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Sammanfattning 

Idag blir användningen av drönare allt mer vanlig för dokumentation av markytor. 

Det är ett billigare alternativ för att dokumentera små och otillgängliga områden. Ge-

nom tekniken går det bland annat att framställa olika digitala modeller som represen-

terar jordens yta. En sådan modell kan vara en terrängmodell (DTM) som är en mo-

dell av markytan exklusive vegetation, hus eller annat som befinner sig på marken. 

Modeller kan framställas genom flygdata såsom laserskannad (LiDAR-data) eller flyg-

fotograferade data (flygbilder). För att framställa en digital modell från rådata används 

olika programvaror.  

Den här studien utvärderar två olika programvarors förmåga att framställa digitala 

terrängmodeller från flygbilder. Främst undersöks levererade osäkerheter och använ-

darvänligheten i programmen. Referensdata som användes i denna studie tillhanda-

hölls av Norconsult och samlades in vid ett projekt över Hammarbyhöjdsskogen i 

Stockholm, hösten 2018. Den data som erhölls från projektet till denna studie var 

flygbilder samt terrestra detaljmätningar. Programmen som studien utvärderar är 

UAS Master som både använder datorseende och fotogrammetriska metoder och 

SURE Aerial som använder datorseende.  

Genom studien visade det sig att fler än de ursprungliga programvarorna behövdes för 

att framställa de digitala terrängmodellerna och vidare jämföra dessa. En orsak var att 

UAS Master saknade förmågor att redigera och visa punktmoln i 3D-vy och vidare 

skapa en DTM. Detta resulterade i att använda Trimble Business Center för slutarbe-

tet. En annan orsak var att SURE Aerial visade sig vara avsett för framställning av 

digitala ytmodeller (representation av den faktiska, synliga ytan). För att framställa en 

DTM av punktmolnet användes både Cloud Compare och Agisoft Photoscan (numera 

Metashape). Geo användes sedan för att ta ut höjdavvikelserna från modellen.  

Två slutsatser som kunde dras utifrån denna studie var: 1) trots de olika tillvägagångs-

sätten erhölls snarlika resultat för marktypernas lägesosäkerheter för respektive pro-

gramvara (asfalt: 0,039 m; grus: ca 0,040 m; gräs: ca 0,048 m), varpå alla blev god-

kända enligt HMK – Flygfotografering 2017; 2) SURE Aerial är ett enklare och snabb-

bare program men med UAS Master har man som användare bättre förståelse över 

processerna och erhåller bättre dokumentation.  

 

 

Nyckelord: Fotogrammetri, UAV/UAS (Unmanned Aircraft Vehicle/System), digital 

terrängmodell (DTM), kontrollberäkningar. 
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Abstract 

Drones have become a more and more frequent tool to document the surface of the 

ground, especially in smaller areas that otherwise are too expensive to observe by 

other means. This technology makes it possible to create digital terrain models (DTM) 

that represents the surface of the ground excluding vegetation, houses or other objects 

on the ground. These models can be created by laser scanned data (LiDAR-data) or 

aerial photogrammetry (aerial photos).  In order to create a digital model from raw 

data are various software needed.  

This study aims to test two software’s ability to create digital terrain models from 

UAS photos. The software were evaluated by the uncertainties of the models, as well 

as the user-friendliness of each software. All data used in this study was collected by 

Norconsult for another project in 2018 and consist of UAS photos and data from ter-

restrial measurements.  The softwares used in this study for comparison are UAS Mas-

ter (using both computer vision and photogrammetric methods) and SURE Aerial 

(using computer vision). 

It turned out that additional use of software were needed to create DTMs that were 

comparable. UAS Master could not show or edit point clouds in 3D, because of this 

the software Trimble Business Centre had to be used. This program was also used to 

obtain height deviations. SURE Aerial on the other hand turned out to only be able to 

create digital surface models (models of the visible ground). The software Cloud 

Compare and Agisoft Photoscan (nowadays Metashape) were therefore used to create 

the DTM from the point cloud. The height deviations from the ladder DTM were 

obtained from the software Geo.  

Two conclusions could be drawn from this study: 1) the uncertainties of the different 

surface types were similar in the software despite the different ways to create the 

DTMs (asphalt: 0.039 m; gravel: 0.040 m; grass: 0.048 m). All of which meet the 

requirements according to HMK – Flygfotografering 2017; 2) SURE Aerial is a lot 

easier and quicker to work with but UAS Master give the user a lot more feedback in 

the way of documentation throughout the different processes. 

 

 

Keywords: Photogrammetry, UAV/UAS (Unmanned Aircraft Vehicle/System), 

Digital Terrain Model (DTM), Control Calculations 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Traditionell flygfotografering från flygplan har i Sverige genomförts sedan 1940-talet 

(Harrie, 2013) men sedan UAV (Unmanned Aerial Viecle – drönare) började användas 

tillämpas denna metod i allt större utsträckning. Tillsammans med UAS (Unmanned 

Aerial System) kan drönare, utrustad med bland annat kamera eller laserskanner, samla 

in data för att snabbt, smidigt och kostnadseffektivt framställa digitala terrängmodeller 

(DTM). Denna typ av flygburen datainsamling har blivit väldigt populär då det är 

möjligt att dokumentera mindre och otillgängliga områden (Jurovich surveying, u.å.). 

Olika typer av digitala modeller (yt-, terräng- eller höjdmodell) används bland annat 

vid övervakning av jordbruk, arkeologi och miljöanalyser av områden (s.k. arkeolo-

gisk zonering) (Harrie, 2013). De nyttjas även inom infrastruktur (bygg- och anlägg-

ningsarbeten), planering och samhällsbyggnad (HMK – Höjddata, 2017). Förmågan 

att skapa modeller med endast en drönare och en kamera är en stor fördel eftersom 

det innebär en snabbare modellframställning. Metoden är dessutom billigare än trad-

itionell flygfotografering och laserskanning (både terrester och flygburen), samtidigt 

som osäkerheten hålls på cm-nivå (Reshetyuk & Mårtensson, 2016).  

I takt med ökad användning av drönare har även programvarorna för att behandla data 

utvecklats för att kunna leverera bättre produkter, liksom för att skapa digitala mo-

deller. Beroende på användningsområde eller syfte kan det vara viktigt att program-

varorna skapar modeller med hög kvalitet. 

1.1.1 Projektet Hammarbyhöjdsskogen 

Referensdata till denna studie erhölls från Norconsult i Stockholm som är ett konsult-

företag som säljer tjänster inom arkitekt-, miljö- och teknikområden inom samhälls-

byggnad (Norconsult, u.å.b). År 2018 samlandes data in för ett projekt över Ham-

marbyhöjdsskogen i Stockholm, en yta på ca 30 hektar. Projektet innefattade bland 

annat att leverera en detaljerad terrängmodell över området. Deras modell bestod av 

sammanfogat UAS- och terrestra LiDAR-data (Light Detection And Ranging – avstånds-

mätning med laser) som kompletterades med totalstationsmätningar (Peder Colfach, 

senior scanning advisor, 8 maj 2019). Insamlingen av all data skedde genom fyra flyg-

fotograferingar med UAV, terrester laserskanning, totalstationsmätningar samt 

GNSS-mätningar med nätverks-RTK. Det erhållna data till detta arbete är samtliga 

flygbilder, stödpunktsmätningar samt detaljmätningar. 
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1.1.2 Hållbar utveckling 

Utav FN:s 17 globala mål kan digitala modeller användas till minst sex av dem. Dessa 

är: rent vatten och sanitet (6), hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9), hållbara 

städer och samhällen (11), hållbar konsumtion och produktion (12), bekämpa klimatföränd-

ringarna (13), samt ekosystem och biologisk mångfald (15). 

Digitala modellers koppling till hållbar utveckling kan ske inom områden som väg, 

vatten och landskap (Peder Colfach, senior scanning advisor, 5 maj 2019). I plane-

ringsskedet för byggprojekt kan modeller användas för att anpassa projektet efter de 

ovanstående globala målen. Detta genom att till exempel beräkna hur markförore-

ningar skulle kunna spridas, hur bästa sättet är att bygga i avseende på hållbar verk-

samhet och användning av området, samtidigt som naturen (ekosystem och biologisk 

mångfald) tas i beaktande. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka och utvärdera två programvaror som han-

terar fotogrammetrisk terrängmodellering. Detta med avseende på levererade kvali-

teter (lägesosäkerheter) i de slutgiltiga terrängmodellerna, hur effektivt programmen 

filtrerade bort irrelevant data samt hur optimala programmen är i avseende på använ-

darvänlighet och tidseffektivitet. Faktorer som kunde underlätta eller effektivisera 

processen, samtidigt som en god kvalitet kunde erhållas, var av intresse eftersom det 

kunde innebära en tidsvinst. Denna studie kan därför vara av intresse för företag som 

Norconsult eller andra användare som framställer och arbetar med noggranna digitala 

terrängmodeller. 

Frågeställningarna som detta arbete ska besvara är följande: 

– Skiljer sig terrängmodellernas lägesosäkerheter i höjd mellan programva-
rorna? 

– Hur användarvänliga är programvarorna? 
 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar är främst att studien endast omfattar två programvaror, UAS Master 

(från Trimble) och SURE Aerial (från nFrames). UAS Master använder både dato-

seende algoritmer och fotogrammetriska metoder (Trimble, u.å) medan SURE Aerial 

skapar digitala modeller baserat enbart på datorseende. Vidare begränsas antalet flyg-

bilder för att inte täcka hela Hammarbyhöjdsskogen-projektet. Avgränsningen sker på 

grund av tidsåtgång och tekniska förutsättningar. 
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2 Tillgänglig litteratur 

2.1 UAS och terrängmodeller 

Digitala terrängmodeller som skapats med hjälp av drönarteknik kan framställas ge-

nom LiDAR-data (laserskannade punktmoln) eller fotogrammetriskt (flygbilder). La-

serskanning har fördelen kunna mäta markytan trots hindrande vegetation. Nackdelar 

med modellframställning från LiDAR-data är att det är dyrare och mer tidskrävande 

än fotogrammetrisk modellframställning (Muji & Tahar, 2017). 

Det är svårt att omvandla en digital ytmodell till en terrängmodell. Detta på grund av 

att filtreringen kan innebära att stora ytor med värdefulla data försvinner samt att 

processen är väldigt tidskrävande (Bandara, Samarakoon, Shrestha, & Kamiya, 2011). 

Därför kan terrängmodeller framställda genom LiDAR-data ibland vara att föredra. 

Trots detta fick Hugenholtz et al. (2013) i sin studie med en fotogrammetrisk fram-

ställd digital terrängmodell, ett resultat som var jämförbart med en LiDAR-framställd 

terrängmodell från år 2005. En annan slutsats de drog från deras studie var att deras 

fotogrammetriska metod var något billigare att genomföra, jämfört med framställ-

ningar från LiDAR-data (Hugenholtz et al., 2013). 

Framställning av terrängmodeller blir aktuellt när det handlar om att presentera jor-

dens yta, exempelvis för övervakning av geomorfologin i ett område (Hugenholtz et 

al., 2013) samt vid analys av topologiska förhållanden som avrinning och lutning (Muji 

& Tahar, 2017). Jakub Miřijovský och Jakub Langhammer (2015) skapade till exem-

pel digitala terrängmodeller över ett mindre område av floden Javoří brook, i Tjeck-

ien. Deras studie genomfördes för att analysera fluvialdynamiken eftersom floden ofta 

tar emot smältvatten från kringliggande berg, samtidigt som det sker stora föränd-

ringar av markanvändningen i området (Miřijovský & Langhammer, 2015). Deras 

studie visade även hur användbart och kostnadseffektiv fotogrammetri med UAS är 

för projekt i ett mindre område.  

2.2 Tidigare studier 

Det finns tidigare studier som har jämfört olika programvarors förmågor och resultat 

gällande punktmoln och digitala modeller. Deuber, Cavegn och Nebikter gjorde en 

studie 2014 i syfte att jämföra höjdvärden och spridningar i punktmoln från olika pro-

gramvaror. Deras studie baserades på fotogrammetriska metoder med tät bildmatch-

ning för att skapa digitala ytmodeller. Programvarorna som studien omfattade var 

Agisoft Photoscan, StereoSGBM, Xpro och SURE. Data som användes var flygbilder 

tagna med två lutande kameror och en horisontell kamera från 520 m höjd. I studien 

undersöktes hur väl programmen klarade av att beräkna höjdvärden för pixlar, hur 

spridningen av punkter var i modellerna samt lägesosäkerheterna i kontrollprofilerna.  
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I deras studie testades först hur många av totala mängden pixlar programmen beräk-

nade ett höjdvärde för. Bäst resultat visade SURE med 78% av pixlarna därefter Ste-

reoSGBM med 70%, Agisoft Photoscan 64% och sist Xpro SGM med 60%.  

Spridningen testades genom att passa in ett jämförandeplan i punktmolnen och sedan 

beräkna RMS-värden (lägesosäkerheter) från punkter i punktmolnen mot punkterna 

i planet (Deuber, Cavegn & Nebiker, 2014). Med den metoden kunde man se om 

punkterna i molnet spreds över, under eller sidledes mot jämförandeplanet. Program-

men gav jämförbara resultat som motsvarade 1–2 GSD (Ground Sample Distance – geo-

metrisk upplösning) i horisontal- och vertikalled. 1 GSD motsvarande 6 cm för den 

horisontella kameran och 6–13 cm för de lutande kamerorna. 

Kontrollprofiler i deras studie utgjordes av tak på byggnader i området. Punkterna i 

kontrollprofilerna jämfördes också med jämförandeplanet för att analysera lägesosä-

kerheterna och uppskatta systematiska fel. Även här gav SURE bäst resultat med en 

lägesosäkerhet på 0,30 m och systematiskt fel på –0,21 m. 

År 2016 gjorde Mårtensson och Reshetyuk två studier som innefattade att jämföra 

programvarorna Agisoft Photoscan och RapidTerrain. I båda studierna skapades digi-

tala modeller med fotogrammetriska metoder.  

I den ena studien undersöktes möjligheten att skapa en höjdmodell med 20 mm, eller 

lägre, i osäkerhet (Reshetyuk & Mårtensson, 2016). I den andra undersöktes hur en 

digital terrängmodells osäkerhet i höjd påverkas av olika marktyper (asfalt, grus och 

gräs) (Mårtensson & Reshetyuk, 2016). 

I studien där höjdmodellen undersöktes levererade Agisoft Photoscan bättre resultat 

på plan terräng medan RapidTerrain gav bättre resultat på ojämn terräng. Studien 

visade även att en osäkerhet på 10 mm kunde uppnås från 60 m flyghöjd och en osä-

kerhet under 20 mm från 160 m flyghöjd (Reshetyuk & Mårtensson, 2016). 

I Mårtenssons och Reshetyuks (2016) andra studie som studerade osäkerheterna för 

marktyperna varierade dessa mer i Agisoft Photoscan än i RapidTerrain. Det finns fler 

likande studier där marktypers osäkerheter i en digital terrängmodell kontrolleras och 

är skapade från flygbilder. Ett exempel på en sådan är en studie av Assefha och Sandell 

(2018). I deras studie jämfördes olika terrängmodeller som var framställda med olika 

extraktionsnivåer i programvarorna UAS Master och Pix4D.  Även deras studie tyder 

på att en digital terrängmodells osäkerhet påverkas av marktypen (se Tab. 1).  
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Tabell 1. Sammanställning av ett ungefärligt genomsnitt av lägesosäkerheterna för marktyperna hos 
programvarorna. Jämförs med SIS-TS 21144:2016 Tabell 6 och HMK – Flygfotografering 2017 
Tabell 2.3.1. Enhet: meter. 

 
UAS 

Master 
Pix4D 

Agisoft 
Photoscan 

Rapid 
Terrain 

Max. avv. 
i höjd 

Std-nivå 
31 höjd 

Asfalt 0,020 0,021 0,015 0,025 0,020 0,03–0,07 
Grus 0,036 0,029 0,028 0,025 0,020 0,03–0,07 
Gräs 0,043 0,041 0,040 0,035 0,050 0,03–0,07 

1)  Standardnivå 3 är HMK:s mest noggranna kvalitetsnivå som tillämpas för mätning och 
kartläggning inom infrastruktur och bygg (HMK – Höjddata, 2017). 

 

2.3 Teori 

2.3.1 Arbetsprocess 

Den vanliga processen för framställningen av digitala terrängmodeller genom foto-

grammetri presenteras i Figur 1. 

 

Figur 1. Schema över ett vanligt förfarande vid framställning av en digital terrängmodell. 

Insamling av rådata är första steget. Det kan ske genom luftburen inmätning (t.ex. 

flygfotografering) och terrestra inmätningar (t.ex. stödpunkter). Därefter sker bear-

betning av flygbilderna genom georeferering (GPS- och tröghetsmätningar, blockut-

jämning) (Harrie, 2013) och bildmatchning för punktmolnsgenerering (ytmodell) 

(Balsa-Barreiro & Fritsch, 2018).  Slutligen sker extrahering av relevant data för vi-

dare analys och presentation av exempelvis en terrängmodell (Laribi, Walstra, 

Ougrine, Seridi & Dechemi, 2015).  

 

 Assefha & Sandell Mårtensson & Reshetyuk SIS-TS HMK 
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2.3.1.1 Datorseende vs fotogrammetriska metoder 

Processen är liknande i de flesta programvaror men olika varianter av algoritmer kan 

förekomma vid utförandet av beräkningarna. Reshetyuk och Mårtensson (2016) näm-

ner att dessa framförallt kan delas in i två grupper beroende på om programvaran är 

baserad på datorseende eller fotogrammetriska metoder. Skillnaden mellan dessa två 

är att datorseende brukar mer automatiserade metoder såsom Structure from Motion 

(SfM), medan fotogrammetriska mer traditionella metoder. Genom traditionella me-

toder är bästa förutsättningarna att bilderna är tagna vertikalt mot marken i raka stråk 

från en konstant flyghöjd. Detta för att erhålla minsta möjliga skalskillnader i bilderna 

som sedan påverkar processerna i programvarorna. Alltså är programvaror baserade 

på traditionella fotogrammetriska metoder mer känsliga än datorseende programva-

ror som är mer robust och hanterar förändringar bättre (Reshetyuk & Mårtensson, 

2016). SfM är en rekommenderad metod att använda vid flygfotografering för att 

automatiskt beräkna positioner och orienteringar för flygbilder (Wenzel et al., 2013). 

Den kan även tillämpas för punktmoln och tillsammans med stödpunkter dessutom 

genomföra en grov georeferering (Trimble, 2018). 

 

2.3.2 Algoritmer  

2.3.2.1 Minstakvadratmetoden 

Minstakvadratmetoden är en vanlig metod som tillämpas för att minimera felens på-

verkan hos observationerna (Wolf, Dewitt & Wilkinson, 2014). Metoden används vid 

bildmatchningen för att erhålla minsta möjliga förflyttningarna (Lantmäteriet, Kung-

liga tekniska högskolan, Lunds universitet & Högskolan i Gävle, 2013). 

2.3.2.2 Scale Invariant Feature Transform (SIFT) 

En annan algoritm som tillämpas inom fotogrammetrin är Scale Invariant Feature Trans-

form (SIFT). SIFT-algoritmen har presenterats av David G. Lowe år 1999 och 2004 

och beskriver den genom fyra steg (se Fig. 2). Algoritmen används för att detektera 

strukturer, kanter och punkter i bilder (Lowe, 2004). Fördelen med algoritmen är 

dess förmåga att kunna detektera objekt i bilder oberoende av förändringar i ljus-

styrka, bildskala och bildrotation. Förmågan att göra detta och samtidigt erhålla ett 

bra resultat, gör det till en väldigt stabil algoritm. Dock bidrar det till tyngre beräk-

ningar som lägger större krav på hårdvaran (Li et al., 2018).  
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Figur 2. SIFT-algoritmens fyra steg – övergripande beskrivning (Lowe, 2004). 

 

2.3.2.3 Semi-Global Matching (SGM) 

Semi-Global Matching (SGM) är en algoritm som är utformad för att kunna skapa ste-

reomodeller utifrån högupplösta bilder och tillämpas därför vid bildmatchningen 

(Hirschmüller, 2008).  Enligt Hirschmüller är algoritmen en av de bästa algoritmerna 

som hanterar denna typ av processer.  

Enligt en artikel i GIM International (2019) kan programmen bruka en annan metod 

i situationer när SGM inte används, för att hitta motsvarande punkter för pixlar i över-

lappande områden. Metoden går då ut på att programmet stegvis letar pixel för pixel 

samt rad för rad (i 2D). Däremot är det tillvägagångssättet inte optimalt då det kan 

resultera i osammanhängande resultat. Vidare står det i artikeln att användningen av 

SGM är att föredra då denna metod letar punkter i 16 olika riktningar (3D) till skillnad 

från rad-till-rad metoden. Tillämpningen av SGM leder till mer enhetliga resultat ef-

tersom dessa viktas tillsammans under processen. Detta bidrar dessutom till mindre 

brus i stereomodellen (GIM International, 2019).  

2.3.3 Filtrering 

Filtrering av punktmoln är mycket användbart. Det tillämpas en hel del inom foto-

grammetrin för att vidare analysera särskilda objekt (Dittrich, Weinmann & Hinz, 

2017). Exempel på detta är omvandlingen från en digital ytmodell till en terrängmo-

dell där byggnader, broar, vegetation och andra tillbehör tas bort för att endast repre-

sentera markytan. 
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Det finns program som tillåter manuell filtrering och de som automatiskt filtrerar 

punktmolnen. Fördelen med automatisk filtrering är att det sparar mycket tid (Wang 

et al., 2019). Oavsett vilket metod som tillämpas skriver Shan och Toth (2018) att 

problematiken med filtrering är att veta vilken yta som ska presenteras och var bryt-

linjerna ska gå. En orsak som kan försvåra bedömningen av faktiskt terräng är om ett 

område har en jämn och kontinuerlig yta. Vidare nämner de att kvaliteten hos ter-

rängmodellerna beror mycket på vegetationen (höjder och täthet). Såvida inte vege-

tationsegenskaperna definieras, med exempelvis höjder, kan filtreringsoperationen ha 

svårt att urskilja på mark och vegetation. Tydliga exempel på dessa situationer är i 

gräs- (gräs/mark) eller skogsområden (trädrötter/terrängformning) (Shan & Toth, 

2018). 

2.3.4 Kvalitetskontroll 

2.3.4.1 Styrande dokument 

Dokument som ställer krav och ger råd för mätningar och osäkerheter är HMK 

(”Handbok i mät- och kartfrågor” av Lantmäteriet) och SIS-TS (”teknisk specifikation” 

av Swedish Standards Institut). För kommuners behov används mest HMK som är en 

blandning av råd och krav, medan SIS-TS lägger mer fokus på krav och används inom 

bygg- och anläggningsbranschen. 

HMK – Flygfotografering 2017 är en handbok som berör genomförandet, bearbetning 

och produkter framtagna med flygfotografering. HMK – Geodatakvalitet (2017) är 

istället en handbok som berör kontroll, genomförande och kvaliteter av geodata. I den 

handbok delas kontrolldata upp (det data som produkten kontrolleras mot) i interna 

och externa kontrolldata. Där interna kontrolldata syftar på att kontrollen görs i den 

befintliga data som finns i till exempel programvaran, medan externa kontrolldata är 

annan jämförelsedata som till exempel bilder (visuell kontroll), annan datatyp eller 

fältmätningar (HMK – Geodatakvalitet, 2017). 

SIS-TS 21144:2016 innehåller bland annat kvaliteter och kontroller av terrängmo-

deller (benämns ”markmodell”). Kvaliteten i terrängmodeller bedömds enligt ”maxi-

mal medelavvikelse i höjd” i avseende på modellens användningsområden (SIS-TS 

21144:2016 tabell 6) och markslag (SIS-TS 21144:2016 tabell 7).  

I kontrast till SIS-TS 21144:2016 som kontrollerar ”maximal medelavvikelse i höjd” 

går HMK – Flygfotografering 2017 ett steg ytterligare. Där kontrolleras lägesosäker-

heten i plan respektive höjd genom att ett RMS-värde (Root mean square – kvadratiskt 

medelfel) beräknas som ett mått på lägesosäkerheten. I beräkningen av RMS ingår 

både medelavvikelsen och standardosäkerheten. 
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2.3.4.2 Kontrollberäkningar 

En vanlig metod som används för kontroll av en digital terrängmodell är att vid data-

insamlingen även terrestert mäta in kontrollpunkter på marken, s.k. kontrollprofiler. 

Varje enskild kontrollprofil består av punkter mätta på samma underlag, marktyp, 

som t.ex. asfalt, grus och gräs. Dessa mätningar beräknas sedan med motsvarande 

punkter i den färdiga modellen för att kontrollera lägesosäkerheten i terrängmo-

dellen. Kontrollberäkningar för enskilda profiler och marktyp enligt SIS-TS 

21144:2016 presenteras nedan. 

Först bestäms vilken kontrollnivå som ska genomföras. Kontrollnivå 1 är en mindre 

kontroll som genomförs med provningsutförande A (enklare kontroll). Kontrollnivå 

2 är mer noggrann kontroll som omfattas av provningsutförande B (mer omfattande 

kontroll) och kompletteras med provningsutförande C (kontroll av ett särskilt område 

i modellen) (SIS-TS 21144:2016 kap. 10.2). Antalet kontrollprofiler för respektive 

utförande beräknas enligt Ekvation 1 och 2 nedan, där 𝑁 är antalet marktyper och 𝐴 

är arean i hektar som avrundas uppåt: 

 Utförande A: 3𝑁 + √𝐴  (1) 

 Utförande B: 5𝑁 + √𝐴  (2) 

I SIS-TS 21144:2016 kap. 10.6.2 finns det även riktlinjer för genomförandet av kon-

trollprofiler: antalet kontrollpunkter (≥ 20 st), avstånd mellan kontrollpunkter (≤

3 m), kontrollprofilens totala längd (≥ 20 m) etc. 

När terrängmodellen är framställd och antalet kontrollprofiler har mätts enligt utsett 

provningsutförande, beräknas modellens höjdskillnad (𝐴ℎ). Denna är i förhållande 

till verkligheten och beräknas enligt Ekvation 3 (SIS-TS 21144:2016 kap. 10.8):  

  𝐴ℎ = 𝑇ℎ − 𝐾ℎ  (3) 

Där 𝑇ℎ motsvarar terrängmodellens höjd och 𝐾ℎ kontrollpunktens höjd. Om 𝐴ℎ är 

positivt ligger modellens punkt ovanför motsvarande mätt kontrollpunkt och om 𝐴ℎ 

är negativ ligger den under. Dessa beräkningar sker automatiskt i vissa programvaror 

(Trimble, 2018).  

Efter att höjdskillnader tagits fram beräknas varje enskild kontrollprofils medelavvi-

kelse (𝐴ℎ𝑚) samt standardavvikelse (𝑆𝑝) enligt Ekvation 4 och 5 nedan, där 𝐴ℎ𝑖  är 

höjdavvikelsen i varje punkt och 𝑛 är antalet punkter. 

  𝐴ℎ𝑚 =
∑ 𝐴ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  (4) 

  𝑆𝑝 = √
∑ (𝐴ℎ𝑖 – 𝐴ℎ𝑚)2𝑛

𝑖=1

𝑛 – 1
  (5) 
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Därefter beräknas medelavvikelsen (𝑀𝑎𝑝𝑡) och standardavvikelsen (𝑆𝑝𝑡) för respek-

tive marktyp i modellen, enligt Ekvation 6 och 7. Dessa är samma ekvationer som 

Ekvation 4 och 5 fast med andra benämningar eftersom Ekvation 6 och 7 slår samman 

flera kontrollprofilers höjdavvikelser samt punktantal.   

  𝑀𝑎𝑝𝑡 =
∑ 𝐴ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  (6) 

  𝑆𝑝𝑡 = √
∑ (𝐴ℎ𝑖 – 𝑀𝑎𝑝𝑡)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
  (7) 

 

Där slutar beräkningarna enligt SIS-TS 21144:2016 men kan fortsättas enligt HMK – 

Flygfotografering 2017. Formeln för RMS i höjd kan skrivas på två sätt: ett enklare 

(se Ekv. 8) (HMK – Flygfotografering 2017, s. 54) och ett mer ingående (se Ekv. 9) 

(Reshetyuk & Mårtensson, 2016). Båda ger samma resultat.  

𝑅𝑀𝑆ℎö𝑗𝑑 = √
∑ ∆𝐻𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
   (8) 

𝑅𝑀𝑆𝑖 = √
𝑛 – 1

𝑛
(𝑠𝑖)2 + ∆ℎ𝑖

̅̅ ̅̅̅2
  (9) 

Ekvationerna ovan går att tillämpa för både varje enskild profil och för respektive 

marktyp. I Ekvation 8 är ∆𝐻𝑖 höjdavvikelsen för respektive punkt i samtliga kontroll-

profiler. I Ekvation 9 är ∆ℎ𝑖 ̅̅ ̅̅ ̅ medelavvikelsen i höjd för punkterna i respektive profil 

och 𝑠𝑖  är standardosäkerheten i samtliga profiler.  
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3 Material och metoder 

3.1 Material 

UAS Master och SURE Aerial var de program som denna studie hade för avsikt att 

jämföra. Däremot krävdes användning av fler program för att slutligen skapa terräng-

modeller och erhålla höjdavvikelser. De använda programvarorna listas i Tabell 2. 

Excel användes endast för kontrollberäkningar av modellerna. 

Tabell 2. Använda programvaror i studien. 

 

De olika processerna för respektive program bearbetades på tre olika datorer, i avsikt 

att genomföra metoderna parallellt. UAS Master och TBC utfördes på en bärbar dator 

(2,6 GHz processor, 16 GB RAM) medan SURE Aerial utfördes på en stationär dator 

(3,9 GHz processor, 16 GB RAM). Data från SURE Aerial bearbetades vidare på en 

stationär dator (3,7 GHz processor och 32 GB RAM) på Högskolan i Gävle.  

3.2 Referensdata 

Referensdata som ligger till underlag för studien är flygbilder, stödpunktsmätningar 

samt detaljmätningar. Specifikationer för datainsamlingen presenteras i Tabell 3 

(Yuriy Reshetyuk, beräkningsingenjör, 13 februari 2019). Stödpunkternas osäker-

heter efter georeferering från Norconsults projekt listas i Tabell 4. 

Tabell 3. Specifikationer för mätningar genomförda av Norconsult. 

Utrustning Modell Referenssystem/övrigt 

FLYGNING  WGS84. 1712 bilder 

Drönare Geodrone X4L Flyghöjd: ca 100–120 m 
Överlapp: 80% / 80% 

Kamera Sony RX1RM2 (35 mm) 42 megapixels 

TERRESTER PUNKTMÄT.   

Totalstation Topocon GT 1002 Robotic SWEREF99 18 00. RH2000 

GNSS Topocon HiPer SR GPRS, 
årsmodell 2016 

SWEREF99 18 00, RH2000 
Nätverks-RTK 

 

Programvara Version 

UAS Master 9.1 
SURE Aerial 3.0.1 

Trimble Business Center (TBC) 5.0 
Agisoft Photoscan 1.4.2 
Cloud Compare 2.6.2 

Excel 2019  
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Tabell 4. Stödpunkternas punkttyp, koordinater och totala avvikelse i plan och höjd efter Norconsults 
georeferering i Agisoft Photoscan. Referenssystem: SWEREF99 18 00, RH2000. Enhet: meter. 

 

3.3 Studiens förfarande  

Arbetsprocessen för studien presenteras i Figur 3.  

 

Figur 3. Flödesschema över studiens genomförande, från rådata till kontroll. 

Punktnamn Punkttyp Koordinater 
Totala 

avvikelse 

  N E H Total 

1 Flygstöd 6575791,605 156046,230 39,342 0,0096 

6 Flygstöd 6575817,385 156222,727 44,174 0,0217 

24 Flygstöd 6575627,293 156091,853 39,679 0,0053 

horn_lopbana2 Naturlig punkt 6575700,466 156142,490 39,334 0,0244 

bana_rod4 Naturlig punkt 6575669,499 156098,757 39,349 0,0064 
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Att använda UAS Master till en början och sedan fortsätta med TBC är ett rimligt 

tillvägagångssätt. UAS Master är välanpassat för att hantera georeferering och bild-

matchning med flygbilder men har en otydlig filtreringsfunktion. TBC har en enklare 

filtreringsfunktion och kan även skapa TIN-modeller samt visa punktmoln och mo-

deller i 3D-vy. Båda programmen är dessutom kompatibla med varandra eftersom de 

är skapade av Trimble.  

Innan bearbetningen i programvarorna genomfördes kräves det en omfattande en ned-

skärning av de erhållna UAS-bilderna, från 1712 bilder till 564 st. (se Fig. 4). Detta 

gjordes i syfte att tidsmässigt korta ned processen och ansågs enklast att genomföras i 

Agisoft Photoscan. Då programmet enkelt kan identifiera och ta bort oönskade bilder. 

 

Figur 4. De 564 bilderna över Hammarbyhöjdprojektet som denna studie omfattar – flygning 3 
(blått) och flygning 4 (rosa). 
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3.4 UAS Master 

Indata för projektet i UAS Master var de 564 bilderna samt de sex stödpunkterna (se 

Tab. 4). Inställningarna för projektet presenteras i Tabell 5 nedan: 

Tabell 5. Projektinställningar i UAS Master. 

PROJEKTTYP UAS (Area Mapping) 

PROJEKT BASICS  

Coordination system 
(project) 

SWEREF99 18 00 

Applied corrections 
Earth curvature 
Atmospheric refraction 

PROJEKT EDITOR  

Frame Type 564 photos 

Frame Photo importer, 
Input settings 

Create and assign camera from available EXIF data 
Create and assign GNSS/IMU orientations from available 
EXIF data 
Mean terrain height: 40,42 m (stödpunkternas medelhöjd) 

Points Stödpunkterna i Tabell 4 

 

Hjälpmedel för att genomföra processerna var främst en referensmanual (Trimble, 

2018) som fanns i programmet UAS Master samt Youtube-videos från kanalen Trim-

ble Geospatial (u.å.). För vidare frågor kunde Anders Hägglund, support på Trimtec, 

assistera med svar.  

3.4.1 Georeferering 

Efter att området hade avgränsats var georefereringen det nästföljande steget. Den 

bestod av tre underliggande steg och hela georefereringen tog ca tio timmar att ge-

nomföra. Första steget var Tie-Point Extraction som genomfördes med standardinställ-

ningarna. Genom processen skapade programmet konnektionspunkter samtidigt som 

SIFT-funktionen och SfM-algoritmen för grov georeferering tillämpades. Program-

met sökte även efter misstag och slutligen genomfördes blockutjämning.  

Steg två i georefereringen var mätning av stödpunkterna. Metoden för detta var semi-

automatic som innebär att minstakvadratutjämning tillämpades på de mätta punkterna 

allt eftersom mätningarna skedde. Hur väl genomförbar varje mätt punkt var i 

minstakvadratutjämningen identifierades genom att dessa punkter blev omgivna av en 

färgad ram. Ramen var antingen grön, gul eller röd och kunde ändras allt eftersom 

flera punkter blev mätta.  

Sista steget i georefereringen var orienteringen där GNSS-data användes för kalibre-

ring och justering. Denna process innefattade blunder detection, aerotriangulation, ytter-

ligare en blockutjämning och slutligen justerades varje bilds orientering.  
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3.4.2 Bildmatchning 

Sista processen som gjordes i UAS Master var att skapa punktmoln av datamängden. 

Detta gjordes för modelltypen terräng med hög extraheringsnivå och metoden som 

tillämpades var först Feature based matching för att lägga en grund. Därefter tillämpades 

minstakvadratmetoden för att finjustera processen. Processen tog ca tio timmar för 

programmet att genomföra. Produkten av processen blev ett punktmoln med olika 

lager för klassificeringar över hela området. Eftersom filtreringsfunktionen är otydlig 

i UAS Master och punktmolnet inte kunde visas i 3D-vy, exporterades punktmolnet 

med alla lager aktiva till TBC. Detta för att underlätta nästföljande steg i metoden. 

3.4.3 Modellframställning 

Extraheringen av marken i TBC var en enkel process för att sedan skapa en terräng-

modell. Den gick fort och skedde helt automatiskt – utan förinställda inställningar. 

Utifrån det extraherade punktmolnet kunde programmet vidare skapa en TIN-

modell. Eftersom programmet stödjer flera filtyper gick det att importera detaljmät-

ningarna som utgör kontrollprofilerna i denna studie. Dessa importerades i .pxy-for-

mat och därefter kunde höjdavvikelser för samtliga punkter i modellen erhållas.  

3.5 SURE Aerial 

Indata i SURE Aerial var de 564 bilderna samt hela projektfilen (.prj-fil) från UAS 

Master. Projektfilen var nödvändigt eftersom SURE Aerial inte kunde beräkna orien-

teringar på egen hand eller stödja orienteringarna från Agisoft Photoscan. Projektty-

pen i SURE Aerial tilläts vara ”default” som rekommenderas för projekt med UAV 

och 3D-modellering från kort avstånd (nFrames, 2019). Övriga projektinställningar 

tilläts också att vara standard som bland annat innebär att projektet utfördes med hög 

kvalitet (tätare punktmoln).  

De hjälpmedel som fanns för att förstå och genomföra processerna trots enkel layout 

var bland annat forum eller en kunskapsbas, så kallad Knowledgebase som fanns online. 

Den var ibland väldigt ingående om ändå svårtolkad. Den innehöll bland annat in-

formation om varje funktion och inställningar och nämnde vilken indata som kunde 

användas.  

3.5.1 Bildmatchning 

Alla processer i SURE Aerial skedde automatiskt. Förutom projektinställningarna och 

parametrar valdes endast vilka processer programmet skulle genomföra. Processerna 

delades in tre huvudgrupper: Processing, 2.5D Workflow och 3D Workflow. För denna 

studie behövde endast Processing och 3D Workflow tillämpas och genomfördes med de 

förinställda parametrarna. 
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3.5.1.1 Processing 

Under första steget utfördes processerna Analysis och Dense cloud. I analysen tilldelas 

bilderna orienteringsdata, bildpyramider skapades och förvrängningsparametrar ap-

plicerades i bilderna. Programmet bestämde sedan GSD, områdets storlek, lösning 

för färgjustering och de mest lämpliga stereoparen. Därefter beräknades parametrar 

för färgbalansering som sedan användes vid skapandet av ortofoto för att korrigera 

skillnader i ljusstyrka mellan bilderna. Sist i analysen erhölls stereopar med bilder som 

senare korrigerades (nFrames, 2017). 

I andra delen av Processing var Dense Cloud som bestod av tre mindre moment: 

– Korrigering av bilderna i stereoparen. 
– Genomförande av en tät bildmatchning med en variant av SGM-algoritmen, 

kallad tSGM (Wenzel et al., 2013; Rothermel et al., 2012). 
– Slutligen genomfördes en triangulering för att beräkna punkter med tredi-

mensionella koordinater för varje pixel i bilderna som slutligen utgör det täta 
punktmolnet (nFrames, 2017). 

Det tog ca fem timmar att genomföra både Analysis och Dense Cloud med 564 bilder.  

3.5.1.2 3D Workflow 

3D Workflow bestod av två processer, Cloud filter och 3D Mesh. Cloud filter användes för 

att filtrera bort brus och överflödiga punktdata ur det täta punktmolnet (nFrames, 

2017). Genomförandet av detta tog ca fyra timmar. Produkten av processen blev ett 

punktmoln (3D Mesh) som var uppdelat i 390 mindre punkmolnsfiler.  

På grund av bristande funktioner i SURE Aerial behövdes ytterligare programvaror 

användas för att georeferera och skapa en terrängmodell. Dessa blev Cloud Compare, 

Agisoft Photoscan och Geo (programvaror tillgängliga på Högskolan i Gävle). Beslutet 

att använda dem var främst på grund av att TBC endast stödjer UAS-data som är be-

arbetat i Trimbles egna programvaror. De tre programvarorna har dessutom olika 

förmågor att hantera redan behandlat data i olika fil-format.  

3.5.2 Georeferering 

Eftersom SURE Aerial skapade 390 delar av punktmolnet slogs samtliga ihop till ett 

gemensamt, i Cloud Compare, för enklare hantering. Enbart denna process tog två 

timmar för programmet att genomföra.  
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Vidare i programmet georefererades punktmolnet med de fem tidigare nämnda stöd-

punkterna (se Tab. 4), eftersom dessa inte användes i SURE Aerial. Tillvägagångssät-

tet för georefereringen bestod först i att stödpunkternas koordinater lades in i pro-

grammet. Allt eftersom punkterna lades in markerades en punkt i punktmolnet så 

nära den inlagda punkten som möjligt. Cloud Compare kunde därefter beräkna RMS-

värden för varje punkt, baserat på avståndet mellan inlagd punkt och punkt i punkt-

molnet. Programmet beräknade även ett lokalt RMS-värde för hela georefereringen.   

3.5.3 Modellframställning 

För att slutligen erhålla en terrängmodell och höjdavvikelser behövde ytterliga ett 

program användas. Detta för att fortsättning i Cloud Compare krävde tillägg i pro-

grammet som inte var tillgängliga. Därför användes Agisoft Photoscan och Geo.   

Filtreringen av punktmolnet samt skapandet av höjdmodellen genomfördes i Agisoft 

Photoscan. Vid filtreringen av punktmolnet definierades en maxvinkel på 30°, ett 

max avstånd på 0,2 m och en cellstorlek på 50 m. Till skillnad från TBC tog denna 

process ca två timmar. Resultatet av filtreringen blev bland annat att ett lager för mark 

skapades. Därefter skapades en TIN-modell av de extraherade markpunkterna, varpå 

modellen erhöll en upplösning på 3,68 cm/pix.  

Eftersom Agisoft Photoscan inte kunde ta ut höjdskillnader från detaljmätningarna, 

importerades den färdiga modellen till Geo för detta. Vid importen minskades data-

mängden till 1 punkt/dm2 för att göra det möjligt för programmet att bearbeta data-

mängden. Trots minskningen av datamängden tog det ca en timme att ladda upp mo-

dellen. Däremot gick det fort att få ut höjdavvikelserna varpå dessa dokumenterades 

och sammanställdes i Excel. 

3.6 Kontrollberäkningar 

Till följd av erhållna höjdavvikelser från Geo och TBC genomfördes beräkningar i Ex-

cel enligt förfarandet i SIS-TS 21144:2016. Kontrollnivån för denna studie var kon-

trollnivå 1 och därmed beräknades antalet kontrollprofiler enligt provningsutförande 

A (se Ekv. 1). Eftersom studien täcker ett område på ca 30 hektar och det fanns tre 

marktyper resulterade detta i 15 kontrollprofiler.  

I detaljmätningsfilerna fanns det flera olika långa linjer. Därför valdes de linjer som 

bestod av färre än tio kontrollpunkter (undantag gräs) bort som kontrollprofiler. En-

ligt SIS-TS 21144:2016 ska det minst finnas tre kontrollprofiler per marktyp enligt 

provningsutförande A. 



18 

Alla kontrollprofilers höjdavvikelser för samtliga kontrollpunkter sammanställdes i 

Excel. Därefter genomfördes beräkningar för varje enskild profil enligt Ekvation 4, 5 

och 8. För gräs fanns det endast tre kontrollprofiler som kunde erhållas, med sju och 

27 kontrollpunkter. Därmed återstod det totalt 12 kontrollprofiler som resulterade i 

tre för grus och nio för asfalt. Anledningen till att det blev tre kontrollprofiler för grus 

beror på att punktantalet prioriterades. Efter att grov fel identifierats återstod endast 

ett fåtal punkter för vissa profiler som då uteslöts. Därefter genomfördes beräkningar 

för respektive marktyp enligt Ekvation 6 och 7 och vidare Ekvation 8 för lägesosäker-

heten i höjd hos varje. 
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4 Resultat 

4.1 Georeferering 

UAS Master skapade en hel rapport i .pdf-format som sparades lokalt på datorn. 

Denna gav en sammanfattning över genomförda processer och erhållna resultat. I 

denna fanns bland annat information om blockutjämningen (se Tab. 6) och stödpunk-

ternas erhållna osäkerheter (se Tab. 7). 

Tabell 6. Resultat från blockutjämningen, genomförd i UAS Master. 

 

Tabell 7. Stödpunkternas residualer efter georeferering i UAS Master. 

 

I kontrast till UAS Master skapade SURE Aerial endast .tif-bilder som någon form av 

dokumentation för resultaten (se Fig. 5). Till bilderna saknades förklaring för vad de 

olika färgerna och färgtonerna (svartvita) motsvarar för värden.  

Accuracy  

Sigma naught 3.9849 [micron]   
 0.8802 [pixel]   
     
Mean standard deviation of translation X [m] Y [m] Z [m] Total [m] 
 0.0285 0.0264 0.0653 0.0759 
     
Mean standard deviation of rotations Omega 

[deg/1000] 
Phi 
[deg/1000] 

Kappa 
[deg/1000] 

 14.7763 16.0936 4.2480 
     
Men standard deviation of terrain points X [m] Y [m] Z [m] Total [m] 
 0.0181 0.0216 0.0744 0.0796 
     
RMS values for GNSS X [m] Y [m] Z [m] Total [m] 
 0.9421 1.5262 2.9131 3.4210 

ID Fold X [m] Y [m] Z [m] Total [m] 

1 75 0.0080 -0.0097 -0.0009 0.0126 
24 47 0.0036 -0.0107 -0.0008 0.0014 
6 58 0.0090 0.0075 0.0028 0.0120 
bana_rod4 53 -0.0197 0.0015 -0.0073 0.0210 
horn_lopbana2 59 -0.0012 0.0123 0.0078 0.0146 
Maximum  -0.0197 0.0123 0.0078  
Mean  -0.0001 0.0002 0.0003  
Sigma  0.0117 0.0102 0.0055  
RMSE (x,y,z)  0.0105 0.0091 0.0050  

RMSEr 0.0139 SQRT(RMSEx*RMSEx + RMSEy*RMSEy) 

ACCr (at 95 % Confidence Level) 0.0241 RMSEr * 1.7308 

ACCz (at 95 % Confidence Level) 0.0097 RMSEz * 1.9600 



20 

 

Figur 5. Dokumenterade bilder från SURE Aerial. Bilden till vänster, i färgskala, presenterar höjder 
i färgskala. Bilden till höger, i gråskala, representerar standardavvikelsen för varje pixel (nFrames, 
2017). 

I Tabell 8 nedan presenteras georefereringarnas RMS-värden för varje stödpunkt samt 

totala RMS för respektive georeferering. Dessa jämförs med Norconsults resultat för 

samtliga punkter och ett beräknat RMS-värde, förutsatt att deras modell endast erhål-

lit dessa fem punkter. Beräkningen för detta skedde enligt Ekvation 8.  

Tabell 8. Stödpunkternas lägesosäkerheter från georefereringen i UAS Master och Cloud Compare. 
Jämförs med Norconsults resultat. Enhet: meter. 

 

4.2 Punktmoln 

De filtrerade punktmolnen i UAS Master (TBC) och SURE Aerial (Agisoft Photoscan) 

jämfördes visuellt i Cloud Compare (se Fig. 6). Där den främsta skillnaden mellan 

samtliga är att det finns fler punkter som klassificeras som mark i Agisoft Photoscan 

än i TBC. En annan tydlig skillnad är att i TBC finns det två hustak blev kvar men i 

övrigt var resten av alla hustak i programmen borttagna.  

 1 6 24 bana_rod4 horn_lopbana2 
Total 
RMS 

UAS Master 0,0126 0,0120 0,0014 0,0210 0,0146 0,0138 

Cloud 
Compare 

0,0135 0,0170 0,0320 0,0330 0,0050 0,0228 

Norconsult 0,0096 0,0217 0,0053 0,0244 0,0064 0,0157 
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Figur 6. Visuell presentation i Cloud Compare: vitt punktmoln är filtrerat i TBC och rött punktmoln 
är filtrerat i Agisoft Photoscan. Den gröna cirkeln omger kvarvarande hustak.  

 

Brus i båda punktmolnen fanns. Punktmolnet från UAS Master hade särskilt mycket 

brus i just det området vid hustaken och en del vid marken (särskilt vid gräs- och 

grusområden). Agisoft Photoscan hade däremot en större mängd brus nära marken, 

exempelvis fanns det fortfarande kvar punktmoln från bilar.  

4.3 Höjdmodell 

Beräkningarna från kontrollen av höjdmodellen presenteras i Tabell 9 och 10 nedan. 

Samtliga presenteras enligt exempel i SIS-TS 21144:2013 Bilaga E med tillägg för 

RMS-värden. I Tabell 11 jämförs resultaten med Assefha och Sandells studie samt 

Mårtensson och Reshetyuks studie. 
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Tabell 9. Enskilda profilernas resultat. Där 𝐴ℎ𝑚 är medelavvikelsen, 𝑆𝑝 är standardavvikelsen och 𝑅𝑀𝑆𝑖 är lägesosäkerheten i höjd för varje enskild profil. Enhet: meter. 

Profil-ID Marktyp 
Antal 

kontroll-
punkter 

Max avv. i höjd 
– värde 

Max avv. i höjd 
+ värde 𝑨𝒉𝒎 𝑺𝒑 𝑹𝑴𝑺𝒊 

Summa profil-
längd 

  U.. S… 
UAS 

Master 
SURE 
Aerial  

UAS 
Master 

SURE 
Aerial  

UAS 
Master 

SURE 
Aerial  

UAS 
Master 

SURE 
Aerial  

UAS 
Master 

SURE 
Aerial  

UAS 
Master 

SURE 
Aerial  

A Gräs 26 25 -0,035 -0,035 0,102 0,102 0,048 0,038 0,04 0,04 0,060 0,052 288,522 285,189 
B Gräs 7 7 -0,036 -0,036 -0,016 -0,016 -0,026 -0,037 0,01 0,01 0,028 0,034 64,917 64,917 
C Gräs 7 7 -0,029 -0,029 0,005 0,005 -0,136 -0,023 0,01 0,01 0,018 0,026 287,053 287,053 
D Grus 20 30 -0,139 -0,094 0,103 0,167 0,018 -0,017 0,05 0,05 0,052 0,053 41,409 62,753 
E Grus 17 24 -0,049 -0,044 0,069 0,057 0,008 -0,010 0,03 0,02 0,030 0,024 46,324 51,359 
F Grus 17 17 -0,020 -0,052 0,059 0,047 0,005 -0,025 0,02 0,02 0,022 0,034 51,693 49,975 
G Asfalt 28 30 -0,051 -0,052 0,060 0,052 -0,015 -0,018 0,03 0,03 0,033 0,032 107,004 107,700 
H Asfalt 10 9 -0,043 -0,033 0,098 0,062 0,031 0,000 0,04 0,04 0,051 0,034 48,375 48,357 
I Asfalt 30 32 -0,046 -0,073 0,094 0,077 0,002 -0,020 0,04 0,03 0,036 0,034 177,508 210,380 
J Asfalt 13 14 -0,026 -0,045 0,066 0,043 0,015 -0,001 0,03 0,02 0,031 0,022 56,420 56,420 
K Asfalt 22 23 -0,066 -0,024 0,076 0,049 0,015 0,010 0,05 0,02 0,051 0,022 17,842 24,261 
L Asfalt 19 18 -0,083 -0,081 0,043 0,014 -0,018 -0,045 0,03 0,03 0,036 0,052 45,801 45,788 
M Asfalt 18 20 -0,071 -0,135 0,043 0,014 -0,015 -0,053 0,03 0,04 0,032 0,064 45,803 45,797 
N Asfalt 13 12 -0,034 -0,063 0,071 -0,007 0,010 -0,040 0,03 0,02 0,037 0,043 56,975 53,975 
O Asfalt 10 11 -0,005 -0,010 0,091 0,051 0,010 0,017 0,04 0,02 0,037 0,024 56,975 64,082 
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Tabell 10. Marktypernas resultat efter kontrollberäkningar. Där 𝑀𝐴𝑃𝑡  är medelavvikelsen, 𝑆𝑝𝑡 är 

standardavvikelsen och 𝑅𝑀𝑆𝑡 är lägesosäkerheten i höjd för varje marktyp. Avvikelser och summa 
profillängd är i enheten meter. 

 
Antal 
profil

-er 

Antal 
kon.-
punk. 

Max avv. 
i höjd 
– värde 

Max avv. 
i höjd 

+ värde 
𝑴𝒂𝒑𝒕 𝑺𝒑𝒕 𝑹𝑴𝑺𝒕 

Summa 
profil-
längd 

UAS Master  

Asfalt 9 163 -0,083 0,098 0,002 0,04 0,039 612,703 
Grus 3 54 -0,139 0,103 0,011 0,04 0,038 139,426 
Gräs 3 40 -0,036 0,102 0,024 0,04 0,050 640,294 

SURE Aerial  

Asfalt 9 169 -0,135 0,077 -0,019 0,03 0,039 656,760 
Grus 3 71 -0,094 0,167 -0,016 0,04 0,041 164,087 
Gräs 3 39 -0,056 0,092 0,014 0,04 0,046 638,159 

 

Tabell 11. Jämförelse mellan marktypernas lägesosäkerheter i höjd i denna med tidigare likande 
studier (Assefha & Sandell, 2018; Mårtensson & Resheyuk, 2016). Enhet: meter. 

 

 

 Denna studie Assefha & Sandell 
Mårtensson & 

Reshetyuk 

 
UAS 

Master 
SURE 
Aerial 

UAS 
Master 

Pix4D 
Agisoft 

Photoscan 
Rapid 

Terrain 
Asfalt 0,039 0,039 0,020 0,021 0,015 0,025 
Grus 0,038 0,041 0,036 0,029 0,028 0,025 
Gräs 0,050 0,046 0,043 0,041 0,040 0,034 
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5 Diskussion 

5.1 Resultat 

Resultaten från georefereringen i kontrast till Norconsults beräknade totala RMS blev 

bättre i UAS Master och sämre i SURE Aerial. För att jämförelser mellan SURE Aerial 

och UAS Master skulle vara genomförbart behövde punktmolnet från SURE Aerial 

georefereras med samma stödpunkter. Detta gjordes i Cloud Compare eftersom nå-

gon georeferering inte skedde i något tidigare skede. Bidragande faktorer till geore-

fereringens resultat kan bero på att processen skedde efter att punktmolnet skapats 

samt att den utfördes genom att markera den närmsta punkten punktmolnet, istället 

för direkt i bilderna. 

En annan styrka som UAS Master hade i jämförelse med SURE Aerial var gällande 

dokumentationen av processer och resultat. Efter att UAS Master genomfört hela 

georefereringen skapade programmet en PDF innehållande kameraegenskaper, in-

data, inställningar och resultat. Detta presenterades i flertal tabeller och figurer. Efter 

bildmatchningen skapades dessutom en textfil med ytterligare information gällande 

den processen och dess resultat. I kontrast till detta skapade SURE Aerial flertalet .tif-

bilder i färgskala (höjder) och gråskala (standardavvikelse) som dokumentation 

(nFrames, 2017). Informationen om vad bilderna representerade erhölls från kun-

skapsbasen online. I övrigt saknades färgskala eller liknande till bilderna som indike-

rade några höjder eller avvikelser, vilket gjorde bilderna omöjliga att tolka. Dessutom 

skapade SURE Aerial 390 mindre separata punkmolnsfiler i kontrast till UAS Master 

som skapade en fil. 

Filtreringen av punktmolnen skedde i TBC respektive Agisoft Photoscan som resulte-

rade i olika mängder markpunkter. TBC klassade en mindre mängd punkter till mark 

och Agisoft Photoscan en större del. Här är det tydliga exempel på klassificeringens 

svårigheter som Shan och Toth (2018) skriver om. Markpunkterna i Agisoft Photoscan 

täcker ett större område i jämförelse med TBC. I filtreringen finns delar av bilar med 

och eventuellt även buskar, träd och rötter som är svåra att definiera i skogsområdena 

(uppe till vänster och till höger i Fig. 6). En åtgärd som skulle kunna leda till bättre 

klassificering är att genomföra klassificeringen i Agisoft Photoscan med ett kortare 

avstånd. Kanske det skulle resultera i att punktmolnet mer liknar det från TBC och 

att ett avstånd på 0,2 m därmed kan ha fått med låg vegetation och dylikt. 

Faktum kvarstår dock att TBC inte filtrerade bort de två hustaken, inte ens vid ett 

försök av en andra filtrering. En fördel med programmet är dock att punkter manuellt 

kan tas bort. Eftersom både skog och en del av marken filtrerades bort av TBC inom 

stora delar av skogsområdet är det möjligt att terrängmodellen är felaktig inom dessa 

områden. Däremot tillåter programmet att ta bort brytlinjer, exempelvis om dessa 

går över orimliga områden såsom dessa tomma ytor eller i kanterna av modellen.  
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Kontrollberäkningarna av modellerna för enskilda profiler ledde till att medelavvikel-

sen för modellen från UAS Master/TBC blev jämnare för grus och asfalt än för SURE 

Aerial/Agisoft Photoscan, där de var väldigt varierande. Vid beräkning av medelvär-

det kan positiva och negativa tal ta ut varandra och därmed få ett lägre värde. Detta 

kan vara situationen för beräkningen av medelavvikelsen för enskilda profiler i UAS 

Master. Medan för SURE Aerial var större delen av avvikelserna negativa som kan 

tyda att det finns ett systematiskt fel i processen. 

Bedömt av resultaten för medelavvikelsen hos marktyperna är de lägre i UAS Master 

för asfalt och grus, jämfört med SURE Aerial. Detta kan vara till följd av samma an-

ledning som för medelavvikelsen hos enskilda profiler. Det vill säga att höjdavvikel-

serna i UAS Master kan ha tagit ut varandra men inte i SURE Aerial eftersom de var 

övervägande negativa. Det kan även betyda att Agisoft Photoscan filtrerade bort gräs 

bättre än TBC. Eftersom övervägande höjdavvikelser från SURE Aerial var negativa 

indikerar detta på att modellen ligger något under markplanet. 

Standardavvikelsen för enskilda kontrollprofiler i programmen blev ganska lika och 

ligger mellan 0,01 och 0,05 m. Detta resulterade i 0,04 m i standardavvikelse för alla 

marktyperna från programvarorna, med undantag för asfalt från SURE Aerial med 

0,03 m. Det tyder på att spridningen av höjdavvikelserna var ungefär lika stora för 

respektive marktyp och program. 

Enskilda profilers lägesosäkerheter i höjd varierade mellan program även om de blev 

granska lika. Av totalt 15 kontrollprofiler fick UAS Master sju kontrollprofiler som 

var lägre, varav 2 av 3 för gräs och grus. SURE Aerial fick istället sex kontrollprofiler 

som var lägre för asfalt, mot UAS Masters tre. Sammanställningen av marktypernas 

resultat (se Tab. 10) blev att UAS Master fick lägre osäkerhet för grus (–3 mm) men 

högre osäkerhet för gräs (+4 mm). Osäkerheten för asfalt blev likadan i båda pro-

grammen, 0,039 m. Det är rimligt att gräs är den marktyp som fick högst lägesosä-

kerhet eftersom det är levande och lätt påverkas av yttre krafter, såsom väder och 

nedtrampning. Dessa kontrollprofiler utgjordes av gräs på en fotbollsplan, varpå det 

hade regnat mycket mellan flygningstillfällena och inmätningarna. 

Om marktypernas resultat jämförs med kraven i SIS-TS 21144:2016 och HMK – Flyg-

fotografering 2017, ser man att ingen av marktyperna, i någon av programmen, upp-

fyller kraven från SIS-TS 21144:2016. I det avseendet där den maximala avvikelsen 

inte får överstiga 0,02 m. Däremot uppfyller båda programmens de ställda kraven i 

HMK – Flygfotografering 2017 gällande lägesosäkerheten i höjd. Enligt handboken 

får den maximalt vara 0,07 m och den högsta ligger på 0,05 m (UAS Master – gräs). 

Med dessa resultat kan samtliga modeller eventuellt användas för kommunala ända-

mål.  



 

26 

De lägesosäkerheter som erhölls i denna studie var generellt högre i jämförelse med 

Assefha och Sandells studie 2018 och Mårtensson och Reshetyuks 2016. Där alla deras 

lägesosäkerheter är 0,01–0,02 m lägre. 

5.2 Felkällor  

Det finns ett flertal faktorer som påverkar lägesosäkerheterna i denna studie. Till att 

börja med skedde de terrestra inmätningarna ett par veckor efter flygfotograferingen. 

Det innebär att förändringar i miljöer kan ha uppstått. För det andra är kontrollpro-

filerna i denna studie utvalda utifrån detaljmätningar. Dessa kan ha varit inmätta med 

GNSS Nätverks-RTK som i sig bidrar till sämre osäkerhet. Eftersom kontrollprofi-

lerna är uttagna från detaljmätningar av t.ex. kanter på gångbanor, asfaltskanter och 

trottoarkanter, kan det ha varit svårt för programmen att tydligt identifiera marken 

om det funnits vegetations- eller höjdskillnader i området. Det i sig kan orsaka stora 

avvikelser vid kontrollen. Om kontrollprofilerna mätts på öppna ytor, närmare inpå 

flygningstillfällena och om detaljer blivit mätta med totalstation, hade lägesosäkerhet-

erna eventuellt kunnat förbättras. Det är därför förståeligt att Norconsult komplette-

rade terrängmodellen med terrestra laserskanningar. 

För att försöka leverera enligt SIS-TS 21144:2016 krav på kontrollprofilerna var det 

antalet punkter i respektive profil som prioriterades att använda. Eftersom det är de-

taljmätningar det handlar om är inmätningar genomförda efter behov och därav det 

låga punktantalet för vissa kontrollprofiler. I samtliga mätfiler från Norconsult fanns 

det totalt tre kontrollprofiler för gräs, varpå dessa var tvungna att användas trots det 

låga punktantalet på det långa avståndet. De få kontrollprofilerna för grus beror på 

punktantal och grova fel. Trots detta uppfylldes kravet i SIS-TS 21144:2016 gällande 

minst tre kontrollprofiler per marktyp. Men kanske hade bättre värden och fler kon-

trollprofiler kunnat erhållas om dessa genomförts enligt SIS-TS 21144:2016. 

5.3 Programutvärdering 

Även om flera programvaror användes än som ursprungligen var planerat, var det i 

UAS Master och SURE Aerial som punktmolnen skapades. Exporteringen av data till 

och från programvaror har förhoppningsvis inte haft någon större påverkan av resul-

taten. Användningen av alla ytterligare programvaror var nödvändiga för att slutföra 

studien. 

Den mest effektiva och enklaste metoden av de två olika tillvägagångssätten i denna 

studie var UAS Master/TBC. Däremot var den mer tidskrävande (totalt ca 20 tim-

mar). Den långa processtiden kan grundas i att allt genomfördes på en mindre och 

medelmåttig laptop medan den andra metoden genomfördes på bättre utrustade da-

torer.  
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Layouten i UAS Master var välstrukturerad och listad i kronologiskt utförande. I pro-

grammet fanns det en tydligt skriven manual (Trimble, 2018) för information om 

programmets olika processer och det fanns även en del hjälp att hämta från internet. 

De gångerna manualen eller internet inte kunde bistå, var Anders Hägglund (support 

på Trimtec) till hjälp. Särskilt gällande förfarandet i TBC för till exempel inmatning 

av kontrollprofilerna. Den typ av rådata som UAS Master behövde var egentligen 

endast flygbilder och stödpunkter. Programmet kunde på egen hand räkna ut orien-

teringarna. I TBC kunde filtreringen och modelleringen genomföras genom två 

knapptryck, varpå kontrollprofilerna sedan lades in för att erhålla höjdavvikelserna.  

SURE Aerial hade en enkel layout där programmets tre huvudgrupper (och under-

grupper) av processer var listade och endast behövs bockas i för val av genomförande. 

Det hjälpmedel som fanns till hjälp här var kunskapsbasen och forum online. Kun-

skapsbasen som tillhandahölls av nFrames var svårtolkad eftersom den kunde vara väl-

digt ingående och skriven på ett särskilt sätt.  

Metoden för framställning av en digital terrängmodell från SURE Aerial krävde tre 

ytterligare program efter bildmatchningen för att få fram modell och höjdavvikelser. 

Det faktum att programmet varken georefererade eller skapade ett enhetligt punkt-

moln gjorde processen mer invecklad än planerad. Den dokumenterade tidsåtgången 

för denna metod var 14 timmar. Det är då exklusive tiden för importen av data till 

programmen som kunde ta lång tid ibland. Förfarandet var alltså varken optimal eller 

effektiv. Projektinställningarna var färre i SURE Aerial (jmf. UAS Master) men var 

känsligare angående orienteringsdata. Programmet klarade inte av att beräkna det 

själv och kunde inte stödja orienteringsdata från Agisoft Photoscan. Därför användes 

projektfilen från UAS Master, vilket i sig orsakade att programmen inte kunde utföras 

parallellt.  

Ingen av metoderna var särskilt snabba. UAS Master och TBC hade säkerligen kunnat 

genomföras fortare på en bättre utrustad dator. Processen i SURE Aerial tog endast 

fyra timmar och är nog ett program som kan tänkas användas för framställning av 

ytmodeller eller ortofoton. Men för modeller som önskas bearbetas vidare, bör nog 

ett annat val av programvara väljas för en effektivare process.  
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6 Slutsatser 

Slutsatserna som kan dras från denna studie är följande: 

• Trots de olika metoderna kunde programmen leverera snarlika lägesosäker-

heter i höjd i skapade terrängmodeller. Modellerna uppfyllde endast kraven i 

HMK – Flygfotografering 2017. 

• Med UAS Master hade man som användare mer förståelse och kontroll över 

processerna. Det är ett program som genom fotogrammetriska metoder, både 

manuella och automatiska, skapade ett punktmoln. Men för att faktiskt skapa 

en terrängmodell i 3D behövdes ett annat program användas.  

• SURE Aerial verkar vara ett program som endast är avsett för att skapa ytmo-

deller och ortofoton. Därför krävdes flera program för att skapa en terräng-

modell av data från SURE Aerial. Processerna i programmet skedde helt auto-

matiskt med möjlighet att ändra parametrar.  

• Som ny användare fanns mer hjälpmedel att nyttja för att genomföra och förstå 

processer i UAS Master, än för SURE Aerial. Även om förfarandet i SURE 

Aerial kan tyckas enklare är förståelsen bakom processerna liten. Förståelsen 

är däremot högre för UAS Master tack vare manualen och Youtube-klippen. 

• Det var stora kontraster mellan programvarorna med avseende på presentat-

ion och dokumentation. UAS Master levererade mer noggranna och ingående 

dokumentationer för processerna, medan SURE Aerial lagrade data och pre-

senterade resultat på ett bristfälligt sätt. 
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