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Sammanfattning  

En karta är en färskvara som är i ständigt behov av ajourhållning. Ajourhållning 

görs normalt med traditionella metoder: fotogrammetriska och/eller geodetiska. 

Men i och med att utvecklingen går framåt har intresset för en ny metod, UAS 

(Unmanned Aerial Systems), ökat. UAS är en relativt ny fotogrammetrisk metod 

där obemannade flygfarkoster används. Detta examensarbete har utvärderat vilken 

osäkerhet vanligt förekommande detaljer i en karta kan få i framställda 

”produkter” som genererats med hjälp av UAS-bilder som georefererats med 

naturliga stödpunkter. Produkterna som framställdes var en digital ytmodell och 

ett ortofoto och togs fram i datorprogrammet Agisoft Photoscan. Bilderna som 

bearbetades i denna studie erhölls från Swecos UAS-flygning och var tagna över 

deponiområdet Fågelmyra i Ornäs, Dalarnas län. I den digitala ytmodellen och i 

ortofotot mättes detaljer in för att sedan kontrolleras mot kontrollpunkter inmätta 

med nätverks-RTK (Real-Time Kinematic).  

 

Studien visade att detaljer inmätta i den digitala ytmodellen och ortofotot 

resulterade i en osäkerhet på 0,28 m respektive 0,08 m i plan. Varför 

osäkerheterna skiljer sig mellan den digitala ytmodellen och ortofotot kan ha att 

göra med att det är svårt att identifiera objekt i den digitala ytmodellen. Utifrån 

denna studie kan det konstateras att UAS och georeferering med naturliga 

stödpunkter lämpar sig för kartering av mindre områden. Dessutom kan det 

konstateras att UAS är effektiv och relativt enkel teknik. 
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Abstract 

A map is in constant need of being updated. Map updating is normally performed 

with traditional methods such as photogrammetric and/or geodetic. But by 

technical development the interest in new methods has increased, like in UAS 

(Unmanned Aerial Systems). UAS is a relatively new photogrammetric method 

using unmanned aerial vehicles (UAV). The purpose of this study is to evaluate 

what uncertainty common details in a map can get in “products” generated from 

UAS images georeferenced with natural ground control points. The products that 

were generated was a digital surface model and an orthophoto and was produced 

in the software Agisoft Photoscan. The images that were processed in this study 

were obtained from Sweco’s UAS flight and taken over landfill area Fågelmyra in 

Ornäs, Dalarna county. In the digital surface model and the orthophoto details 

were measured and controlled against check points surveyed with Network RTK 

(Real-Time Kinematic).  

 

The study has shown that the surveyed details in the digital surface model and 

ortohophoto resulted in a planimetric uncertainty of 0.28 m and 0.08 m, 

respectively. The reason for why the uncertainties for the digital surface model 

and orthophoto are different may be that it is difficult to identify objects in the 

digital surface model. Based on this study it can be concluded that UAS and 

georeferencing with natural ground control points is suitable for mapping of 

smaller areas. In addition, it can be concluded that UAS is efficient and relatively 

easy technique. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är viktigt att ha väl uppdaterade kartor; vid exempelvis projektering, 

navigering eller för exploateringsområden krävs att den aktuella kartan används, 

d.v.s. att den är ajourhållen. Ajourhållningen görs normalt antingen geodetiskt 

eller fotogrammetriskt: geodetiskt med GNSS (Global Navigation Satellite 

System) och/eller totalstation, fotogrammetriskt med traditionell fotogrammetri 

eller laserskanning från marken eller luften. Kommunala myndigheter använder 

ofta geodetiska mätningsmetoder medan statliga använder sig av traditionell 

fotogrammetri. Dessa är klassiska metoder för ajourhållning men är de de 

effektivaste metoderna?  

 

Enligt Samkov och Silkov (2012) ligger de största kraven vid datainsamling idag 

på produktivitet, kostnad och effektivitet. Detta leder till att ökade krav ställs på 

de jobb som ska utföras av mätningsingenjörer. Finns det då idag någon metod 

som är mer effektiv och billigare och kan ersätta de traditionella metoderna? Ja, 

obemannade flygfarkoster, UAV (Unmanned Aerial Vehicle) kan det. UAV är en 

relativt ny fotogrammetrisk teknik, som avser små farkoster som flyger utan pilot 

ombord (Eisenbeiss, 2004). Med denna metod står ”piloten” på marken och styr 

och övervakar farkosten med hjälp av en fjärrkontroll. Med en kamera ombord 

kan farkosten dokumentera markytan och miljön från ett perspektiv som liknar 

vanlig fotogrammetri fastän från lägre höjd (Everaerts, 2008). Hela systemet där 

UAV, kamera, styrutrustning, kommunikationssystem och programvaror ingår 

kallas UAS (unmanned aerial system) (Finn & Wright, 2012). Då ingen avancerad 

flygning och pilot ombord krävs kan detta ses som kostnadseffektivt, vilket har 

skapat intresse och efterfrågan i många branscher. Enligt Juel, Ejrnæs, Fredshavn 

och Groom (2013) är UAS ett bra alternativ då metoden både är effektivare och 

billigare än de traditionella metoderna som vanligtvis används. UAS är en 

värdefull informationskälla vid bl.a. dokumentering, 3D-modellering och 

kartering (Remondino, Barazzetti, Nex, Scaioni & Sarazzi, 2011). Remondino et 

al. (2011) anser att de största fördelarna med UAS är att geografisk information 
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kan levereras väldigt snabbt med god upplösning och kan användas vid kritiska 

situationer. UAS kan dokumentera markytan från låg flyghöjd och efter 

bearbetning av data kan 3D-modeller, ortofoton och terrängmodeller skapas 

(Manyoky, Theiler, Steudler & Eisenbeiss, 2011). Enligt Remondino et al. (2011) 

och Everaerts (2008) framställdes och utvecklades UAS till en början för militärt 

syfte. Nu används obemannade flygplan inom det militära då exempelvis 

farkosten kan träffas av flygande föremål i strid. Remondino et al. (2011) 

beskriver också att UAS numera lämpar sig för betydligt fler 

användningsområden, bl.a. till trafikövervakning, kulturarvsdokumentering och 

arkeologi, skogs- och jordbruksmätningar, miljökartläggning och 3D-modellering. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera vilken osäkerhet som vanligt 

förekommande detaljer i en karta kan få i ”produkter” (digital ytmodell och 

ortofoto) som framställts från UAS-bilder som georefererats med naturliga 

stödpunkter. Endast osäkerhet i plan utvärderas.  

1.3 Tidigare studier 

Garcia-Ruiz, Sankaran, Maja, Lee, Rasmussen och Ehsani (2012) studerar hur ett 

UAS kan upptäcka sjukdomar hos träd. I studien beskriver författarna att 

användning av UAS vid undersökning av träd ger bättre klassificering än den 

vanliga fotogrammetriska metoden. UAS har en säkerhet på 67–85% av korrekt 

upptäckta sjuka träd och den vanliga fotogrammetriska metoden ligger på 61–

74%. Felaktigt klassificerade träd som egentligen var friska låg på 7–32% med 

UAS och på 28–45% med fotogrammetrisk metod (Garcia-Ruiz et al., 2012). 

Enligt Juel et al. (2013) kan vissa områden i naturen vara generellt svåra att 

dokumentera som t.ex. erosions-, översvämnings- och sprickbildningsområden.  

Här lämpar sig UAS då dokumentering sker från luften och är ett billigare 

alternativ än de traditionella mätningsmetoderna. Juel et al. (2013) tar också upp i 

sin studie vad fjärranalys från satelliter kan bidra med för denna typ av 

dokumentering men tyvärr har fjärranalys svårt att identifiera och avgöra olika 
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naturtyper och andra detaljerade miljöer då de bilder som satelliterna ger har 

sämre upplösning. I en studie av Manyoky, Theiler, Steudler och Eisenbeiss 

(2011) jämförs mätningsmetoderna totalstation/GNSS och UAS vid en 

förrättning. Osäkerheten för UAS-mätningen över området resulterade i 23 mm i 

plan och 38 mm i höjd, och enligt deras studie påverkar mest kameran och 

bildkvalitén osäkerheten för en UAS-mätning. Douterloigne, Gautama och Philips 

(2010) jämför en 3D-modell genererad av UAS-bilder med en 3D-modell 

framställd baserat på geodetiska mätningar. Deras UAS hade en GPS-mottagare 

monterad på UAV och fick då alla bilder koordinatbestämda utifrån kamerans 

position. De använde sig av 15 kontrollpunkter för att kontrollera osäkerheten i 

studien. Douterloigne et al. (2010) jämförde även om stödpunkter på marken 

kunde förbättra osäkerheten. Av deras studie visade det sig att en osäkerhet 

mellan 0,10 och 0,20 m var möjligt att uppnå när fler än 6 stödpunkter användes. 

När inga stödpunkter användes för att genera en 3D-modell uppnåddes en 

osäkerhet på 5 m (Douterloigne et al., 2010). I en studie av Küng, Strecha, 

Beyeler, Zufferey, Floreano, Fua och Gervaix (2011) presenteras en metod för 

kartläggning med hjälp av bilder tagna med en UAS. De analyserar flera 

uppsättningar av data och kommer fram till att osäkerheten ligger mellan 0,02 och 

0,2 m beroende på vad bilderna har för upplösning. De konstaterar även att 

osäkerheten i en ortomosaik kan variera då vissa områden i mosaiken kan vara 

felstrukturerade samt att vissa områden kan innehålla oregelbundenheter i 

närheten av byggnader m.m.  
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2 Metod 

2.1 Material  

Material som användes i studien var: 

- Bilder från Sweco tagna med oktokopter utrustad med kameramodell Sony 

NEX-5N (figur 1). Totalt togs 963 bilder över hela området, med 

medelmarkupplösning på 0,03 m. 

- GNSS utrusning Leica CS15 (nr. 4625949) med antennmodell GS15 (nr. 

4770090) och SmartPole. 

- Mjukvaruprogram: Agisoft Photoscan, Geo Professional, ERDAS Imagine. 

2.2 Testområde  

UAS-flygningen som utfördes av Sweco gjordes över deponiområdet Fågelmyra i 

Ornäs, beläget nordost om Borlänge, Dalarnas län. Den totala ytan som 

flygningen täckte var ca 70 ha och gjordes på en medelflyghöjd på 128 m. 

Markytan bestod till stor del av grus, sand, sten, skog och deponerat material. I 

den norra och mellersta delen av området fanns byggnader och andra vanligt 

förekommande detaljer som var lämpade för kontroll. Detta ledde till att det norra 

och mellersta området valdes ut för fortsatt bearbetning, området blev ca 20 ha 

(figur 2).  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Oktokoptern som 
användes av Sweco. Källa: 
Sweco 

Figur 2. Området Fågelmyra. 
Röd markering visar området 
som valdes. 
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2.3 Planering 

De bilder som erhölls från Swecos UAS-flygning, innehöll enbart signalerade 

stödpunkter, varför det krävdes inmätning av naturliga stödpunkter i efterhand då 

syftet var att georeferera med hjälp av sådana. Inför inmätningen av naturliga 

stödpunkter och detaljer studerades bilder. På bilderna markerades förslag på 

naturliga stödpunkter och detaljer och en planeringskarta upprättades. Med hjälp 

av ett protokoll enligt HMK-Fo (1994) fördes anteckningar på punktnummer, 

punkttyp, objekttyp, koordinater och i vilken bild punkten fanns definierad i för 

att förenkla efterbearbetning (bilaga 1). Då HMK-Fo (1994) är anpassad för 

traditionell fotogrammetri modifierades protokollet för UAS och 

signalinformationskolumner togs bort.  HMK-Fo (1994) används som stöd i 

studien då det inte finns något regelverk som hanterar UAS ännu. En ny 

uppdaterad HMK-Fo är under arbete (Lantmäteriet, u.å). 

2.4 Mätning  

Inmätningarna utfördes med GNSS-utrustning och nätverks-RTK. 

Referenssystemet som användes var SWEREF 99 15 45 och höjdsystemet RH70. 

Varje inmätning av punkt gjordes under 60 sekunder för att uppnå osäkerheten på 

10 mm i plan (Mårtensson, Reshetyuk & Jivall, 2012). 3D-koordinatkvalitén låg 

mellan 7 och 36 mm och GDOP (Geometrical Dilution of Precision) varierade 

mellan 1,2 och 1,6.  

Exempel på lämpliga stödpunkter är: brunnslock, stakethörn och målade 

trafiklinjer (HMK-Fo, 1994). Stödpunkterna valdes med lämplig spridning över 

området (figur 3), totalt mättes 13 stödpunkter in (se bilaga 1 för mer 

information). Kontrollpunkter som var lämpliga att använda för kontroll i den 

digitala ytmodellen och i ortofotot fanns enbart i den östra delen av området (figur 

3), vilket försämrade spridningen (jfr. HMK-Fo, 1994). De kontrollpunkter som 

valdes för denna studie var hushörn och lyktstolpar och krävde ”dold-punkt”-

mätning. 
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Med metoden ”dold-punkt”-mätning mättes en baspunkt och en riktpunkt in för 

varje kontrollpunkt (figur 4). Punkterna mättes in på en rät linje från 

kontrollpunkten med varierande avstånd. Sedan importerades baspunkterna och 

riktpunkterna till programvaran Geo Professional för beräkning av 

kontrollpunkternas koordinater. Totalt mättes 28 baspunkter och riktpunkter in 

och beräkningen resulterade i 14 kontrollpunkter. 

 

 

Figur 3. Översiktbild på de naturliga stödpunkterna som användes vid georeferering 
(grön triangel) och kontrollpunkter som användes för kontroll (röd fyrkant). 
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Den radiella standardosäkerheten för kontrollpunkterna (u(kp)) beräknades med 

ekvation (1) (Zhou, 2012): 
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där u(dB) är osäkerheten för avståndet mellan riktpunkt och baspunkt (dB) som 

uppskattas till 0,020 m (typ B), dA är avståndet mellan kontrollpunkt och riktpunkt 

och u(r) är osäkerheten för GNSS-mätningen i avsnitt 2.4.  

 

2.5 Efterbearbetning i Agisoft Photoscan 

Då ett mindre område valdes i denna studie krävdes utsortering av bilderna, d.v.s. 

att bilder utanför det valda området togs bort. Sedan gjordes även en utsortering 

av bilder som var suddiga, vinklade och/eller tagna vid start och landning då dessa 

bilder eventuellt kunde påverka resultatet. Utsorteringen resulterade i 360 bilder 

över det valda området. 

Figur 4. Principen för ”dold-punkt”-mätning. A och B är avstånden mellan 
punkterna. 

A 

B 

Kontrollpunkt 

Riktpunkt 

Baspunkt 

(1) 
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Efterbearbetningen i programmet Agisoft Photoscan krävde olika processer, och 

den första processen var att importera de 360 bilderna som skulle behandlas. De 

importerade bilderna bildmatchades av programmet och sedan kunde en digital 

ytmodell i form av en TIN-modell framställas. Den digitala ytmodellen 

georefererades med 13 naturliga stödpunkter som förekom i 10–35 bilder av de 

360 bilderna (bilaga 1). För att kontrollera att inga uppenbara misstag fanns med i 

georefereringen gjordes en analys av erhållna osäkerheter. Efter kontroll av den 

digitala ytmodellen visade det sig att den ej var tillräckligt bra då 200 000 

trianglar hade använts (figur 5). En ny process med att framställa en ny digital 

ytmodell gjordes, denna gång med 3 000 000 tringlar (figur 6). Den andra digitala 

ytmodellen valdes för fortsatt bearbetning. När digital ytmodell accepterats kunde 

ett ortofoto framställas. När både den digitala ytmodellen och ortofoto framställts 

gjordes mätningar i dessa för att få koordinater på kontrollpunkterna (bilaga 2). 

Mätningar i den digitala ytmodellen gjordes i Agisoft Photoscan och mätningar i 

ortofotot gjordes i dataprogrammet ERDAS Imagine. Totalt mättes 14 detaljer i 

produkterna. 

 

 

Figur 5. Urklipp från den första digitala 
ytmodellen.  

Figur 6. Urklipp från den andra digitala 
ytmodellen 
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2.6 Beräkningar  

Avvikelserna i N- och E-led samt den radiella avvikelsen för varje kontrollpunkt 

beräknades i Excel. I programmet beräknades även radiellt kvadratiskt 

medelvärde (RMS, Root Mean Square) av avvikelserna för den digitala 

ytmodellen och ortofotot med hjälp av ekvation (2) (HMK-Fo, 1994): 

 

n

EN
RMS

 


22

 

 

där ΔN och ΔE är koordinatavvikelserna och n är antalet kontrollpunkter. 

Avvikelserna för respektive produkt hypotesprövades på 99,7% konfidensnivå 

(jämfördes med 3*RMS) för att upptäcka eventuella grova fel (HMK-Fo, 1994). 

De radiella RMS-värdena för produkterna jämfördes med förväntat medelfel för 

traditionell fotogrammetri på 400 m flyghöjd med signalerade stödpunkter och 

analytiskt instrument (HMK-Fo, 1994). Värdet 0,036 m i tabell 2.1 i HMK-Fo 

(1994) multiplicerades med 5 för anpassning mot georeferering med naturliga 

stödpunkter, då dessa punkter klassades som mindre väldefinierade punkter enligt 

HMK-Fo (1994), vilket resulterade i 0,18 m. 

 

De radiella RMS-värdena från produkterna jämfördes även med den förväntade 

standardosäkerheten i plan (HMK-Fo, 1994). Den förväntade standardosäkerheten 

beräknades med ekvation (3) (HMK-Fo, 1994): 

  

2

22
* 










c

H
aas ipp

 

 

där ap är osäkerheten för GNSS-mätningarna från avsnitt 2.4, ai är ett felbidrag för 

analytiskt instrument på 0,012 m (HMK-Fo, 1994), H är flyghöjden (128 m) och c 

är kamerakonstanten, 0,035 m (Sony, 2013). Den förväntade standardosäkerheten 

blev 0,22 m efter multiplicering med 5, för anpassning mot stödpunkter som var 

mindre väldefinierade.  

 

(2) 

(3) 
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3 Resultat 

3.1 Kontrollpunkter 

Kontrollpunkternas koordinater beräknades i Geo utifrån de baspunkter och 

riktpunkter som mättes in med ”dold-punkt”-mätning (tabell 1). Den radiella 

standardosäkerheten för kontrollpunkterna (u(kp)) resulterade i 0,03–0,04 m efter 

beräkning med ekvation (1). 

 

 

Pnr. N E u(kp) 

1 6713415,20 136100,26 0,04 

2 6713282,34 136278,07 0,03 

3 6713275,02 136285,15 0,03 

4 6713258,06 136289,77 0,04 

5 6713216,63 136263,10 0,04 

6 6713214,89 136284,73 0,04 

7 6713203,37 136294,07 0,04 

8 6713138,03 136323,64 0,04 

9 6713122,37 136337,00 0,03 

10 6713050,18 136370,22 0,03 

11 6713063,61 136363,66 0,03 

12 6713048,25 136346,59 0,03 

13 6713035,77 136349,53 0,03 

14 6713020,93 136418,17 0,04 

 

3.2 Georeferering med naturliga stödpunkter 

Det radiella RMS-värdet för georeferering med naturliga stödpunkter beräknades 

med koordinatavvikelser hämtade från dataprogrammet Agisoft Photoscan och 

blev 0,02 m (tabell 2).  

 

Tabell 1. Kontrollpunkter från området i referenssystemet SWEREF 99 15 45 och 

deras osäkerheter. 
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Pnr. ΔN ΔE Radiell 

avvikelse 

NP001 -0,04 -0,01 0,04 

NP002 0,01 0,02 0,02 

NP003 0,00 -0,02 0,02 

NP004 -0,01 0,02 0,03 

NP005 0,01 -0,02 0,02 

NP006 0,00 0,00 0,00 

NP007 -0,01 0,01 0,01 

NP008 0,00 0,00 0,00 

NP009 -0,01 -0,01 0,01 

NP010 -0,01 0,00 0,01 

NP011 0,01 0,01 0,02 

NP012 0,05 0,00 0,05 

NP013 0,00 0,00 0,00 

RMS-värde  0,02 

 

3.3 Digital ytmodell och ortofoto 

Resultat för beräknade avvikelser i N- och E-led, radiella avvikelser och RMS-

värde för den digitala ytmodellen redovisas i tabell 3. Efter hypotesprövning på 

99,7% konfidensnivå visade det sig att inga grova fel förekom i varken den 

digitala ytmodellen eller i ortofotot. Förkastningsgränsen av hypotesprövningen 

blev 0,84 m för den digitala ytmodellen och 0,24 m för ortofotot, vilket 

resulterade i att alla värdena låg under förkastningsgränsen. Resultat för 

beräknade avvikelser i N- och E-led, radiella avvikelser och RMS-värde för 

ortofotot redovisas i tabell 4. Den digitala ytmodellen kan ses i figur 7 och 

ortofotot kan ses i figur 8.  

Tabell 2. Koordinatavvikelser, radiella avvikelseer samt RMS-värdet i meter för 
georefereringen med naturliga stödpunkter. 
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Pnr. ΔN ΔE Radiell 

avvikelse 

1 0,39 0,12 0,41 

2 -0,19 -0,22 0,29 

3 -0,02 -0,19 0,19 

4 -0,26 -0,51 0,57 

5 0,22 0,11 0,25 

6 -0,24 -0,10 0,26 

7 0,17 -0,31 0,35 

8 -0,02 -0,05 0,06 

9 0,04 0,23 0,23 

10 0,01 -0,20 0,20 

11 -0,09 -0,06 0,11 

12 0,00 0,13 0,13 

13 0,24 0,14 0,28 

14 0,09 -0,10 0,14 

RMS  0,28 

 

 

 

 

Tabell 3. Koordinatavvikelser, radiella avvikelseer samt RMS-värden i meter för den 
digitala ytmodellen. 
 

Figur 7. Översiktsbild av den andra digitala ytmodellen. 
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Pnr. ΔN ΔE Radiell 

avvikelse 

1 0,08 -0,05 0,10 

2 0,01 0,04 0,04 

3 -0,03 -0,01 0,03 

4 -0,03 0,08 0,09 

5 -0,09 -0,06 0,11 

6 0,04 0,12 0,12 

7 -0,04 -0,08 0,09 

8 0,06 0,00 0,06 

9 0,06 -0,06 0,08 

10 -0,04 -0,07 0,08 

11 0,07 0,05 0,08 

12 0,09 0,05 0,10 

13 0,03 0,01 0,03 

14 -0,08 0,04 0,09 

RMS 0,08 

Tabell 4. Koordinatavvikelser, radiella avvikelseer samt RMS-värdet i 
meter för ortofotot. 

Figur 8. Ortofoto framställt med hjälp av 360 bilder. 
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4 Diskussion  

Enligt tidigare studier angående UAS och mätningar i 3D-modeller varierar 

osäkerheten beroende på antal stödpunkter som används och vilken upplösning 

bilderna har (Douterloigne et al., 2010; Küng et al. 2011). Douterloigne et al. 

(2010) beskriver att när 9 stödpunkter används uppnås en osäkerhet på 0,1 till 0,2 

m i 3D-modellen. Av vår studie med 13 naturliga stödpunkter uppnår vi en 

osäkerhet på 0,28 m i 3D-modellen. Denna skillnad kan ha att göra med att vi 

använde naturliga stödpunkter och Douterloigne et al. (2010) använde sig av 

signalerade stödpunkter. Küng et al. (2011) hävdar i sin studie att osäkerheten för 

en ortomosaik ligger på mellan 0,02 och 0,2 m, detta ligger i enlighet med vår 

studie då en osäkerhet på 0,08 m uppnåddes. Vid jämförelse av osäkerheten från 

vår studie vid användning av UAS med det förvätande medelfelet för traditionell 

fotogrammetri från 400 m flyghöjd (HMK-Fo, 1994), (0,18 m), kan slutsatsen 

dras att UAS har lägre osäkerhet. Även vid jämförelse av osäkerheten i vår studie 

med den förväntade standardosäkerheten (0,22 m) med traditionell fotogrammetri 

från samma flyghöjd som i vår studie (beräknad med ekvation 3) kan slutsatsen 

dras att UAS har en lägre osäkerhet.  

 

Att resultatet blev sämre i den digitala ytmodellen beror på den generella 

svårigheten att noggrant identifiera objekt i en 3D-modell, speciellt gäller det 

hushörn och lyktstolpar. Identifikationen av objekt underlättas ju fler trianglar 

som modellen byggs upp av. För att exempelvis identifiera en lyktstolpe, måste 

3D-modellens triangelsida vara (avsevärt) mindre än lyktstolpens diameter. Med 

små trianglar och ett stort område kan processtiden för bildandet och den 

efterföljande hanteringen av modellen bli besvärande lång, varför en avvägning 

mellan triangelstorlek och hanterbarhet måste göras. Ortofotot visade sig betydligt 

lämpligare att använda för identifikation och mätning. Även om ortofotot 

uppvisade oacceptabla störningar där exempelvis vissa uppenbart räta linjer på 

byggnader avbildades krokiga och vissa områden som oigenkännliga, lyckades 

våra mätningar mycket väl. En nackdel med Agisoft Photoscan är att mätningar 

inte är möjliga att utföra på ortofotot. 
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Planeringen och valet av naturliga stödpunkter försvårades eftersom området var 

ett deponiområde. I vissa delar av området fanns det många användbara objekt, 

som t.ex. brunnslock, betongfundament och vägmarkeringar, medan i andra delar 

var det svårt att finna några lämpliga objekt. För att underlätta vid val av naturliga 

stödpunkter rekommenderas att området studeras i förväg för att se om tillräckligt 

många lämpliga objekt finns och om de har en bra spridning i området. Enligt 

Agisoft Photoscan (2012) rekommenderas att minst 9–10 stödpunkter ska 

användas för att uppnå bra georeferering.   

 

En nackdel med Agisoft Photoscan är att programmet enbart kan arbeta med 

stödpunkter bestämda både i plan och i höjd. Det skulle vara en fördel om 

programmet kunde arbeta med planstöd och höjdstöd separat, det skulle underlätta 

både vid valet av naturliga stödpunkter och vid själva georefereringen. Hushörn 

och lyktstolpar t.ex. lämpar sig bra som stödpunkter i plan men inte i höjd och 

plana föremål som t.ex. broar över vattendrag och vägkorsningar lämpar sig som 

stödpunkter i höjd, men inte i plan. 

 

Alla jämförelser i den här studien är baserade på HMK-serien som gavs ut i början 

på 1990-talet. Om det är relevant, eller inte, är svårt att säga. Men då inga andra 

styrdokument finns valdes HMK-Fo. Frånsett en del vokabulär och uppdelningen 

analog-digital, har de ändå fungerat förvånansvärt bra. Alla HMK-böckerna är 

under bearbetning för att bättre passa ett modernt digitalt samhälle, HMK-Fo 

kommer sannolikt att bli en del av ”Geodatainsamling”, där (enligt rykten) bland 

annat UAS kommer att finnas med. 
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Bilaga 1.   

 

SIGNALERINGSPROTOKOLL 

Pnr. Punkttyp Objekttyp 
Koordinater Identifierad i 

N  E  bildnummer 

HH001 Baspunkt Hushörn 6713405,78 136103,63  DSC02593 

HH002 Riktpunkt Hushörn 6713410,50 136101,94  DSC02593 

HH005 Baspunkt Hushörn 6713265,77  136296,14  DSC02535 

HH 006 Riktpunkt Hushörn 6713261,92 136292,97  DSC02535 

HH 007 Baspunkt Hushörn 6713207,39 136266,94  DSC02535 

HH 008 Riktpunkt Hushörn 6713212,01 136265,02  DSC02535 

HH 009 Baspunkt Hushörn 6713218,03 136294,22  DSC02518 

HH 010 Riktpunkt Hushörn 6713216,46 136289,48  DSC02518 

HH 011 Baspunkt Hushörn 6713198,62 136302,87  DSC02518 

HH 012 Riktpunkt Hushörn 6713200,97 136298,51  DSC02518 

HL001 Baspunkt Lyktstolpe 6713013,35 136424,69  DSC03416 

HL002 Riktpunkt Lyktstolpe 6713017,13 136421,44  DSC03416 

HH021 Baspunkt Hushörn 6713283,31 136276,93  DSC02535 

HH022 Riktpunkt Hushörn 6713284,92 136275,04 DSC02535 

HH023 Baspunkt Hushörn 6713273,94 136286,20 DSC02535 

HH024 Riktpunkt Hushörn 6713272,16 136287,94 DSC02535 

HH026 Baspunkt Hushörn 6713137,04 136322,47 DSC03416 

HH027 Riktpunkt Hushörn 6713135,45 136320,58 DSC03416 

HH028 Baspunkt Hushörn 6713121,21 136337,96  DSC03416 

HH029 Riktpunkt Hushörn 6713119,30 136339,56  DSC03416 

HL030 Baspunkt Lyktstolpe 6713051,64 136369,89 DSC03416 

HL031 Riktpunkt Lyktstolpe 6713054,08 136369,33 DSC03416 

HL032 Baspunkt Lyktstolpe 6713062,39 136364,54  DSC03416 

HL033 Riktpunkt Lyktstolpe 6713060,37 136366,01 DSC03416 

HL034 Baspunkt Lyktstolpe 6713046,98 136347,38 DSC02719 

HL035 Riktpunkt Lyktstolpe 6713044,86 136348,70 DSC02719 

HL036 Baspunkt Lyktstolpe 6713036,07 136351,00 DSC02719 

HL037 Riktpunkt Lyktstolpe 6713036,56 136353,43 DSC02719 

NP001 Stödpunkt Brunn 6713037,83 136294,21 DSC03416 

NP002 Stödpunkt El-skåp 6713028,05 136106,73 DSC02500 

NP003 Stödpunkt Betongfundament 6713139,45 136072,07 DSC02496 

NP004 Stödpunkt Sten 6713285,64 135971,42 DSC02602 

  

 

Tabell 1. Signaleringsprotokoll som fördes under nätverks-RTK mätningar av detaljer 
och naturliga stödpunkter. Koordinater i referenssystemet SWEREF 99 15 45.  



20 

 

SIGNALERINGSPROTOKOLL 

Pnr. Punkttyp Objekttyp 
Koordinater Identifierad i 

N  E  bildnummer 

NP006 Stödpunkt Sten 6713363,70 136003,04 DSC02602 

NP007 Stödpunkt Brunn 6713279,20 136218,43 DSC02535 

NP008 Stödpunkt Betongfundament 6713263,47 136280,97 DSC02535 

NP009 Stödpunkt Brunn 6713142,49 136229,77 DSC02518 

NP010 Stödpunkt Brunn 6713168,07 136176,89 DSC02496 

NP011 Stödpunkt Brunn 6713172,54 136174,03 DSC02496 

NP012 Stödpunkt Betongfundament 6713066,12 136301,21 DSC03416 

NP013 Stödpunkt Vägmarkering 6713026,98 136372,95 DSC03416 

 

 

  

Pnr. Antal bilder 

NP001 32 

NP002 24 

NP003 27 

NP004 19 

NP005 20 

NP006 13 

NP007 10 

NP008 17 

NP009 33 

NP010 34 

NP011 34 

NP012 35 

NP013 25 

 

Tabell 2. Antalet bilder som de naturliga stödpunkterna förekom i vid georeferering. 
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Bilaga 2. 

 

Pnr. 
Digital ytmodell Ortofoto 

N E N E 

1 6713414,81 136100,14 6713415,11 136100,31 

2 6713282,53 136278,29 6713282,33 136278,03 

3 6713275,04 136285,33 6713275,05 136285,15 

4 6713258,31 136290,28 6713258,09 136289,69 

5 6713216,40 136262,99 6713216,72 136263,16 

6 6713215,14 136284,82 6713214,85 136284,61 

7 6713203,20 136294,38 6713203,41 136294,15 

8 6713138,05 136323,69 6713137,97 136323,64 

9 6713122,33 136336,78 6713122,31 136337,06 

10 6713050,17 136370,43 6713050,22 136370,29 

11 6713063,70 136363,71 6713063,54 136363,61 

12 6713048,25 136346,46 6713048,16 136346,54 

13 6713035,53 136349,38 6713035,74 136349,52 

14 6713020,84 136418,27 6713021,01 136418,13 

 

 

 

 

 

 

Detaljpunkter inmätta i den digitala ytmodellen och i ortofoto i referenssystemet 

SWEREF 99 15 45. 

 


