet på
både NH+120 och NH+80 rinner på en annan plats.

Figur 9. Flödesackumulation på underlag NH, UAS-data 80 m och 120 m.
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Utifrån skyfallskartering på alla tre underlagen kunde variationer urskiljas på
utbredning och vattendjup vid en eventuell översvämning på området (figur 10). Det
största vattendjupet i området från NH var 1,600 m. På UAS-data NH+120 var det
största vattendjupet 0,531 m och på NH+80 var det 0,481 m.
a

b

0,04 m i dike

1,1 m i dike
0,6 m på åker

0,1 m på åker

c

0,04 m i dike
0,1 m på åker

Figur 10. Skyfallskartering med vattendjup på (a) NH, (b) NH+120 och (c) NH+80 .
4.3

Jämförelse vattendjup och utbredning

En jämförelse av vattendjup mellan underlagen visade skillnader och var i området
skillnaderna var störst och minst. De gråa områdena i figur 11 visar var underlagen
har liknande vattendjup. Den största skillnaden mellan NH och NH+120 var 1,52 m då
NH hade det största vattendjupet och 0,36 m när NH+120 hade större vattendjup än
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NH (figur 11a). Jämförelse mellan NH och NH+80 visade 1,51 m som största skillnad
då NH hade det större vattendjupet och 0,36 m när NH+80 hade störst vattendjup
(figur 11b). Mellan NH+80 och NH+120 blev största skillnaden 0,32 m när NH+80 hade
störst vattendjup och 0,29 m när NH+120 hade störst vattendjup (figur 11c). De största
skillnaderna för vattendjup mellan underlagen NH och UAS fanns på åkermark och i
diken. I jämförelsen mellan underlag från UAS-data var de största skillnaderna i
vattendjup i skogsmark och diken.
a

b

c

Figur 11. Jämförelse i vattendjup mellan (a) NH och NH+120, (b) NH och NH+80, (c) NH+120 och
NH+80.
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I tabell 4 presenteras resultatet av hur väl modellerna överensstämmer med varandra
utifrån vattnets utbredning enligt beräkning av feature agreement statistics. Resultatet
visade 96,7 % mellan NH+80 och NH+120. 83,5 % mellan NH+80 och NH och 83 %
mellan NH+120 och NH.
Tabell 4. Resultat av feature agreement statistics (F).
Underlag som jämförs
NH+80 & NH+120
NH & NH+80
NH & NH+120

F-värde
0,967
0,835
0,830

De största skillnaderna i vattenutbredning mellan underlag från NH och UAS var i
diken intill skog och på åkermark. Mellan underlagen insamlade med UAS var de
störrsta skillnaderna i skog och i diken intill skog. Figur 12 presenterar skillnad på
överlapp från skyfallskarteringen.
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a

b

c

Figur 12. Jämförelse i vattenutbredning mellan (a) NH och NH+120, (b) NH och NH+80, och (c)
NH+120 och NH+80.
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5 Diskussion
Internkvaliteten (3DCQ) fick ett bättre värde på marktyperna åker och väg jämfört
med skog. Det kan bero att det är mer vegetation kring GNSS-instrumentet vid
inmätning i skogen och att flervägsfel därmed kan uppstå. Flervägsfel innebär att
signalerna reflekteras på andra objekt och inte får kortaste vägen till mottagaren.
Majoriteten av kontrollprofilerna för DEM godkända, förutom vid kontroll på
höjdmodell från 120 m där tre profiler på marktypen väg överskred godkänd tolerans.
En anledning kan vara överexponering på grund av solljus i flygbilderna från områdets
västra del där vägen låg. Överexponering kan leda till avvikelser i höjd. Marktypen
väg hade också stora avvikelser vid kontroll av NH. En möjlig orsak kan vara att vägen
gjorts om sedan inmätning av NH som utfördes åren 2009–2015. Det här är ett
problem med användning av NH eftersom stora förändringar kan ske i samhället över
kort tid och att Lantmäteriet inte har någon tidsplan för uppdatering av NH. Generellt
från alla marktyper visar resultatet från NH större avvikelser mot kontrollprofiler
jämfört med data insamlat med UAS. Vilket ger resultatet att data insamlat med UAS
överensstämmer bättre med verkligheten i den här studien. Data insamlat med UAS
från flyghöjd 80 m var det enda underlag där alla kontrollprofiler blev godkända. En
annan anledning till de större avvikelserna på NH kan vara att data gick förlorad från
punktmoln till TIN till rasterformat för att sedan konverteras tillbaka till TIN för att
höjdkontroll skulle vara möjlig. En mer rättvis kontroll av NH hade varit om kontroll
av höjddata utförts på höjdmodellerna i rasterformat vilket inte var möjligt i
programvarorna som användes i den här studien.
I studien av Casas et al. (2006) visade resultatet att en lägre upplösning kan ge en
detaljrik höjdmodell men att en högre upplösning kan topografin avbildas bättre och
därför påverka den hydrologiska modelleringen. Data insamlat med UAS och
fotogrammetri ger i den här studien en högre upplösning än NH och bör ge ett mer
korrekt resultat på den hydrologiska modelleringen. UAS och fotogrammetri
påverkas dock av terrängens utformning genom att punktätheten varierar på grund av
olika typer av vegetation. Punkttätheten påverkades framförallt i områden med
barrträd där få markpunkter genererades på grund av hög och tät vegetation. Eftersom
barrskogens placering var på högre höjd i området och att interpolation utfördes
mellan markpunkter som genererats ansågs att denna felkälla inte hade någon
avgörande påverkan på den hydrologiska modelleringen i den här studien.
En lägre flyghöjd ger utifrån resultatet av den här studien en högre punkttäthet och
en höjdmodell med lägre mätosäkerhet vilket enligt Brandt (2009) ger ett bättre
resultat på den hydrologiska modelleringen. Dock är en lägre flyghöjd mer
tidskrävande eftersom flygtiden blir längre och framförallt blir datahanteringen med
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stora mängder data mer tidskrävande. Stora mängder data kräver också stor kapacitet
av de datorer som används och även ett stort lagringsutrymme.
Eftersom punktmolnet delvis gallras manuellt och punkter som upplevs som felaktiga
tas bort är det oundvikligt att den mänskliga faktorn har en påverkan på resultatet. I
vårt fall togs punkter bort som svävade fritt ovanför de punkter som klassificerats till
markyta per automatik. En till orsak som kan påverka slutresultatet är hur användaren
väljer parametrar för automatisk urglesning av punktmoln. Det bästa för en så hög
noggrannhet som möjligt hade varit att alla markpunkter behållits utan en urglesning,
men det var inte möjligt att hantera för de dataprogram eller datorer som användes i
den här studien.
Det finns även problem med användningen av fotogrammetri vid skapandet av
höjdmodeller, bland annat felkällor som sly, blåbärsris och snö som klassificeras som
marknivå. Felkällor som snö kan lätt urskiljas i bilderna och därför kan dessa områden
justeras, uteslutas eller användas med vetskapen om en högre osäkerhet för de
områdena. Det är svårare med jämn vegetation som är lågt ovan mark eftersom det
är svårt att urskilja den typen av vegetation från övrig mark. I den här studien har snö
varit en felkälla som fanns på delar av området. UAS-flygningen skedde två veckor
senare än planerat på grund av den mängd snö som låg kvar. Dock fick data samlas in
trots att inte all snö hunnit smälta. Både för att inte lövsprickning skulle hinna ske då
det är en annan felkälla men även för att hinna slutföra studien i tid. Den långa
vintersäsongen i Sveriges norra delar medför att den optimala tiden för insamling av
data med UAS är kort och ibland obefintlig eftersom all snö inte alltid smälter innan
lövsprickning sker.
När tröskelvärde sattes för att generera vattenflöde visade 1 % av det totala
flödesackumulationsvärdet
endast
potentiella
vattendrag
utanför
undersökningsområdet. Den generella rekommendationen enligt Paul et al. (2017)
kunde inte tillämpas i den här studien eftersom ett stort område användes till den
hydrologiska modelleringen vilket bidrog till ett högt maximalt pixelvärde. Med ett
högt värde finns risk att endast större vattendrag påvisas. Därför sattes 1 ‰ vilket
kunde påvisa mindre vattendrag i området som söktes i den här studien. I den
hydrologiska modelleringen ger det beräknade vattenflödet ett visuellt resultat att
data insamlat med UAS från flyghöjderna 80 m och 120 m liknar varandra i stora delar
av området och att NH avviker mer från dem. Avvikelserna mellan NH och UAS kan
bero till stor del på upplösningen. Val av cellstorlek påverkar hur väl topografin
avbildas i höjdmodellerna enligt Casas et al. (2006). Cellstorleken bör inte vara
mindre än det minsta objekt som ska lokaliseras vilket är ett problem då NH används
eftersom diken kan vara smalare än 2 m och inte blir synliga i NH.
I områdets nordvästra del avviker vattenflödet på underlagen NH+80 och NH+120 från
varandra. I det området sammanfaller istället data från NH+120 med NH (figur 13a).
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Vid kontroll i fält där NH+120 och NH+80 data avviker från varandra fanns ett dike med
rinnande vatten som endast kan återfinnas i den hydrologiska modelleringen från
NH+80 se figur 13b. En orsak till att resultatet avviker mellan NH+120 och NH+80 på
den här platsen kan bero på att NH+80 fick en högre punkttäthet och diket kunde
lokaliseras.
a

b

Figur 13. (a) Flödesackumulation i områdets nordvästra del. (b) Dike med vatten i nordvästra delen av
området.

Figur 10a visar på mindre utbredning av vatten i området på underlag från NH jämfört
med från UAS vid översvämning (figur 10b och c). UAS-underlagen visade på ett
likvärdigt vattendjup och NH avvek från UAS-data med ett vattendjup på över 1 m.
Utvärdering av skyfallskarteringen visade att NH+80 och NH+120 stämmer bättre
överens jämfört med överensstämningen mellan NH och de två underlagen. Det kan
bero på att insamling med UAS har skett under samma dag medan NH är inmätt flera
år innan. Förändring av området som kan ha skett under dessa år är t.ex. tillväxt av
vegetation och brukning av åkermark. Storlek av raster har också en påverkan på
resultatet då NH har 2 m och NH+80 och NH+120 hade 1 m upplösning i
skyfallskarteringen. En upplösning på 0,5 m som var upplösningen på höjdmodellerna
utifrån UAS-data hade kunnat påvisa ett ännu noggrannare resultat om det hade varit
möjligt i Caesar Lisflood-FP att hantera den storleken av data.
Resultatet i den här studien visar att upplösningen hade större påverkan på resultatet
än flyghöjden utifrån att UAS-data avviker mer från NH än vad UAS-data från olika
flyghöjder avviker ifrån varandra. Vilken påverkan upplösning och flyghöjd har på
resultatet hade kunnat kontrollerats genom att även skapa höjdmodeller med samma
upplösning som NH.
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6 Slutsatser
Insamling av UAS-data kräver planering och förberedelser vilket är mer tidskrävande
än att enbart använda sig av NH. Därför bör man tänka igenom vad syftet med
eventuell datainsamling är innan val av insamlingsmetod görs. Med UAS kan val av
flyghöjd påverka resultatet och även tidsåtgången. Metoden har också en begränsning
i att insamlingsperioden är kort där den optimala tiden för inmätning är när det är
snöfritt och före lövsprickning. Även väderförhållanden som t.ex. sol, vind och
nederbörd har en påverkan på hur bra metoden fungerar.
Hydrologisk modellering som är baserad på data insamlade med UAS stämmer bättre
överens med verkligheten jämfört med NH som underlag. Kontroll i fält kunde
bekräfta att data NH+80 ger ett mer korrekt resultat för den hydrologiska
modelleringen än NH och NH+120 data. Även kvalitetskontroll mot kontrollprofilerna
visade att höjddata från NH+80 har en högre kvalitet jämfört mot NH+120 och NH.
Slutsats kan dras att kvaliteten på underlagen påverkar hydrologiska modelleringar
genom att flödesriktning, flödesackumulation, vattendjup och utbredning avviker
beroende på vilket underlag som används och framförallt skillnader i om data är
insamlat med UAS eller NH.
Med noggranna underlag och hydrologisk modellering kan byggnationer undvikas på
områden där risken för vattenflöden eller vattenansamlingar kan bildas.
Översvämningsrisk kan förebyggas i området innan byggnation genom att ett bättre
underlag används till planering för hantering av dagvatten. Ett noggrannare underlag
gör att vatten kan ledas bort där det ser ut att samlas enligt analysens resultat. Bättre
höjdmodeller ger säkrare översvämningsanalyser som i sin tur leder till ett hållbart
samhällsbyggande.
I kommande undersökningar kan metoden för den här studien kompletteras med att
testa flera rasterstorlekar och se vilken påverkan det har för den hydrologiska
modelleringen. Markundersökningar skulle också kunna komplettera studien för att
få ett mer verklighetsbaserat resultat där olika marktyper infiltrerar olika mycket
vatten. Det finns också en möjlighet att utveckla studien vid användning av Caesar
Lisflood-FP där möjligheten finns till flera val av parameterinställningar som
eventuellt skulle kunnat påverka resultatet av skyfallskarteringen.
Användningsområdena växer och tekniken för UAS går framåt. När metoden
utvecklas blir den också mer noggrann och får därför nya tillämpningsområden. För
hydrologiska modelleringar fungerar metoden bra och den ser ut att ha stora
möjligheter att kunna bli ännu bättre.
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Bilaga A

Figur A1. Karta över området med placering av kontrollprofiler.
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Bilaga B

Figur B1. Karta över området med flygsignaler och kontrollpunkters placeringar.

B1

Bilaga C
Tabell C1. Koordinater i två sessioner inmätta på varje flygsignal (m).
PunktId
FS1
FS2
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7
FS8
FS9
FS1
FS2
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7
FS8
FS9

N
6803637,587
6803560,723
6803476,863
6803578,421
6803759,260
6803766,767
6803710,879
6803592,101
6803499,425
6803637,586
6803560,735
6803476,871
6803578,430
6803759,277
6803766,771
6803710,874
6803592,094
6803499,421

E
576791,922
576852,007
576925,869
576957,037
576937,892
576795,384
576675,531
576636,780
576626,031
576791,912
576852,010
576925,869
576957,040
576937,887
576795,390
576675,528
576636,790
576626,030

H
79,595
79,265
79,950
80,416
82,122
81,237
79,051
77,996
76,865
79,582
79,260
79,944
80,405
82,115
81,225
79,048
77,981
76,869

Tabell C2. Skillnader i plan och höjd mellan
sessionerna med GNSS på flygsignalerna (m).
PunktId
FS1
FS2
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7
FS8
FS9

∆N
0,001
-0,012
-0,008
-0,009
-0,017
-0,004
0,005
0,007
0,004

∆E
∆H
0,010 0,013
-0,003 0,005
0,000 0,006
-0,003 0,011
0,005 0,007
-0,006 0,012
0,003 0,003
-0,010 0,015
0,001 -0,004

Tabell C3. Medeltalsbildade koordinater på flygsignalerna (m).
PunktId
FS1
FS2
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7
FS8
FS9

N
6803637,587
6803560,729
6803476,867
6803578,426
6803759,269
6803766,769
6803710,877
6803592,098
6803499,423

E
576791,917
576852,009
576925,869
576957,039
576937,890
576795,387
576675,530
576636,785
576626,031

H
79,589
79,263
79,947
80,411
82,119
81,231
79,050
77,989
76,867

C1

Tabell C4. Koordinater i två sessioner inmätta på varje kontrollpunkt (m).
PunktId
KP1
KP2
KP3
KP4
KP5
KP1
KP2
KP3
KP4
KP5

N
6803596,951
6803527,798
6803641,009
6803746,853
6803574,576
6803596,949
6803527,810
6803641,015
6803746,849
6803574,583

E
576771,628
576924,986
576901,714
576900,566
576650,486
576771,631
576924,994
576901,707
576900,569
576650,490

H
78,818
78,579
80,865
82,110
78,978
78,813
78,582
80,848
82,085
78,976

Tabell C5. Skillnader i plan och höjd mellan
sessionerna med GNSS på kontrollpunkterna (m).
PunktId ∆N
∆E
∆H
KP1
0,002 -0,003 0,005
KP2
-0,012 -0,008 -0,003
KP3
-0,006 0,007 0,017
KP4
0,004 -0,003 0,025
KP5
-0,007 -0,004 0,002
Tabell C6. Medeltalsbildade koordinater på kontrollpunkter (m).
PunktId
KP1
KP2
KP3
KP4
KP5

N
6803596,950
6803527,804
6803641,012
6803746,851
6803574,580

E
576771,630
576924,990
576901,711
576900,568
576650,488

H
78,816
78,581
80,857
82,098
78,977

C2

Bilaga D
Tabell D1. Medeltalsbildade koordinater som användes
vid kontroll av georeferering (m).
PunktId
KP1
KP2
KP3
KP4
KP5

N
6803596,950
6803527,804
6803641,012
6803746,851
6803574,580

E
576771,630
576924,990
576901,710
576900,567
576650,488

H
78,816
78,581
80,856
82,097
78,977

Tabell D2. Beräknade koordinater i Photoscan från flyghöjd 120
och skillnader mot medeltalsbildade (m).
PunktId
KP1
KP2
KP3
KP4
KP5

N
6803596,953
6803527,823
6803641,016
6803746,858
6803574,558

E
576771,636
576924,973
576901,729
576900,566
576650,467

H
78,668
78,779
80,737
82,087
78,947

∆N
∆E
∆H
-0,003 -0,006 0,148
-0,019 0,017 -0,198
-0,004 -0,019 0,119
-0,007 0,001 0,010
0,022 0,021 0,030

Tabell D3. Beräknade koordinater i Photoscan från flyghöjd 80
och skillnader mot medeltalsbildade (m).
PunktId
KP1
KP2
KP3
KP4
KP5

N
6803596,951
6803527,801
6803641,000
6803746,860
6803574,580

E
576771,629
576924,983
576901,713
576900,606
576650,491

H
N
E
H
78,763 -0,001 0,001 0,053
78,613 0,003 0,007 -0,032
80,823 0,012 -0,003 0,033
82,114 -0,009 -0,039 -0,017
78,985 0,000 -0,003 -0,008
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Bilaga E
Tabell E1. 3DCQ och PDOP för varje kontrollprofil.
Profilnamn 3DCQ PDOP
Skog1
0,014 1,541
Skog2
0,010 1,346
Skog3
0,012 1,383
Skog4
0,015 1,652
Skog5
0,013 1,470
Åker1
0,008 1,614
Åker2
0,007 1,296
Åker3
0,006 1,162
Åker4
0,007 1,433
Åker5
0,007 1,463
Väg1
0,007 1,276
Väg2
0,008 1,623
Väg3
0,008 1,261
Väg4
0,007 1,330
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Bilaga F

Figur F1. Dräneringsområden på NH.
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Bilaga G

Figur G1. Utklippt område utifrån dräneringsområden.
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