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Abstract 
In this thesis we are going to investigate possibility of using UAS, over small areas, for 
updating national elevation model produced by the National Land Survey of Sweden. The 
subject of the thesis was proposed by the National Land Survey of Sweden. One of the main 
objectives of the study was to test if UAS can be used as a complement to traditional aerial 
photo. The use of UAS has increased over the years within for example geomatics, because it 
is a great tool when quick and effective results are required. The National Land Survey of 
Sweden uses airborne laser scanning to generate the national elevation model. The elevation 
model is then updated by traditional aerial photogrammetry.  

Other objectives that have been investigated in this study are what uncertainty can be 
expected with UAS when generating a DEM, the differences in uncertainty between the point 
cloud generated in this study to the national height model and to the point cloud generated 
from the traditional photogrammetry and the economic aspects when using UAS. For this 
purpose data was collected by UAS in Furuvik, Gävle. The flight height was 88 m over the 
area of about 1 ha. Then a DEM was created and controlled according to the technical 
specification SIS-TS 21144:2013. In this thesis a comparison between the point cloud 
generated in this study and the national elevation model has been performed.  

Uncertainty of the produced DEM using UAS showed very good result in height with a 
standard deviation of 0.015 m. The point cloud generated from the traditional 
photogrammetry was 0.315-0.392 m below the point cloud generated in this study, while the 
point cloud from laser scanning was 0.014-0.155 m above. 

The results showed that using UAS are very cost-effective to update the national elevation 
model. It is advisable for the National Land Survey of Sweden to update the national height 
model over small areas with this method. There will be more than efficient and the costs are 
small considering the result. In other word this method is to recommend when updating the 
national elevation model and can be used as a complement to traditional photogrammetry 
within limited areas. With this method, they will not have to wait for the traditional aerial 
photography to take place. 

The technology is constantly moving forward and in the near future laser scanning with UAS 
will occur. It would be interesting to see the results of that method. It would also be 
interesting to see if it is possible to exclude the ground control points, and really be able to use 
direct georeferencing to save time in the field. 

 

Key words: UAS, UAV, DEM, uncertainty, aerial photogrammetry. 

 

 



 
 

Sammanfattning 
I det här examensarbetet undersöks möjligheten att använda UAS över begränsade områden 
när den nationella höjdmodellen skapad av Lantmäteriet ska uppdateras. Ämnet var ett förslag 
från Lantmäteriet och huvudsyftet var att testa om UAS kan användas som komplettering till 
traditionell flygfotografering. Det blir allt vanligare att använda UAS inom till exempel 
geomatiken, eftersom det är ett bra verktyg när ett snabbt och effektivt resultat krävs. 
Lantmäteriet använder flygburen laserskanning vid genereringen av nationella höjdmodellen 
och den uppdateras med traditionell flygfotografering.  

Andra aspekter som undersökts i detta examensarbete var vilken mätosäkerhet kan uppnås 
med UAS vid framställandet av en DHM, vilken skillnad i lägesosäkerhet finns mellan 
studiens punktmoln jämfört med nationella höjdmodellen, samt mot punktmolnet genererat 
från traditionell flygfotografering och den ekonomiska aspekten vid användning av UAS. 
Detta utfördes genom att samla in data med hjälp av UAS över Furuvik, Gävle. Flyghöjden 
var 88 m över ett område på ca 1 ha. Därefter skapades en höjdmodell som kontrollerades 
enligt den tekniska specifikationen SIS-TS 21144:2013. I examensarbetet jämfördes 
punktmolnet som genererades från flygfoton tagna med UAS mot nationella höjdmodellen.  

Osäkerheten för den genererade höjdmodellen vid användandet av UAS visade ett bra resultat 
i höjd med en standardosäkerhet på 0,015 m. Punktmolnet genererat från Lantmäteriets 
bildmatchning låg 0,315-0,392 m under studiens punktmoln medan punktmolnet från 
laserskanningen låg 0,014-0,155 m över.  

Resultatet visade att användning av UAS är väldigt kostnadseffektivt när den nationella 
höjdmodellen över begränsade områden ska uppdateras. Det rekommenderas därför för 
Lantmäteriet att använda UAS för detta ändamål. Det blir mer än väl godkänt resultat och 
kostnaden är liten med tanke på resultatet, d.v.s. en metod för att verkligen kunna ajourhålla 
nationella höjdmodellen och komplettera traditionell flygfotografering över begränsade 
områden. Med denna metod slipper de vänta på att den traditionella flygfotograferingen ska 
ske. 

Tekniken går hela tiden framåt och inom en snar framtid kommer även laserskanning kunna 
ske med UAS. Det skulle vara intressant att se resultat av den metoden. Intressant skulle även 
vara att se om det i framtiden går att utesluta flygsignalering och verkligen kunna använda 
direkt georeferering för att spara tid ute i fält. 

 

Nyckelord: UAS, UAV, DHM, mätosäkerhet, flygfotografering.  
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1. INLEDNING 

Kapitlet behandlar bakgrunden till examensarbetet och dess problembeskrivning. Det 
beskriver även syftet med tillhörande frågeställningar. Studiens avgränsningar samt 
definitioner av begrepp och terminologi tas också upp. 

 

1.1. Bakgrund 

Digitala höjdmodeller (DHM) görs ofta genom fotogrammetri och flygburen laserskanning då 
punktmolnets densitet är väldigt hög (Höhle & Höhle, 2009). Fotogrammetri med hjälp av 
obemannade flygfarkoster (Unmanned Aircarft Systems, UAS) ökar tack vare dess potential 
att generera digitala ytmodeller (DYM) med hög kvalitet (Ruzgienė, Berteška, Gečyte, 
Jakubauskienė, & Aksamitauskas, 2015). Det blir allt vanligare att använda UAS inom 
geomatiken eftersom det är ett bra verktyg när ett snabbt och effektivt resultat krävs och när 
3D-information behövs (Remondino, Barazzetti, Nex, Scaioni, & Sarazzi, 2011). Vid 
kartläggning över områden med begränsad omfattning är användandet av UAS ett seriöst 
alternativ, samt att hög kvalitet vid generering av 3D-punktmoln fått allt större betydelse 
(Haala, Cramer, & Rothermel, 2013). Detta medför att UAS kan komplettera geodetisk 
mätning, vilket leder till att kostnaderna minskar (Remondino et al., 2011). Det finns idag 
begränsningar över var och när flygning med UAS får ske och en begränsad flyghöjd finns i 
dag på 120 m (TSFS 2009:88, kap. 3, § 3; kap. 4, § 18). Regelverken håller på att ändras så att 
räckvidden kan utökas vid flygning med UAS vilket leder till att det finns ett stort outforskat 
område att studera (Remondino et al., 2011). Användandet av UAS ökar kontinuerligt på 
grund av dess fördelar som kostnad, övervakning och kartering i förhållande till andra 
geodetiska mätningar (Uysal, Toprak, & Polat, 2015). 

Denna studie är på initiativ från Lantmäteriet att undersöka om möjlighet finns att uppdatera 
deras nationella höjdmodell genom flygfotografering med hjälp av UAS. Den traditionella 
flygfotograferingen sker inte så ofta som önskas. Till exempel som när förändringar sker vid 
ombyggnationer och då skulle UAS kunna användas som ett komplement. Förhoppningen 
med denna studie är att kunna besvara frågan om kostnader och mätosäkerheter kan minskas 
när uppdateringar av nationella höjdmodellen behöver utföras.  

 

1.2. Problembeskrivning 

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att skapa en ny nationell höjdmodell och ska 
ajourhålla den. Kraven på höjdmodellen är en upplösning på 2 m och en osäkerhet i höjd på 
0,5 m (Lantmäteriet, 2015a). Nationella höjdmodellen har börjat uppdaterats och då efter en 
framtagen flygfotoplan. Denna plan visar att en uppdatering kan ske med ett intervall på 2-10 
år beroende på var i landet uppdateringen ska ske. Det långa intervallet medför att nationella 
höjdmodellen inte ajourhålls i den takt som önskas vid förändringar. Det finns forskning kring 
vilken mätosäkerhet som kan fås med UAS vid framställandet av en DHM, men vid 
uppdatering av en redan befintlig höjdmodell är forskningen begränsad. Genom att skapa en 



2 
 

fotobaserad DHM med hjälp av bilder insamlade från flygning med UAS, samt undersöka 
dess osäkerhet kan nationella höjdmodellen kompletteras där behov finns (Remondino et al., 
2011).  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det går att uppdatera den nationella höjdmodellen 
inom begränsade områden över Sverige när stora förändringar sker. Detta genom att 
undersöka vilken mätosäkerhet som kan uppnås vid framställandet av en fotobaserad DHM, 
samt att undersöka om UAS kan användas som komplement till flygburen laserskanning och 
traditionell flygfotografering genom att ta reda på om mätosäkerheten som uppnås är 
tillräckligt låg för att klara de ställda kraven. Det vill säga om det går att uppnå en 
mätosäkerhet som är bättre än Lantmäteriets krav för nationella höjdmodellen på 0,5 m. En 
jämförelse mellan examensarbetets fotobaserade höjdmodell och den nationella höjdmodellen 
genererad från flygburen laserskanning kommer att utföras eftersom alternativa metoder för 
insamling av data inom mätningsteknik efterfrågas. Dessutom kommer även en jämförelse 
mot punktmolnet som genererats från den traditionella flygfotograferingen att utföras.  

För att besvara syftet har följande frågor ställts: 

1. Vilken mätosäkerhet kan uppnås med UAS vid framställandet av en DHM? 
2. Vilken skillnad i lägesosäkerhet finns mellan studiens punktmoln jämfört med 

nationella höjdmodellen, samt mot punktmolnet genererat från traditionell 
flygfotografering? 

3. Hur ser den ekonomiska aspekten ut vid användning av UAS vid uppdatering av 
nationella höjdmodellen? 

 

1.4. Avgränsning 

Studien var begränsad till det markerade området (ca 1 ha) enligt figur 1 som avser en 
ombyggnation av väg i Furuvik, Gävle. Området fotograferades med hjälp av UAS och 
resultatet jämfördes mot den nationella höjdmodellen som erhållits från Lantmäteriet. 

 

Figur 1. Översikt över området som undersökts. 
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1.5. Terminologi 

Följande termer och begrepp definieras olika i litteraturen och beskrivs därför nedan hur de 
kommer att definieras i denna studie. 

UAV – Unmanned Aerial Vehicle syftar till själva farkosten, d.v.s. flygplanet eller 
helikoptern. 

UAS – Unmanned Aerial System syftar till farkosten, markstationen, autopiloten, trådlösa 
systemet, navigationssensorn och kameran. 

DHM – Digital Höjdmodell är ett samlingsnamn för DTM och DYM. 

DYM – Digital Ytmodell är en DHM som representerar markytan innehållande andra objekt, 
t.ex. vegetation och byggnader. 

DTM – Digital Terrängmodell är en DHM som representerar markytan utan vegetation och 
andra objekt, t.ex. byggnader. 

RMS – Root Mean Square error är ett spridningsmått och visar mätningarnas medelfel i 
exempelvis plan och höjd. Det beräknas enligt ekvation 1, där x är skillnaden mellan mätt och 
”sant” värde och n är antalet observationer.    

	 ∑      (1) 

Kontrollprofiler – Används för att kontrollera markmodellens kvalitet. Jämförelse utförs 
mellan markmodellen och de inmätta profilerna.  

Stödpunkter – Är valda punkter på marken, lätta att identifiera och har kända koordinater i 
plan och höjd. Används för att kunna georeferera bilderna.   

Standarosäkerhet – Används istället för standardavvikelse och beräknas genom ekvation 2 och 
betecknas u(x). Standardosäkerheten är mätosäkerheten för varje enskild mätning i en 
mätserie. Mätt värde betecknas xi, medeltalet av alla observationer betecknas ̅ och n är 
antalet observationer.  

u(x) 	
∑ xi‐ ̅ 2
n
i 1

n‐1
     (2) 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Avsnittet behandlar UAS och dess komponenter, stödpunkter, nationella höjdmodellen samt 
tidigare studier inom området.  

 

2.1. UAS 

UAS består av en flygfarkost (UAV), en digitalkamera, ett Global Navigation Satellite 
System (GNSS)-mottagare, ett tröghetsnavigeringssystem (Inertial Navigation System, INS), 
markstation (en styrdator) och en radiolänk (Berteška & Ruzgienė, 2013; Colomina & 
Molina, 2014). Systemet styrs utan mänsklig pilot ombord och i studien av Berteška och 
Ruzgienė (2013) skriver de att genom radiolänken mellan styrdatorn och UAV:n kan 
flygningen skötas helt automatiskt, halvautomatiskt eller manuellt. Digitalkameran monteras 
på farkosten och sköts via styrdatorn (Haala, Cramer, Weimer, & Trittler, 2011).  

Användandet av UAS ökar eftersom det finns vinster att göra i pengar och tid (Uysal, Toprak, 
& Polat, 2015). Detta på grund av den snabba utvecklingen av flygfarkosterna vad gäller 
material, pris och effektivitet. Flygning med en UAS av modell EPP-FPV (flygplan), har en 
flyghastighet på 14 m/s och kan vara uppe i luften i 30 min vid bra vindförhållanden 
(Berteška & Ruzgienė, 2013). Detta medför att denna typ av UAS kan flyga en sträcka på 
nästan 30 km. Flyghöjden är vanligen på 150-300 m beroende på vilken bildupplösning som 
önskas. 

Den V-formade oktokoptern, modell AscTech Falcon 8 Trinity som användes i denna studie, 
har en flygtid på upp till 12 min (A. Huhta, säljare UAS-flygningar, Metria, personlig 
kommunikation, 12 maj, 2016). Räckvidden ligger på 1 km, men rekommendationen är med 
fri sikt upp till ca 250 m (Asctec, 2015). Flyghastigheten ligger på upp till 10 m/s beroende på 
utförande och farkosten klarar vindförhållanden på 12-15 m/s. Piloten har möjlighet att under 
flygning vrida kameran för att fotografera i olika vinklar (Asctec, 2015). Oktokopterns 
begränsningar, framförallt flygtiden, medför att när större områden ska fotograferas används 
hellre UAS av traditionell flygplanstyp (A. Huhta, säljare UAS-flygningar, Metria, personlig 
kommunikation, 12 maj, 2016). 

2.1.1. GNSS och INS 

UAS är utrustad med en GNSS- och en INS-mottagare. INS består av tre accelerometrar och 
tre gyron som tillsammans med GNSS-mottagaren beräknar kamerans position och 
orientering (Kraus, 2007). Detta för att kunna navigera flygplanet och kompensera för 
rollningar och tippningar under flygningen (Mårtensson & Reshetyuk, 2014). Informationen 
erhålls för varje exponeringstillfälle vid fotograferingarna och används för att underlätta den 
efterföljande bildmatchningen. 
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Figur 3. Lantmäteriets planeringsschema för 
flygfotografering. Källa: Lantmäteriet 2016-
04-21. 

2.2. Stödpunkter 

För att utföra fotogrammetriska mätningar behövs oftast orientering av bilderna genom att 
passa in dem på stödpunkter (Torlegård, 1999). Ofta är dessa stödpunkter signalerade och 
vanligtvis utformade enligt figur 2. Enligt SIS-TS 21144:2013, 8.3 Punkttäthet vid inmätning 
till markmodell, används till exempel totalstation eller nätverks- Real Time Kinematic (RTK) 
vid inmätning av stödpunkter.  

 

Figur 2. Vanlig utformning av stödpunkter som används vid flygning med UAS. Källa: Lantmäteriet (2015a). 

 

Det är viktigt att stödpunkterna placeras med god geometri över området; i kanterna och på 
mitten (Gunnarsson & Persson, 2013). Fyra till fem stödpunkter anses tillräckligt  på ett 
begränsat området för att uppnå bra resultat vid georefereringen och ett förväntat resultat i 
höjd är 0,030 m (Gunnarsson & Persson, 2013).  

 

2.3. Nationella höjdmodellen 

På uppdrag av regeringen har Lantmäteriet sedan 
2009 börjat framställa en ny rikstäckande nationell 
höjdmodell med en osäkerhet lägre än 0,5 m 
(Lantmäteriet, 2015a). Den förväntas vara färdigställd 
2016-2017. De använder sig av flygburen 
laserskanning vid insamling av höjddata genom att en 
laserstråle skickas ut, träffar markytan, returneras till 
instrumentet som sedan registrerar returen i form av 
en laserpunkt (markpunkt). Marken klassificeras och 
från dessa markklasser genereras en DHM, det vill 
säga en avbildning av markens yta. Den nationella 
höjdmodellen har en upplösning på 2 m och kan 
uppnå en osäkerhet på hårdgjorda ytor på 0,050 m i 
höjd (Lantmäteriet, 2015a).  

Höjdmodellen uppdateras fotogrammetriskt genom 
flygfotografering enligt flygfotoplanen i figur 3. 
Lantmäteriet ajourhåller inte modellen mer än efter 
den tidsplan som de flyger efter. Därför kan inte 
områden som genomgått stora förändringar mellan 
fotograferingarna uppdateras förrän nästa gång de 
genomför en flygfotografering.  
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Den nationella höjdmodellen lämpar sig exempelvis för nationell och regional 
översiktsplanering (Lantmäteriet, 2015a). Behovet av en bra nationell höjdmodell grundar sig 
i att den gamla höjdmodellen var dålig med en upplösning på 50 m i plan och en osäkerhet i 
höjd på 2.5 m (Lantmäteriet, 2015b). Tillämpningsområden är bland annat att följa 
klimatförändringar, anpassa klimatåtgärder, krisberedskap, jord- och skogsbruk, projektering, 
geologi samt orienteringskartor (Lantmäteriet, 2015a). 

 

2.4. Tidigare studier 

I de flesta studier inom området har DHM och deras osäkerhet undersökts genom att mäta in 
kontrollpunkter med hjälp av Global Positioning System (GPS) (Remondino et al., 2011; 
Ruzgienė et al., 2015). I studien utförd av Remondino et al. (2011) skapades ett fotobaserat 
punktmoln med ca 40 miljoner punkter och en DHM genererades. Artikelförfattarna menar att 
fler antal bilder måste tas från UAS för att upprätthålla samma täckning och upplösning som 
vid traditionell flygfotografering, då bildformatet är betydligt mindre.  

Ruzgienė et al. (2015) använde UAS-fotografering för att generera en DHM. De kontrollerade 
osäkerheten hos deras DHM genom jämförelse med data från geodetiska mätningar. För att få 
så noggrant resultat som möjligt användes stödpunkter vid georefereringen av bilderna. 
Artikelförfattarna använde en programvara som var helt automatiserad och 10 punkter som 
tydligt syntes i bilderna valdes som stödpunkter och mättes senare in med GPS. Ju fler 
stödpunkter som användes desto mindre blev punkternas spridning (RMS) i höjd och som 
lägst fick kontrollpunkterna ett RMS på 0,057 m då alla 10 stödpunkterna användes. 
Artikelförfattarna menar att övertäckningen mellan bilderna spelar stor roll och bäst resultat 
erhålls med övertäckning på 80 % i stråkled. De anser att en kvalitetskontroll behövs när en 
DHM genereras och det utförs genom stereomätning med jämförelse mellan de genererade 
DHM-punkterna och de inmätta kontrollpunkterna. Det maximala höjdfelet som beräknades i 
studiens genererade DHM var 0,250 m (Ruzgienė et al., 2015). Haala et al. (2013) beskriver 
också att det är lätt med UAS att få stor övertäckning mellan bilder tack vare den låga 
flyghastigheten. De menar att en övertäckning på 80 % längs med stråket och 70 % mellan 
stråken garanterar tillräcklig yttäckning. Haala et al. (2013) menar att det krävs stor 
övertäckning för att generera ett 3D-punktmoln. Den stora övertäckningen ökar möjligheten 
till ett korrekt och tillförlitligt punktmoln, vilket lätt kan åstadkommas med UAS då en låg 
flyghastighet kan hållas. De påstår att det blir mer tillförlitligt och att en osäkerhet på 
centimeternivå kan erhållas genom att använda stor övertäckning även mellan stråken. Haala, 
Cramer, Weimer och Trittler (2011) har också gjort en studie där det visar sig att en stor 
övertäckning mellan stråken är fördelaktigt vid användandet av UAS vid generering av DHM. 

Enligt Uysal et al. (2015) kan UAS användas när en DHM genereras och förväntas få en 
osäkerhet i höjd på 0,0662 m (RMS). De använde sig av 200 bilder som togs över ett område 
på ca 5 ha. Vid genereringen av DHM användes 26 miljoner punkter och 27 stödpunkter 
mättes in manuellt med RTK-GPS för att användas vid georefereringen. Ytterligare 30 
kontrollpunkter mättes in med RTK-GPS som användes till osäkerhetsanalysen genom att 
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jämföra dessa med den genererade DHM. Detta kan då jämföras med osäkerheten som fås via 
flygburen laserskanning på 0,050 m över hårdgjorda plana ytor (Lantmäteriet, 2015a).  

Som ovanstående beskrivningar av tidigare studier visar är det lämpligt att använda 
stödpunkter och kontrollpunkter inmätta med RTK när kontroll och osäkerhetsanalys ska 
utföras. Det är enligt ovanstående artikelförfattare ett enkelt och tidsbesparande 
tillvägagångssätt och Uysal et al. (2015) påpekar att det är effektivt att använda sig av UAS 
och fotogrammetri just på grund av att denna metod spar tid, pengar, minimerar fältarbete och 
ger en bra osäkerhet. Den stora nackdelen enligt Uysal et al. (2015) är att väderförhållanden 
och vibrationer påverkar det slutliga resultatet.    

En studie utförd av Mårtensson och Reshetyuk (2014) visar att UAS är ett bra verktyg när en 
DTM ska genereras. Studien visar att det går att generera en DTM med en höjdosäkerhet på 
0,020 m för öppna och plana ytor. Däremot blir en DTM genererad över kuperad terräng 
brusigare, speciellt från högre flyghöjd. Vid kuperad terräng kan ett resultat på 0,027-0,083 m 
förväntas. För kontroll av DTM använde artikelförfattarna sig av kontrollprofiler inmätta med 
terrester laserskanner (TLS) och totalstation. Denna studie visade bra resultat och är en av få 
studier där ett punktmoln och en DTM jämförts med varandra.  

2.4.1. Effektivitet med UAS 

I studien av Remondino et al. (2011) tas det upp att det blir allt vanligare att använda UAS vid 
mätning eftersom det är snabbt och effektivt. UAS kan på så sätt komplettera geodetisk 
mätning som i sin tur medför att kostnaderna minskar. Remondino et al. (2011) menar att en 
redan befintlig höjdmodell kan kompletteras där behov finns eftersom fördelar finns vad 
gäller effektivitet, kostnad och mätosäkerhet. Även Uysal et al. (2015) påvisar samma sak om 
att det finns fördelar med UAS jämfört med annan geodetisk mätning vad gäller kostnad, 
övervakning och kartering.  
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3. METOD 

Avsnittet ger en överblick över hur studien utförts samt vilken forskningsmetod som valts. 
Metoder och material som använts för insamling av data beskrivs samt studiens kvalitet. 
Avslutningsvis behandlas etiska överväganden. 

 

3.1. Val av forskningsmetod 

Antingen kan kvantitativa eller kvalitativa metoder användas vid studier, eller också en 
kombination av dessa två (Holme & Solvang, 1997). Vid kvalitativa metoder är syftet att 
skaffa sig en djupare förståelse där data innehåller kvalitativa svar (Biggam, 2015). Vid 
kvantitativa metoder studeras istället ofta stora mängder data som omvandlas till siffror och 
därefter genomförs någon form av statistisk analys (Patel & Davidson, 2011). När studier 
behandlar beräkningar och mätningar används oftast en kvantitativ metod (Biggam, 2015). I 
denna studie görs mätningar och statistiska analyser, varför en kvantitativ metod valts. 

 

3.2. Planering 

Arbetet började med ett platsbesök för att se över området på ca 1 ha runt väg- och 
järnvägsbygget i Furuvik för att planera hur stödpunkter och kontrollprofiler skulle placeras. 
Ett ortofoto beställdes från Lantmäteriet för att lättare se geometrin av stödpunkternas 
placeringar och om eventuell omplacering krävdes. Antalet stödpunkter kan variera beroende 
på områdets storlek, men enligt Gunnarsson och Persson (2013) är ett minimum fem stycken, 
en i varje hörn och en femte i mitten. Detta används som utgångspunkt i denna studie. Fler 
flygsignaler placerades ut och mättes in som en säkerhetsåtgärd. Inmätningen av 
stödpunkterna och kontrollprofilerna kommer ske med hjälp av nätverks-RTK. Inställningarna 
som användes vid inmätningen var positionsloggning varje sekund i 60 positioner och DOP-
gräns på 3. Det ledde till att åtta flygsignaler användes och områdets utformning, 
kontrollprofilerna samt flygsignalernas geometri kan ses i figur 4. 

 

Figur 4. Ortofoto över det studerade området markerat med rött. Stödpunkter markerade med vita kryss och 
kontrollprofiler markerade med gula streck. Källa: Lantmäteriet 2016-04-07. 
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I studien av Mårtensson och Reshetyuk (2014) användes två  storlekar på flygsignalerna 
(stödpunkterna): 20x20 cm och 40x40 cm. Resultatet på plana och öppna ytor visade ett RMS 
på 0,002-0,004 m oavsett signalstorlek.  I detta examensarbete användes enbart en storlek av 
flygsignaler och för detta syfte valdes den mindre, 20x20 cm, eftersom osäkerheten var lika 
oavsett flyghöjd. De större signalerna behövdes inte för den valda flyghöjden. Själva 
utförandet av flygningen och planering av stråk gjordes av personal från Metria i Gävle. 
Flygningen var planerad att ske på 75 m höjd men utfördes på 88 m. Detta på grund av att 
flygstråksplaneringen och övertäckningen mellan bilderna skulle följa rekommendationerna 
på 60/80 %. 

 

3.3. Material och instrument 

För denna studie användes UAS (figur 5) av märket AscTech Falcon 8 Trinity (V-formad 
oktokopter) tillhandahållen av Metria i Gävle. Programvaran AgiSoft PhotoScan Professional 
Edition (PhotoScan) version 1.2.3 användes för blockutjämningen och bildmatchningen. 
Kontroll och beräkning av GNSS-data, kontrollprofiler och punktmolnet gjordes med Leica 
Geo Office (LGO) version 8.3 och Geo Professional (Geo) version 2014.1.904.7. Jämförelsen 
av punktmolnet skedde med hjälp av CloudCompare V2 version 2.5.4 (CloudCompare). 

Flygfarkosten var utrustad med en digitalkamera av märket Sony Alpha 7R (ILCE-7R). 
Kameran hade en upplösning på 36,4 megapixel (MP) och objektivet hade en fokallängd på 
35 mm. Nätverks-RTK med GNSS av märket Leica GS10 användes på liknande sätt som i 
studien av Mårtensson et al. (2012), med hjälp av ett optiskt lod på ett stativ med trefot över 
stödpunkterna. Data som användes vid jämförelsen stod Lantmäteriet i Gävle för. Vid den 
flygburna laserskanningen över området, som skedde 9 maj 2015, användes en Riegl LMS-
Q780. Osäkerheten för Lantmäteriets DTM ligger på ca 0,1 m men är högre vid tät vegetation 
och kuperad terräng. Kameran som användes vid den traditionella flygfotograferingen över 
området 26 april 2015 var en UltraCamEagle (UCE) med en fokallängd på 88 mm och en 
upplösning på 0,240 m. Osäkerheten för den traditionella flygfotograferingen ligger runt 
0,360 m (M. Norin, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet, personlig kommunikation, 24 maj, 
2016).     

 

Figur 5. Oktokoptern av märket AscTech Falcon 8 Trinity som användes vid flygningen över det studerade 
området. 
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3.4. Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en litteraturundersökning för att få ökad kunskap och förståelse inom 
området. Därefter mättes kontrollprofiler och stödpunkter in med nätverks-RTK. Flygning 
med UAS utfördes för att samla in data i form av bilder tagna med digitalkamera. Höjddata 
genererades, beräknades och jämfördes mot de befintliga data som Lantmäteriet skapat från 
den flygburna laserskanningen och bildmatchningen från den traditionella 
flygfotograferingen. Problembilden utvecklades hela tiden och kompletterande 
litteraturundersökningar gjordes vartefter studien fortskred.   

Data till denna studie samlades in på olika sätt, både teoretiskt och praktiskt. Fråga 1 (Vilken 
mätosäkerhet kan uppnås med UAS vid framställandet av en DHM?) besvarades med både 
litteraturstudie och praktiskt utförande i form av flygning med UAS och statistiska 
beräkningar. Fråga 2 (Vilken skillnad i lägesosäkerhet finns mellan studiens punktmoln 
jämfört med nationella höjdmodellen, samt mot punktmolnet genererat från traditionell 
flygfotografering?) besvarades med hjälp av insamling från UAS-flygningen samt jämförelse 
med data från Lantmäteriet. Fråga 3 (Hur ser den ekonomiska aspekten ut vid användning av 
UAS vid uppdatering av nationella höjdmodellen?) besvarades med hjälp av litteraturstudier 
samt personlig kommunikation med personal från Metria och Lantmäteriet. 

3.4.1. Litteraturstudie 

En litteraturstudie görs genom att söka information i böcker, artiklar och uppsatser (Ejvegård, 
2003). Den ska stödja författarnas antagande samt ge läsarna en uppfattning om författarnas 
kunskap inom ämnet (Biggam, 2015). Syftet med böckerna och de vetenskapliga artiklarna 
som studerats har varit att få ökad förståelse för hur UAS fungerar, planering kring utförandet 
av flygningen, vilka statistiska metoder som används för beräkning av data samt en inblick i 
tidigare forskning som gjorts inom området. 

Artiklarna har sökts via databaser och sökmotorer som ScienceDirect, Discovery och Web of 
Science. Relevanta sökord och fraser som gett resultat har varit: ”UAV” AND ”Survey”, 
”UAS” och ”UAS” AND ”DEM”. En annan källa till litteratur har varit referenslistor från 
vetenskapliga artiklar, tidigare examensarbeten samt konferensartiklar. 

3.4.2. Personlig kommunikation 

För att besvara frågan om ekonomisk vinst vid användandet av UAS har personlig 
kommunikation gjorts med personal från Metria och Lantmäteriet. Frågor har skickats via 
mail till Metria och till Lantmäteriet har frågor ställts muntligt.  

3.4.3. Mätning och flygning över området 

Flygningen med UAS skedde över ett område på ca 1 ha och sköttes av personal från Metria i 
Gävle. Enligt SIS-TS 21144:2013 ska kontrollprofiler användas för att kontrollera 
osäkerheten på punktmolnet. Därför utfördes kontrollen i examensarbetet av den genererade 
DHM med hjälp av kontrollprofiler. Även Ruzgienė et al. (2015) påvisar att en kontroll är 
nödvändig när en DHM ska genereras och för att uppnå goda resultat. 
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Det krävdes två dagar i fält för att genomföra alla mätningar som behövdes. Första dagen 
börjades med att mäta in 11 kontrollprofiler med nätverks-RTK och en antennhöjd inställd på 
2 m. Nätverks-RTK ansågs tillräckligt för detta syfte eftersom kraven på nationella 
höjdmodellen är betydligt lägre än den osäkerhet som kan förväntas med nätverks-RTK på 
0,020 m Kontrollprofilerna hade en längd på ca 20 m med 2 m mellanrum mellan punkterna.  
Mätningsförfarandet som tillämpades var enligt Mårtensson m.fl. (2012). Där 
rekommenderades, för att säkerställa en planosäkerhet som är mindre än 0,010 m och en 
höjdosäkerhet som är mindre än 0,016 m, att mätningen ska pågå under 60 sek med 
positionsloggning varje sekund. Förfarandet ansågs tillräckligt för att uppnå kravet enligt SIS-
TS 21144:2013 tabell 13, med maximalt medelfel för varje enskild punkt i kontrollprofilen i 
höjd på 0,020 m.  

 

Figur 6. Utformning av använd stödpunkt, storlek 20x20 cm. 

 

Dag två inleddes med att markera åtta stödpunkter (figur 
4). Stödpunkterna markerades med svartvita flygsignaler 
(figur 6). Efter att alla stödpunkter markerats mättes de 
in med nätverks-RTK genom att en trefot med optiskt 
lod för centrering monterades på ett stativ uppställt över 
stödpunkten (figur 7). Antennhöjderna mättes in med 
måttband och skrevs in direkt i instrumentet. 
Mätningarna upprepades två gånger med 45 minuters 
mellanrum så att eventuella systematiska fel kunde 
undvikas (Odolinski, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Uppställning för mätning på en 
av stödpunkterna. 
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Flygningen med UAS skedde med fyra stråk med övertäckning på 80 % i stråkled och 60 % 
mellan stråken.  Under flygningen togs totalt 86 bilder, av vilka 82 bilder användes vid 
genereringen av punktmolnet. Flygningen av stråken (figur 8) utfördes på flyghöjden 88 m. 
Flygningen planerades av Metria i AscTecs egna programvara (Navegator). Flyghöjden 
bestämdes utifrån den pixelupplösning som vill uppnås på marken. I detta fall ca 1 cm/pixel 
på marken. För att optimera flygningen ska marken täckas med minsta möjliga antal bilder. 

 

Figur 8. De fyra genomförda flygstråken över området i blått. Källa Metria 2016-05-12. 

 

3.5. Efterbearbetning 

PhotoScan användes för att skapa en 3D-modell från en serie bilder. Först hämtades 
flygbilderna in i PhotoScan där valet att automatiskt matcha samman bilderna gjordes. 
Stödpunkterna identifierades därefter i bilderna. Detta är tidskrävande eftersom varje bild 
måste behandlas separat och eventuell justering av den fördefinierade stödpunkten måste 
göras. Matchningen (blocktrianguleringen) visade ett resultat i form av ett glest punktmoln 
och för att kunna georeferera behövdes koordinaterna från inmätningarna med nätverks-RTK. 
Mätningarna för stödpunkterna och kontrollprofilerna kontrollerades i LGO. Antennhöjderna 
justerades genom att dra bort höjdavvikelsen 0,360 m som LGO automatiskt lägger på 
antennhöjden, eftersom en s.k. mätkrok vanligtvis används vid mätning av antennhöjden när 
stativ används. Här mättes höjden utan mätkrok och därför dras tillägget bort.   Medelvärdet 
för koordinaterna beräknades med hjälp Excel och importerades in i PhotoScan som en textfil. 
Flygsignalernas standardosäkerhet (Marker accuracy) sattes till 0,020 m baserat på 
mätningarna med nätverks-RTK.  

Självkalibrering av kameran utfördes för att bestämma kameraparametrar som till exempel 
fokallängd, bildhuvudpunktens läge och felteckningskoefficienter. Detta utfördes med hjälp 
av stödpunkterna och beräkningar i PhotoScan.    

Punkter som uppenbart inte skulle ingå i genereringen av höjdmodellen togs manuellt bort 
innan den täta bildmatchningen utfördes. När punktmolnet ansågs prydligt och rensat 
skapades det täta punktmolnet. Flera alternativ kan väljas och för denna studie har 
inställningarna för kvalitetsnivå och filteralternativ valts till Medium respektive Moderate. 
Det innebär en bra upplösning med lagom detaljrikedom. Resultatet blev ett tätt punktmoln 
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som importerades in i Geo där punktmolnet glesades ur för att kunna hanteras och sedan 
skapades av detta en terrängmodell.  

3.6. Kontroll av DTM 

Området i studien var långsmalt och avsåg om- och tillbyggnad av en väg vilket enligt SIS-TS 
21144:2013 tabell 10 klassas som modelltyp 3. Provningsutförandet av studiens DTM 
utfördes enligt rekommendationerna från SIS-TS 21144:2013 tabell 12, vilket betyder minst 
tre profiler per markslag. Området bestod av tre markslag och kontrollprofilerna placerades 
jämnt fördelat över hela modellen (figur 4).  Provningsutförande 3-A genomfördes för att 
kontrollera systematiska fel (SIS-TS 21144:2013 tabell 12). Detta ansågs som tillräckligt då 
huvudsyftet var att jämföra mot den nationella höjdmodellen och inte huvudsakligen 
utvärdera studiens DTM.  

RMS för kontrollprofilerna beräknades för att kontrollera hela profilens mätosäkerhet. 
Kontroll av höjdmodellen utfördes genom beräkningar enligt SIS-TS 21144:2013, 10.8 
Beräkning. Höjd hos enskilda kontrollpunkter (Kh) jämfördes mot höjdmodellens 
motsvarande höjd (Th) enligt ekvation 3. 

     (3) 

Medelavvikelsen (Ahm) beräknades för att upptäcka eventuella systematiska fel. Ahi är varje 
punkts höjdavvikelse enligt ekvation 3 med sitt tecken och n är antalet punkter i profilen.   

	 ∑      (4) 

Tecknet framför avslöjar om höjdmodellen ligger ovanför (+Ahm) eller under (–Ahm) 
kontrollprofilen. 

Standardosäkerheten (Sp) beräknades för varje kontrollprofil för att ta reda på avvikelsernas 
genomsnittliga spridning i förhållande till kontrollprofilens medelavvikelse (Ahm), ekvation 5. 

∑      (5) 

Beräkning av RMS gjordes för att ta reda på hur stor spridningen i genomsnitt är hos 
terrängmodellen jämfört med kontrollprofilens punkter. 

∑       (6) 

En medelavvikelse (Mapt) för alla kontrollprofiler beräknades genom ekvation 7, där q är 
antalet kontrollprofiler och Map är medelavvikelsen för varje enskild profil (Ahm i ekvation 4).  

∑       (7) 

Avslutningsvis jämfördes resultaten mot SIS-TS 21144:2013 tabellerna 6 och 7 för att sedan 
kunna göra en jämförelse mot den nationella höjdmodellen. 
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3.7. Jämförelse mellan punktmolnen 

Utifrån flygningen med UAS genererades ett punktmoln och en höjdmodell skapades. Vid 
jämförelsen gjordes ett urklipp utifrån studiens punktmoln, av nationella höjdmodellen och 
punktmolnet skapat av bildmatchningen från den traditionella flygfotograferingen. Detta för 
att se om mätningarna med UAS uppnår tillräckligt låg osäkerhet och är tillräckligt 
kostnadseffektivt för att användas som komplement. Jämförelsen gjordes i CloudCompare där 
studiens punktmoln (det tätaste punktmolnet) valdes som referens, efter rekommendation från 
CloudCompare. 

Vid jämförelsen av hela punktmolnet och av ojämn skogsmark valdes att punkter 0,5 m 
ovanför referenspunktmolnet inte skulle vara med i beräkningarna. Detta för att undvika träd 
och buskar och på så sätt bara jämföra markytan. Valet baserades på kravet som Lantmäteriet 
har för nationella höjdmodellen. Avgränsningen har inte gjorts för övriga markområden.  

Jämförelsen gjordes av modellens tre olika markslag: asfaltsyta (1), jämn gräsyta (2) och 
ojämn skogsmark (3) (figur 9). Resultatet som visades i CloudCompare var medelavståndet 
mellan punktmolnen och dess standardosäkerhet samt en visuell bild som visar var det skiljer 
sig mest.  

 

Figur 9. Valet av markytor som användes vid jämförelsen av punktmolnen. 

 

3.8. Studiens kvalitet 

Det finns ett antal begrepp att utgå från när bedömning av studier görs. Följande begrepp 
diskuteras nedan: Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. 

3.8.1. Validitet 

Med validitet menas att den mätning som genomförs överensstämmer med det som är avsett 
att mätas (Ejvegård, 2003). Validiteten vid kvantitativa studier gäller endast för 
datainsamling. För att öka validiteten är också noggrannhet vid all typ av 
informationsinsamling viktigt (Patel & Davidson, 2011). 

1 

2 

3
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Vad gäller all typ av mätning som genomförts i detta examensarbete har de anpassats efter 
kraven på noggrannhet. All mätning har utförts med eftertanke och noggrant utförande. Alla 
förfaranden har genomförts enligt de rekommendationer som angivits och därför anses denna 
studie hålla god validitet.  

3.8.2. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om hur väl studiens resultat kan generaliseras och användas av 
andra (Patel & Davidson, 2011). Syftet med denna studie har varit att kunna uppdatera 
nationella höjdmodellen vid behov, studien kan dock användas för att utföra liknande 
uppdateringar även över andra områden. Det medför att det finns god generaliserbarhet och 
möjlighet för andra att använda resultatet och förfarandet. 

3.8.3. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att genom upprepning av studien erhålla samma resultat som vid 
tidigare studier (Holme & Solvang, 1997). Det är viktigt vid all typ av forskning att sträva efter 
att få informationen så pålitlig som möjligt. Ett sätt att öka reliabiliteten är att noga dokumentera 
alla delar i forskningsprocessen (Yin, 2009). Eftersom all data lagras digitalt är risken för 
exempelvis felskrivning minimal vilket leder till pålitlig information. Ingen mänsklig hand har 
kommit emellan. Hela mätnings- och beräkningsförfarandet är noga dokumenterat och kan därför 
upprepas vid annat tillfälle. Reliabiliteten i denna studie är därför hög och andra som utför 
liknande studier kan förvänta liknande resultat. 

 

3.9. Etik 

I studien har varken minderåriga, minoritetsgrupper eller andra utsatta grupper ingått och 
därför har examensarbetet kunnat fortgå.  Det som har varit av betydelse vad gäller etik var att 
flygningen skett över bebyggelse vilket fortfarande ses som en gråzon på grund av 
fotografering på låg höjd och risken att störta flygfarkosten. På grund av detta behövs tillstånd 
för att flyga med UAS och detta stod Metria i Gävle för.  

Vid den personliga kommunikationen har verksamheten i fråga godkänt sin medverkan i 
denna studie och givit medgivande till att företagets namn får publiceras. Även personen som 
tillfrågats har informerats om hur uppsatsen kommer publiceras och gett medgivande att 
dennes namn får skrivas ut.  
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Tabell 1. Resultat av kontrollprofilernas osäkerhet i höjd, redovisat som RMS. Alla värden i meter.

4. RESULTAT 

I följande avsnitt redovisas resultatet från utförd flygning, kontroll av profiler, stödpunkter, 
och höjdmodell. Även resultat från jämförelsen av punktmolnen redovisas samt den 
ekonomiska aspekten.  

 

4.1. Punktmolnet från UAS 

Ett urklipp av det täta punktmolnet genererat i PhotoScan från studiens bildmatchning med 
bilder tagna med UAS (figur 10). Punktmolnet består av 5 188 118 punkter med en 
genomsnittlig punkttäthet på 0,040 m.   

 

Figur 10. Urklipp från resultatet av studiens täta punktmoln genererat i PhotoScan. 

 

4.2. Kontroll av kontrollprofiler och stödpunkter 

För detta arbete har fokus legat på resultat i höjd eftersom syftet med studien är att kontrollera 
en höjdmodell. Kontrollprofilernas koordinater och standardosäkerheter från kontrollen i 
LGO visar en standardosäkerhet i höjd på 0,008-0,025 m (bilaga 1). Utifrån dessa 
standardosäkerheter har sedan ett RMS (beräknad enligt ekvation 1) för varje kontrollprofil 
räknats ut i höjd och visas i tabell 1. De är enligt SIS-TS 21144:2013 tabell 13 godkända, där 
medeltalets standardosäkerhet inte får överskrida 0,020 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil ID RMS 
KP01 0,018 
KP02 0,011 
KP03 0,011 
KP04 0,012 
KP05 0,010 
KP06 0,011 
KP07 0,009 
KP08 0,012 
KP09 0,014 
KP10 0,012 
KP11 0,010 
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Stödpunkternas koordinater och standardosäkerheter från kontrollen i LGO kan ses i bilaga 2. 
Från dessa har ett RMS beräknats som visar ett resultat i höjd på 0,012 m, i plan på 0,006 m 
och i 3D på 0,008 m. Standardosäkerheterna för stödpunkterna bör inte avvika mer än 
standardosäkerheterna för kontrollprofilerna, vilket är 0,020 m. Resultatet visar att 
stödpunkterna är väl inmätta och ger en standardosäkerhet på mindre än 0,014 m.  

 

4.3. Kontroll av DTM 

Punktmolnet georefererades i PhotoScan och resultatet presenteras i tabell 2, som redovisar 
residualerna för plan, höjd, 3D samt RMS för alla stödpunkter.  

 

Tabell 2. Resultat av stödpunkternas residualer vid georefereringen. Alla värden i meter. 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden mellan höjdmodellen och kontrollprofilerna (beräknad enligt ekvation 3) visas i 
tabell 3. Medelavvikelsen (Ahm, beräknad enligt ekvation 4) beräknades och visar att 
modellen varken ligger över eller under den kontrollerade markytan. I stort sett är det lika 
många kontrollprofiler som ligger över (–) modellen som under (+). I tabell 3 visas även 
standardosäkerheten (Sp, beräknad enligt ekvation 5), kontrollprofilernas RMS (beräknad 
enligt ekvation 6) och om höjdmodellen är godkänd vid respektive kontrollprofils markklass 
enligt SIS-TS 21144:2013 tabell 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödpunkt Plan Höjd 3D 
SP01 0,009 0,024 0,025 
SP02 0,029 –0,049 0,057 
SP03 0,029 0,017 0,033 
SP04 0,016 –0,045 0,048 
SP05 0,013 0,021 0,025 
SP06 0,017 0,006 0,018 
SP07 0,012 0,014 0,019 
SP08 0,012 0,010 0,015 
RMS 0,019 0,027 0,033 
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Tabell 3. Resultat från Geo som visar höjdmodellens avvikelse från den kontrollerade markytan 
(kontrollprofilerna), markklasserna och dess maximala medelavvikelse enligt SIS-TS 21144:2013 tabell 7, 
medelavvikelsen (Ahm), standardosäkerheten (Sp), om höjdmodellen är godkänd vid respektive kontrollprofils 
markklass samt spridningen i genomsnitt av terrängmodellen jämfört med kontrollprofilernas punkter (RMS).  
Alla värden i meter. 

  KP01 KP02 KP03 KP04 KP05 KP06 KP07 KP08 KP09 KP10 KP11 
  –0,024 0,136 0,081 0,098 –0,043 –0,042 0,035 0,007 –0,054 –0,044 0,072 
  –0,014 0,228 0,079 0,071 –0,034 –0,054 –0,022 0,019 0,005 –0,044 0,014 
  0,025 0,210 0,059 0,076 –0,041 –0,029 0,031 0,022 –0,062 –0,026 –0,025
  –0,006 0,286 0,085 0,053 –0,050 –0,052 0,011 –0,010 –0,023 –0,030 –0,036
  0,011 0,138 0,139 0,050 –0,062 –0,050 0,000 –0,016 –0,053 –0,027 –0,022
  0,008 0,109 0,097 0,089 –0,061 –0,035 –0,006 –0,001 –0,064 –0,037 –0,009
  –0,004 0,096 0,125 0,089 –0,059 –0,025 0,044 –0,002 –0,004 –0,029 –0,013
  –0,011 0,068 0,092 0,116 –0,070 –0,011 –0,028 0,006 –0,030 –0,038 –0,016
  –0,009 0,097 0,069 0,182 –0,058 –0,045   –0,032 –0,033 –0,023 –0,027
  –0,015 0,136 0,067 0,156 –0,079 –0,028   0,053 –0,053 –0,018 –0,020
  –0,019       –0,090       –0,047     
  –0,048               –0,075     
  –0,010                     
  –0,040                     
  –0,071                     
  0,016                     
  –0,010                     
  0,018                     

Markklass B F F F B B C C C B B 
Maximal                       
medelavvikelse 0,030 0,250 0,250 0,250 0,030 0,030 0,050 0,050 0,050 0,030 0,030 
Ahm –0,011 0,150 0,089 0,098 –0,059 –0,037 0,008 0,005 –0,041 –0,032 –0,008
Sp 0,024 0,069 0,025 0,043 0,017 0,014 0,027 0,023 0,025 0,009 0,031 
Godkänd OK OK OK OK EJ EJ OK OK OK EJ OK 
RMS 0,026 0,164 0,093 0,106 0,061 0,039 0,026 0,023 0,047 0,033 0,031 

 

Medelavvikelsen (Mapt) (ekvation 7) för avståndet mellan alla kontrollprofiler och DTM:en 
beräknades till 0,015 m, vilket visar att studiens höjdmodell klarade klass 1 enligt SIS-TS 
21144:2013 tabell 6. Det är med god marginal godkänt för detta syfte. RMS för hela modellen 
beräknades till 0,073 m. 

 

4.4. Jämförelse av punktmolnen 

Höjdmodellens tre markslag har valts enligt figur 9 och jämförts med nationella höjdmodellen 
samt Lantmäteriets bildmatchning. Resultatet från jämförelsen av asfaltsyta, jämn gräsyta och 
ojämn skogsmark redovisas i figur 11 i form av medeldistans och dess standardosäkerhet. 
Medeldistansen beräknas i CloudCompare enligt ”närmaste granne”, med andra ord avståndet 
från en punkt i referenspunktmolnet till motsvarande punkt i det andra punktmolnet. Finns 
ingen motsvarande punkt så beräknas medelavståndet till närmaste punkt.   
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Figur 11. Jämförelse av asfaltsyta, jämn gräsyta och ojämn skogsmark mellan studiens punktmoln och 
Lantmäteriets nationella höjdmodell (laserdata) och bildmatchning (bilddata). 

 

En jämförelse gjordes mellan studiens punktmoln och punktmolnet genererat från 
bildmatchningen (bilddata) av Lantmäteriet. I figur 11 presenteras en höjdskillnad på ca 
0,3-0,4 m. Lantmäteriets punktmoln ligger konstant under vilket redovisas i figur 12. Samma 
jämförelse gjordes mot punktmolnet genererat från flyglaserskanningen (laserdata). 
Punktmolnet ligger en bit över studiens punktmoln, figur 13. Resultatet presenteras även i 
tabell 4. 

 

 
Figur 12. Här åskådliggörs att punktmolnet genererat av bildmatchningen från den traditionella 
flygfotograferingen (orange-rött) ligger under studiens punktmoln (fotofärgat).  

 

Asfaltsyta 

  
Bilddata 
(m) 

Laserdata 
(m) 

Medeldistans –0,315 +0,066

Standardosäkerhet 0,061 0,014

Jämn gräsyta 

  
Bilddata 
(m) 

Laserdata 
(m) 

Medeldistans –0,376 +0,046

Standardosäkerhet 0,124 0,019

Ojämn skogsmark (avgränsat 0,5 m i höjd) 

  
Bilddata 
(m) 

Laserdata 
(m) 

Medeldistans –0,392 +0,139

Standardosäkerhet 0,139 0,155
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Figur 13. Här åskådliggörs att punktmolnet genererat från den flygburna laserskanningen (rött) ligger  över 
studiens punktmoln (fotofärgat). 

 

Medeldistans och standardosäkerhet för de båda jämförelserna redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Resultat av jämförelsen mellan studiens punktmoln och punktmolnen genererade från bildmatchningen 
(bilddata) och flygburen laserskanning (laserdata). Vid jämförelsen gjordes en avgränsning på 0,5 m i höjd. 

  Bilddata Laserdata 
Medeldistans –0,326 +0,114
Standardosäkerhet 0,145 0,151

 

Data över hela området jämfördes mot både bildmatchningen (bilddata) och nationella 
höjdmodellen (laserdata). Skalan i figur 14 och figur 15 visar avvikelsen från studiens 
punktmoln mot bilddata och laserdata, där rött visar störst skillnad.   
               

 

Figur 14. Jämförelse mellan studiens punktmoln och punktmolnet genererat från Lantmäteriets bildmatchning. 
Färgskalan går från blått till rött och visar hur bra punktmolnen matchar varandra. 
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Figur 15. Jämförelse mellan studiens punktmoln och punktmolnet genererat från Lantmäteriets laserdata. 
Färgskalan går från blått till rött och visar hur bra punktmolnen matchar varandra. 

 

4.5. Ekonomisk vinst 

Det finns en engångskostnad på 300 000 kr för utbildning och utrustning för den UAS som 
användes vid detta examensarbete (L. Martinez, fotogrammetriker, Metria, personlig 
kommunikation, 12 april, 2016). Utöver detta är det bara personalkostnader som tillkommer 
vad gäller planering, restid, inmätning av stödpunkter och flygning (M. Pettersson, 
verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet, personlig kommunikation, 20 maj, 2016). Tiden 
varierar beroende på områdets storlek och läge men generellt från 5-6 tim och uppåt. 
Dessutom tillkommer tid för bearbetning av bilderna (A. Huhta, säljare för UAS-flygningar, 
Metria, personlig kommunikation, 12 maj, 2016). Lantmäteriet använder sig av två olika 
tillvägagångssätt vid flygningar. Antingen hyr de planet med pilot medan kameran och 
flygfotograf är deras egen, eller så köper de in hela tjänsten. I båda fallen använder de sig av 
egen personal för bearbetning av data, förutom radiometrin som utförs externt (A. Ekholm, 
verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet, personlig kommunikation, 12 maj, 2016). 

Lantmäteriet uppdaterar nationella höjdmodellen i intervall enligt flygplaneringen (figur 3). 
Därför har ännu inte några uppdateringar utförts över områden där förändringar skett. Det är 
inte förrän nu som uppdatering av nationella höjdmodellen startas eftersom höjdmodellen är 
så pass ny (A. Ekholm, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet, personlig kommunikation, 3 
maj, 2016). Tätast kommer uppdateringen kunna ske vartannat år men det kan dröja upp till 
10 år mellan uppdateringarna beroende på var i landet det är. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras resultatet från utförd flygning, kontroll av profiler, 
stödpunkter, och höjdmodell i förhållande till tidigare studier och andra förhållningar. Även 
den ekonomiska aspekten diskuteras.     

 

5.1. Studiens bildmatchning 

Som redovisas i resultatet (figur 10) är punktmolnet så tätt att det liknar ett foto. Tidigare 
studier (Haala et al., 2013; Uysal et al., 2015) visar att vid denna metod kan liknande resultat 
förväntas. Det var anledningen till att studiens punktmoln användes som referens vid 
jämförelsen av punktmolnen i CloudCompare. 

  

5.2. Kontrollprofiler och stödpunkter 

Samtliga kontrollprofiles RMS i höjd ligger under 0,014 m, utom en (tabell 1). Att 
kontrollprofil 1 ligger över beror på att när den mätningen utfördes användes enbart GPS-
satelliter. Detta upptäcktes innan kontrollprofil 2 mättes in och då kunde även GLONASS-
satelliter användas. Detta medförde att mätningarna för resterande kontrollprofiler bättre, 
vilket tydligt syns i tabell 1 där kontrollprofil 1 sticker ut. Enligt Odolinski (2010) kan resultat 
med RTK-mätningar förväntas hamna mellan 0,010-0,030 m. Kontrollprofilernas 
standardosäkerhet ligger under det och anses därför tillförlitliga.  

Resultatet för stödpunkterna var vad som förväntades vid mätningarna eftersom mätmetoden 
är densamma som i studien av Mårtensson et al. (2012). Det är viktigt att tänka på antalet 
stödpunkter och dess geometri över området för att få så låg osäkerhet som möjligt vid 
georefereringen och genereringen av punktmolnet. Används 7-9 stödpunkter kan resultatet 
förväntas ligga runt 0,030 m i höjd enligt Gunnarsson och Persson (2013). Resultatet 
bekräftades i examensarbetet eftersom ett RMS i höjd på 0,027 m uppnåddes (tabell 2). 
Studien av Ruzgienė et al. (2015) visar ett högre RMS i höjd på 0,057 m, trots att de använde 
10 stödpunkter. Ett liknande resultat som Ruzgienė et al. (2015) var förväntat och eftersom ett 
bättre resultat uppnåddes kan det konstateras att mätningarna var noggranna och väl utförda.   

En tanke som uppkommit under arbetets gång är om mätningarna av kontrollprofilerna har 
varit lite för noggranna för studiens ändamål. Det hade kanske räckt med att mäta i 
10-30 sekunder och ändå uppnått tillräckligt goda resultat för ändamålet. Huvudsyftet med 
studien var inte att kontrollera höjdmodellen och få så låg osäkerhet som möjligt, utan att 
jämföra den mot den nationella höjdmodellen.  Den nationella höjdmodellen har dessutom ett 
lägre osäkerhetskrav på 0,5 m (Lantmäteriet, 2015). Mätningarna av kontrollprofilerna har 
medfört att fältjobbet tagit längre tid än det hade behövt göra. Minskas antalet 
kontrollprofiler, minskas tiden ute i fält och på så vis blir det ekonomisk försvarbart. Hade 
syftet enbart varit att kontrollera höjdmodellen kunde denna typ av mätning ha varit aktuell. 
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5.3. DHM 

Georefereringen av punktmolnet visar ett bra resultat i höjd med ett RMS på 0,027 m. Dock är 
residualerna i höjd för SP2 och SP4 högre än för de övriga stödpunkterna (tabell 2). Detta 
beror troligtvis på att stödpunkterna ligger i utkanten av höjdmodellen och automatiskt får 
sämre geometri än stödpunkterna som ligger närmre mitten och har stödpunkter runt om. 
Formen på höjdmodellen är långsmal och detta medförde att endast en stödpunkt på varje sida 
placerades ut och kan därför ha påverkat resultatet negativt.   

Beräkningarna tyder på att modellen varken ligger konstant över eller under 
kontrollprofilerna. Den lutar inte heller åt något håll vilket kan ses i tabell 3. Däremot går det 
att utläsa systematiska fel från tabell 3 för kontrollprofilerna 2, 3, 4, 5, 6 och 10. Dessa 
kontrollprofilers medelavvikelse (Ahm) är mer än dubbelt så stor som dess standardosäkerhet. 
Det vill säga att medelavvikelsen är större än två sigma (95 %). Anledningen till det 
systematiska felet för kontrollprofilerna 2, 3 och 4 kan vara att markslaget som mättes in var 
ojämn skogsmark och därför kan resultatet variera mer än för övriga markslag. Vidare visar 
mätningen och beräkningen av Ahm ett godkänt resultat för den marktypen. Däremot vad 
gäller systematsika fel vid kontrollprofilerna 5, 6 och 10 så skulle det kunna förklaras genom 
att inmätningen skedde väldigt nära trottoarkanten (kontrollprofil 5) och asfaltskanten av 
cykelvägen (kontrollprofil 6 och 10) för att undvika att vara i vägen för trafikanter. 
Kontrollprofilerna hamnade därför väldigt nära den branta kanten (dike/slänt) och kan ha 
påverkat resultatet negativt trots att markslaget var asfalt. Som ses i tabell 3 ligger alla 
punkter i dessa kontrollprofiler över (–) höjdmodellen, vilket skulle kunna förklaras av att 
höjden som beräknats vid kanten är medelvärdet av höjden vid slänten och höjden för 
cykelvägen vilket gör att modellen hamnar lite under den faktiska markhöjden och på så sätt 
under kontrollprofilerna. Dessa tre kontrollprofiler är inte heller godkända enligt SIS-TS 
21144:2013 tabell 7. Två av profilerna skulle kunna uteslutas från beräkningarna eftersom det 
finns fler profiler inom samma markklass och på så vis kunna förbättra resultatet. Med tanke 
på studiens huvudsyfte  anses resultatet ändå tillräckligt bra.   

DTM:en i examensarbetet har en medelavvikelse för modellen mot kontrollprofilerna i höjd 
på 0,015 m och ett RMS på 0,073 m, vilket få ses som mer än rimligt med tanke på objektets 
storlek och marktyp. En DHM osäkerhet i höjd vid mätning med UAS borde enligt Ruzgienė 
et al. (2015); Uysal et al. (2015); Mårtensson och Reshetyuk (2014) hamna på 0,020-0,083 m 
beroende på markslag och kupering. DTM:en i examensarbetet ligger till och med under 
intervallet som kunde förväntas. Med tanke på att nationella höjdmodellen i rapporten av 
Lantmäteriet (2015a) påvisat en uppnådd höjdosäkerhet på 0,050 m vid hårdgjorda plana ytor 
kommer det utan tvivel gå att jämföra och använda denna metod vid framtida uppdateringar. 

En övertäckning mellan stråken på 60/80 % som användes vid flygningen kan återkopplas till 
studien av Haala et al. (2011) och Haala et al. (2013). De menar att ett tätt punktmoln med 
god detaljrikedom och låg osäkerhet kan förväntas vid denna typ av flyghöjd och 
övertäckning. Även i denna studie förväntades en bra höjdmodell och resultatet var bättre än 
vad som kunnat förutspås. Höjdmodellen får ses som mer än väl godkänd för ändamålet 
eftersom den klarar klass 1 enligt SIS-TS 21144:2013 tabell 6.  
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5.4. Jämförelse av punktmolnen 

Vid jämförelsen av punktmolnen valdes objekt och punkter som uppenbarligen inte tillhörde 
markytan att tas bort för att erhålla ett så rent punktmoln som möjligt. Punkter som låg över 
0,5 m från referenspunktmolnet (examensarbetets punktmoln) var alltså inte med vid 
jämförelsen. Punktmolnen som genererats från laserdata och bilddata har inte rensats från träd 
och liknande objekt och kan ha påverkat resultatet negativt. Det kan orsaka en större skillnad 
mellan markytorna eftersom det blir svårt att avgöra exakt vart markytan ligger. Vid urklippen 
av marktyperna asfalt och jämn gräsyta har kontroller gjorts så att inga punkter ligger högt 
över markytan för att utesluta att resultatet ska påverkas av detta. En kontroll gjordes även av 
punkter vid marktypen ojämn skogsmark som visade att det inte heller fanns några punkter 
långt ovanför markytan. En avgränsning gjordes ändå vid jämförelsen för punkter inom 0,5 m 
för att vara på den säkra sidan ifall någon punkt missats. Resultaten från jämförelsen av både 
de valda marktyperna (figur 11) och hela punktmolnet (tabell 4) visar samma tendens vad 
gäller jämförelsen mot Lantmäteriets bildmatchning. Det finns en systematisk avvikelse på ca 
0,3-0,4 m i höjd. Resultatet (figur 12) visar att detta examensarbetes punktmoln ligger över 
punktmolnet från bildmatchningen. Orsaken till den stora skillnaden kan bero på att blocken 
vid blocktrianguleringen innehåller en osäkerhet som följer med vid genereringen av 
punktmolnet. Detta kan medföra att resultatet påverkas negativt och kan då hamna lågt 
jämfört med verkligheten (A. Ekholm, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet, personlig 
kommunikation, 12 maj, 2016). Dessutom har bildmatchningen från den traditionella 
flygfotograferingen en relativt hög osäkerhet på 0,360 m och därför är en lokal avvikelse på 
ca 0,3-0,4 m inget konstigt. 

Resultatet från jämförelsen mellan laserskanningen och examensarbetets punktmoln visar att 
laserskanningen ligger strax över (figur 13). Det kan bero på att laserstrålarna från 
laserskanningen kan träffa objekt strax ovanför markytan och punkten beräknas från en 
medelhöjd som då ligger en bit ovanför den verkliga markytan. Dessutom är examensarbetets 
punktmoln tätare med fler punkter inom samma yta eftersom det skapas från bilder tagna från 
lägre flyghöjd. Punktmolnet från laserskanningen blir märkbart sämre vad gäller jämförelsen 
över ojämn skogsmark, både i medeldistans och i osäkerhet. Den tendensen finns inte vid 
jämförelsen av de andra två marktyperna. Detta beror med största sannolikhet på att 
laserstrålarna inte träffar markytan med hela laserstrålen vid denna typ av terräng, utan ett 
medelvärde skapas och markytan hamnar då lite över den verkliga och på så vis över 
kontrollprofilerna. 

Figur 14 och 15 visar tydligt hur de jämförda punktmolnen matchar varandra d.v.s. var de 
passar bra (blått) och var det passar mindre bra (rött). Jämförelsen mot bildmatchningen visar 
att marktyp inte spelar så stor roll för medelavståndet och standardosäkerheten, den är mer 
jämnt fördelad. Med andra ord spelar det ingen större roll vilken marktyp som jämförs, 
bildmatchningen visar i stort sett lika resultat överallt. Däremot är marktypen en stor faktor 
vid genereringen och vid kontrollen av höjdmodellen. I tabell 3 åskådliggörs detta vid 
kontrollprofilerna 2, 3 och 4 där deras RMS är dubbelt så stor som resterande kontrollprofilers 
RMS. Vad gäller jämförelsen mot laserskanningen syns detta tydligt, marktyp spelar stor roll. 
Här blir resultatet betydligt sämre vid svårare terräng. Dessutom saknades data (punkter) på 
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vissa ställen vid dessa områden eftersom punkter tagits bort vid rensningen av 
examensarbetets punktmoln. Detta medför att områdena blir röda, d.v.s. ingen jämförelse gick 
att göra vid dessa områden.      

I figur 9 kan skuggor från träden urskiljas och vid generering av punktmolnet som påverkar 
resultatet negativt. Vid dess partier får markytan stora höjdskillnader i form av ”taggar”. 
Enligt Mårtensson och Reshetyuk (2014) kan skuggor orsaka systematiska höjdförskjutningar 
vid genereringen av en höjdmodell. Resultatet i denna studie påvisar ingen sådan effekt och 
det går inte att utläsa från resultaten att skuggorna ska ha påverkat negativt.  

 

5.5. Ekonomisk vinst 

För att kunna besvara frågan om ekonomisk vinning vid användandet av UAS finns olika 
faktorer att diskutera. Om detta ska jämföras med användningen av UAS så är det bara en 
engångskostnad för inköpet av utrustningen och utbildningen som behövs. Alternativt att 
Lantmäteriet hyr hela tjänsten från ett mätföretag. Enligt Uysal et al. (2015) är det en liten 
kostnad jämfört med vad det kostar att hyra och flyga med det vanliga planet. Vad gäller 
personalkostnader skiljer det sig på så sätt att det krävs fler operatörer vid traditionell 
flygfotografering (pilot och flygfotograf) än vad som krävs vid flygning med UAS (en 
styrpilot). Vid den traditionella flygningen kan det även förekomma mycket väntan på rätt 
väderförhållanden, det vill säga molnfritt. Det behövs inte på samma sätt för UAS-
fotografering, där det i stället är en fördel med moln eftersom det då inte blir några skuggor 
som kan försämra resultatet av bildmatchningen. Dock får det inte vara för blåsigt (Uysal et 
al., 2015).  

Den stora skillnaden vad gäller uppdatering av nationella höjdmodellen ses vid ajourhållandet 
av den. Lantmäteriets uppdatering av nationella höjdmodellen sker i samband med den 
traditionella flygfotograferingen där det i första hand handlar om att samla data för att skapa 
ortofoton och uppdatera kartprodukter. Det vill säga extra flygningar görs inte bara för att 
uppdatera nationella höjdmodellen utan den sker enligt flygfotoplanen (figur 3) för den 
traditionella flygfotograferingen. Med andra ord kan den som oftast uppdateras vartannat år 
och som vid längst 10 år. Här finns en stor fördel med användandet av UAS. Uppdateringen 
kan ske när det behövs, som vid stora förändringar. Det är precis som Remondino et al. (2011) 
skriver i sin studie, att det är snabbt och effektivt och det medför att kostnaderna minskar. 
Resultatet visar att osäkerheten blir mycket bättre än vid traditionell flygning och 
flyglaserskanning, det bekräftas även av Remondino et al. (2011). Detta medför att det går att 
använda punktmolnet genererat från bilder tagna med UAS för att uppdatera redan befintliga 
punktmoln genererat från traditionella flygbilder och flyglaserskanning. 

Den största nackdelen med UAS jämfört med traditionell flygfotografering är att UAS bara 
kan täcka små områden, medan traditionell flygfotografering kan fotografera flera områden 
under en flygning. Dessutom blir fältarbete i form av inmätning av stödpunkter samt restid 
mellan eventuella områden en stor faktor. En annan nackdel med UAS är att batteritiden styr 
hur stora områden som kan uppdateras. Det betyder att om ett större område ska fotograferas 
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krävs mellanlandning och batteribyte. En annan faktor är den stora mängden data som erhålls 
med låg flyghöjd, som gör databearbetningen svårthanterlig. Det leder till längre och 
ineffektivt arbetsgång och då kan traditionell flygning vara ett bättre alternativ. Oktokoptern 
som användes i denna studie har en flygtid på 12 min vilket leder till att endast mindre 
områden kan övervakas. Lämplig storlek på flygområde hamnar på 1-5 ha eftersom det finns 
en begränsning i flyghöjd på 120 m enligt TSFS 2014:45. Dessutom måste styrpiloten även ha 
uppsikt över farkosten under hela flygningen, vilket också begränsar områdets storlek. För lite 
större områden används istället flygplan (Berteška & Ruzgienė, 2013; Asctec, 2015). 
Begränsningar finns även här eftersom regelverken vad gäller flyghöjd och uppsikt gäller alla 
UAS, oavsett modell. Möjligheten för flygning med UAS över större områden kommer finnas 
när regelverken ändras för flyghöjder och uppsikt. En annan sak att ha i åtanke vid val av 
UAS är vad som är viktigast, områdets storlek eller smidigheten av användandet. Flygplanet 
täcker i och för sig lite större områden men det är viktigare att tänka på vindförhållandena när 
flygning med plan sker än med helikopter. Dessutom krävs en större start- och landningsplats 
när flygning med plan sker. Så frågan som användaren ska ställa sig är hur stora områden som 
ska täckas och vilka av dessa aspekter som är viktigast?  Därför kan en bra lösning vara att ha 
tillgång till båda flygfarkosterna för att kunna komplettera varandra. 
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6. SLUTSATSER 

Studien syftar till att undersöka om UAS är en lämplig metod för att uppdatera nationella 
höjdmodellen. För att besvara detta har tre frågor ställts och slutsatserna redovisas nedan.  

 

6.1. Mätosäkerhet med UAS vid framställande av DHM 

 En medelavvikelse i höjd på 0,015 m kan förväntas vid en flyghöjd under 100 m. 

 Resultatet från flygning med UAS blir mer än väl godkänt för att kunna användas som 
ett komplement vid uppdateringen av nationella höjdmodellen.  

 Antalet kontrollprofiler hade kunnat minskas när ändamålet är att uppdatera den 
nationella höjdmodellen, trots SIS-TS 21144:2013 tabell 12 rekommendationer. Deras 
rekommendationer är för en modell som har högre krav och därför behöver 
kontrolleras noggrannare. En sådan noggrann kontroll behövs inte när uppdatering av 
nationella höjdmodellen ska göras eftersom resultatet från UAS blir mycket bättre.  

 

6.2. Skillnad mellan punktmolnen 

 Detta examensarbetes punktmoln uppnår kraven som Lantmäteriet har på 0,5 m, vid 
både jämförelsen mot bildmatchningen och mot laserskanningen. Jämförelsen mot 
laserskanningen visar bättre resultat och lägst avvikelse.  

 Skillnaderna som finns mellan studiens punktmoln och nationella höjdmodellen, till 
fördel för studiens, beror på lägre flyghöjd vilket ger högre upplösning och då ett 
tätare punktmoln. 

 

6.3. Ekonomisk aspekt vid användning av UAS 

 Det blir mer än väl godkänt resultat av punktmolnet genererat med hjälp av bilder 
tagna med UAS. Dessutom är kostnaden relativt liten med tanke på resultatet, vilket 
betyder att detta är en metod för att verkligen kunna ajourhålla den nationella 
höjdmodellen.  

 UAS är ett snabbt och effektivt tillvägagångssätt vid insamling av fotogrammetrisk 
data och kan komplettera den traditionella flygfotograferingen.  

 Det lönar sig för Lantmäteriet att uppdatera den nationella höjdmodellen med denna 
metod eftersom de slipper vänta på att den traditionella flygfotograferingen ska ske.  

 Bra att ha tillgång till både flygplan och helikopter för att täcka fler typer av 
flygområden.  
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6.4. Förslag till vidare forskning 

Tekniken går hela tiden framåt och inom en snar framtid kommer även laserskanning kunna 
ske med UAS i större utsträckning. Det skulle vara intressant att se resultat från den metoden. 
Intressant skulle även vara att se om det i framtiden går att utesluta flygsignalering och 
verkligen kunna använda direkt georeferering för att spara tid ute i fält. 
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BILAGA 1 – KOORDINATER OCH 
STANDARDOSÄKERHETER FÖR 
KONTROLLPROFILERNA 

Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 1. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP0101 6726087,332 628610,533 32,519 0,005 0,004 0,013 
KP0102 6726085,689 628612,327 32,608 0,007 0,005 0,016 
KP0103 6726084,245 628614,049 32,651 0,006 0,004 0,013 
KP0104 6726082,719 628615,873 32,766 0,007 0,005 0,016 
KP0105 6726081,133 628617,945 32,837 0,006 0,004 0,014 
KP0106 6726079,656 628619,841 32,922 0,008 0,006 0,020 
KP0107 6726078,464 628621,710 32,983 0,005 0,004 0,012 
KP0108 6726077,257 628623,760 33,066 0,007 0,007 0,022 
KP0109 6726076,211 628625,829 33,131 0,010 0,007 0,025 
KP0110 6726075,272 628628,104 33,219 0,006 0,005 0,015 
KP0111 6726074,252 628630,305 33,256 0,013 0,006 0,020 
KP0112 6726073,524 628632,502 33,339 0,012 0,009 0,023 
KP0113 6726072,753 628634,788 33,389 0,009 0,006 0,020 
KP0114 6726072,126 628637,096 33,505 0,009 0,006 0,020 
KP0115 6726072,143 628639,377 33,617 0,007 0,004 0,016 
KP0116 6726071,724 628641,766 33,626 0,008 0,005 0,016 
KP0117 6726070,940 628644,455 33,720 0,007 0,004 0,014 
KP0118 6726070,331 628647,117 33,775 0,007 0,004 0,017 

       
Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 2. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP0201 6726070,164 628612,329 32,280 0,006 0,005 0,012 
KP0202 6726068,057 628612,831 32,680 0,006 0,005 0,013 
KP0203 6726066,762 628613,552 33,084 0,005 0,004 0,011 
KP0204 6726065,088 628614,311 33,570 0,006 0,004 0,009 
KP0205 6726063,511 628615,272 34,066 0,005 0,004 0,009 
KP0206 6726062,146 628616,995 34,438 0,006 0,004 0,011 
KP0207 6726061,447 628619,196 34,590 0,006 0,004 0,010 
KP0208 6726060,711 628621,548 34,760 0,006 0,004 0,010 
KP0209 6726060,104 628623,754 34,884 0,006 0,004 0,010 
KP0210 6726059,552 628625,918 35,018 0,006 0,004 0,010 

       
Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 3. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP0301 6726073,925 628592,943 32,089 0,007 0,005 0,011 
KP0302 6726072,026 628591,876 32,429 0,008 0,005 0,013 
KP0303 6726069,894 628590,762 32,740 0,006 0,004 0,010 
KP0304 6726067,592 628590,456 32,815 0,008 0,006 0,014 
KP0305 6726065,587 628589,347 33,334 0,006 0,004 0,012 
KP0306 6726063,779 628588,470 34,235 0,007 0,004 0,010 
KP0307 6726062,828 628586,152 34,783 0,006 0,004 0,010 
KP0308 6726062,830 628584,111 34,847 0,006 0,004 0,010 
KP0309 6726062,974 628581,769 34,843 0,007 0,003 0,010 
KP0310 6726063,098 628579,289 34,879 0,006 0,004 0,010 
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Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 4. 

       
Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP0401 6726064,544 628568,393 34,760 0,005 0,004 0,009 
KP0402 6726066,128 628566,639 34,523 0,006 0,004 0,010 
KP0403 6726067,303 628564,515 34,482 0,006 0,004 0,010 
KP0404 6726068,773 628562,583 34,286 0,005 0,003 0,008 
KP0405 6726070,417 628560,897 33,990 0,006 0,004 0,010 
KP0406 6726071,904 628559,329 33,667 0,006 0,004 0,011 
KP0407 6726073,263 628558,140 33,433 0,007 0,005 0,014 
KP0408 6726074,680 628556,607 33,188 0,009 0,005 0,018 
KP0409 6726076,336 628555,530 32,821 0,006 0,004 0,012 
KP0410 6726078,326 628554,521 32,633 0,007 0,005 0,014 

       
Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 5. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP0501 6726067,158 628547,803 35,191 0,005 0,003 0,009 
KP0502 6726067,484 628545,556 35,185 0,005 0,003 0,009 
KP0503 6726067,828 628542,883 35,309 0,004 0,003 0,009 
KP0504 6726068,035 628540,337 35,352 0,005 0,004 0,011 
KP0505 6726068,259 628537,770 35,324 0,005 0,003 0,010 
KP0506 6726068,409 628535,226 35,301 0,004 0,003 0,009 
KP0507 6726068,520 628532,508 35,264 0,005 0,004 0,011 
KP0508 6726068,610 628529,789 35,243 0,004 0,003 0,009 
KP0509 6726068,742 628527,361 35,221 0,005 0,003 0,011 
KP0510 6726068,759 628524,799 35,145 0,005 0,004 0,011 
KP0511 6726068,953 628521,967 35,009 0,004 0,004 0,011 

       
Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 6. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP0601 6726078,840 628541,682 34,872 0,004 0,003 0,010 
KP0602 6726080,685 628543,227 34,763 0,004 0,003 0,010 
KP0603 6726082,357 628544,872 34,635 0,004 0,004 0,010 
KP0604 6726084,007 628547,002 34,513 0,004 0,003 0,012 
KP0605 6726085,281 628549,611 34,379 0,004 0,004 0,011 
KP0606 6726086,186 628551,834 34,260 0,005 0,004 0,012 
KP0607 6726086,483 628554,471 34,158 0,005 0,004 0,012 
KP0608 6726086,294 628557,180 34,052 0,005 0,004 0,012 
KP0609 6726086,084 628559,960 33,925 0,007 0,004 0,015 
KP0610 6726086,093 628562,326 33,796 0,004 0,003 0,011 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



34 
 

Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 7. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP0701 6726042,640 628553,605 34,368 0,005 0,004 0,010 
KP0702 6726043,300 628555,912 34,262 0,005 0,004 0,009 
KP0703 6726044,313 628558,467 34,199 0,004 0,004 0,009 
KP0704 6726045,179 628560,860 34,142 0,004 0,003 0,008 
KP0705 6726046,606 628563,397 34,223 0,004 0,004 0,009 
KP0706 6726048,273 628565,405 34,512 0,004 0,004 0,009 
KP0707 6726049,657 628567,563 34,717 0,005 0,004 0,010 
KP0708 6726051,118 628569,911 35,048 0,005 0,004 0,010 

       
       

Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 8. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP0801 6726051,065 628586,245 35,225 0,005 0,004 0,011 
KP0802 6726049,511 628584,251 34,724 0,005 0,004 0,011 
KP0803 6726047,648 628582,114 34,429 0,004 0,003 0,009 
KP0804 6726045,485 628580,378 34,337 0,005 0,004 0,010 
KP0805 6726043,769 628578,290 34,114 0,005 0,003 0,010 
KP0806 6726042,504 628575,972 33,877 0,005 0,004 0,011 
KP0807 6726040,867 628573,908 33,775 0,005 0,004 0,011 
KP0808 6726039,377 628571,876 33,769 0,007 0,004 0,016 
KP0809 6726038,355 628569,648 33,768 0,005 0,004 0,012 
KP0810 6726037,418 628567,428 33,673 0,006 0,004 0,014 

       
Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 9. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP0901 6726030,043 628563,626 33,999 0,008 0,005 0,016 
KP0902 6726028,906 628565,643 33,937 0,008 0,004 0,018 
KP0903 6726028,018 628568,298 33,859 0,007 0,005 0,017 
KP0904 6726026,944 628570,609 33,785 0,005 0,004 0,015 
KP0905 6726025,926 628572,778 33,753 0,005 0,004 0,013 
KP0906 6726024,680 628574,974 33,683 0,004 0,003 0,010 
KP0907 6726023,584 628577,070 33,474 0,005 0,004 0,012 
KP0908 6726022,237 628579,172 33,279 0,005 0,004 0,011 
KP0909 6726021,040 628581,423 33,269 0,005 0,004 0,012 
KP0910 6726019,530 628583,654 33,287 0,005 0,004 0,012 
KP0911 6726017,932 628585,739 33,287 0,005 0,004 0,012 
KP0912 6726016,589 628587,699 33,377 0,006 0,004 0,014 

       
Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 10. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP1001 6726014,949 628596,695 33,848 0,006 0,006 0,016 
KP1002 6726017,359 628596,584 33,714 0,006 0,005 0,014 
KP1003 6726019,853 628596,389 33,549 0,004 0,003 0,010 
KP1004 6726022,347 628596,214 33,426 0,004 0,004 0,010 
KP1005 6726024,750 628595,990 33,276 0,005 0,004 0,012 
KP1006 6726027,593 628595,997 33,136 0,004 0,003 0,010 
KP1007 6726030,139 628596,004 32,992 0,004 0,004 0,010 
KP1008 6726032,858 628596,140 32,848 0,005 0,004 0,010 
KP1009 6726035,347 628596,242 32,687 0,004 0,003 0,010 
KP1010 6726038,231 628596,569 32,518 0,005 0,003 0,011 
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Koordinater och standardosäkerheter för mätningarna av kontrollprofil 11. 

Profil ID N E H Std. N Std. E Std. H 
KP1101 6726047,678 628639,588 35,638 0,005 0,003 0,009 
KP1102 6726047,307 628642,266 35,637 0,005 0,004 0,011 
KP1103 6726046,988 628644,826 35,654 0,005 0,004 0,010 
KP1104 6726046,627 628647,535 35,652 0,005 0,004 0,010 
KP1105 6726046,016 628650,279 35,649 0,006 0,004 0,010 
KP1106 6726045,036 628652,724 35,629 0,005 0,004 0,010 
KP1107 6726044,326 628655,413 35,679 0,005 0,003 0,010 
KP1108 6726043,863 628657,925 35,722 0,005 0,004 0,010 
KP1109 6726043,263 628660,081 35,762 0,005 0,004 0,010 
KP1110 6726042,909 628662,663 35,776 0,006 0,004 0,013 
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BILAGA 2 - KOORDINATER OCH 
STANDARDOSÄKERHETER FÖR STÖDPUNKTERNA 

 

Koordinater och standardosäkerheter för båda mätningarna av stödpunkterna. 

Punkt ID N E H Std. N Std. E Std. H 
SP0101 6 726 092,865 628 601,717 7,660 0,004 0,004 0,011 
SP0102 6 726 092,877 628 601,709 7,670 0,007 0,005 0,012 
SP0201 6 726 056,279 628 504,337 10,129 0,008 0,005 0,013 
SP0202 6 726 056,289 628 504,333 10,137 0,007 0,004 0,015 
SP0301 6 726 012,965 628 597,891 9,421 0,004 0,005 0,012 
SP0302 6 726 012,976 628 597,891 9,429 0,005 0,004 0,011 
SP0401 6 726 065,875 628 683,251 10,404 0,007 0,006 0,014 
SP0402 6 726 065,896 628 683,250 10,410 0,007 0,005 0,012 
SP0501 6 726 068,310 628 595,803 7,398 0,007 0,005 0,014 
SP0502 6 726 068,309 628 595,815 7,412 0,006 0,004 0,014 
SP0601 6 726 043,783 628 644,756 10,798 0,005 0,004 0,013 
SP0602 6 726 043,779 628 644,751 10,780 0,007 0,004 0,015 
SP0701 6 726 042,357 628 560,702 9,588 0,004 0,003 0,010 
SP0702 6 726 042,367 628 560,698 9,598 0,005 0,003 0,011 
SP0801 6 726 083,974 628 548,475 9,898 0,005 0,004 0,012 
SP0802 6 726 083,981 628 548,458 9,915 0,006 0,004 0,013 

 

Koordinater och standardosäkerheter för medelvärdet av stödpunkterna. 

Punkt ID N E H (h) Std. N Std. E Std. H 

SP01 6726092,871 628601,713 7,665 0,006 0,004 0,012 

SP02 6726056,284 628504,335 10,133 0,007 0,005 0,014 

SP03 6726012,971 628597,891 9,425 0,005 0,004 0,011 

SP04 6726065,886 628683,251 10,407 0,007 0,005 0,013 

SP05 6726068,310 628595,809 7,405 0,007 0,005 0,014 

SP06 6726043,781 628644,754 10,789 0,006 0,004 0,014 

SP07 6726042,362 628560,700 9,593 0,005 0,003 0,010 

SP08 6726083,978 628548,467 9,907 0,005 0,004 0,013 

 

 

 

 


