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Sammanfattning 

Kartframställning med hjälp av obemannade flygfarkoster är en metod som har väckt stort 

intresse i världen. Olika benämningar på obemannade flygfarkoster finns. Unmanned 

Aerial System (UAS) avser själva flygfarkosten och de system som är nödvändiga för att 

kontrollera flygfarkosten på avstånd. Ett UAS position och orientering är känd i luften 

genom att den positioneras med hjälp av inbyggt GNSS- och tröghetssystem.  

Syftet med detta arbete har vart att ta reda på vilken osäkerhet man kan få i plan och höjd 

vid kartering med UAS. Arbetet kommer redogöra för hur en karta (primärkarta) 

framställs över en avgränsad del av Furuviks djurpark, belägen i södra delen av Gävle 

kommun, med hjälp av UAS. Flygningen skedde på en solig dag med flyghöjden 112 m.   

En digital höjdmodell (DEM) och en ortofotomosaik skapades i PhotoScan utifrån de 

bilder som togs under flygningen över studieområdet. Primärkartan digitaliserades sedan 

i ArcMap utifrån ortofotomosaiken med höjdangivelse utifrån DEM. Vid inmätningar av 

stöd och kontrollpunkter användes en GNSS-mottagare med antenn från Leica ansluten 

till SWEPOS Nätverks-RTK (Real Time Kinematic).  

Kontroll av den genererade DEM gjordes i analogi med SIS-TS 21144:2013 där den totala 

medelavvikelsen i området blev -0,006 m med en standardosäkerhet på 0,047 m. Vid en 

analys av medelavvikelsen i höjd för varje enskild kontrollprofil, uppstår ett fenomen. De 

profilerna där flygblocken överlappade varandra hade ett höjdvärde som låg över den 

genererade DEM medan de övriga profilernas höjdvärden låg under DEM. Detta fenomen 

kan ha orsakats av skuggområden i bilderna vid bildmatchningen utförd i PhotoScan.  

Kartan kontrollerades i plan där en lägeskontroll av de digitaliserade kartobjekten 

genomfördes. Ett Root Mean Square error (RMS-värde) beräknades fram till 0,054 m 

vilket är något högre än det i HMK-Geodatakvalitet rekommenderade för primärkartor på 

0,050 m.  

Även tidsåtgången med kartering med hjälp av UAS undersöktes i detta arbete. 70 procent 

av den totala tidsåtgången för förberedelser, flygning och insamling av data gick till 

inmätningen av flygsignalerna med GNSS-RTK i denna studie.  

  



 

 

 

Abstract  

Map production by using unmanned aircraft, is a method that is of high interest in the 

world. There are different names for the technology that manages the unmanned aircraft. 

Unmanned Aerial System (UAS) refers to the vehicle and the systems that are necessary 

to control the vehicle from distance. An UAS position and orientation are known in the 

air by the integrated GNSS- and navigation systems.  

The purpose of this work, is to find out which uncertainty one can get in plan and elevation 

using UAS. The work will describe how a map (ground map) is produced, using UAS, 

over a limited area of Furuvik Zoo, located in the southern part of the municipality of 

Gävle. The flight took place on a sunny day with the flying altitude 112 m.    

A digital elevation model (DEM) and an orthophoto is created in Photo Scan based on 

the images that were taken during the flight over the study area. The ground map was 

digitized in ArcMap with altitude readings based on the digital elevation model. During 

the measurements of ground control targets and control points, a GNSS receiver with 

antenna of the model Leica connected to SWEPOS Network RTK (Real Time Kinematic) 

was used. 

Control of the produced DEM was made in analogy with SIS TS 21144:2013 where the 

average height deviation of the area was 0,006 m with a standard uncertainty of 0,047 m. 

In an analysis of the mean deviation in height of each control profile, a phenomenon 

arises. The control profiles located in the area where the two flying areas overlapped has 

a height value over the generated DEM while the other profiles had a height value lower 

than the generated DEM. This phenomenon may have been caused by the shadow areas 

in images during the image matching in PhotoScan. 

The ground map produced in this study was controlled in plane where the position control 

of the digitized map objects were carried out. A root mean square error (RMS-value) was 

calculated to be 0,054 m, which is slightly higher than that in HMK-Geodatakvalitet 

recommended for ground maps (0,050 m). 

The time needed for mapping using the UAS were also examined in this work. Our study 

shows that 70 percent of the total time required for preparation, flight and data collection 

went to the measuring of ground control targets with GNSS-RTK.



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion .............................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 1 

1.2 Studiens syfte ..................................................................................................... 3 

1.2.1 Frågeställningar .......................................................................................... 3 

1.3 Litteraturöversikt ............................................................................................... 3 

2. Metod ........................................................................................................................ 6 

2.1 Rekognosering av stompunkter i Furuviks djurpark .......................................... 6 

2.2 Utplacering och inmätning av flygsignaler ........................................................ 6 

2.3 Flygning över området med UAS ...................................................................... 8 

2.4 Kontroll av flygsignalernas inmätningsmetod ................................................... 9 

2.5 Skapandet av DEM och ortofotomosaik i PhotoScan ...................................... 10 

2.5.1 Blockutjämning ........................................................................................ 10 

2.5.2 Georeferering av bilderna ......................................................................... 10 

2.5.3 Tätt punktmoln ......................................................................................... 11 

2.5.4 Skapandet av DEM och ortofotomosaik ................................................... 12 

2.6 Kontroll av DEM ............................................................................................. 13 

2.7 Kartframställning i ArcMap ............................................................................. 15 

2.8 Kontrollmätningar i plan .................................................................................. 16 

3. Resultat ................................................................................................................... 18 

3.1 Osäkerhet på DEM ........................................................................................... 18 

3.2 Karta över Furuviks djurpark ........................................................................... 19 

3.3 Lägesosäkerhet på kartan ................................................................................. 19 

3.4 Tidsåtgång och flyghöjd vid insamling av data med ett UAS ......................... 23 

4. Diskussion och slutsats ........................................................................................... 24 

4.1 Vidare studier ................................................................................................... 26 

5. Referenser ............................................................................................................... 27 

Bilaga 1 – Stompunktskarta ............................................................................................ 29 

Bilaga 2 – Jonosfärsstörningar ....................................................................................... 30 

Bilaga 3 – Koordinater på flygsignaler och stompunkter ............................................... 31 



 

 

 

Bilaga 4 – Rapport från PhotoScan ................................................................................ 34 

Bilaga 5 – Kontrollprofilernas höjdskillnader ................................................................ 40 

Bilaga 6 – Kontrollpunkternas koordinater .................................................................... 45 

Bilaga 7 – Inmätta kontrollpunkternas RMS .................................................................. 47 

 

 



 

1 

 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En karta är en visualisering av verkligheten, exempel på kartor som framställs idag är: 

terrängkartor, vägkartor, primärkartor, nybyggnadskartor och turistkartor (Hall, Alm, Ene 

& Jansson, 2003). Digitalisering av ortofoton och traditionell inmätning är exempel på 

två metoder som används vid kartframställning (Harrie, 2008). Utifrån en kombination 

av dessa två olika metoder kommer detta examensarbete redogöra för hur en primärkarta 

framställs över en avgränsad del av Furuviks djurpark, belägen i södra delen av Gävle 

kommun. Rekommendationen för lägesosäkerheten på kartan följer standardnivån 3 

enligt HMK-Geodatakvalitet (Lantmäteriet, 2015a), vilket innebär en lägesosäkerhet som 

är på 5-centimetersnivå. 

Kartframställning med hjälp av obemannade flygfarkoster är en metod som har väckt stort 

intresse i världen idag. Olika benämningar på obemannade flygfarkoster finns. Där 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) är benämningen på själva flygfarkosten medan 

Unmanned Aerial System (UAS) och Remotely-Piloted Aerial System (RPAS) avser 

själva flygfarkosten (UAV) och de system som är nödvändiga för att kontrollera 

flygfarkosten på avstånd (Colomina & Molina, 2014; Siebert & Teizer, 2014). I denna 

studie används begreppet UAS för obemannade flygfarkostsystem. 

På marknaden finns idag en rad olika märken och modeller av UAV. Vissa modeller är 

byggda som traditionella flygplan med fasta vingar och behöver ibland en förhållandevis 

lång start och landningssträcka. Andra UAS är byggda som helikoptrar oftast med flera 

propellrar. Helikoptermodellerna lyfter och landar vertikalt. Några av faktorerna som är 

viktiga vid valet av UAS är enligt Siebert & Teizer (2014): storleken (dess 

rörelseförmåga), lastkapaciteten (hur mycket den klarar av att bära) och dess kapacitet i 

flygtid. Ett UAS position och orientering är känd i luften genom att den hela tiden 

navigeras med hjälp av inbyggt GNSS- och tröghetssystem. Tack vare den väl utvecklade 

GNSS-tekniken, fungerar positionering och navigering av ett UAS över hela värden, i 

realtid (Siebert & Teizer, 2014).  
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Ursprungligen kommer UAS-tekniken från det militära, med tillämpningar som spaning, 

övervakning samt kartläggning av fientliga områden (Nex & Remondino, 2013; 

Eisenbeiß, 2009). En av de tidigaste studierna med UAS inom det civila genomfördes 

1979 med ett flygplan, detta blev lite av startskottet för UAS-användningen för geodetiska 

applikationer (Eisenbeiß, 2009). Då osäkerheten minskar har användningsområdena 

blivit fler (Colomina & Molina, 2014). Några användningsområden för UAS idag är: jord- 

och skogsbruk, övervakning, informationsinsamling vid katastrofområden, 

fotogrammetri för 3D modeller samt inom traditionell mätning (Colomina & Molina, 

2014; Siebert & Teizer, 2014). 

En stor fördel med UAS är att den kan användas på extrema platser där människor inte 

alltid kan eller ska jobba, som vid branta sluttningar eller rasområden (Siebert & Teizer, 

2014). Även i jämförelse med bemannad flygplansfotografering kan ett UAS flyga i de 

områden som inte är lämpliga för en bemannad flygfarkost att vara på, som vid 

katastrofområden och vulkaniska områden (Ruzgienė, Berteška, Gečyte, Jakubauskienė 

& Aksamitauskas, 2015). Eisenbeiß (2009) menar på att en annan fördel med UAS i 

jämförelse med bemannade flygplan är att UAS kan komma mycket närmare objekten 

som är av intresse. Dock har UAS-tekniken en begränsad batteritid som gör att långa 

flygningar inte går att genomföra (Siebert & Teizer, 2014). Eisenbeiß (2009) tar i sin 

avhandling upp att UAS lätt påverkas av vädret, där exempelvis flygning i blåsiga 

förhållanden påverkar mätningarnas osäkerhet. De gynnsammaste väderförhållandena för 

flygning med UAS är som ovan nämnts vindstilla men också att det är molnigt. Detta för 

att inte solen ska ligga på i områden med hinder som t.ex. hus, vegetation och andra 

föremål där skuggområden kan ge otydliga bilder (Eisenbeiß, 2009). Ett sätt att minimera 

skuggområden är väl tilltagen överlappning mellan bilderna (Nex & Remondino, 2013). 

Flyghöjden är en annan faktor som påverkar bildernas osäkerhet (Mårtensson & 

Reshetyuk, 2014). 

Användning av UAS är en lämplig metod vid kartframställning över mindre områden, 

både i 2D och 3D, som t.ex. vid kartering av en eller ett par mindre fastigheter. Bilder 

tagna med UAS blir högupplösta från flyghöjder mellan 100 – 200 m, flyghöjder som 

också är lämpliga vid kartframställning (Nex & Remondino, 2013). 
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För att kontrollera bilder tagna med UAS kan traditionell inmätning med hjälp av 

totalstation och GNSS användas. Som exempel kan nämnas att Siebert & Teizer (2014) 

använde sig av totalstation för att kontrollera data som samlats in vid flygning med UAS. 

Hugenholtz et al. (2013) och Ruzgienė et al. (2015) använde istället GNSS för att 

kontrollera sina data. I denna studie kommer inmätning av flygsignaler och 

kontrollmätningar göras med GNSS.  

Utvecklingen av UAS har gått snabbt inom den civila användningen. Eftersom UAS kan 

utrustas med kamera finns oron för att dess användning kan inskränka människors 

integritet (Volovelsky, 2014). Idag krävs i många länder speciella tillstånd för att få flyga 

med UAS i offentliga miljöer. Enligt Transportstyrelen (u.å.) krävs det i Sverige tillstånd 

bland annat vid kommersiell flygning eller flygning med UAS i forskningssyfte. 

1.2 Studiens syfte  

Syftet med studien är att visa på kartframställning med hjälp av UAS, samt att kontrollera 

vad osäkerheten blir i plan och höjd vid sådan kartframställning. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vad blir mätosäkerheten i plan och höjd vid kartframställningen över Furuviks 

djurpark med hjälp av UAS?  

 Hur tidseffektiv är UAS som datainsamlingsmetod vid framställning av den karta 

som avses i denna studie? 

1.3 Litteraturöversikt 

I en studie gjord av Siebert och Teizer (2014) undersöktes osäkerheten och 

användningsområde för UAS, i jämförelse med traditionella mätningstekniker. I ett 

vägprojekt i Tyskland var uppdraget att beräkna mängden landmassa som skulle tas bort 

för att kunna bygga en ny väg. Mätningarna genomfördes först med UAS från flyghöjden 

70 m och upprepades sedan genom inmätning med totalstation. Sammanställningen 

visade då att den sammanlagda tiden för förberedelse, insamling och bearbetning av data 

var 165 minuter med ett UAS över ett område på 24 900 m2. Motsvarande arbete med 

totalstation tog 660 minuter i ett område på 14 330 m2. Träd och annan hög vegetation 

som kunde påverka mätningarna saknades på platsen. Resultatet av studien blev en 

ortofotomosaik med upplösningen 0,02 m med ett medelfel i plan på 0,02 m och i höjd 
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0,06 m. Genomsnittliga höjdskillnaden mellan totalstationens mätningar och UAS-

mätningarna blev 0,042 m med en standardosäkerhet på 0,059 m. Studieresultatet visade 

på förbättring jämfört med tidigare utförda forskningsstudier menade Siebert och Teizer 

(2014). 

En studie av Hugenholtz et al. (2013) hade syftet att jämföra osäkerheten vid 

framställning av en digital terrängmodell (DTM), skapad av mätningar med hjälp av ett 

UAS, kontra luftburen laserskanning. Mätningarna gjorda med ett UAS resulterade i en 

ortofotomosaik med upplösningen 0,1 m och en DTM med upplösningen 1,0 m. DTM 

kontrollerades med 99 GNSS-inmätta kontrollpunkter varav 20 av dessa även valdes ut 

för kontroll i plan. Osäkerheterna redovisades som Root Mean Square errors (RMSe)-

värden, där ortofotomosaiken fick 0,18 m i plan och DTM 0,29 m i höjd. Tiden för 

förberedelse och fältarbetet med ett UAS uppskattades till 270 minuter, för ett område på 

195 ha med flyghöjden 200 m. Att samla in all data som krävs för att kunna generera en 

lika högupplöst DTM (1,0 m) med RTK GNSS-teknik uppskattades av Hugenholtz et al. 

(2013) ta flera veckor. Osäkerheten på DTM genererad från den flygburna 

laserskanningen blev ett likvärdigt RMSe-värde som för DTM skapad med ett UAS. 

Ruzgienė et al. (2015) undersökte stödpunkternas påverkan på osäkerheten vid skapandet 

av en digital höjdmodell (DEM). Mätningarna genomfördes med ett UAS på flyghöjden 

150 m, över ett studieområde på 7 ha. Ruzgienė et al. (2015) gjorde tre blockutjämningar 

där 0, 5 respektive 10 stödpunkter användes. Vid första blockutjämningen används enbart 

positionerna för bildcentrumet, som registrerats av UAS:et vid exponeringen av själva 

bilden. Vid blockutjämning två och tre användes 5 respektive 10 stödpunkter, som 

utgjordes av tydliga punkter i bilden (hushörn, stolpar, brunnslock etc.). Stödpunkterna 

mättes in med GNSS. Resultatet av de olika ortofotomosaikerna jämfördes visuellt mot 

en befintlig vektorkarta över samma område. Här kunde en signifikant skillnad utskiljas 

mellan vektorkartan och ortofotomosaiken skapad utan stödpunkter, där förskjutningar 

upp till 3 m kunde förekomma. I ortofotomosaikerna, skapade med hjälp av stödpunkter, 

kunde ingen signifikant skillnad observeras utifrån den visuella jämförelsen mot 

vektorkartan. Utifrån de tre ortofotomosaikerna skapades tre olika DEM. 55 GNSS-

inmätta kontrollpunkter utgjorde kontroll i höjdled, där RMSe-värdet beräknades för de 

tre olika DEM. Detta resulterade i följande RMSe-värden: 2,255 m utan stödpunkter, 

0,072 m med 5 stödpunkter och 0,057 m med 10 stödpunkter.  
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I en undersökning gjord av Mårtensson & Reshetyuk (2014) studerades höjdosäkerheten 

på två DTM skapad med data insamlad av ett UAS över samma områden på två olika 

flyghöjder. Data bearbetades i två olika programvaror, PhotoScan och RapidTerrain. 

Detta för att jämföra de olika programmens tillvägagångssätt vid framställning av DTM. 

Resultatet visade att i ett öppet kuperat område, vid flyghöjden 81 m, lyckades 

osäkerhetsmålet (0,02 m medelavvikelse) att uppnås, men vid flyghöjden 163 m var 

medelavvikelsen för stor. I samma rapport av Mårtensson & Reshetyuk (2014) 

undersöktes flygsignalernas storlek (0,20 x 0,20 m och 0,40 x 0,40 m ), utifrån dess 

påverkan på osäkerheten. Flygning på höjden 81 m resulterade inte i någon signifikant 

skillnad beroende på flygsignalernas storlek. Däremot konstaterades att vid högre 

flyghöjd än 81 m bör den större storleken på flygsignal användas. Detta för att 

flygsignalen ska kunna identifieras i flygbilderna. 

Vid inmätning av en punkt med GNSS påverkar observationstiden mätningens osäkerhet. 

Detta undersöktes i en studie av Mårtensson, Reshetyuk & Jivall (2012). Syftet med 

studien var att undersöka hur olika observationstider påverkar inmätningens osäkerhet. 

Detta gjordes för intervall på 1-5 min med uppkoppling mot den svenska RTK (Real-

Time Kinematic) -tjänsten från SWEPOS. Resultatet visade att observationstiden vid 

Nätverks-RTK-mätning kan kortas till 1 min vid loggning varje sekund, då kan 

standardosäkerheterna 0,010 m i plan och 0,016 m i höjd uppnås.  
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2. Metod 

2.1 Rekognosering av stompunkter i Furuviks djurpark  

I området som studerades fanns åtta av Gävle kommuns stompunkter varav tre valdes ut 

för att sedan användas som kontrollpunkter för inmätning av flygsignalerna enligt stycke 

2.3 nedan. I bilaga 1 återfinns Gävle kommuns stompunktskarta över Furuviks djurpark. 

De tre utvalda stompunkterna har koordinater i SWEREF 99 16 30 och beteckningarna 

enligt tabell 1. Punkterna ajourförs inte idag men markeringarna förankrades väl vid 

etableringen. Referenssystemet för dessa punkter transformerades från ett lokalt 

koordinatsystem i Gävle till SWEREF 99, år 2010.  

Punktnummer Markering N E Etableringsår 

16241 rb 6727464,575 196147,563 1962 

16260 rs 6727417,338 195932,610 1971 

16261 rmd 6727278,696 195991,545 1971 

 

 

2.2 Utplacering och inmätning av flygsignaler  

Flygsignaler av rekommenderad storlek 0,40 x 0,40 

m, användes då flyghöjden var planerad till 100 m 

(Mårtensson & Reshetyuk, 2014). Flygsignalerna 

var gjorda av masonitskivor med ett timglasformat 

mönster, skapat av två svarta och två vita sektorer 

(figur 1). Flygsignalerna placerades och 

förankrades med hjälp av fyra stycken 

knytnävsstora stenar, en i varje hörn, detta för att 

inte signalerna skulle röra på sig mellan 

flygningen och inmätningen. Flygsignalerna placerades som rekommenderat väl synliga 

och utspridda över flygområdet (Eisenbeiß, 2009), (figur 2).  

Tabell 1. Befintliga stompunkter i studieområdet med dess markering och koordinater. 

Figur 1. Utformning av flygsignalerna, 

storlek 0,40 x 0,40 m. Förankrad med fyra 

stycken knytnävsstora stenar. 
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Flygsignalerna mättes in med en GNSS-mottagare med antenn Leica GS14 (serie.nr: 

2811768), med tillhörande handenhet Leica CS15 (serie.nr: 2895647). Vid inmätningen 

etablerades antennen på ett stativ med optiskt lod över flygsignalernas centrum. 

Elevationsvinkeln angavs till 15 grader, för att eliminera signaler från satelliter som 

befann sig lägre än 15 grader över horisonten (Norin, Engfeldt, Öberg & Jämtnäs, 2010). 

För att minska osäkerheten vid inmätning anslöts instrumentet till SWEPOS Nätverks 

RTK-tjänst och pågick i 60 sekunder med en position per sekund enligt 

rekommendationer från Mårtensson, Reshetyuk & Jivall (2012). Koordinatsystemet 

SWEREF 99 16 30 och den nationella geoidmodellen SWEN08_RH2000 användes vid 

inmätningarna av flygsignalerna. För att veta att inga jonosfärsstörningar påverkade 

satellitsignalen vid inmätningarna och därmed fixlösningen vid mätning med RTK-

tjänsten (Norin et al., 2010), kontrollerades aktiviteten över studieområdet för den 

aktuella dagen (bilaga 2). 

Figur 2. Flygsignalernas spridning över Furuviks djurpark, numrerade från 1-7. 
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Inmätningarna genomfördes i två identiska rundor. Mellan start av runda 1 till start av 

runda 2 förflöt ca tre och en halv timme. Tidsintervallet var tillräckligt långt för att 

undvika tidskorrelationer, enligt Odolinski (2010), vilket bör vara på upp till två timmar. 

Vid båda rundorna mättes alla 10 punkter in (7 flygsignaler och 3 stompunkter) och 

utfördes samma dag som flygningen (2016-04-12). Första rundan startades klockan 11:23 

och slutfördes 12:46. Andra rundan påbörjades 15:00 och avslutades 16:53. Under 

besöken på varje punkt protokollfördes instrumenthöjd samt klockslag för mätningen. 

2.3 Flygning över området med UAS 

Studieområdet som flygfotograferades var 

ca 38 ha stort, där flyghöjden planerades till 

100 m. Flygningarna genomfördes med 

UAS i samarbete med Metria Gävle. 

Utrustningen som användes var ett 

fastvinge-flygplan från Smartplanes 

(SmartOne C) (figur 3). Batteritiden för 

Metrias SmartOne C är cirka 30-35 min (L. 

Martinez, personlig kommunikation, 12 

april 2016). Tiden kan påverkas 

ytterligare av yttre faktorer, så som 

vindförhållandena (Eisenbeiß, 2009). Med batteritiden i åtanke delades studieområdet 

upp i två lika stora delar, ett nordligt och ett sydligt, på vardera 21 hektar. Informationen 

i dessa områden samlades in med två separata flygningar.  

Bilderna togs med en kamera av modell Pentax Ricoh GR, med en fokallängd på 18,3 

millimeter, 16 megapixlar och en pixelstorlek på 4,78 x 4,78 µm. Kameran integrerades 

i planets kropp med objektivet riktat nedåt. Överlappet planerades till 60 procent i sidled 

och 80 procent i stråkled.  

Antalet flygstråk beräknades med hjälp av inbyggd mjukvara i SmartOne C, med 

importerad information om flyghöjd, flygområdets storlek och överlapp. Stråkriktningen 

valdes av piloten och planerades så att vinden låg i sidled på planet. Detta då bilderna tas 

med ett konstant tidsintervall, med vinden i sidled blir hastigheten för varje stråk mer 

konstant och därmed tas jämnt antal bilder.  

Figur 3. SmartOne C ett fastvingat-flygplan från 

Smartplanes  
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Först skedde flygningen över det Nordliga området med ovanstående nämnda 

inställningar. Planet kastades iväg mot vindriktningen av piloten. Planet steg automatiskt 

till den planerade flyghöjden och startområdet. Väl där skickades planet iväg med ett 

kommando längs de programmerade stråken. Efter att ha flugit klart stråken återkom 

planet till startområdet och landades manuellt av piloten. Inför andra flygningen byttes 

batteri, sedan upprepades samma procedur för flygningen över det sydliga flygområdet. 

Vädret vid flygningen var soligt med växlande molnighet. Måttlig vindstyrka, dock 

uppstod skiftningar i vindriktningen under flygningens gång. Bilderna överfördes sedan 

från kameran till ett externt minne i JPEG-format. 

2.4 Kontroll av flygsignalernas inmätningsmetod 

En kontroll utfördes på flygsignalernas koordinater genom att först beräkna medeltalet 

för de två genomförda inmätningarna av stompunkterna, runda 1 och runda 2. Sedan 

beräknades stompunkternas RMSe-värde ut i plan (RMSe i 2D) mellan medeltalet av de 

inmätta stompunktskoordinaterna och de befintliga stompunktskoordinaterna (angivna i 

Gävle kommuns stompunktskarta, bilaga 1). Denna beräkning genomfördes i Excel. 

Parametrarna som användes vid beräkningen av RMSe i 2D var skillnaderna mellan 

koordinaterna i Nordlig (N) och Östlig riktning (E) och antalet punkter (n) se ekvation 1.  

𝑅𝑀𝑆𝑒2𝐷 = √
∑(∆𝑁2+∆𝐸2)

𝑛
     (1) 

Ett litet systematiskt fel upptäcktes mellan de inmätta- och befintliga 

stompunktskoordinaterna. Felet minimerades med hjälp av en koordinattransformation 

till stompunktskoordinaterna. Eftersom dessa ansågs ha lägre osäkerhet då stompunktern 

ingår i ett stomnät (Lantmäteriet, 2015b). Transformationen genomfördes i programvaran 

Geo Professional från Svensk byggnadsgeodesi (SBG) som en Helmerttransformation i 

2D, det vill säga enbart plana koordinater. De inmätta-, befintliga- och transformerade 

koordinaterna redovisas i bilaga 3a-c. De transformerade koordinaterna för flygsignalerna 

användes sedan för vidare arbete i studien.  
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2.5 Skapandet av DEM och ortofotomosaik i PhotoScan 

För att kunna använda informationen (bilderna) som samlades in under flygningen 

behövde alla bilder sorteras och sättas samman. För detta ändamål användes 

programvaran PhotoScan skapat av det ryska företaget Agisoft. Bearbetningen som 

utfördes i PhotoScan genomfördes i ett flertal steg. Dessa steg tas upp i avsnitten 2.4.1 - 

2.4.4. Den slutgiltiga rapporten från PhotoScan återfinns i bilaga 4 (4a redovisar 

ortofotomosaiken, 4b mätdata från bildinsamlingen, 4c kamera kalibrering, 4d 

placeringen av flygsignaler, 4e den digitala höjdmodellen och 4f de parametrar som 

använts under processen). 

2.5.1 Blockutjämning  

Bilderna positionerades och orienterades mot varandra i ett inbördes referenssystem med 

hjälp av tydliga objekt som återfinns i flera bilder tack vare överlappning mellan bilderna. 

Detta gjorde att ett förhållande mellan bilderna kunde definieras. Sedan genererades ett 

glest punktmoln utifrån bilderna i PhotoScan (Mårtensson & Reshetyuk, 2014). Vid 

blockutjämningen valdes inställningarna: noggrannhet (Accuracy) till Medium och 

koppla ihop (Pair preselection) till Generic. Skalan på noggrannhet sträckte sig från 

Lowest till Highest. En lägre noggrannhet (Accuracy) resulterar i sämre bildpositionering, 

dock blir processtiden kortare (Agisoft, u.å.). Metoden för att koppla ihop bilderna (Pair 

preselection) vid blockutjämningen har två val, dessa val beror på om bildernas positioner 

sedan innan är kända eller okända. Generic väljs om bildernas positioner inte är kända 

och Reference när positionerna är kända (Agisoft, u.å.). 

2.5.2 Georeferering av bilderna 

Flygsignalerna som placerades ut innan flygningen användes för att georeferera samt 

förbättra blockutjämningen av bilderna. Först identifierades alla flygsignaler på samtliga 

bilder där de förekom (Agisoft, u.å.). Därefter importerades en text-fil med koordinaterna 

på flygsignalerna som tagits fram enligt stycket 2.4 ovan. Bildernas positionering 

optimerades sedan genom att det uträknade RMSe-värdet för flygsignalernas koordinater 

efter transformation skrevs in istället för att använda programvarans förinställda 

osäkerhet på flygsignalerna se bilaga 3c.  
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2.5.3 Tätt punktmoln 

Ett tätt punktmoln skapades utifrån de blockutjämnade bildernas positionering, som 

utfördes enligt stycket 2.5.2 ovan, tillsammans med bildernas längdinformation. Även här 

kunde olika kvalitetsnivåer väljas: Lowest till Ultra high. Valet av noggrannheten 

påverkar även i detta moment resultatet men också processtiden (Agisoft, u.å.). Tre olika 

typer av filteroperationer fanns att välja mellan. Dessa filtrerar bort detaljer på olika 

nivåer. Mild filtrerar inte bort detaljrikedomen, Moderate reducerar detaljrikedomen mer 

och Aggressive reducerar detaljrikedomen på djupet (Mårtensson & Reshetyuk, 2014). 

Det täta punktmolnets noggrannhet sattes till Medium samt filteroperationen till 

Aggressive.  

I det täta punktmolnet eliminerades löst hängande punkter, alltså punkter som inte 

bedömdes vara markpunkter, detta för att förbereda skapandet av en DEM (figur 4). De 

löst hängande punkterna ansågs inte ligga på marken utan vara t.ex. träd (Agisoft, u.å.).   

 

  

Figur 4. Det täta punktmolnet visar studieområdet, sett från söder, där löst hängande 

punkter eliminerats.  
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2.5.4 Skapandet av DEM och ortofotomosaik  

DEM skapades utifrån det täta punktmolnet. Detta genomfördes med hjälp av 

triangulering i PhotoScan (Agisoft, u.å.). För att kunna redovisa höjddata på en 2D karta, 

plockades höjdkurvor fram utifrån DEM (figur 5). Ekvidistansen på höjdkurvorna sattes 

till 1 meter. Ortofotomosaiken skapades i sin tur utifrån höjdinformationen i DEM samt 

de blockutjämnade bilderna (Agisoft, u.å.). Höjdinformationen från DEM justerar den 

radiella höjddeplaceringen i bilderna. Här ändrades upplösningen till 0,1 meter (figur 6). 

 

  

Figur 5. DEM med höjdkurvor genererade 

i PhotoScan, ekvidistans 1 meter.  

Figur 6. Ortofotomosaik genererad i PhotoScan. 
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2.6 Kontroll av DEM 

En kontroll av den i PhotoScan genererade DEM, gjordes i analogi med SIS-TS 

21144:2013. Höjdosäkerheten kontrollerades genom inmätning i fält. Kontrollvärdena 

jämfördes sedan mot den genererade DEM. Den kontrollnivå som genomfördes var 

kontrollnivå 1. Det innebär en enklare leveranskontroll, där enskilt utplacerade 

kontrollprofiler användes för att upptäcka om eventuella systematiska fel förekommer. 

10 kontrollprofiler utspridda över studieområdet (figur 7) med längden 30 m mättes in 

med GNSS enligt kapitel 2.2. Punkternas täthet i profilen var i genomsnitt 2 m. Extra 

punktobservationer gjordes vid utmärkande höjdskillnader t.ex. krön och dalar.  

 

Figur 7. Spridningen av kontrollprofilerna över Furuviks djurpark, numrerade 

från 0-9. 
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Kontrollprofilernas jämförelse mot DEM genomfördes i programvaran Geo Professional. 

För att jämförelsen skulle kunna göras i Geo användes punktmolnet som skapats tidigare 

i PhotoScan. När punktmolnet importerades till Geo tunnades punktmolnet ut till 0,5 m 

punkttäthet. Detta för att programmet skulle kunna bearbeta given data. En TIN-modell 

skapades i Geo genom en triangulering av punktmolnet. TIN-modellen (Th) jämfördes 

med profilpunkternas höjder (Kh) och resulterade i höjdskillnader för varje enskild 

profilpunkt (Ah) (bilaga 5), beräknat enligt ekvation (2):  

𝐴ℎ = 𝑇ℎ − 𝐾ℎ     (2) 

För att se helheten över höjdosäkerheten i området beräknades följande i programvaran 

Excel:  

Medelavvikelsen för respektive profil (Ahm) beräknades enligt ekvation (3) utifrån 

profilpunkternas höjdavvikelser (Ahi) och antalet profilpunkter (n):  

𝐴ℎ𝑚 =
∑ 𝐴ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
     (3) 

Standardosäkerheten för varje enskild profil (Sp) beräknades enligt ekvation (4) utifrån 

profilpunkternas höjdavvikelser (Ahi), medelavvikelsen för respektive profil (Ahm) och 

antalet profilpunkter (n): 

𝑆𝑝 = √
∑ (𝐴ℎ𝑖−𝐴ℎ𝑚)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
     (4) 

Maxavvikelsen för respektive profil (Maxp) beräknades enligt ekvation (5) utifrån största 

och minsta avvikelsen i varje enskild profil: 

𝑀𝑎𝑥𝑝 = 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛    (5) 

Medelavvikelsen för områdets profiler (Mapt) beräknades enligt ekvation (6) utifrån 

medelavvikelsen för respektive profil (Ahm=Map) och antalet profilpunkter (n): 

𝑀𝑎𝑝𝑡 =
∑ 𝑀𝑎𝑝𝑛

𝑖=1

𝑛
     (6) 
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Standardosäkerheten för medelavvikelsen inom områdets profiler (Spt) beräknades enligt 

ekvation (7) utifrån medelavvikelsen för respektive profil, medelavvikelsen för områdets 

profiler (Mapt) och antalet profilpunkter (n): 

𝑆𝑝𝑡 = √
∑ (𝑀𝑎𝑝−𝑀𝑎𝑝𝑡)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
     (7) 

2.7 Kartframställning i ArcMap 

Kartan skapades i ArcMap, en programvara från företaget Esri. Första steget var att 

importera ortofotomosaiken som en TIFF-fil med dess koordinater och de genererade 

höjdkurvorna som ett linjeobjekt från PhotoScan.  

Av ortofotomosaiken digitaliserades de objekt som ska synas på kartan så som hus, vägar, 

staket mm. Husobjekten valdes att digitaliseras som polygoner, medan vägar och staket 

som linjer. Objekten gavs olika färger och tjocklek för att kunna särskiljas på kartan. 

De genererade höjdkurvorna som importerats valdes att jämnas ut för att få en mjukare 

och förenklad kurvbild på kartan. Utjämningen gjordes med hjälp av ett nytt lager linjer 

som digitaliserades ovanpå de ursprungliga höjdkurvorna.  

Rekognosering i fält gjordes eftersom det förekom oklarheter vid digitaliseringen av 

ortofotomosaiken, på grund av skuggområden (figur 8), och täckande vegetation (figur 

9). Objekt som inte kunnat utskiljas fullständigt i ortofotomosaiken sågs då över. Vägnät, 

staket och vattenområden kunde på så sätt avbildas i sin helhet.   

Tre kartor skapades över studieområdet. I den första redovisades de digitaliserade 

objekten som en 2D-karta. I den andra redovisades både de digitaliserade objekten och 

höjdkurvorna som en 2D-karta med höjdangivelser. I den tredje redovisades de 

digitaliserade objekten med areabestämda djurhägn. En layout skapades för samtliga 

kartor där norrpil, skalstock och innehållsförteckning infogades.  



 

16 

 

2.8 Kontrollmätningar i plan 

Vid kontrollmätningar i plan gjordes en stickprovskontroll av absolut lägesosäkerhet 

enligt HMK-Geodatakvalitet standardnivå 3 (Lantmäteriet, 2015a). Absolut 

lägesosäkerhet innebär kontroll i förhållande till ett referenssystem i plan, i denna rapport 

SWEREF 99 16 30. HMK-Geodatakvalitet standardnivå 3 har ett krav där 

lägesosäkerheten ska vara på 5-centermeternivån eller mindre och avser projektinriktad 

mätning och kartläggning.  

13 kontrollpunkter valdes ut från den digitaliserade kartan, skapad enligt ovan i ArcMap 

(figur 10). Samma kontrollpunkter mättes in med GNSS enligt kapitel 2.2. Denna 

inmätningsmetod anses av HMK-Geodatakvalitet hålla den mätosäkerhet det krävs för 

kontroll av lägesosäkerhet (Lantmäteriet, 2015a). Valet av inmätningsinstrument 

begränsade valet av kontrollpunkter till marknära punkter, så som altan, väg, staket etc. 

Varje kontrollpunkt mättes in oberoende 2 gånger. Medelvärdet av dessa två 

observationer blev kontrollpunktens koordinater vid vidare beräkningar (bilaga 6).  

Figur 8. Exempel på skuggbild. Tagen ur 

ortofotomosaiken av spökhuset på Furuviks 

djurpark. 

Figur 9. Exempel på täckande vegetation. 

Tagen ur ortofotomosaiken över ett hägn 

på Furuviks djurpark. 
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Lägesosäkerheten beräknades som ett RMS-värde i plan och angavs som ett RMS i 2D. 

Denna beräkning genomfördes i Excel. Parametrarna som användes vid beräkningen av 

RMS i 2D var skillnaderna mellan de digitaliserade/inmätta koordinaterna för 

kontrollpunkterna, i Nordlig- (N) och Östlig (E) riktning och antalet kontrollpunkter (n), 

enligt ekvation (1). 

En kontroll av inmätningsmetoden gjordes där RMS i 2D beräknades mellan de två 

observationerna av kontrollpunkterna enligt ekvation (1). Detta för att kontrollera hur låg 

osäkerheten blev på själva utförandet av inmätningen av kontrollpunkterna. Beräkningen 

genomfördes i Excel (bilaga 7). 

  

Figur 10. Spridningen av kontrollpunkter över Furuviks djurpark, numrerade från 1-13. 
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3. Resultat 

3.1 Osäkerhet på DEM 

Utav kontrollprofilernas jämförelse med den skapade DEM blev största enskilda 

medelavvikelsen för en enskild profil -0,080 m. I tabell 2 redovisas resultatet från 

kontrollberäkningarna av DEM. I tabellen framgår att kontrollprofilerna 0, 1, 2, 8 och 9 

har en medelavvikelse (Ahm) som ligger under DEM. För de resterande kontrollprofilerna 

ligger medelavvikelse över DEM. Den sammanlagda medelavvikelsen för studieområdet 

är -0,006 m. Höjdavvikelse för varje enskild kontrollprofilspunkt redovisas i bilaga 5. 

Standardosäkerheten för varje enskild profil (Sp) ligger mellan 0,016 m och 0,041 m. Den 

sammanlagda standardosäkerheten för studieområdet är 0,047 m. Kontrollen av DEM 

tyder på att inga stora systematiska fel förekommer i DEM. 

 
Profil 

0 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

6 

Profil 

7 

Profil 

8 

Profil 

9 

n 19 16 19 16 16 16 16 16 16 19 

Ahm -0,024 -0,080 -0,026 0,041 0,051 0,001 0,014 0,049 -0,010 -0,075 

Sp 0,033 0,032 0,031 0,041 0,021 0,019 0,026 0,027 0,021 0,016 

Maxp 0,112 0,101 0,112 0,121 0,067 0,061 0,108 0,113 0,067 0,068 

Mapt -0,006 

Spt 0,047 

 

  

Tabell 2. Resultat av kontroll av DEM angivna i meter. Där n, Ahm, Sp och Maxp avser varje 

enskild profil. Mapt och Spt avser hela studieområdet.   
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3.2 Karta över Furuviks djurpark 

Tre storskaliga kartor över Furuviks djurpark: primärkarta, primärkarta med höjdkurvor 

samt primärkarta med areabestämda djurhägn redovisas i figur 11-13. Primärkartorna 

innehåller information om bebyggelse och infrastruktur så som vägar och staket. 

Primärkartan med höjdkurvor har en ekvidistans på 1 m. På primärkartan med 

areabestämda hägn redovisas arean i kvadratmeter. Skalan på kartorna är 1:3000. 

Vattenområden har valts att delas upp i bassänger och naturliga vattenområden för att 

kunna urskilja parkens anläggningar på ett bättre sätt. Bebyggelsen har delats in i två 

kategorier: byggnad och skärmtak.  

3.3 Lägesosäkerhet på kartan 

Kontroll av kartan genomfördes med ett resultat i plan. Detta redovisas som ett RMSe-

värde. I 2D beräknades värdet till 0,054 m, varav nordlig riktning 0,059 m och i östlig 

riktning 0,049 m (bilaga 6). Kontrollpunkterna som mätts in har varit marknära punkter 

där underlaget varierade. Vid beräkningen av kartans RMSe-värde exkluderades 

observationerna från kontrollpunkt 13 då dessa avvek signifikant i nordlig riktning mellan 

de inmätta koordinaterna och de som digitaliserats från ortofotomosaiken.  

RMSe-värdet för inmätningsmetoden som använts vid kontroll av kartan beräknades till 

0,035 m i 2D, 0,017 m i nordlig- och 0,046 m i östlig riktning (bilaga 7). 
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Figur 11. En översiktlig bild på primärkartan över Furuviks djurpark. 
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Figur 12. En översiktlig bild på primärkartan med höjdkurvor över Furuviks djurpark. 
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Figur 13. En översiktlig bild på primärkartan med areabestämda djurhägn över Furuviks djurpark. 
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3.4 Tidsåtgång och flyghöjd vid insamling av data med ett UAS 

Den sammanlagda tidsåtgången för insamling av data, inkluderat förberedelser på plats, 

flygning och inmätning av flygsignalerna med GNSS redovisas i tabell 3. Totaltiden blev 

300 minuter. Alla moment som redovisas genomfördes under samma dag (12/4-2016). 

Under den tiden som flygningen genomfördes togs 162 bilder i det nordliga området samt 

180 bilder i det sydliga området. Tiden det tog att samla in data från de två områdena var 

12- respektive 13 minuter. Den planerade flyghöjden var satt till 100 m. Den faktiska 

flyghöjden blev 112 m. 

 Tid i minuter 

Förberedelse innan flygning: 30 

Flygning: 25 

Mellanlandning: 20 

Avveckling: 15 

Inmätning av flygsignaler: 210 

Totalt: 300 

 

  

Tabell 3. Tidsåtgången i minuter för de olika momenten vid insamling av data med UAS.  
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4. Diskussion och slutsats 
 

Vid en analys av medelavvikelsen för varje enskild profil, uppstår ett fenomen. De allra 

nordligaste och sydligaste profilerna ligger under den genererade DEM, medan de 

centrala profilerna ligger över DEM. Detta indikerar medelavvikelsens tecken, negativt 

under och positivt över DEM (tabell 3). En möjlig orsak till detta kan vara att i den 

centrala delen av studieområdet överlappade de båda flygområderna varandra. I nordliga- 

och sydliga kanten av studieområdet sker inte denna överlappning. Mellan flygningarna 

av de båda områdena skedde en mellanlandning på ca 20 minuter. Då flygningen skedde 

en solig dag kan skuggområdena påverkat medelavvikelserna. Skuggområdena har en 

tydlig och skarp kant i bilderna, vilket kan skapa ett problem vid bildmatchningen som i 

denna studie gjorts automatiskt i PhotoScan. Som beskrivet i avsnitt 2.4.1 letar 

programvaran efter tydliga objekt i bilden som kan användas vid matchningen. Ett sådant 

objekt kan vara en väl definierad kant (skuggområdeskant) som programmet försöker 

matcha med samma väl definierade kant i nästa bild, skuggområdet kan då ha flyttat något 

på sig. På grund av fenomenet bör flygning, som Eisenbeiß (2009) skriver i sin 

avhandling, undvikas i soliga förhållanden.  

Siebert och Teizer (2014) fick en medelavvikelse i höjd på 0,042 m med 

standardosäkerheten 0,059 m, vilket kan jämföras med den medelavvikelsen i höjd  

(-0,006 m) och dess standardosäkerhet (0,047 m) som denna studie resulterade i. Olika 

instrument användes vid kontrollmätningarna, Siebert och Teizer (2014) använde sig av 

totalstation och hade en flyghöjd på 70 m medan denna studie använde sig av GNSS och 

hade en faktisk flyghöjd på 112 m. Valet av flyghöjd kan vara en faktor som skulle kunna 

ge skillnader vad gäller resultaten. Detta går i linje med resultatet Mårtensson och 

Reshetyuk (2014) får i sin studie.  

RMSe-värdet i plan i denna studie baseras på en lägeskontroll av de digitaliserade 

kartobjekten. Det beräknade RMSe-värdet (0,054 m) är något högre än det i HMK-

Geodatakvalitet rekommenderade för primärkartor enligt standardnivå 3, (0,050 m) 

(Lantmäteriet, 2015a). För kartan över Furuviks djurpark kan RMSe-värdet som uppnåtts 

anses godtagbart. Inget osäkerhetskrav sattes för den skapade kartan, men RMSe-värdet 

kan ses som en verifikation på kartan då det endast överstiger HMK-Geodatakvalitet:s 

rekommendationer med 0,004 m, detta anses i denna studie som ett lyckat resultat. 
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Tidigare utförda studier på osäkerheten i plan med ett UAS som inmätningsmetod anger: 

medelfel på 0,02 m på ortofotomosaiken skapad av Siebert och Teizer (2014) och ett 

RMSe i plan på 0,18 m i ortofotomosaiken skapad av Hugenholtz et al. (2013). Dessa två 

tidigare studier redovisar osäkerheten på deras slutprodukt (en ortofotomosaik). Viktigt 

att poängtera vid jämförelse är att kartan över Furuviks djurpark består av bearbetad data 

från en ortofotomosaik. RMSe-värdet i plan på kartan (0,054 m) är förståeligt högre än 

det Siebert och Teizer (2014) fick som resultat i plan och ligger klart under resultatet som 

Hugenholtz et al. (2013) redovisar i plan. 

Ortofotomosaikens upplösning kan påverka möjligheten till lägre osäkerhet i en karta. 

Som exempel har ortofotomosaiken med upplösningen 0,02 m en lägre osäkerhet i studien 

som nämnts ovan (Siebert och Teizer, 2014) än ortofotomosaiken med upplösningen 0,1 

m i studien, av Hugenholtz et al. (2013). Upplösningen på ortofotomosaiken som ligger 

till grund för kartan i denna studie sattes till 0,1 m. Om en högre upplösning hade valts 

finns chansen att kartans osäkerhet kunnat bli lägre.  

När RMS-värdet i plan beräknades exkluderades kontrollpunkt 13. Detta på grund av sin 

systematiska avvikelse från resterande kontrollpunkter. Orsak till denna stora avvikelse 

var en misstolkning vid digitaliseringen av objektet från ortofotomosaiken. Täckande låg 

vegetation skymde objektet, vilket kunde bekräftas vid inmätningen i fält.  

Tidsaspekten är svår att jämföra med olika källor då olika metoder används. Resultatet i 

denna studie stödjer det som Hugenholtz et al. (2013) skriver i sin studie: UAS är en 

mycket effektiv teknik när det kommer till att mäta in medelstora områden. En indikation 

av detta kan ses i tabell 4 där 70 procent av den totala tidsåtgången för förberedelser, 

flygning och insamling av data gick till inmätningen av flygsignalerna med GNSS. Skulle 

primärkartan i denna studie vara skapad med enbart traditionell inmätning skulle det inte 

vara rimligt att hinna göra denna studie på 10 veckor, vilket var tidsramen som fanns.  
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4.1 Vidare studier 

Beroende på bildernas upplösning skulle UAS-tekniken kunna vara en användbar 

kartframställningsmetod även för orienteringskartor i öppnare terräng. Denna typ av 

kartor innehåller många detaljer så som stigar, stenar och andra mindre terrängföremål. 

Kartorna innehåller även höjdinformation i form av höjdkurvor med bestämd ekvidistans. 

För att testa denna teori behöver man studera vidare på mindre kartobjekt än vad som 

förekom i denna studie. 

Tidsåtgången kan studeras mer ingående då det enbart snuddats vid som aspekt. Vad 

blir den totala tidsskillnaden i kontrast till eventuella kostnader vid inköp av ny teknik? 
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Bilaga 1 – Stompunktskarta 

Furuviksparkens stompunkter en översikt från Gävle kommun  

 

 

Tillhandahållen av Gävle kommun, Sammhällsbyggnad Gävle 
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Bilaga 2 – Jonosfärsstörningar 

Jonosfärsstörningar över Svealand den 2016-04-12 

 

 
 

 
 

Hämtat 2016-04-24 från: 

https://swepos.lantmateriet.se/tjanster/jonomonitor/jonomonitor_fs.aspx   

 

  

https://swepos.lantmateriet.se/tjanster/jonomonitor/jonomonitor_fs.aspx
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Bilaga 3 – Koordinater på flygsignaler och stompunkter 

Bilaga 3a 

En sammanställning av flygsignalernas koordinater och RMS värden. Inmätningen 

gjordes den 12/4. R1 och R2 i Punkt ID indikerar på inmätningsrunda 1 respektive 2.  

 
Punkt ID N E H  ∆N ∆E ∆H 

        

R1-flyg1 6727507,022 196010,314 2,116     

R2-flyg1 6727507,020 196010,325 2,074  0,002 -0,011 0,042 

        

R1-flyg2 6727492,162 195880,896 2,134     

R2-flyg2 6727492,170 195880,900 2,139  -0,008 -0,004 -0,005 

        

R1-flyg3 6727315,553 195870,139 3,164     

R2-flyg3 6727315,545 195870,154 3,150  0,008 -0,015 0,014 

        

R1-flyg4 6727191,802 195872,864 4,941     

R2-flyg4 6727191,833 195872,812 4,953  -0,031 0,052 -0,012 

        

R1-flyg5 6727156,759 195670,426 6,047     

R2-flyg5 6727156,762 195670,419 6,066  -0,003 0,007 -0,019 

        

R1-flyg6 6727055,019 195950,411 9,910     

R2-flyg6 6727055,006 195950,411 9,919  0,013 0,000 -0,009 

        

R1-flyg7 6726985,021 195581,421 12,196     

R2-flyg7 6726985,012 195581,423 12,189  0,009 -0,002 0,007 

        

    RMS= 0,0139 0,0211 0,0193 

    RMS 2D= 0,0253   
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Bilaga 3b 

En sammanställning av stompunkternas koordinater och RMS värden. Inmätningen 

gjordes den 12/4. R1 och R2 i Punkt ID indikerar på inmätningsrunda 1 respektive 2. 

Känd indikerar på en sedan tidigare känd koordinat (stompunkt). 

Stompunkter        

Punkt ID N E H  ∆N ∆E ∆H 

        

R1-stom16241 6727464,558 196147,555 3,936     

R2-stom16241 6727464,567 196147,560 3,945  -0,009 -0,005 -0,009 

Medel R1&R2 6727464,563 196147,558      

Känd-stom16241 6727464,575 196147,563   -0,0125 -0,005  

        

R1-stom16260 6727417,320 195932,575 3,766     

R2-stom16260 6727417,308 195932,609 3,767  0,012 -0,034 -0,001 

Medel R1&R2 6727417,314 195932,592      

Känd-stom16260 6727417,338 195932,610   -0,024 -0,018  

        

R1-stom16261 6727278,684 195991,541 5,415     

R2-stom16261 6727278,702 195991,572 5,325  -0,018 -0,031 0,09 

Medel R1&R2 6727278,693 195991,557      

Känd-stom16261 6727278,696 195991,545   -0,003 0,011  

        

    RMS= 0,0157 0,0127  

    RMS 2D= 0,0202   
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Bilaga 3c 

Medel för flygsignalernas koordinater utifrån inmätningsrunda 1 och 2 samt dess 

transformerade koordinater. De transformerade koordinaternas RMS-värde redovisas. 

 

Medel för flygsignalernas 
koordinater   Transformerade koordinater 

 N E H  N E  

        

Flyg1 6727507,021 196010,32 2,095  6 727 507,037 196 010,331  

        

        

Flyg2 6727492,166 195880,898 2,1365  6 727 492,191 195 880,907  

        

        

Flyg3 6727315,549 195870,147 3,157  6 727 315,572 195 870,143  

        

        

Flyg4 6727191,818 195872,838 4,947  6 727 191,838 195 872,826  

        

        

Flyg5 6727156,761 195670,423 6,0565  6 727 156,795 195 670,404  

        

        

Flyg6 6727055,013 195950,411 9,9145  6 727 055,026 195 950,390  

        

        

Flyg7 6726985,017 195581,422 12,1925  6 726 985,055 195 581,390  

        

     RMS transformation = 0,012 

     RMS 2D+transformation = 0,028 
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Bilaga 4 – Rapport från PhotoScan 

Bilaga 4a 

Ortofotomosaiken skapad i PhotoScan. 
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Bilaga 4b 

Antalet överlappande bilder i studieområdet markerade från 1 upptill mer än 9 överlapp. 

I tabellen återfinns information om flygningen, bilderna och kameran som använts.  
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Bilaga 4c 

Bildförflyttningar vid blockutjämningen i PhotoScan. 
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Bilaga 4d 

Placering och information om flygsignalerna i studieområdet. 
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Bilaga 4e 

Digital höjdmodell (DEM) genererad i PhotoScan. 
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Bilaga 4f 

De parametrar som använts under processen i PhotoScan. 
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Bilaga 5 – Kontrollprofilernas höjdskillnader  

Höjdskillnaden mellan TIN-modellen skapad i Geo och de inmätta kontrollprofilerna. 

     

 Punkt nr E N Ah 

     

Profil 0 1 196 005,09 6 727 495,62 -0,079 

 2 196 005,95 6 727 497,42 -0,068 

 3 196 006,81 6 727 499,25 -0,079 

 4 196 007,67 6 727 501,02 -0,029 

 5 196 008,49 6 727 502,85 -0,055 

 6 196 009,36 6 727 504,64 -0,030 

 7 196 010,19 6 727 506,46 0,002 

 8 196 010,99 6 727 508,32 0,000 

 9 196 011,84 6 727 510,16 -0,010 

 10 196 012,58 6 727 511,98 -0,052 

 11 196 012,58 6 727 511,99 -0,056 

 12 196 013,34 6 727 513,70 0,029 

 13 196 014,14 6 727 515,51 -0,024 

 14 196 014,72 6 727 516,97 -0,013 

 15 196 015,23 6 727 518,19 -0,004 

 16 196 015,78 6 727 519,63 -0,010 

 17 196 016,25 6 727 520,81 0,004 

 18 196 016,67 6 727 521,87 -0,013 

 19 196 017,17 6 727 522,82 0,033 

     

Profil 1 1001 195 982,03 6 727 365,12 -0,077 

 1002 195 983,61 6 727 363,95 -0,086 

 1003 195 985,18 6 727 362,68 -0,052 

 1004 195 986,77 6 727 361,45 -0,062 

 1005 195 988,34 6 727 360,23 -0,066 

 1006 195 989,95 6 727 359,05 -0,087 

 1007 195 991,59 6 727 357,92 -0,084 

 1008 195 993,24 6 727 356,77 -0,122 

 1009 195 994,88 6 727 355,62 -0,127 

 1010 195 996,50 6 727 354,49 -0,153 

 1011 195 998,15 6 727 353,34 -0,025 

 1012 195 999,76 6 727 352,15 -0,070 

 1013 196 001,38 6 727 350,98 -0,059 

 1014 196 003,01 6 727 349,82 -0,076 

 1015 196 004,60 6 727 348,61 -0,087 

 1016 196 006,13 6 727 347,35 -0,054 
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Profil 2 2001 195 877,09 6 727 460,84 -0,007 

 2002 195 878,27 6 727 462,43 -0,049 

 2003 195 878,90 6 727 463,20 -0,018 

 2004 195 880,10 6 727 464,82 -0,046 

 2005 195 881,33 6 727 466,36 -0,050 

 2006 195 882,55 6 727 467,97 -0,047 

 2007 195 883,13 6 727 468,72 -0,033 

 2008 195 883,79 6 727 469,50 -0,083 

 2009 195 884,34 6 727 470,31 -0,060 

 2010 195 885,54 6 727 471,98 -0,066 

 2011 195 886,70 6 727 473,60 -0,001 

 2012 195 887,88 6 727 475,27 -0,006 

 2013 195 889,05 6 727 476,84 -0,025 

 2014 195 889,65 6 727 477,63 -0,044 

 2015 195 890,25 6 727 478,42 0,018 

 2016 195 891,53 6 727 479,94 -0,006 

 2017 195 892,81 6 727 481,47 0,029 

 2018 195 894,00 6 727 483,04 -0,023 

 2019 195 895,26 6 727 484,60 0,025 

     

Profil 3 3001 195 846,33 6 727 331,21 0,077 

 3002 195 845,43 6 727 332,96 0,084 

 3003 195 844,49 6 727 334,70 0,055 

 3004 195 843,51 6 727 336,46 0,081 

 3005 195 842,55 6 727 338,25 -0,020 

 3006 195 841,54 6 727 339,92 0,025 

 3007 195 840,52 6 727 341,63 0,037 

 3008 195 839,56 6 727 343,47 -0,012 

 3009 195 838,54 6 727 345,16 0,026 

 3010 195 837,67 6 727 346,86 0,015 

 3011 195 836,65 6 727 348,57 0,001 

 3012 195 835,76 6 727 350,43 -0,025 

 3013 195 834,80 6 727 352,22 0,076 

 3014 195 833,80 6 727 353,93 0,101 

 3015 195 832,84 6 727 355,70 0,081 

 3016 195 831,79 6 727 357,36 0,051 
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Profil 4 4001 195 781,28 6 727 248,83 0,082 

 4002 195 782,94 6 727 249,95 0,059 

 4003 195 784,58 6 727 251,09 0,057 

 4004 195 786,23 6 727 252,23 0,044 

 4005 195 787,89 6 727 253,32 0,077 

 4006 195 789,57 6 727 254,39 0,048 

 4007 195 791,27 6 727 255,47 0,041 

 4008 195 792,95 6 727 256,57 0,076 

 4009 195 794,62 6 727 257,67 0,085 

 4010 195 796,29 6 727 258,74 0,037 

 4011 195 797,95 6 727 259,87 0,061 

 4012 195 799,62 6 727 260,96 0,019 

 4013 195 801,29 6 727 262,06 0,046 

 4014 195 802,99 6 727 263,14 0,018 

 4015 195 804,66 6 727 264,22 0,043 

 4016 195 806,36 6 727 265,26 0,030 

     

Profil 5 5001 195 904,39 6 727 166,56 -0,024 

 5002 195 906,36 6 727 166,16 -0,005 

 5003 195 908,32 6 727 165,77 0,003 

 5004 195 910,28 6 727 165,42 0,030 

 5005 195 912,26 6 727 165,06 0,036 

 5006 195 914,21 6 727 164,71 0,006 

 5007 195 916,18 6 727 164,36 0,005 

 5008 195 918,15 6 727 164,00 -0,006 

 5009 195 920,13 6 727 163,70 -0,025 

 5010 195 922,11 6 727 163,36 -0,017 

 5011 195 924,07 6 727 163,03 0,001 

 5012 195 926,05 6 727 162,72 0,013 

 5013 195 928,02 6 727 162,39 0,030 

 5014 195 929,99 6 727 162,06 0,001 

 5015 195 931,95 6 727 161,75 -0,020 

 5016 195 933,94 6 727 161,49 -0,014 
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Profil 6 6001 195 794,36 6 727 171,15 0,010 

 6002 195 794,15 6 727 169,16 0,002 

 6003 195 793,84 6 727 167,17 0,005 

 6004 195 793,61 6 727 165,19 -0,023 

 6005 195 793,23 6 727 163,21 -0,004 

 6006 195 792,95 6 727 161,26 0,003 

 6007 195 792,68 6 727 159,26 0,029 

 6008 195 792,39 6 727 157,29 0,011 

 6009 195 792,06 6 727 155,32 0,035 

 6010 195 791,66 6 727 153,37 -0,012 

 6011 195 791,43 6 727 151,40 -0,011 

 6012 195 791,18 6 727 149,43 0,085 

 6013 195 790,89 6 727 147,44 0,027 

 6014 195 790,60 6 727 145,43 -0,004 

 6015 195 790,30 6 727 143,48 0,031 

 6016 195 790,02 6 727 141,52 0,036 

     

Profil 7 7001 195 656,79 6 727 141,14 0,022 

 7002 195 657,10 6 727 143,12 0,041 

 7003 195 657,29 6 727 145,10 -0,004 

 7004 195 657,46 6 727 147,11 0,032 

 7005 195 657,60 6 727 149,09 0,057 

 7006 195 657,71 6 727 151,07 0,109 

 7007 195 657,90 6 727 153,09 0,062 

 7008 195 658,08 6 727 155,06 0,037 

 7009 195 658,32 6 727 157,06 0,040 

 7010 195 658,58 6 727 159,03 0,031 

 7011 195 658,81 6 727 161,00 0,031 

 7012 195 659,06 6 727 162,99 0,070 

 7013 195 659,29 6 727 164,96 0,057 

 7014 195 659,52 6 727 166,95 0,036 

 7015 195 659,69 6 727 168,94 0,073 

 7016 195 659,87 6 727 170,93 0,084 
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Profil 8 8001 195 647,35 6 727 069,58 -0,033 

 8002 195 647,32 6 727 067,60 -0,016 

 8003 195 647,35 6 727 065,60 -0,042 

 8004 195 647,34 6 727 063,60 -0,023 

 8005 195 647,35 6 727 061,60 -0,005 

 8006 195 647,35 6 727 059,61 0,012 

 8007 195 647,33 6 727 057,59 -0,001 

 8008 195 647,30 6 727 055,62 0,020 

 8009 195 647,28 6 727 053,61 0,008 

 8010 195 647,27 6 727 051,63 -0,031 

 8011 195 647,25 6 727 049,63 -0,023 

 8012 195 647,22 6 727 047,66 -0,026 

 8013 195 647,23 6 727 045,63 0,025 

 8014 195 647,23 6 727 043,64 -0,032 

 8015 195 647,24 6 727 041,66 0,005 

 8016 195 647,26 6 727 039,66 -0,004 
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Bilaga 6 – Kontrollpunkternas koordinater 
 

 

Kontrollpunkter        

        

Punkt   N E Medel N Medel E ∆N ∆E 

1        

 Inmätt 6727486,328 195971,635     

 Inmätt 6727486,318 195971,638     

    6727486,323 195971,637   

 Kartan 6727486,261 195971,672   0,062 -0,035 

2        

 Inmätt 6727468,387 195887,867     

 Inmätt 6727468,395 195887,887     

    6727468,391 195887,877   

 Kartan 6727468,396 195887,912   -0,005 -0,035 

3        

 Inmätt 6727353,218 196005,690     

 Inmätt 6727353,223 196005,669     

    6727353,221 196005,68   

 Kartan 6727353,241 196005,639   -0,021 0,041 

4        

 Inmätt 6727326,703 195998,265     

 Inmätt 6727326,700 195998,262     

    6727326,702 195998,264   

 Kartan 6727326,732 195998,212   -0,030 0,052 

5        

 Inmätt 6727326,699 195845,615     

 Inmätt 6727326,693 195845,674     

    6727326,696 195845,645   

 Kartan 6727326,749 195845,669   -0,053 -0,024 

6        

 Inmätt 6727253,718 195913,506     

 Inmätt 6727253,764 195913,654     

    6727253,741 195913,58   

 Kartan 6727253,830 195913,623   -0,089 -0,043 

7        

 Inmätt 6727255,506 195813,419     

 Inmätt 6727255,474 195813,443     

    6727255,49 195813,431   

 Kartan 6727255,607 195813,342   -0,117 0,089 

8        

 Inmätt 6727150,346 195788,287     

 Inmätt 6727150,358 195788,259     

    6727150,352 195788,273   

 Kartan 6727150,414 195788,293   -0,062 -0,020 
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9        

 Inmätt 6727115,910 195886,757     

 Inmätt 6727115,914 195886,759     

    6727115,912 195886,758   

 Kartan 6727115,863 195886,831   0,049 -0,073 

10        

 Inmätt 6727122,985 195658,355     

 Inmätt 6727122,989 195658,375     

    6727122,987 195658,365   

 Kartan 6727123,050 195658,399   -0,063 -0,034 

11        

 Inmätt 6727061,689 195660,099     

 Inmätt 6727061,680 195660,097     

    6727061,685 195660,098   

 Kartan 6727061,670 195660,131   0,014 -0,033 

12        

 Inmätt 6726988,007 195603,361     

 Inmätt 6726988,022 195603,358     

    6726988,015 195603,36   

 Kartan 6726987,973 195603,297   0,041 0,063 

13        

 Inmätt 6726998,362 195761,461     

 Inmätt 6726998,356 195761,462     

    6726998,359 195761,462   

 Kartan 6726998,602 195761,504   -0,243 -0,042 

        

        

     RMS= 0,059 0,049 

     2D RMS= 0,054   
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Bilaga 7 – Inmätta kontrollpunkternas RMS 
Kontrollpunkter     

Punkt   N E ∆N ∆E 

1      

 Inmätt 6727486,328 195971,635   

 Inmätt 6727486,318 195971,638 0,010 -0,003 

2      

 Inmätt 6727468,387 195887,867   

 Inmätt 6727468,395 195887,887 -0,008 -0,020 

3      

 Inmätt 6727353,218 196005,690   

 Inmätt 6727353,223 196005,669 -0,005 0,021 

4      

 Inmätt 6727326,703 195998,265   

 Inmätt 6727326,700 195998,262 0,003 0,003 

5      

 Inmätt 6727326,699 195845,615   

 Inmätt 6727326,693 195845,674 0,006 -0,059 

6      

 Inmätt 6727253,718 195913,506   

 Inmätt 6727253,764 195913,654 -0,046 -0,148 

7      

 Inmätt 6727255,506 195813,419   

 Inmätt 6727255,474 195813,443 0,032 -0,024 

8      

 Inmätt 6727150,346 195788,287   

 Inmätt 6727150,358 195788,259 -0,012 0,028 

9      

 Inmätt 6727115,910 195886,757   

 Inmätt 6727115,914 195886,759 -0,004 -0,002 

10      

 Inmätt 6727122,985 195658,355   

 Inmätt 6727122,989 195658,375 -0,004 -0,020 

11      

 Inmätt 6727061,689 195660,099   

 Inmätt 6727061,680 195660,097 0,009 0,002 

12      

 Inmätt 6726988,007 195603,361   

 Inmätt 6726988,022 195603,358 -0,015 0,003 

13      

 Inmätt 6726998,362 195761,461   

 Inmätt 6726998,356 195761,462 0,006 -0,001 

      

   RMS= 0,017 0,046 

   RMS 2D= 0,035   

 


