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Sammanfattning 

Obemannade flygfarkostsystem (Unmanned Aircraft Systems, UAS) har på senare år blivit 

en kraftfull teknik för framställning av digitala terrängmodeller (DTM) över medelstora 

områden. Syftet med detta projekt har varit att undersöka möjligheter att framställa DTM 

med höjdosäkerhet som är 20 mm eller mindre från UAS-data. Tre flygningar har 

genomförts i Gävle under hösten 2013 och våren 2014 med ett UAS SmartOne C från 

SmartPlanes, med två olika kameror, och under olika väderförhållanden. Flygbilderna har 

bearbetats i två programvaror: fotogrammetriska RapidStation och RapidTerrain från 

PIEneering (Finland), och Agisoft PhotoScan (Ryssland), den senare baseras på algoritmer 

från datorseende. Kontroller av DTM:s höjdosäkerhet utfördes enligt den tekniska 

specifikationen SIS-TS 21144:2013, mot kontrollprofiler inmätta med en terrester 

laserskanner och totalstation. Olika parametrar som påverkar höjdosäkerheten har 

studerats, t.ex. flyghöjd, antalet stödpunkter (flygsignaler) och deras storlekar.  

Resultatet visar att om höjdosäkerheten bedöms med avseende på den genomsnittliga 

medelavvikelsen i höjd mellan kontrollprofiler och DTM, som föreskrivs i SIS-TS 

21144:2013, kan höjdosäkerhet som är 20 mm eller bättre uppnås med båda programvaror 

för öppna plana ytor på asfalt och grus, från flyghöjder på upp till 163 m. I ett fall blev dock 

medelavvikelsen upp mot 27 mm på öppna plana grusytor för flyghöjden drygt 100 m. Det 

var även möjligt att uppnå medelavvikelsen på under 20 mm för öppna kuperade grusytor 

från flyghöjd 81 m, men däremot inte från 163 m. I kuperad terräng blir en DTM brusigare 

än i plan terräng, speciellt från en högre flyghöjd. På plana ytor med nedpressat gammalt 

gräs kunde osäkerhetsmålet på 20 mm uppnås med båda programvaror från en flyghöjd på 

drygt 100 m. 

Vi anser dock att enbart en medelavvikelse inte är ett tillförlitligt mått på en terrängmodells 

höjdosäkerhet. Som alternativ föreslår vi ett kvadratiskt medelvärde (Root Mean Square, 

RMS) av höjdavvikelser mellan kontrollprofiler och en DTM. Om vi använder RMS för 

bedömning av DTM framställda i vår studie, klarar PhotoScan osäkerhetsmålet bara för 

öppna plana grusytor i ett av testområdena (Trödjeheden) från flyghöjd upp till 163 m. För 

RapidTerrain blev RMS mindre än 20 mm bara på plana ytor med nedpressat gammalt gräs. 

Sammanlagt varierade RMS mellan 10 och 55 mm i plan terräng (olika markslag) och 

mellan 27 och 83 mm i kuperad terräng (grus). För att uppnå lägsta möjliga höjdosäkerhet 

är det ytterst viktigt att noggrant mäta in stödpunkter som används för georefereringen. 

Det kan konstateras att antalet stödpunkter inte har någon signifikant påverkan på 

höjdosäkerheten förutsatt att området som fotograferas inte är stort och att bilderna har 

stora övertäckningar. Storleken på flygsignaler ska anpassas efter flyghöjden, så att de blir 

väl identifierbara i flygbilderna. Vid flyghöjden 81 m påverkade signalstorleken inte 

resultatet nämnvärt. 

I stort sett kan både Agisofts och PIEneerings programvaror generera DTM med i princip 

jämnbördig höjdosäkerhet, men PhotoScan behöver i dagsläget betydligt mindre tid för att 

uppnå samma eller till och med bättre resultat än RapidTerrain. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och syfte 

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett begrepp som avser att ge en effektiv 

byggprocess genom digital representation av både fysiska och funktionella aktiviteter i ett 

byggprojekt. I en vid bemärkelse kan BIM användas i hela byggprocessen, från planering, 

projektering och byggande till förvaltning, renovering och slutlig destruktion. I en mer snäv 

bemärkelse används BIM enbart för digitala modeller (Volk m.fl., 2013), som i den här 

rapporten, där fokus ligger på framställning av digitala terrängmodeller (DTM) för 

exempelvis byggprocessens planering och/eller projektering. 

Framställning och kontroll av DTM regleras i en för svenska förhållanden speciellt 

framtagen teknisk specifikation (SIS-TS 21144:2013). Traditionellt har noggranna 

(i centimeterdomänen) DTM framställts med geodetiska markbundna (terrestra) metoder, 

mindre noggranna (i decimeter–meter-domänen) med flygburna metoder (speciellt 

fotogrammetriskt). På senare tid har ny teknik tillkommit genom luftburna system, s.k. UAS 

(Unmanned Aircraft Systems), dessa har succesivt utvecklats och förhoppningar har 

uppstått om att med sådana kunna skapa noggranna och kostnadseffektiva DTM. Ett typiskt 

system består av en digitalkamera monterad i ett modellflygplan och ett effektivt 

datorprogram som bl.a. kan skapa en digital ytmodell (ett punktmoln) av ett fotograferat 

objekt eller område. En del program kan också generera en DTM ur punktmolnet. Den 

noggrannaste terrängmodellen enligt SIS-TS 21144:2013 ska uppvisa en medelavvikelse i 

höjd som är mindre eller lika med 20 mm i enlighet med ett kontrollförfarande som 

föreskrivs i specifikationen. 

Syftet med det här projektet har varit att med olika förutsättningar undersöka om det är 

möjligt, och i så fall hur det är möjligt, att framställa terrängmodeller med hjälp av UAS 
enligt SIS-TS 21144:2013 klass 1 ( 20 mm). 

1.2 Terminologi 

Obemannade flygfarkostsystem har i den här rapporten betecknats med den engelska 

förkortningen UAS. Något som för övrigt är kännetecknande även för andra termer som 

ännu inte fått någon officiell svensk översättning. En del av de engelska termerna (som det 

oftast handlar om) används naturligt i svenskan, som t.ex. UAS, andra som t.ex. GSD kan 

vara mer kryptiska. Försök har gjorts att hitta lämpliga svenska översättningar, då har också 

den engelska terminologin angetts. Instruktioner som är av vikt i manualer med engelsk 

förlaga har angetts med kursiv stil för att skilja dem från övrig text. 

Vissa statistiska termer och beteckningar ansluter till JCGM 100 (2008), allmänt kallad 

GUM, akronymen för Guide to the expression of Uncertainty in Measurement. Begreppet 

standardosäkerhet används t.ex. för att ersätta standardavvikelse.  

I litteratur finns det lite olika definitioner av en digital höjdmodell, digital terrängmodell och 

digital ytmodell. I den här rapporten använder vi definitioner enligt Höhle och Potuckova 

(2011): 
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Figur 1. Modellflygplan (SmartOne C) tillhörande 

kategori 1A. 

 

 

 

Figur 2. Digitalkamera placerad i ett modellflygplan 

(SmartOne C). Källa: Pär Ljungdahl, Metria AB 

• Digital höjdmodell (eng. Digital Elevation Model, DEM) är ett övergripande begrepp för 

digital och matematisk representation av en topografisk yta i form av höjdvärden hos 

regelbundet eller oregelbundet spridda punkter. 

• Digital terrängmodell (DTM, eng. Digital Terrain Model) är en DEM som motsvarar 

markytan utan vegetation och andra objekt, t.ex. byggnader. 

• Digital ytmodell (eng. Digital Surface Model, DSM) är en DEM som förutom markytan 

innehåller andra objekt, t.ex. vegetation och byggnader. 

1.3 UAS som fotogrammetrisk mätningsteknik 

UAS bygger på att en obemannad flygfarkost 

med en digitalkamera ombord, kan vara ett 

modellflygplan med fasta vingar (figur 1), 

eller en modellhelikopter med roterande 

vingar, från en viss flyghöjd fotograferar ett 

utsett markområde. Sådan användning 

regleras av Transportstyrelsen i 

föreskrifterna: TSFS 2009:88, TSFS 2013:27 

och TSFS 2014:45, där de för 

fotogrammetrisk mätningsteknik vanligast 

förekommande UAS klassas som tillhörande 

kategori 1A eller kategori 1B. Flyghöjden över 

markytan för kategori 1A regleras av att 

luftfarkosten ska vara inom synhåll för den 

markbaserade piloten, men som regel överskrids sällan 200 m. För kategori 1B, som avser 

något tyngre farkoster, får flyghöjden 120 m inte överskridas.  Traditionella lodbilder 

eftersträvas, liksom övertäckning mellan bilderna. Inom den 

klassiska fotogrammetrin har dessa 

parametrar varit högst 5 gons lutning på 

vertikalaxeln (kameraaxeln) och 60 % 

övertäckning i stråk, respektive 30 % mellan 

stråk. Eftersom UAS-bilder ofta tas med 

kompaktkameror som inte har lika stabil inre 

geometri och bra radiometrisk kvalitet som 

digitala fotogrammetriska flygmätkameror, 

ska övertäckningen vara större än för den 

traditionella fotogrammetrin, för att skapa 

punktmoln (genom bildmatchning ner till 

pixelnivå) med låg positionsosäkerhet tack 

vare större redundans (Haala m.fl., 2013). 

Rekommendationerna för övertäckning längs 

och tvärs stråk varierar, men generellt 

rekommenderas en större övertäckning längs 

stråken än tvärs stråken. AgiSoft LLC (2014) rekommenderar t.ex. 80/60 (80 % längs och 

60 % tvärs), medan PIEneering rekommenderar 70/70 enligt Sippo (2013).  
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Figur 3. Tillfällig flygsignal målad med 

centrummarkering på ett brunnslock.  

Kameran som används kan tillhöra någon av de på marknaden förekommande 

digitalkamerorna (figur 2), exponeringstillfälle ska kunna fjärrutlösas manuellt, eller 

automatiskt av ombordvarande styrsystem. Hög upplösning (många pixlar) är en fördel, 

liksom ett bra kameraobjektiv. För jämn bildkvalitet bör exponeringsparametrar ställas in 

manuellt för varje enskild flygning.  

För noggrann georeferering av det fotograferade området krävs på marken utmärkta och 

inmätta stödpunkter, s.k. flygsignaler (figur 3). Antal, utseende och storlek är avgörande för 

den blivande kvaliteten på den produkt som fotograferingen avser ge. 

Framställning av en högdetaljerad DTM från 

UAS-data innefattar tre procedurer: 

kamerakalibrering, blockutjämning och tät 

bildmatchning (dense image matching). 

Kameran kan kalibreras separat, men det är 

också möjligt att utföra kalibrering samtidigt 

med en blockutjämning. I detta fall kallas 

förfarandet för en självkalibrerande 

blockutjämning (self-calibrating bundle 

adjustment). Syfet med en blockutjämning är 

att orientera alla bilder från en flygning i ett 

geodetiskt referenssystem. En grundläggande uppgift i detta sammanhang är att extrahera 

gemensamma punkter (konnektionspunkter) i så många bilder som möjligt, vilket i 

dagsläget sker genom automatisk bildmatchning (Remondino m.fl., 2011). Utfallet från en 

blockutjämning är orienteringsparametrar för alla bilder i blocket, 

kamerakalibreringsparametrar samt ett ganska stort antal konnektionspunkter som bildar 

ett relativt glest punktmoln. Därefter kan en DSM framställas genom tät bildmatchning som 

syftar till att beräkna ett höjdvärde för varje pixel i en bild för att generera noggranna och 

mycket detaljerade DSM (Deuber m.fl., 2014). 

Det finns numera åtskilliga programvaror som tillämpar bildbaserad modellering genom att 

omvandla tvådimensionella (2D) bilder till tredimensionella (3D) objekt (Szeliski, 2010). De 

kan enligt van Wegen & Pronk (2014) delas in i två stora grupper: 

1. Programvaror baserade på algoritmer från datorseende (computer vision). Här ligger 

fokus på automatisering, dvs. att mata in bilder i programmet och låta det generera ett 

punktmoln eller en DSM. Många algoritmer finns tillgängliga gratis på Internet som 

”open-source”, vilket gör det möjligt att förbättra dem eller skapa nya lösningar. Tack 

vare detta sker det mycket snabb utveckling av dessa programvaror.   

2. Fotogrammetriska programvaror. De utvecklas med fokus på att uppnå låg osäkerhet 

hos en DSM, medan automatisering inte är viktig. Till skillnad från föregående kategori 

är dessa programvaror upphovsrättsskyddade i kommersiellt syfte, vilket gör att 

fotogrammetriska algoritmer inte utvecklas lika fort som de i datorseende. 

Ofta avslöjar vokabulären i programvarorna om författarna har bakgrund från datorseende 

eller från fotogrammetrin.  

Databearbetningen i dessa programvaror baseras på fundamentalt olika principer. Klassiskt, 

inom fotogrammetrin, har möjligheten att ur minst två överlappande bilder framställa 3D-
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objekt varit känd. Proceduren har krävt en viss systematik för att kunna bestämma 3D-

geometrin i det överlappade området då den inre orienteringen (kameraparametrarna) 

normalt har följts av en relativ orientering (de två bildernas orienteringar i förhållande till 

varandra). Ville man ha geometrin skalenlig och inordnad i något markbundet 

referenssystem måste slutligen den virtuella 3D-modellen passas in på flygsignaler via 

absolutorientering. Moderna fotogrammetriska programvaror använder sig av 

bildtriangulering med automatisk generering av konnektionspunkter och manuell 

inmätning av stödpunkter. I detta fall kan man säga att relativ och absolut orientering utförs 

i samma steg (egentligen kallas processen för yttre orientering eftersom programmet 

beräknar orienteringsparametrar för varje bild direkt).  Dessutom skattas oftast 

kameraparametrar genom självkalibrering, vilket också kräver stödpunkter. Det är alltså 

inte möjligt att genomföra en blockutjämning förrän man har mätt in stödpunkter. En vanlig 

förutsättning för att allt ska fungera är att flygstråken är parallella och bilderna inte har 

alltför stora skalvariationer, dvs. variationer i upplösningen (Fonstad m.fl., 2013). 

Programvaror som tillhör den första gruppen använder ofta en metod kallad Structure from 

Motion (SfM) (Szeliski, 2010) som ursprungligen utvecklades för att snabbt, billigt och 

enkelt kunna skapa 3D-modeller av byggnader eller små föremål. SfM baseras på 

bildmatchningsalgoritmer som kan hantera bilder tagna i en godtycklig ordning (dvs. inte 

nödvändigtvis stråkvis) och med olika upplösningar. Till skillnad från fotogrammetrin utförs 

alltid blockutjämningen (med självkalibrering) före inmätning av stödpunkter. Resultatet 

blir ett block (och ett punktmoln av konnektionspunkter) i ett godtyckligt koordinatsystem. 

Därefter kan stödpunkter mätas in och blocket georefereras genom anpassningen till 

stödpunkterna (Fonstad m.fl., 2013). Det här förfarandet påminner till viss grad en klassisk 

fotogrammetrisk bildorientering som nämns ovan. 

Det är intressant att jämföra de två tillvägagångssätten för framställning av DSM som har 

precis diskuterats. Därför har vi i våra undersökningar använt oss av olika programvaror 

som är representativa för var och en av ovanstående grupper: 

• PhotoScan från Agisoft (Ryssland) baserad på algoritmer från datorseende. 

• RapidStation och RapidTerrain från PIEneering (Finland) baserade på fotogrammetriska 

principer. 

I PhotoScan kan man både göra blockutjämning och generera punktmoln och DSM, medan 

PIEneering erbjuder två olika applikationer för var och en av dessa uppgifter – RapidStation 

för blockutjämning och RapidTerrain för DSM-framställning. Mer information om 

respektive programvara kan hittas på http://agisoft.com och www.pieneering.fi.  

Det är viktigt att understryka att det är DSM (markytan och alla andra objekt på den) som 

båda programmen genererar. För den här rapporten är slutprodukten en DTM på vilken 

mätningar ska kunna utföras, något som inte alltid enkelt medges i de programvaror som 

diskuterats ovan. Specialdesignade programvaror är då att föredra, som t.ex. SBG:s Geo, 

eller Terrasolids TerraScan (Finland). Problem kan uppstå p.g.a. den i regel stora 

datamängden som ska överföras. För lägsta osäkerhet levererar UAS ett punktmoln 

bestående av flera miljoner punkter, något som vare sig datorer eller specialprogramvaror 

med enkelhet kan hantera. Tekniken är då att tunna ut punktmolnet till något lämpligt 

punktintervall som är hanterbart och sedan framställa DTM ur det uttunnade punktmolnet. 

http://agisoft.com/
http://www.pieneering.fi/
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Figur 4. Flygsignaler använda på Trödjeheden. 

2 Metod 

2.1 Mätningar på Trödjeheden oktober 2013 

För att säkerställa att det verkligen var en DTM vi undersökte och inte en digital ytmodell 

(DSM) (som exempelvis kan innehålla vegetation och byggnader), valdes en grusgrop ca 

15 km norr om Gävle. Den drivs av NCC Roads på den så kallade Trödjeheden och omfattar 

ca 25 ha, i dag är den aktiv på ungefär en tredjedel av arealen av vilken vi valde ett 

rektangulärt område på ca 210x130 m. Området är i princip helt i avsaknad av annat än grus 

i olika fraktioner och består av såväl flacka som kuperade partier, de senare oftast sorterade 

högar av grus. Vidare fick vi löfte om att ingen verksamhet skulle försiggå i det valda 

området under tiden som vi var där.  

2.1.1 Signalering och inmätning av stödpunkter  

Vid valet av antal stödpunkter (flygsignaler) 

valdes enligt utprovad praxis att området 

ska omges av sådana, och om området är 

tillräckligt stort ska också någon eller några 

stödpunkter placeras mitt i (Gunnarsson 

och Persson, 2013). Eftersom vårt område 

var tämligen begränsat (210x130 m) ansågs 

fem stödpunktsplaceringar vara optimalt – 

en i varje hörn och en i mitten. Då vi också 

ville undersöka hur antalet stödpunkter, 

utöver de obligatoriska fem, kunde påverka 

resultatet, placerades ytterligare fyra 

stödpunkter i området. Vidare ville vi utreda 

vilken storlek på stödpunkter som var 

lämpligast för vald flyghöjd, därför dubblades varje uppsättning flygsignaler – en på 

40x40 cm och en annan intill på 20x20 cm (figur 4). Kontrastförstärkning tillämpades 

genom att först placera en svart plastsäck på marken och sedan lägga flygsignalen ovanpå 

förankrad med knytnävsstora stenar i varje hörn. Genomgående på Trödjeheden användes 

kvadratiska signaler målade med en vit timglasformad figur ovanpå en svart bakgrund (figur 

4). Signalerna mättes in med nätverks-RTK med Leica GS14 + CS15 utrustning. Antennen 

monterades i en trefot med optiskt lod på ett stativ, mätningsförfarandet som tillämpades 

var enligt Mårtensson m.fl. (2012), där rekommendationen är att för att säkerställa en 

planosäkerhet som är mindre än 10 mm och en höjdosäkerhet som är mindre än 16 mm, ska 

mätningen pågå under en minut med positionsloggning varje sekund.   

På grund av tidsbrist (mörker) kunde inte eventuella systematiska effekter undvikas genom 

att upprepa mätningarna efter 45 min (Odolinski, 2010). Den interna osäkerheten 

säkerställdes dock genom att avstånd mättes med ett måttband mellan större och mindre 

signaler som kontroll av nätverks-RTK-mätningarna. Signalernas positioner och 

standardosäkerheter i referenssystemet SWEREF 99 TM och ellipsoidhöjder över 

referensellipsoiden GRS 80 beräknades i programvaran Leica Geo Office (LGO).  
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2.1.2 UAS-mätningar 

UAS-flygningarna genomfördes av Metria Gävle med deras fastvingeplan SmartOne C från 

Skellefteåföretaget SmartPlanes. Autopiloten i flygplanet är utrustad med en GPS-mottagare 

och ett tröghetsnavigeringssystem (Inertial Navigation System, INS) för stabilisering och 

navigering. INS består av en treaxlig accelerometer och en treaxlig gyro som tillsammans 

med GPS-mottagaren används för att beräkna roll- och tippvinklar med låg osäkerhet. 

Samtidigt är dessa vinklar inte särskilt användbara i en blockutjämning p.g.a. en fördröjning 

mellan tidpunkten för autopilotens utskick av exponeringskommandot till kameran och 

själva exponeringen (ibland upp till 0,5 s). Eftersom det inte finns någon magnetometer 

ombord går det inte att mäta en girvinkel direkt; man kan bara få en ”heading” från GPS-

mottagaren, vilket räcker för navigeringsbehovet (Olle Hagner, SmartPlanes, 

epostkommunikation den 16 december 2014). 

Planet var utrustat med digitalkameran Canon PowerShot S100 med fokallängd 5,2 mm och 

12 megapixlars (MP) CMOS-bildsensor, sensorstorlek 7,45x5,44 mm (beräknad i 

PhotoScan) och pixelstorlek 1,86 μm. Flygningen valdes att genomföras på ett ca 10 ha stort 

område för eventuellt framtida bruk, men intresseområdet för den här rapporten var på 

strax under 3 ha. Två flyghöjder 75 och 150 m valdes, bländare 2,8, slutartid och 

ljuskänslighet (ISO) automatiskt och övertäckning 80 % både längs och tvärs stråken som 

samtliga låg i NV–SO riktning (figur 5 vänster). Stråkplaneringen följde ett s.k. 

Zambonimönster (Jackson m.fl., 2009) med den högre flyghöjden först, varefter planet gick 

ner till den lägre och avslutade flygningen. Svag vind och mulet väder rådde, sammanlagt 

300 bilder togs, först 99 från hög höjd, därefter 1 på väg ner mot den lägre höjden och 

slutligen 200 från låg höjd, flygtiden blev 9 + 17 min. 

Båda flyghöjderna programmerades innan start för önskad flyghöjd och övertäckning. En 

felaktighet i planeringsprogramvaran upptäcktes långt efter flygningen i samband med 

utvärderingen då det uppdagades att avståndet mellan exponeringstillfällena i stråken blev 

lika för båda flyghöjderna. Den lägre flyghöjden resulterade därför i 60 % övertäckning 

längs stråken. Mellan stråken blev övertäckningen 70 % (figur 5 höger). De tänkta 

flyghöjderna 75 respektive 150 m blev i verkligheten i genomsnitt 81 respektive 163 m. 
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Figur 5. Ortofotomosaiken över Trödjeheden (upplösning 0,1 m). Gröna linjer med röda prickar är 

flygstråken resp. bildpositioner från autopiloten, till vänster från 163 m flyghöjd, till höger från 81 m 

flyghöjd. Röda trianglar är stödpunkter. De röda polygonerna avgränsar bilder som användes i 

blockutjämningar i RapidStation. En del av bildpositioner för 81 m flyghöjd ligger utanför den högra 

bilden. 

 

2.1.3 Terrester laserskanning (TLS) och generering av kontrollprofiler 

För att få referensdata för kontroll av DTM utfördes mätningar med en terrester 

laserskanner Leica ScanStation C10 ägd av Högskolan i Gävle (figur 6). Enligt tekniska 

specifikationer är skannerns avstånds- och vinkelmätningsosäkerhet på 4 mm på upp till 50 

m respektive 12´´ (3,7 mgon), för enstaka punkter i punktmolnet. Skanningen gjordes direkt 

efter flygningen för att garantera att inga förändringar hade skett i området, och att 

skillnader mellan referensdata och DTM således berodde endast på mätosäkerheten.  

 

Figur 6. Terrester laserskanner Leica ScanStation C10. 
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Ursprungligen planerade vi att skanna hela området som fotograferades med UAS. Detta 

blev dock inte möjligt att genomföra p.g.a. tidsbrist, eftersom vi bara var två personer som 

hade en halvdag till sitt förfogande för att utföra skanningen och samtidigt mäta in flyg- och 

skannerssignalerna med GNSS. Området skannades från tre stationer, med punktavståndet 

för skannern satt till 5 cm på 70 m. Det georefererade punktmolnet, stationernas och 

stödpunkternas positioner visas i figur 7. Siktfältet för skanningen var 400 gon på station 1 

och 2, och drygt 200 gon på station 3. Figur 7 visar att det uppstod glapp i punktmolnen 

p.g.a. terrängens kupering, vilket skulle kunna undvikas om skanning gjordes från 

ytterligare en station nordväst om det blåmarkerade området i figur 7. Detta har dock inte 

varit ett problem för våra undersökningar, eftersom avvikelser mellan UAS-baserade DTM 

och referensdata skulle beräknas längs profiler, och inte över hela ytan. 

 

Figur 7. Det slutliga georefererade punktmolnen över Trödjeheden (en del punkter på längre avstånd 

från skannern har tagits bort). Den blå polygonen markerar området för vilket en DSM har framställts i 

programvaran RapidTerrain. De lila och röda linjerna är kontrollprofiler för plan respektive kuperad 

terräng. 

 

Stödpunkter för georeferering signalerades med Leica HDS-sfärer som tvångcentrerades 

över vissa flygsignaler (figur 8). Tack vare detta behövdes inga extra GNSS-mätningar. 

Punktmolnen georefererades i programvaran Leica Cyclone (version 7.4.1) genom 

fristationsmetoden. Som bakåtobjekt användes stödpunkter 5a och 7a för station 1 och 
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stödpunkter 8a och 9b för station 3 (figur 7). Standardosäkerheten för skannerns 

koordinater i N, E och H blev 2, 5, 20 mm för station 1 respektive 14, 14, 4 mm för station 3. 

Punktmolnet från station 2 kunde inte georefereras med samma metod eftersom en av två 

stödpunkter som skulle användas för georeferering inte skannades p.g.a. tidsbrist. 

 

Figur 8. En sfärisk HDS-signal för georeferering av TLS-data. 

 

Därför användes följande förfarande för att slå samman alla tre punktmolnen. Först 

registrerades punktmolnen från stationer 1 och 2 med punktmoln-till-punktmolnsmetoden 

(Olsson m.fl., 2011), med ett kvadratiskt medelvärde av avvikelser (3D) mellan överlappande 

punkter (Root Mean Square, RMS) efter anpassningen på 7 mm. Ytterligare användes en 

sfärisk HDS-signal, som hade skannats från båda stationer, i georefereringen. För varje 

objekt som igår i registrering eller georeferering i Cyclone beräknar programvaran en 3D-

residual. Efter georefereringen blev residualen 1 mm för den sfäriska signalen och 3 mm för 

det registrerade punktmolnsparet (kallas cloud constraint i Cyclone).  

Därefter registrerades det här nya, sammansatta, punktmolnet (dvs. station 1 + 2) med det 

från station 3, även i detta fall med punktmoln-till-punktmolnsmetoden. Resultatet blev ett 

RMS på 10 mm. I princip behövdes ingen registrering eftersom båda punktmolnen redan 

var georefererade. Genom den här registreringen var det dock möjligt att förbättra 

punktmolnens inbördes position och utvärdera mätosäkerheten i det slutliga punktmolnet. 

Om vi antar att mätosäkerheter i alla koordinatkomponenter är lika, kan vi få deras 

skattning som 𝑅𝑀𝑆/√3. I vårt fall betyder det att mätosäkerhet i höjd för TLS-data blev ca 6 

mm (10/√3), vilket är mer än 3 gånger mindre än den mätosäkerhet som vi vill uppnå i 

DTM från UAS-data. Därmed uppfyllde vi kravet på mätosäkerhet hos referensdata för 

utvärdering av DTM (Höhle & Potuckova, 2011). 

Slutligen konverterades de tre punktmolnen till ett homogent punktmoln och en del punkter 

på längre avstånd från skannern togs bort. Den genomsnittliga punkttätheten i det slutliga 

georefererade punktmolnet (figur 7) var ca 2000 punkter/m2. Den varierade dock mellan ca 
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100 och 60 000 punkter/m2, inom området för vilket utvärdering av DTM har utförts (den 

blå polygonen i figur 7), p.g.a. variationer i laserstrålens infallsvinkel (figur 9). Dessa 

variationer kunde dock bli ännu större om punktmolnen inte var överlappande. 

 

 

Figur 9. Variation av punkttätheten hos TLS-data från Trödjeheden.  

 

Efter georefereringen utfördes manuell filtrering av punkter som inte representerade 

markytan. Därefter valdes lämpliga ställen för generering av kontrollprofiler.  Eftersom det 

förekom både plan och kuperad (grushögar) terräng i området, vilket kan ses på figurerna 6 

och 8, skapades fem profiler, alla minst 20 m långa, för var och en av terrängtyperna (bilaga 

1). Antalet profiler valdes för provningsutförande B enligt SIS-TS 21144:2013. 

Kontrollprofiler extraherades genom att skapa ett smalt tvärsnitt på respektive ställe, 

markera punkter på markytan med ca 1 m mellanrum och exportera dem i en textfil. För 

vissa profiler i de kuperade delarna var punktavståndet mindre än 1 m (bilaga 1) för att ge 

god representation av markytan. 

2.2 Mätningar på högskoleområdet i Gävle våren 2014 

UAS-flygningarna i april och maj 2014 föregicks av terrestra mätningar i mars. Det ca 2 ha 

stora området som valdes för undersökningen ligger omedelbart väster om Högskolan i 

Gävles (HiG:s) huvudbyggnader. Det utgörs mestadels av ett flackt gräsbevuxet område som 

bryts av ett par diken och en låg ås som avskiljer en bilparkering från ett gräsbevuxet 

område. I nordvästra hörnet ligger högskolans forskningslaboratorium Hus 45, vilket på 

södra gaveln och östra långsidan har ett större grusat område som används för 

varutransporter och bilparkering. De DSM som skapades i området är alltså ytmodeller 

kombinerade av asfalt, grus och gräs.   

2.2.1 Signalering och inmätning av stödpunkter 

Inför första flygningen av området i april tillämpades samma signaleringsstrategi som för 

Trödjeheden, dvs. en signal i varje hörn och en i mitten. Vidare placerades fyra extra 

signaler så att antalet blev nio. För fem av de nio valdes samma typ av flygsignaler som för 

Trödjeheden fast nu enbart 40x40 cm då flyghöjden bestämdes till 100 m. Gräsytorna 

medgav nu också att signalskivorna kunde fästas med hjälp av en centralt placerad s.k. 
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Figur 10. GEO-stickor från GEOCON. 

GEO-sticka (figur 10). Med rätt dimension på centrumhålet 

på signalskivan fås ett bra fäste i mjukt underlag liksom en 

väldefinierad (och nedsänkt) mätpunkt. Övriga signaler 

målades vita och runda med diametern 40 cm på asfalt 

respektive brunnslock (figur 2).   

Den andra flygningen i maj omfattade hela HiG:s campus 

och blev därför ett långsträckt rektangulärt område på ca 

8 ha. I västligaste delen ligger försöksområdet 

(högskoleområdet/HiG) i anslutning till Hus 45. 

Signaleringsstrategin blev att signalera hela området med 

tio flygsignaler varav fem omslöt själva försöksområdet. 

Inmätningar av flygsignalerna genomfördes med samma instrumentering och med samma 

strategi som för Trödjeheden (avsnitt 2.1.1). I första omgången i april mättes, förutom de nio 

flygsignalerna, även tre närbelägna stompunkter. Stompunkterna hade använts vid de 

terrestra mätningarna som beskrivs i avsnitt 2.2.4, men då i andra referenssystem än 

SWEREF 99 TM / RH 2000. Stompunktsmätningarna ger nu underlag för transformation 

av även dem till SWEREF 99 TM / RH 2000. I andra omgången i maj mättes sex 

nytillkomna flygsignaler tillsammans med två av de tidigare nämnda stompunkterna samt 

en ny. Även två av de permanenta flygsignalerna från april mättes. Båda 

mätningsomgångarna i april respektive maj med nätverks-RTK genomfördes med återbesök 

på samma punkt efter minst 45 min. 

2.2.2 UAS-mätningar i april  

En tredje flyghöjd, någonstans mitt emellan de för Trödjeheden faktiska 81 respektive 163 

m, blev därför önskvärt för högskoleområdets flygning. Önskad 100 m visade sig för 

aprilflygningen bli 118 m, ganska nära ”mitt emellan”! Metria med sitt SmartOne C utrustat 

med Canon PowerShot S100 utförde även det här uppdraget. Inställningar: bländare 2,8, 

slutartid och ISO automatiskt, övertäckning 80 % i stråken och 80 % tvärs stråken. 

Stråkplanering gjordes enligt ny programvara i ett serpentinmönster där stråken flygs 

konsekutivt. För att ha så lite störningar som möjligt med på bilderna, framför allt från bilar, 

genomfördes flygning på en söndag. Vädret var soligt och måttlig byig vind rådde vid 

fotograferingstillfället, 133 bilder togs under 24 min flygning (figur 11).  
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Figur 11. Ortofotomosaiken över HiG, april (upplösning 0,3 m). Gröna linjer med röda prickar är 

flygstråken resp. bildpositioner från autopiloten. Röda trianglar är stödpunkter. Bara området som är 

av intresse för våra undersökningar visas. 

 

2.2.3 UAS-mätningar i maj 

Den andra flygningen i maj genomfördes med två syften, dels ville vi få hela campus 

fotograferat för framtida 3D-modellering, dels ville vi testa den av Metria nyinköpta 

kameran Pentax Ricoh GR, med fokallängd 18,3 mm, 16 MP CMOS-bildsensor, 

sensorstorlek 23,4x15,7 mm (beräknad i PhotoScan) och pixelstorlek 4,78 μm. Flygningen 

genomfördes efter lövsprickningen i mulet väder och stark vind, tidvis besvärande byig. 

Inställningar: bländare 2,8, slutartid och ISO automatiskt, övertäckning 80 % i stråken och 

65 % tvärs stråken vilka även den gången flögs i serpentinmönster. Sammanlagt togs 450 

bilder under 48 min från den genomsnittliga flyghöjden 111 m, några extrastråk ingick i 

tiden då planet inte helt klarade att hålla förutbestämda stråk. Resultatet kan ses i figur 12 

som visar de bilder som användes i blockutjämningar. 

 



18 

 

 

Figur 12. Ortofotomosaiken över högskoleområdet, maj (upplösning 0,3 m). Gröna linjer med röda 

prickar är flygstråken resp. bildpositioner från autopiloten. Röda trianglar är stödpunkter. Bara området 

som är av intresse för våra undersökningar visas. 

 

2.2.4 Terrester inmätning av DTM och kontrollprofiler i mars 

Veckor efter snösmältningen, i mars 2014, genomfördes en studentlaboration utomhus med 

syfte att följa instruktionerna i SIS-TS 21144:2013 för framställning och kontroll av DTM. 

Sex studentgrupper genomförde mätningarna med Leica totalstation TS15I, en av grupperna 

etablerade ett lokalt stomnät medan de övriga fem, utspridda i försöksområdet, mätte för 

DTM (figur 13 vänster) och för ett antal kontrollprofiler (figur 13 höger) i var sina områden. 

Data över kontrollprofilerna finns i bilaga 1. DTM-mätningarna slogs samman och en 

områdestäckande DTM beräknades i SBG:s Geo i ett lokalt koordinatsystem, därefter 

gjordes kontroller med hjälp av kontrollprofilerna. Kontrollmätningarna transformerades 

efteråt till SWEREF 99 TM / RH 2000 för att de även skulle kunna användas vid kontroll av 

UAS-mätningarna. Både DTM-mätningarna och kontrollprofilmätningarna genomfördes 

med totalstationen fjärrstyrd följande ett s.k. 360-prisma monterat på en 2-meters stång. 

Extra uppmärksamhet på stångens dosvattenpass under profilmätningarna gav 

uppskattningsvis en punktvis mätosäkerhet understigande 0,010 m i både plan och höjd.  
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Figur 13. Högskoleområdets flygsignaler (45A–45K). Till vänster med allmänna linjer och brytlinjer för 

terrängmodellering, till höger med kontrollprofiler: A–asfalt, Gru–grus och GRÄ–gräs. 

 

2.3 Databearbetning och kontroll av DTM 

2.3.1 Databearbetning i AgiSoft PhotoScan  

PhotoScan är ett ryskt datorprogram som skapar 3D-modeller från 2D-bilder, det 

tillhandahålls av företaget AgiSoft LLC och nyttjar erfarenheter från 

datorseendeforskningen genom att använda bildmatchning och tillämpa tät flerbilds stereo-

rekonstruktion (dense multiview stereo-reconstruction) (Verhoeven, 2010). Programmet är 

enkelt att använda och behöver egentligen ingen förhandsinformation för att skapa en 3D-

modell från en serie bilder, enda villkoret är att varje del av den blivande 3D-modellen 

måste täckas av minst två bilder. Programmet accepterar flera bildformat, som t.ex. bmp, 

jpeg och tiff.   

Databearbetningen delas in i fyra moment av vilka tre redovisas nedan i avsnitten 2.3.1.1–

2.3.1.3, där det första läser in och sorterar bilder, beräknar var bilds relativa position i 

förhållande till de andra och kameraparametrarna (blockutjämning). Här genomförs 

normalt också georefereringen. I det andra momentet förtätas det bildade glesa 

punktmolnet ner till pixelnivå, i tredje skapas topologi genom ett triangulärt nätverk och 

slutligen, i ett fjärde moment som inte redovisas här, kan triangelmodellen textureras för att 

skapa en verklighetstrogen 3D-modell. 

2.3.1.1 Blockutjämning 

 

För blockutjämning använder PhotoScan  SfM-algoritmen som nämndes i avsnitt 1.3. Om 

bilddata finns tillgängligt i metadataformatet Exif (Exchangeable image file format) med 

GPS-positioner underlättas sorteringen av bilderna, liksom relativa positioneringen och 

orienteringen av varje enskild bild. Även kameraparametrarna: fokallängd, 
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bildhuvudpunktens läge, snedaxlighet (i sensorns koordinatsystem), samt tre radiella och 

två tangentiella felteckningskoefficienter bestäms. Dessa kan även läsas in manuellt från 

resultatet av en särskilt genomförd kamerakalibrering med t.ex. den programvara som 

tillhandahålls av AgiSoft LLC – AgiSoft Lens. I den här undersökningen har självkalibrering 

tillämpats.  

Med hjälp av kamerans positioner, orienteringar och parametrar ges objekten som 

identifierats ovan en geometri baserad enbart på matchningen av bilderna. Det för 

användaren synliga resultatet av hela processen är ett (glest) punktmoln som i värsta fall 

kan vara deformerat. Eventuella deformationer kan minimeras genom att optimera 

positionerna, orienteringarna och parametrarna genom georeferering med hjälp av en 3D-

Helmerttransformation på flygsignaler. Flygsignalernas koordinater läses in till PhotoScan 

(manuellt eller via textfil) och identifieras därefter i bilderna, processen är tidsödande då 

varje bild som innehåller flygsignaler måste öppnas och deras position granskas och 

eventuellt justeras. Flygsignalernas standardosäkerhet (Marker accuracy) anges i 

dialogrutan Ground Control Settings. Rekommendationen för att uppnå bästa resultat i 

optimeringen är att ange den som 0 om mätosäkerheten är mindre än 20 mm (AgiSoft LLC, 

uå). I undersökningen har genomgående värdet 0,002 m använts. Själva optimeringen (via 

Optimize) följer därefter, den kan genomföras varhelst i processflödet men kommer av 

förklarliga skäl att radera alla resultat förutom just bildandet av det första glesa 

punktmolnet.   

Punktmolnet kan vid behov automatiskt filtreras genom tre valmöjligheter: Reprojection 

error, Reconstruction uncertainty och Image count. Samtliga tre fokuserar på att sortera 

bort punkter som har stor positionsosäkerhet. Med punktmolnet i bakgrunden kan 

alternativen undersökas och resultaten begrundas både numeriskt och visuellt. Den åtgärd 

som är enklast att förstå är Image count som helt enkelt filtrerar bort punkter som är 

synliga i exempelvis enbart två bilder och därmed kan antas ha större positionsosäkerhet än 

andra. Reprojection error sorterar bort olämpligt placerade punkter, exempelvis kan med 

rätt inställning felmatchade punkter tas bort (AgiSoft LLC, 2014). Reconstruction 

uncertainty slutligen, filtrerar punkter som kan störa geometrin i punktmolnet, t.ex. sådana 

som skapats ur bilder som ligger nära varandra (korta baslinjer). Alternativet manuell 

filtrering finns också, då kan punkter som uppenbarligen inte tillhör punktmolnet visuellt 

identifieras och tas bort. Det senare alternativet har tillämpats i undersökningen. 

2.3.1.2 Tät bildmatchning 

 

För att begränsa området i vilket det täta punktmolnet ska bildas omges det först med en 

box vars storlek, läge och orientering kan ändras. I PhotoScans fall är det viktigt att placera 

boxens undersida (som har en röd ram) korrekt i förhållande till det objekt som ska 

modelleras. I den här undersökningen är det terrängen som ska modelleras, varför boxen 

placeras så att den innefattar ”intresseområdet” och med undersidan parallellt med och 

under själva terrängytan. 

För den efterföljande stereorekonstruktionen (täta bildmatchningen) finns ett antal 

alternativ som påverkar resultatet och också processtiden, först kvalitetsnivå: Lowest, Low, 

Medium, High eller Ultra high. Ultra high innebär rekonstruktion i full upplösning, dvs. på 

pixelnivå. Varje steg sedan ner mot Lowest innebär en fyrdubbling av pixelstorleken. Efter 

ovanstående val beräknas för varje enskilt foto och objekt djupvärden (depth maps) som 
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baseras på avståndsskillnaden mellan kamerapositionen och objektet. Avgörande för 

kvaliteten kan exempelvis vara texturen på objektet eller dålig skärpa i bilden, tre 

filteralternativ erbjuds: Mild, Aggressive eller Moderate. För att inte missa detaljrik 

geometri, rekommenderas Mild djupfiltrering, består inte ytan som ska modelleras av 

detaljrik geometri rekommenderas Aggressive djupfiltrering. Moderate är ett alternativ som 

ligger någonstans mellan Mild och Aggressive. AgiSoft LLC (2014) förordar 

experimenterande för att hitta rätt filtrering. Rekonstruktionsparametrarna High och 

Aggressive har valts för Trödjeheden och Medium och Moderate för högskoleområdet i den 

här undersökningen. Resultatet blir ett tätt punkmoln.     

Som ett förberedande alternativ inför triangelbildningen som binder samman punkterna i 

punktmolnet till ett TIN (Triangular Irregular Network), kan punkter klassificeras som 

exempelvis markpunkter och övriga. Just den klassningen är ju relevant för skapande av en 

DTM och benämns i PhotoScan som Automatic classification of ground points. Lägsta 

punkten i en cell är utgångspunkt för klassningen, nya ”markpunkter” tillförs allt eftersom 

förutsatt att de ligger inom en viss höjdskillnad eller inom en viss elevationsvinkel. 

Cellstorlek, höjdskillnad och elevationsvinkel bestäms av användaren, de två senare 

alternativen bedömda efter markytans jämnhet respektive kupering inom cellen. 

Liksom vid blockutjämningen kan punkter som uppenbarligen inte ska vara med, eller som 

bedömts tillhöra objekt som inte ska vara med, tas bort manuellt. Det förfarande, som med 

tanke på urvalet av undersökningsområden, har tillämpats i den här undersökningen. 

Det så färdiga (täta) punktmolnet kan exporteras till andra programvaror för antingen 

bearbetning, eller fortsatt användning. Bl.a. stöds ASPRS:s (American Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing)  LAS-format.       

2.3.1.3 Triangelmodell 

 

Om syftet med framställningen av det täta punktmolnet är att bilda en höjdmodell kan det 

göras i PhotoScan. Om föremålet som ska avbildas är förhållandevist plant, som t.ex. en 

terrängmodell, då ska rekonstruktionsalternativet Height field väljas, det andra alternativet 

Arbitrary gäller om föremålet exempelvis är en staty eller en byggnad. Med Polygon count 

bestäms antalet trianglar i förhållande till antalet punkter som punktmolnet består av: High, 

Medium, Low eller Custom. High växlar ner antalet till 1/5-del, Medium till 1/15-del och 

Low till 1/45-del, i Custom kan antalet anges av användaren. 

För att enkelt kunna genomföra utvärderingar av DTM på mätta profiler har DTM 

framställts i Geo i den här undersökningen.  

2.3.2 Databearbetning i SBG Geo      

Geo är ett svenskt datorprogram från företaget Svensk byggnadsgeodesi (SBG), programmet 

är specialiserat på att grafiskt och numeriskt hantera geodetiska mätningar. SBG är sedan 

2007 ett dotterbolag till Hexagon AB. 

Till Geo importeras punktmolnet från PhotoScan i LAS-format, modulen i Geo som hanterar 

punktmoln gör att geometrin snabbt och enkelt kan inspekteras och editeras. I normalfallet 

är redan editering (filtrering) gjord i PhotoScan, varför en terrängmodell kan skapas direkt. 
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Med de inställningar som  gjordes i den här undersökningen var punkttätheten i 

punktmolnet som importerats väldigt hög, kring 5 cm som regel. En terrängmodell skapad 

ur ett sådant punktmoln på miljontals punkter blir lätt ohanterlig i Geo varför punktmolnet 

glesades ut till ett genomsnittligt punktavstånd på 15 cm. Det var ett empiriskt värde som 

gjorde att hanteringen underlättades samtidigt som små detaljer bibehölls i modellen. 

2.3.3 Databearbetning i PIEneerings programvaror 

2.3.3.1 Blockutjämning i RapidStation 

 

Blockutjämning i RapidStation följer klassiskt fotogrammetriskt arbetsflöde, och resultatet 

redovisas utförligt både i tabellform och grafiskt. Det som redovisas är bl.a. a priori och a 

posteriori standardosäkerheter, redundanser och variansfaktorer, både för hela blocket och 

för varje observationstyp (konnektions- och stödpunkter, GPS- och gyroobservationer etc.). 

Den grafiska redovisningen innefattar bl.a. residualer, antalet kopplingar mellan bilderna 

och osäkerhet för blocket i både plan och höjd. 

Vid blockutjämningen följdes rekommendationer i PIEneering (2012a) och råd från 

PIEneerings mjukvarusupport. Det första steget var att definiera kamera, vilket gjordes 

genom att läsa in Exif-data för en av bilderna från respektive flygning. Därefter skapades en 

loggfil med orienteringsparametrar för varje bild från flygplanets autopilot, i ett format som 

kunde läsas av programmet. Slutligen importerades bilderna och en lågupplöst fotomosaik 

skapades. 

Autopilotens GPS- och INS-observationer lagras i en flygdatafil som innehåller hela 

flygförloppet och alla kommandon till och från flygplanet. För att koppla bildnamnet från 

kameran till en bildposition behöver man bearbeta bilderna i SmartPlanes programvara 

AerialMapper. Då matchas tidsstämpel för varje bild (från flygdatafilen) med tiden som 

bilden är daterad. Resultatet av den här matchningen blir en textfil med positioner och 

rotationsvinklar för varje bild, och det var den här filen som importerades i RapidStation 

som en loggfil nämnd ovan. Det bör nämnas att autopiloten uppdaterades efter flygningen 

över Trödjeheden, och alla roll- och tippvinklarna i filerna med GPS- och INS-observationer 

från flygningarna gjorda i april och maj 2014 var lika med noll. Detta innebär att ett 

lodantagande förutsätts, vilket kanske inte är fallet ibland. Anledningen till det var att dessa 

vinklar inte ansågs tillföra något värdefullt till databearbetningen. I den nuvarande 

versionen av AerialMapper (i skrivande stund, december 2014) finns dock roll- och 

tippvinklar i utdatafiler (Pär Ljungdal, mätningsingenjör på Metria AB, 

epostkommunikation den 15 december 2014). 

Databearbetningen i RapidStation använder sig av bildpyramider, dvs. en serie lågupplösta 

versioner av den ursprungliga bilden (Mikhail m.fl., 2001). Versionerna kallas i programmet 

för nivåer, och det är fem sådana, där den lägsta (nivå 0) motsvarar den ursprungliga bilden, 

och den högsta (nivå 5) motsvarar en bild med pixelstorlek 32 gånger den ursprungliga 

upplösningen. Det första skedet i databearbetningen var blockinitialisering på nivå 5 baserat 

på egenskapsmatchning (feature based matchning) för att generera utgångsvärden för 

blockutjämningen.  

A priori standardosäkerheter för autopilotens GPS- och INS-observationer sattes baserat på 

rekommendationer från SmartPlanes (Olle Hagner, epostkommunikation den 1 april 2014). 
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Förväntad osäkerhet hos GPS-observationerna är 2,5–4 m men det kan förekomma vissa 

systematiska förskjutningar längs fotostråken p.g.a. fördröjning mellan exponeringen och 

GPS-mätningen. För kamera Canon S100, till exempel, är denna fördröjning ca 0,3 s, vilket 

motsvarar 3–7 m, lite varierande beroende på vindstyrka och flygriktning i förhållande till 

vindriktningen. SmartPlanes brukar rekommendera att ange osäkerhet i GPS-mätningarna 

till 10–15 m vid blockutjämning. I våra undersökningar utgick vi från osäkerhet på 10 m för 

alla koordinatkomponenter för flygningar över Trödjeheden och på HiG i april.  

När det gäller flygningen på HiG i maj, var det inte möjligt att använda observationer från 

autopiloten i utjämningen. Detta eftersom flera positioner saknade bildreferenser (p.g.a. för 

blåsigt väder), vilket förhindrade importen av respektive bilder i RapidStation. Därför 

användes bildernas positioner och rotationsvinklar från blockutjämningen i PhotoScan, och 

bara bilder som täckte området runt hus 45 importerades i programmet. A priori 

standardosäkerheter för dessa bilder sattes till 15 m i alla koordinatkomponenter.  

Som nämndes tidigare är rotationsvinklar som kommer från autopiloten inte användbara. 

Därför sattes deras a priori standardosäkerheter till 100° i alla blockutjämningar. I princip 

betydde detta att rotationsvinklarna var praktiskt taget uteslutna från utjämningen.  

Nästa steg var bildmatchning (baserad på minsta kvadratmetoden) på nivåer 4 till 0 med 

efterföljande blockutjämning på varje nivå. Först utfördes matchningen på nivåer 4 till 2. 

Därefter mättes in alla stödpunkterna manuellt, vilket enligt PIEneering (2012a) bör göras 

efter blockutjämningen på nivå 2, eftersom resultatet är tillräckligt noggrant för att 

förutsäga stödpunkters positioner i bilderna ganska bra. Detta moment var tidskrävande 

eftersom var och en av stödpunkterna förekom på många bilder tack vare stora 

övertäckningar i blocken. För att uppnå det bästa möjliga resultatet mättes alla punkter in 

med tillräcklig inzoomning i bilderna (figur 14 vänster). Vissa signaler kunde dock inte 

mätas in i några enstaka bilder p.g.a. rörelseoskärpa (figur 14 centrum). I bilderna tagna 

från 150 m flyghöjd över Trödjeheden var det inte möjligt att urskilja centrum på de små 

signalerna p.g.a. för låg upplösning (figur 14 höger), varför bara stora signaler användes. A 

priori standardosäkerheter för stödpunkternas koordinater sattes till 0,010 m i N- och E-led 

och 0,016 m i höjdled baserat på Mårtensson m.fl. (2012).  

     

Figur 14. Till vänster: stödpunkter i en bild från Trödjeheden, flyghöjd 81 m. Centrum: en mindre 

stödpunkt i en bild från Trödjeheden, flyghöjd 81 m, som inte användes p.g.a. rörelseoskärpa. Till 

höger: stödpunkter i en bild från Trödjeheden, flyghöjd 163 m. Cirklar markerar inmätta positioner; en 

blå cirkel betyder sparad mätning, en gul cirkel ingen mätning. 

 

Efter inmätning av stödpunkterna fanns det möjlighet att skatta kamerans inre 

orienteringsparametrar genom självkalibrering. I RapidStation kan man välja mellan 

Ebners, Gruens och Browns modeller samt en modell som heter Physical och 
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rekommenderas för kompaktkameror (PIEneering, 2012a). Det är den sista modellen som 

användes i alla våra blockutjämningar. Den liknar Browns modell (Heikkilä, u.å.) som också 

är av fysisk art och modellerar relevanta fysiska parametrar (t.ex. kamerakonstanten) och 

olika slags deformationer i bilder, t.ex. radiell och decentreringsfelteckning. Browns modell 

används vanligtvis i kamerakalibrering i markfotogrammetri. Ebners och Gruens modeller 

är å andra sidan matematiska (polynom) och har ofta använts i traditionell 

bildtriangulering, dvs. med bilderna från vanliga flygmätkameror. Båda modelltyper kan 

också användas samtigit (Cramer, 2002). Det har dock konstaterats att matematiska 

modeller implementerade i många kommersiella programvaror inte beskriver verkliga 

bilddeformationer tillfredställande (Jacobsen m.fl., 2010).  

Den andra modellen som användes i blockutjämningen var en förstagradspolynommodell 

för GPS-driften, för att eliminera den genomsnittliga tidsfördröjningen mellan 

exponeringen och GPS-mätningen. Vi använde oss av stråkvis driftmodellering i alla 

blockutjämningar utom de med fem stödpunkter. Detta eftersom i det senare fallet ansågs 

utjämningen vara överparameteriserad p.g.a. relativt lågt antal stödpunkter. Som visas i 

avsnitt 3.2 har driftmodelleringen bidragit till väsentlig förbättring av osäkerheter hos GPS- 

och gyroobservationer. I blockutjämningen för högskoleområdet i maj användes ingen 

driftmodellering alls eftersom GPS-positionerna som användes kom från en blockutjämning 

i PhotoScan och förväntades ha låg lägesosäkerhet. 

Det kanske kan ifrågasättas om GPS-modelleringen verkligen behövs när stödpunkter 

används i en blockutjämning, eftersom det är osäkerheten hos deras koordinater som styr 

hur bra resultatet blir. Samtidigt kan det ibland förekomma grova fel i dessa koordinater, 

och för att upptäcka dem är det lämpligt att modellera allt så bra som möjligt. Definitivt 

behövs GPS-modelleringen om inga stödpunkter används, t.ex. om syftet med UAS-

mätningar är översiktlig kartering. 

När stödpunkterna var inmätta upprepades utjämning på nivå 2 för att därefter fortsätta till 

nivå 1 och 0 (i samma omgång). Matchningen på de två ”lägsta” nivåerna tog ganska lång 

tid. Efter varje ”utjämningsomgång”, dvs. blockinitialiseringen och utjämningar på nivå 2 

och 0, analyserades resultatet och vikter av vissa observationstyper ändrades vid behov, för 

att balansera utjämningsmodellen. Utjämningen upprepades med nya a priori vikter tills 

resultatet ansågs vara godtagbart vad gäller överensstämmelse mellan a priori och a 

posteriori standardosäkerheter och stödpunkternas residualer. 

För att undersöka hur antalet stödpunkter påverkade resultatet och i fortsättningen 

osäkerhet hos DTM, gjordes flera blockutjämningar med olika antal stödpunkter, genom att 

avaktivera vissa stödpunkter i programmet och göra en ny blockutjämning på nivå 0. 

Följande konfigurationer har testats, förutom de med alla stödpunkter: 

• Trödjeheden: 8 större, 8 mindre, 5 större och 5 mindre stödpunkter 

• HiG (april): 5 stödpunkter. 

De avaktiverade signalerna visas som grå trianglar i figur 15. 
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Figur 15. Fem stödpunkter som användes för respektive blockutjämningar samt områden (avgränsade 

med blå polygoner) för skapande av DSM. Till vänster – Trödjeheden, till höger – högskoleområdet 

(april). 

 

Vid bearbetningen av flygbilderna från högskoleområdet i april togs två av dem bort från 

blockutjämningen p.g.a. misstänkta grova fel i INS-observationer. Av samma anledning togs 

två GPS-observationer bort. Blocket från majflygningen innehöll flera snedbilder som också 

togs bort, och likaså några bilder med dåliga kopplingar.  

Sist bör det nämnas att under den tiden som projektet genomfördes kom några nya 

förbättrade versioner av RapidStation, och därför bearbetades olika block, även från samma 

flygning, i olika versioner. Detta kan ha viss påverkan på slutresultatet. 

2.3.3.2 Skapande av DSM i RapidTerrain 

 

I RapidTerrain genereras en DSM i form av ett rutnät. Det bör påpekas att i vår studie 

gjordes inte någon filtrering av punkter på byggnader, vegetation och andra objekt skilda 

från markytan, utan DSM användes ”som de var”. Eftersom kontrollprofilerna låg på öppna 

delar av markytan, var det egentligen DTM som har kontrollerats. DSM-framställningen 

baseras på tät bildmatchning i flera stereomodeller, vilket resulterar i ett antal (”stapel”) 

oberoende höjdmätningar för samma rumsliga position. Antalet stereoparkombinationer 

väljs beroende på områdets topografi, önskad detaljnivå och höjdosäkerhet.  Exempelvis 

behöver inte plana eller öppna områden lika många kombinationer som tättbebyggda 

områden. Ju fler kombinationer som används desto mer detaljerad och noggrannare blir 

DSM, men desto längre tid kommer bearbetningen att ta (PIEneering, 2012b). 

Resultatet av en sådan flerbildsmatchning som utförs på pixelnivå blir ett mycket tätt 

punktmoln.  I programmet kan användaren välja vilken nivå i bildpyramiden (0–5) som ska 

användas för mätningar. För nivå 0 blir punktavståndet i punktmolnet ungefär samma som 

pixelstorleken, och det dubbleras för varje högre nivå. Punktavståndet är dock oregelbundet. 

I RapidStation är det möjligt att ha olika upplösningar för punktmolnet och DSM. 

Eftersom kvaliteten på de oberoende höjdmätningarna varierar använder RapidTerrain 

statistiska filtreringsrutiner för att eliminera felaktiga mätningar och skapa slutlig DSM med 
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vald upplösning. Filterstorleken varierar mellan ”mycket skarp” och ”mycket bred” där ett 

skarpt filter återskapar terrängen mera exakt och ett brett ”slätar ut” den. Ett skarpt filter 

behöver dock fler höjdmätningar för att skapa en DSM med bra kvalitet (PIEneering, 

2012b). 

DSM framställdes över områden begränsade av stödpunkterna (figur 15), med upplösning 

på 0,1 m för alla block. Areor på områdena var 0,6 ha för Trödjeheden och 2,5 respektive 

2,6 ha för Högskolan i april och maj. I fall med högskoleområdet låg delar av DSM lite 

utanför stödpunkterna (figur 15 höger), men den del av DTM som har kontrollerats låg 

innanför dem. Eftersom syftet med projektet var att uppnå så låg höjdosäkerhet som möjligt 

utfördes matchning (med ytterligare optimering av korrelationer) på nivå 0 och med alla 

möjliga stereoparkombinationer. För filtreringen valdes ett gaussiskt filter med inställning 

”normal” (mellan ”skarp” och ”bred”) (σ = 0,6666). I programmet kan man ange om ett 

ofiltrerat punktmoln önskas som en del av utdata, men detta alternativ valdes bort eftersom 

syftet var en DSM. Ytmodellen skapades i textformat utan fototexturen, men det är också 

möjligt att generera fotorealistiska DSM. Till skillnad från blockutjämningen gjordes 

framställning av samtliga DSM i samma version av RapidTerrain, 1.1.24. 

2.3.4 Kontroll av DTM 

Kontrollen av DTM från PhotoScans punktmolngenomfördes i Geo genom att ha DTM-filen 

(.TRM) öppen och välja ”Höjder från modell”. Differensen Terrängmodell – Koordinatfil 

beräknades, Koordinatfil innehåller punktdata för vald kontrollprofil. Differenserna fördes 

över till Excel för beräkning av lämplig statistika – min, max, medel, standardosäkerhet och 

medelfel (RMS). 

Kontrollen av DTM från RapidTerrain utfördes i programvaran TerraScan från Terrasolid. 

Kontrollförfarandet i programmet gick ut på att efter inläsning av en kontrollprofil, 

genererades automatiskt en liten TIN-modell från punkterna i DTM inom en given radie 

kring varje punkt i kontrollprofilen. Vi använde TerraScans fördefinierade värde på 20 m för 

radien. Sedan interpolerades ett höjdvärde för varje punkts plana position från TIN baserat 

på tre närmaste punkter i DTM, och höjdavvikelser beräknades samt olika statistikor, t.ex. 

medelvärde och standardosäkerhet (Terrasolid, 2014). Således baserades kontrollen på en 

terrängmodell skapad från en terrängmodell, vilket känns överflödigt till viss grad. Eftersom 

DTM från RapidTerrain var i rutnätsformat kunde naturligtvis andra interpolationsmetoder 

användas, t.ex. bilinjär interpolation eller Kriging. Vi anser dock att det inte skulle bli några 

väsentliga skillnader i resultatet eftersom upplösningen hos DTM var relativt hög. 

2.4 Specificering för kontroll av DTM 

Kontroll av DTM görs enligt den svenska specifikationen SIS-TS 21144:2013 Byggmätning – 

Specifikationer vid  framställning och kontroll av digitala markmodeller. Den ger förutom 

instruktioner för kontroll, bl.a. också anvisningar om klassificering av markförhållanden. I 

den här undersökningen redovisas tre olika markförhållanden – asfalt, grus och gräs. Dessa 

har, enligt SIS-TS 21144:2013 tabell 3, hänvisningsnummer 20, 23 respektive 25, med 

tilläggsinformationen 20p, 23p och 23r, 25dp och 25p. Tilläggsinformationen anger då att 

asfaltytorna var jämna, att grusytorna var både jämna (högskoleområdet) och ojämna 
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(Trödjeheden), att gräsytorna bestod av nedpressat gammalt gräs och var jämna (mars–

april) respektive jämna (maj), gräsytorna avser högskoleområdet. 

Den terrestra markmodellen framställdes med punkttäthet enligt SIS-TS 21144:2013 

tabell 8, som för områden klassificerade enligt ovan anger lägsta antal punkter per hektar till 

100. Det motsvarar: 

 

ha

100 100

100p
   maximalt 10 m mellan närliggande punkter                                       (1) 

 

där pha är tabellens anvisning om lägsta antalet punkter per hektar. 

Kontroller av beräknade markmodeller har gjorts enligt SIS-TS 21144:2013 10 Kontroll av 

markmodell. Val för kontrollens utförande var: kontrollnivå 2 på modelltyp 1 med utförande 

B med hjälp av enskilda profiler i modellerna. På områden som de i undersökningen 

understigande 4 hektar krävs minst 5 profiler per markslag bedömt efter kupering enligt 

SIS-TS 21144:2013 tabell 8. För Trödjeheden (grus) valdes 5 profiler för detaljfattiga, plana 

och jämna områden (J1) och 5 profiler för detaljfattiga, kuperade och jämna områden (J2). 

För högskoleområdet valdes 6 asfaltprofiler, 5 grusprofiler och 8 gräsprofiler, samtliga för 

detaljfattiga, plana och jämna områden. 

Profilpunkternas höjder (Kh) jämförs med terrängmodellens motsvarande höjder (Th) i 

samma planlägen och avvikelser (Ah) beräknas: 

Ah = Th – Kh                                                                                                              (2) 

 

Medelavvikelsen (Ahm) för en enskild profils avvikelser (Ahi) och antal punkter n beräknas: 

1

1 n

m i

i

Ah Ah
n 

                                                                                                           (3) 

 

Medelavvikelsen avslöjar (med sitt tecken) om terrängmodellen ligger ovanför (+Ahm), eller 

under (–Ahm) kontrollprofilen, dvs. om det finns någon systematisk effekt. 

Standardosäkerheten (standardavvikelsen) (Sp) för varje kontrollprofil beräknas för att ge 

information om hur stor spridningen bland avvikelserna i genomsnitt är i förhållande till 

kontrollprofilens medelavvikelse: 

2
m

1

1
( )

1

n

p i

i

S Ah Ah
n 

 

                                                                                      (4) 

 

Även statistikan medelfelet (RMS) (σ) kan beräknas för att ange hur stor spridningen är hos 

terrängmodellen i genomsnitt i förhållande till kontrollprofilens punkter: 
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1

1 n

i

i

Ah
n




                                                                                                           (5) 

 

Förhållandet mellan σ, Sp och Ahm för profilen i är enligt Persson m.fl. (2014): 

   
2 22 1

i p m ii

n
S Ah

n



                                                                                           (6) 

 

σ består av ett ”brus” (Sp) som avspeglar osäkerheten i markklassade punkter med visst 

tillskott från mätosäkerheten hos kontrollmetoden, och ett ”skift” (Ahm) som avspeglar 

osäkerheten vid georeferering av punktmolnet. Denna ”totaleffekt”, enligt Persson m.fl. 

(2014), stärker ett val av σ (RMS) som kvalitetsmått vid kontroll av laserdata 

(punktmolnsdata) i höjdled. 

Medelavvikelsen (Mapt) för provets q profiler fås slutligen som: 

1

1
( )

q

t m i

i

Map Ah
q 

                                                                                                    (7) 

 

Noterbart är att i SIS-TS 21144:2013 10.8.5 Beräkning av medelavvikelsen för provytans 

eller provets profiler, betecknas ( )m iAh  med Map .  

Styrkta av valet av RMS som kvalitetsmått vid kontroll av punktmolnsdata, väljer vi att 

använda RMS även för kontroll av terrängmodeller genom att beräkna medelfelen för 

standardavvikelsen respektive medelavvikelsen för provytan i enlighet med ekvation 5: 

 

2

1

1
( )

q

pt p i

i

S S
q 

                                                                                                       (8) 

 

2

1

1
( )

q

pt m i

i

Ah
q




                                                                                                    (9) 

 

Medelavvikelsen Mapt är avgörande för klassningen av markmodeller. Generellt, enligt SIS-

TS 21144:2013 8.2 Noggrannhetsklassning, gäller att för att tillhöra någon av klasserna 1, 2 

eller 3, ska beloppet av medelavvikelsen vara mindre än 0,10 m, för klass 1 mindre än 0,02 

m. Detaljprojekteringsunderlag bedöms tillhöra klasserna A, B, C eller D om 

medelavvikelsen är mindre än 0,10 m, för klass A gäller 0,02 m. 
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3 Resultat och diskussion 

3.1 GNSS-mätningar 

GNSS-mätningarnas resultat för flygsignalerna på Trödjeheden och högskoleområdet 

redovisas i bilaga 1. Där framgår det att för Trödjeheden saknas ett signalpar (2a och 2b) av 

de planerade 9 signalparen. Mätningarna av 2a och 2b hanns tyvärr inte med innan 

mörkret, men bedömdes inte vara avgörande för utfallet av våra undersökningar.  

Mätosäkerheten (RMS) i 3D redovisas för varje flygsignal, medelvärdet (RMS) ligger i 

intervallet 0,005–0,006 m för båda områdena. Som kontroll och för att undvika 

systematiska effekter orsakade av satellitgeometrin, genomfördes GNSS-mätningarna på 

högskoleområdet i två omgångar med minst 45 min mellan varje omgång, som nämndes i 

avsnitt 2.1.1. På Trödjeheden medförde tidsbrist att återbesök efter minst 45 min för ny 

mätning inte gjordes, i stället utfördes en kontrollmätning med måttband mellan signalerna 

för varje signalpar som kvalitetssäkring. Utfallet ses i tabell1, och med det resultatet  kan vi 

inte utesluta systematiska effekter i resultatet, men  de i så fall avser alla signalerna lika 

mycket och därmed inte påverkar resultaten i våra undersökningar. 

Tabell 1. Differenser mellan GNSS-mätta och med måttband mätta lutande avstånd  

mellan flygsignaler på Trödjeheden. Alla mått i meter. 

Avstånd GNSS-mätn. Kontrollmått Differens 

1a–1b 0,802 0,804 -0,002 

3a–3b 0,644 0,642 0,002 

4a–4b 0,703 0,703 0,000 

5a–5b 0,685 0,689 -0,004 

6a–6b 0,658 0,659 -0,001 

7a–7b 0,560 0,561 -0,001 

8a–8b 0,800 0,792 0,008 

9a–9b 0,660 0,672 -0,012 

  RMS: 0,005 

 

 

3.2 Blockutjämning 

Den genomsnittliga redundansen för alla blockutjämningar i RapidStation var över 0,8, 

vilket var en indikation på bra blockgeometri. Det gällde således även blocken från 

Trödjeheden, 81 m flyghöjd, som endast hade marginellt mindre redundans (0,81 kontra 

0,83–0,85 för de andra blocken) trots mindre övertäckning. Samtidigt uppstod vissa 

negativa effekter som diskuteras nedan. 

Ett vanligt kvalitetsmått som används för att bedöma mätosäkerheten i förhållande till 

referensvärden (noggrannhet) hos en blockutjämning är RMS för avvikelser på 

kontrollpunkter (Mikhail m.fl., 2001). I våra undersökningar har vi inte använt några 

kontrollpunkter för utvärdering av blockutjämningar eftersom fokus låg på utvärdering av 

mätosäkerheten hos DTM (som påverkades av mätosäkerheten hos blockutjämningarna) 

där vi använde kontrollprofiler. Det är ändå intressant att analysera residualer på 

stödpunkterna (tabellerna 2 och 3) för att få en viss uppfattning om mätosäkerheten. 
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Tabell 2. Statistik över residualer (v) på stödpunkter efter samtliga blockutjämningar i  

PhotoScan. Alla mått i meter. 

Flygning Antal stödp. RMSN RMSE RMSH |𝒗𝑵𝒎𝒂𝒙
| |𝒗𝑬𝒎𝒂𝒙

| 

 

|𝒗𝑯𝒎𝒂𝒙
| 

 

Trödjeheden 81 m 16 0,005 0,004 0,005 0,009 0,009 0,012 

Trödjeheden 81 m 8, 40x40 cm 0,004 0,005 0,004 0,007 0,007 0,010 

Trödjeheden 81 m 8, 20x20 cm 0,004 0,004 0,003 0,006 0,006 0,006 

Trödjeheden 81 m 5, 40x40 cm 0,004 0,003 0,002 0,005 0,005 0,005 

Trödjeheden 81 m 5, 20x20 cm 0,003 0,004 0,002 0,004 0,006 0,004 

Trödjeheden 163 m 8 0,004 0,002 0,008 0,006 0,003 0,012 

Trödjeheden 163 m 5 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 

HiG april 118 m 8 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006 

HiG april 118 m 5 0,002 0,003 0,003 0,003 0,007 0,005 

HiG maj 111 m 5 0,001 0,001 0,000 0,001 0,002 0,000 

 

Något slående i tabell 2 är den genomgående låga osäkerheten som redovisas i PhotoScan. I 

undersökningen har Marker accuracy, dvs. den antagna standardosäkerheten hos 

stödpunkterna satts till 0,002 m. Aningen över den rekommenderade noll-osäkerheten som 

rekommenderas för mätosäkerheter som är mindre än 0,020 m (AgiSoft LLC, uå). Det finns 

en tendens hos höjdresidualen att den försämras när de större flygsignalerna (40x40 cm) 

ingår i beräkningarna för Trödjeheden, undantaget den överraskande förbättringen när 

antalet stödpunkter minskas från 8 till 5 för flyghöjden 163 m. 

För högskoleområdet märks en tydlig förbättring hos höjdresidualen både för PhotoScan 

(tabell 2) och RapidStation (tabell 3) i majflygningen jämfört med motsvarande 

aprilflygning. Skillnaden mellan flygningarna är, förutom en marginell höjdskillnad, olika 

kameror – i april Canon PowerShot S100 12 MP, i maj Pentax Ricoh GR 16 MP. 

Tabell 3. Statistik över residualer (v) på stödpunkter efter samtliga blockutjämningar i  

RapidStation. Alla mått i meter. 

Flygning Antal stödp. RMSN RMSE RMSH |𝒗𝑵𝒎𝒂𝒙
| |𝒗𝑬𝒎𝒂𝒙

| 

 

|𝒗𝑯𝒎𝒂𝒙
| 

 

Trödjeheden 81 m 16 0,004 0,004 0,008 0,009 0,008 0,016 

Trödjeheden 81 m 8, 40x40 cm 0,005 0,004 0,013 0,011 0,006 0,020 

Trödjeheden 81 m 8, 20x20 cm 0,002 0,004 0,014 0,004 0,008 0,021 

Trödjeheden 81 m 5, 40x40 cm 0,002 0,004 0,017 0,003 0,005 0,033 

Trödjeheden 81 m 5, 20x20 cm 0,003 0,003 0,019 0,005 0,006 0,033 

Trödjeheden 163 m 8 0,005 0,003 0,001 0,010 0,005 0,003 

Trödjeheden 163 m 5 0,005 0,003 0,002 0,008 0,006 0,003 

HiG april 118 m 8 0,005 0,005 0,007 0,009 0,009 0,012 

HiG april 118 m 5 0,006 0,004 0,009 0,008 0,007 0,013 

HiG maj 111 m 5 0,008 0,006 0,003 0,011 0,011 0,005 
 

Det första som framgår från tabell 3 är en systematisk ökning av RMSH-värden samt 

beloppet för största residual i blocken från Trödjeheden, 81 m flyghöjd, med minskat antal 

stödpunkter. Figur 16 visar att redan efter blockutjämningen med 16 stödpunkter uppstår 
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det en deformation som successivt ökar för blocken med färre stödpunkter. Orsaken till den 

här trenden kunde vara mindre övertäckning för dessa block än för blocken från 163 m 

flyghöjd och HiG i april där det inte fanns liknande systematik. På grund av detta har de 

blocken mindre fast struktur och kunde därför bli mer deformerade av icke-detekterade 

systematiska och s.k. pseudosystematiska fel (Leberl m.fl., 2010). Källan till dessa 

systematiska fel kunde vara brister i självkalibreringen som speciellt påverkar 

höjdkomponenten om blocket inte är stabiliserat av ett större antal välspridda stödpunkter 

eller GPS-koordinater av exponeringsorter bestämda med låg osäkerhet (Jacobsen m.fl., 

2010). 

Samtidigt finns det inte några systematiska effekter i residualer efter blockutjämningar för 

Trödjeheden i PhotoScan som sannolikt baseras på SfM. Förklaringen kan ligga i skillnaden 

mellan förfaranden för en blockutjämning i datorseendebaserade och fotogrammetriska 

programvaror, som har diskuterats ovan. I en ”fotogrammetrisk” blockutjämning 

fortplantas fel i inmätning av stödpunkter (som också används för kamerakalibrering) till 

den slutliga lösningen. I en SfM-blockutjämning beror kvaliteten hos kamerakalibreringen 

och DTM på ett stort antal automatiskt genererade konnektionspunkter. Ytterligare fel kan 

införas om stödpunkter har hög lägesosäkerhet (vilket uppenbarligen inte var fallet i vår 

studie). Det finns därför ett viktigt antagande att den automatiska bildmatchningen ger 

korrekta resultat med lite deformationer, vilket dock kräver verifiering (Fonstad m.fl., 2013). 

                   

Figur 16. Residualer i höjd på stödpunkter efter blockutjämningar i RapidStation för Trödjeheden, 81 

m. Från vänster: 16, åtta 40x40 cm och fem 40x40 cm stödpunkter. I bilden längst till vänster ses bara 

åtta stödpunkter eftersom de är parvis placerade. Samma skalfaktor gäller för de tre fallen. 

 

Det framgår från tabellerna 2 och 3 att resultatet av blockutjämningen i övrigt inte har 

påverkats nämnvärt av antalet stödpunkter, vilket kan bero på att undersökningsområden 

inte var så stora. Flygfotografering av ett större område kanske kunde behöva fler 

stödpunkter. Inte heller hade storleken på flygsignaler någon signifikant påverkan vid den 

lägre flyghöjden, 81 m. Om flygningen däremot utförs från en högre flyghöjd behövs större 

flygsignaler vars centrum kan säkert identifieras i bilderna. 

I PhotoScan orsakar värdet på mätosäkerheten från inmätningen av stödpunkter (Marker 

accuracy) ogynnsam fortplantning av osäkerheter vid inpassningen efter blockutjämningen 

om den väljs för stor. I tabell 4 illustreras det baserat på varierande antal stödpunkter 

(flygsignaler) och varierat värde på mätosäkerheten. Fokuserat på höjdkomponenten, ses att 

mätosäkerheten bör vara mindre än 0,010 m vid inmätning av stödpunkter om 0,020 m är 
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en önskvärd standardosäkerhet för blockutjämningen. Vidare bör det påpekas att 3 

stödpunkter inte ger någon möjlighet att kontrollera höjdkomponenten.  

Tabell 4. Beräknat medelfel (RMS) för inpassning efter blockutjämning, baserat på inställning av 

mätosäkerhet för inmätning av flygsignaler (Marker accuracy) i PhotoScan. Trödjeheden, flyghöjd 

81 m, varierande antal stödpunkter. Alla mått i meter. 

 3 flygsignaler, mätosäkerhet: 4 flygsignaler, mätosäkerhet: 

RMS 0,000 0,005 0,010 0,020 0,050 0,000 0,005 0,010 0,020 0,050 

Plan 0,000 0,000 0,013 0,017 0,019 0,001 0,018 0,028 0,032 0,034 

Höjd – – – – – 0,002 0,012 0,028 0,045 0,054 

3D 0,000 0,000 0,013 0,017 0,019 0,002 0,022 0,040 0,056 0,064 

 

 5 flygsignaler, mätosäkerhet: 8 flygsignaler, mätosäkerhet: 

RMS 0,000 0,005 0,010 0,020 0,050 0,000 0,005 0,010 0,020 0,050 

Plan 0,001 0,014 0,022 0,026 0,030 0,002 0,013 0,019 0,023 0,026 

Höjd 0,001 0,009 0,028 0,083 0,185 0,004 0,007 0,018 0,057 0,166 

3D 0,002 0,017 0,036 0,087 0,187 0,004 0,015 0,027 0,062 0,168 

 

Det är också intressant att titta på a posteriori standardosäkerheter hos olika 

observationsgrupper i RapidStation. Bildobservationer (för både konnektions- och 

stödpunkter) hade standardosäkerheter på 0,3–0,5 pixel för alla blockutjämningar, vilket är 

följden av stora övertäckningar (jfr. Leberl m. fl., 2010). Standardosäkerhet i plan och höjd 

hos GPS-observationer utan stråkvis driftmodellering låg på ca 1–1,5 m respektive 1 m för 

Trödjeheden och ca 1–3 m respektive 1 m för HiG (april), vilket är en tydlig förbättring 

jämfört med a priori-värden. Efter användning av stråkvis driftmodellering sänktes a 

posteriori standardosäkerhet i höjd för GPS-observationer på Trödjeheden ganska mycket, 

till ca 0,3 m, medan den för HiG (april) blev nästan oförändrad. En förbättring kunde även 

ses i standardosäkerhet för N-riktningen: från 1,3–1,5 m till 0,7 m för Trödjeheden och från 

2,8 m till 1,7 m för HiG (april).  

Dessa resultat visar betydelse av driftmodellering för GPS-observationer i UAS. Som 

nämndes tidigare kommer den till största nytta i UAS-mätningar utan användning av 

stödpunkter, medan detta är mindre viktigt när de sistnämnda ingår i en blockutjämning. Vi 

har faktiskt gjort två blockutjämningar för blocket från Trödjeheden, flyghöjd 163 m – den 

första med en stråkvis driftmodell och den andra utan den. Blockutjämningsstatistiken blev 

i stort sett likadan i båda fallen utom a posteriori standardosäkerheter för GPS-

observationer. Därför skapades en DTM utifrån det blocket som hade utjämnats utan en 

stråkvis driftmodell. Vi anser samtidigt att fler undersökningar behöver genomföras för att 

få en bättre förståelse om hur driftmodellering påverkar resultat av UAS-mätningar. 

A posteriori standardosäkerheten för roll- och tipp-vinklarna var ca 3–5,5° för både 

Trödjeheden och HiG (april), vilket var i storleksordning av själva rotationsvinklar, under 

förutsättning att de bilder som användes i dessa blockutjämningar var lodbilder eller nära 

detta. Standardosäkerheten för gir-vinklarna var ca 40° för båda flygningarna. En slutsats 

som kan dras från dessa resultat är att det var omöjligt att tillförlitligt skatta 

rotationsvinklar i blockutjämningarna. 
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Som nämndes ovan användes ingen driftmodellering för GPS-mätningar i blockutjämning 

av bilder från majflygningen över HiG, eftersom både koordinater av exponeringsorterna 

och rotationsvinklarna kom från en blockutjämning i PhotoScan och därför ansågs vara 

”korrekta”. A posteriori standardosäkerheter för GPS-positionerna blev 0,05 i plan (N- och 

E-komponenter) och 0,08 m i höjd, och de för roll- och tipp-vinklarna blev 0.02°. Dessa 

resultat kan till viss grad ses som en bekräftelse av PhotoScans resultat. Å andra sidan blev a 

posteriori standardosäkerheten för gir-vinklarna 90°, dvs. det gick inte att skatta dem i 

blockutjämningen. 

Jämfört med PhotoScan var blockutjämningar i RapidTerrain ganska tidskrävande, och det 

största bidraget till tidsåtgången kom från bildmatchning på nivå 0. Till exempel, i den 

senaste versionen av programmet, som har använts för databearbetning för 

högskoleområdet, tog den här processen ca 1 respektive 2 h för blocken från april och maj. 

Skillnaden kan delvis förklaras av större antalet bilder i blocket från maj och lite högre 

genomsnittlig upplösning för majbilderna (25 mm kontra 35 mm i april). Ytterligare en 

orsak är sannolikt det väldigt oregelbundna mönstret hos majbilderna (jfr. figur 12) som 

kunde ha försvårat bildmatchningen.  

Naturligtvis är tidsåtgången också hårdvaruberoende. Databearbetningen i både 

RapidStation och RapidTerrain utfördes på en stationär dator med en 3,4 GHz Intel i7-

processor, internminnet på 16 GB och 64-bit Windows 7. Att det går betydligt snabbare att 

göra databearbetning i PhotoScan, både blockutjämning och DSM-framställning, än i 

PIEneerings programvaror, beror på att PhotoScan använder programmering av 

grafikprocessorer (Leberl m.fl., 2010), medan RapidStation och RapidTerrain inte gör det. 

PIEneering planerar dock att inkludera denna möjlighet i en kommande version av 

RapidTerrain (Mikael Holm, PIEneerings mjukvarusupport, epostkommunikation den 15 

oktober 2014). 

3.3 Osäkerhet hos DTM 

Statistik över höjdavvikelser mellan DTM och kontrollprofiler för alla områden redovisas i 

tabellerna 5–11. I tabellerna avser Stdosäk Spt (ekvation 8) och RMS avser σpt (ekvation 9). 

Detaljerad statistik för var och en av kontrollprofilerna finns i bilagorna 2–5.  

Analys av resultatet visar att enbart medelavvikelse inte är ett tillförlitligt mått för 

höjdosäkerhet. Till exempel, medelavvikelserna för 15 cm DTM från PhotoScan för 163 m 

flyghöjd är –1 mm (tabell 6), vilket betyder att det inte finns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan DTM och kontrollmätningarna, med hänsyn till standardavvikelsen. 

Samtidigt är RMS betydligt större, 16–17 mm (tabell 6), vilket ger en mera realistiskt bild av 

höjdosäkerheten. Den genomsnittliga medelavvikelsen absorberar dessutom ”lokala” 

avvikelser på olika profiler, se t.ex. resultat för kontroll av DTM för kuperad terräng (81 m 

flyghöjd, 5 stödpunkter) från RapidTerrain (bilaga 2). 

Av tabell 5 framgår det att antalet stödpunkter inte nämnvärt påverkar resultaten vare sig 

för PhotoScan eller RapidTerrain på flyghöjden 81 m. Vidare ger PhotoScan mycket bra 

resultat på plan terräng, där ligger RapidTerrains medelavvikelser systematiskt ca 10 mm 

över PhotoScans. Tendensen håller i sig för kuperad terräng, den är dock inte lika påtaglig. 

Som resultat blir RapidTerrains RMS-värden genomgående större än för PhotoScan. När 
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blocket från 81 m flyghöjd var stabiliserat av 16 stödpunkter var dock skillnaden mellan 

PhotoScans och RapidTerrains resultat för kuperad terräng inte så stor.  

Inte heller på flyghöjden 163 m (tabell 6) syns någon påtaglig skillnad mellan 8 respektive 5 

stödpunkter. Även här ses en systematisk skillnad i medelavvikelser mellan 

programvarorna, faktiskt en skillnad på närmare 50 mm i höjd för kuperad terräng. Av 

RMS-värdena att döma finns en fördel för PhotoScan på plan terräng och för RapidTerrain 

på kuperad terräng. Det är också intressant att skillnaden mellan RMS-värden i plan och 

kuperad terräng större för PhotoScan än för RapidTerrain (tabellerna 5 och 6). Detta beror 

mest sannolikt på skillnader i bildmatchningsalgoritmer implementerade i programvarorna. 

I skrivande stund (december 2014) är en ny version av RapidTerrain under förberedelse, 

som förhoppningsvis kommer att ge bättre resultat. Vi anser dock att redan den gängse 

versionen ger bra resultat.  

 

Tabell 5. Statistik över avvikelser mellan DTM och kontrollprofiler på Trödjeheden. Flyghöjd 81 m.  

Alla mått i meter. 

PhotoScan: DTM framställd från punktmoln 5 cm, Geo terrängmodell 15 cm. 

RapidTerrain: DTM 10 cm. 

 

PhotoScan 

 16 stödpunkter 8 stödp. 40x40 cm 8 stödp. 20x20 cm 5 stödp. 20x20 cm 

      Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Min -0,024 -0,120 -0,020 -0,120 -0,026 -0,134 -0,021 -0,121 

Max 0,026 0,070 0,026 0,065 0,025 0,070 0,026 0,065 

Medel 0,000 -0,004 0,007 0,016 -0,002 -0,006 0,002 -0,003 

Stdosäk 0,010 0,027 0,010 0,027 0,010 0,027 0,010 0,027 

RMS 0,010 0,027 0,010 0,027 0,010 0,028 0,010 0,027 

 

RapidTerrain 

 16 stödpunkter 8 stödp. 40x40 cm 8 stödp. 20x20 cm 5 stödp. 20x20 cm 

      Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Min -0,050 -0,068 -0,053 -0,078 -0,050 -0,072 -0,070 -0,068 

Max 0,079 0,178 0,119 0,168 0,079 0,178 0,096 0,188 

Medel 0,012 0,004 0,017 0,008 0,013 0,008 0,014 0,010 

Stdosäk 0,019 0,032 0,019 0,031 0,018 0,034 0,019 0,033 

RMS 0,028 0,034 0,036 0,036 0,031 0,037 0,043 0,040 
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Tabell 6. Statistik över avvikelser mellan DTM och kontrollprofiler på Trödjeheden. Flyghöjd 163 m, 

stödpunkter 40x40 cm. Alla mått i meter. 

PhotoScan: DTM framställd från punktmoln 9 cm, Geo terrängmodell 15 cm. 

RapidTerrain: DTM 10 cm.  
 

PhotoScan  

 8 stödpunkter 5 stödpunkter 

      Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Min -0,048 -0,459 -0,047 -0,466 

Max 0,040 0,126 0,037 0,126 

Medel -0,001 -0,026 -0,001 -0,025 

Stdosäk 0,014 0,077 0,015 0,077 

RMS 0,016 0,083 0,017 0,083 

 

RapidTerrain  

 8 stödpunkter 5 stödpunkter 

      Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Min -0,038 -0,112 -0,041 -0,112 

Max 0,086 0,218 0,078 0,228 

Medel 0,015 0,022 0,015 0,022 

Stdosäk 0,021 0,057 0,023 0,054 

RMS 0,028 0,061 0,029 0,059 

 

Tabell 7 visar vådan av att glesa ut terrängmodellen för mycket, speciellt gäller det för 

kuperad terräng. Förklaringen är sannolikt avsaknaden av brytlinjer som avskiljer vertikala 

partier från varandra och omöjliggör triangelbildning över dessa linjer. 

 

Tabell 7. Statistik över avvikelser mellan ”utglesade” DTM och kontrollprofiler på Trödjeheden.  

Flyghöjd 163 m, stödpunkter 40x40 cm. Alla mått i meter. 

 5 stödp. DTM 0,5 m  5 stödp. DTM 1 m 5 stödp. DTM 2 m  5 stödp. DTM 4 m 

      Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Plan 

terräng 

Kuperad 

terräng 

Min -0,055 -0,461 -0,053 -0,433 -0,053 -1,071 -0,098 -1,728 

Max 0,041 0,120 0,046 0,138 0,058 0,169 0,132 0,367 

Medel -0,002 -0,029 -0,003 -0,045 -0,003 -0,111 -0,006 -0,202 

Stdosäk 0,015 0,082 0,016 0,105 0,021 0,199 0,032 0,330 

RMS 0,017 0,089 0,018 0,117 0,023 0,253 0,034 0,427 
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Tabell 8. Statistik över avvikelser mellan DTM och kontrollprofiler på HiG.  

Flyghöjder 118 m (april) och 111 m (maj), 5 stödpunkter. Alla mått i meter. 

DTM framställda i Geo är baserade på terrestra mätningar och UAS-mätningar, punktavstånd 30 cm.  

Punktmoln från PhotoScan med punktavstånd 13 cm (april) och 9 cm (maj).  

                         Samtliga profiler ingår 

 Asfalt (6 profiler) Grus (5 profiler) Gräs (8 profiler) 

 
Terr. 

UAS 

apr 

UAS 

maj 
Terr. 

UAS 

apr 

UAS 

maj 
Terr. 

UAS 

apr 

UAS 

maj 

Min -0,031 -0,031 -0,024 -0,040 -0,029 -0,002 -0,109 -0,034 -0,040 

Max 0,070 0,045 0,054 0,036 0,066 0,082 0,069 0,139 0,071 

Medel -0,005 -0,001 -0,002 -0,003 0,024 0,027 -0,002 0,040 0,025 

Stdosäk 0,015 0,013 0,011 0,016 0,017 0,016 0,030 0,022 0,017 

RMS 0,017 0,017 0,011 0,017 0,033 0,031 0,030 0,055 0,030 

 

 

Tabell 9. Nedan har profilerna 6–8 på gräs, som låg i skuggan under aprilflygningen,  

separerats från övriga profiler för att åskådliggöra effekten på skuggiga  

partier vid UAS-mätningar. DTM är baserade på punktmoln från PhotoScan, se tabell 8. 

 Profilerna 1–5  Profilerna 6–8 

 Gräs (5 profiler)  Gräs (3 profiler) 

 UAS 

apr 

UAS 

maj 

 UAS 

apr 

UAS 

maj 

Min -0,034 -0,040  0,023 0,014 

Max 0,049 0,071  0,139 0,069 

Medel 0,018 0,023  0,076 0,029 

Stdosäk 0,020 0,020  0,026 0,011 

RMS 0,026 0,030  0,083 0,031 

 

 

Tabell 10. Statistik över avvikelser mellan DTM och kontrollprofiler på HiG.  

Flyghöjder 118 m (april) och 111 m (maj), 5 stödpunkter. Alla mått i meter. 

DTM framställda i Geo baserat på terrestra mätningar och i RapidTerrain baserat på UAS-mätningar, 

punktavstånd 10 cm.  

Samtliga profiler ingår 

 Asfalt (6 profiler) Grus (5 profiler) Gräs (8 profiler) 

 
Terr. 

UAS 

apr 

UAS 

maj 
Terr. 

UAS 

apr 

UAS 

maj 
Terr. 

UAS 

apr 

UAS 

maj 

Min -0,031 -0,024 -0,015 -0,040 -0,016 -0,001 -0,109 -0,045 -0,040 

Max 0,070 0,080 0,080 0,036 0,101 0,050 0,069 0,171 0,084 

Medel -0,005 0,019 0,018 -0,003 0,023 0,022 -0,002 0,020 0,025 

Stdosäk 0,015 0,024 0,018 0,016 0,017 0,013 0,030 0,026 0,017 

RMS 0,017 0,031 0,026 0,017 0,031 0,026 0,030 0,038 0,032 
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Tabell 11. Nedan har profilerna 6–8 på gräs, som låg i skuggan under aprilflygningen,  

separerats från övriga profiler för att åskådliggöra effekten på skuggiga  

partier vid UAS-mätningar. DTM framställda i RapidTerrain, punktavstånd 10 cm. 

 Profilerna 1–5  Profilerna 6–8 

 Gräs (5 profiler)  Gräs (3 profiler) 

 UAS 

apr 

UAS 

maj 

 UAS 

apr 

UAS 

maj 

Min -0,045 -0,040  0,015 0,009 

Max 0,030 0,084  0,171 0,070 

Medel 0,004 0,020  0,045 0,034 

Stdosäk 0,015 0,019  0,038 0,014 

RMS 0,016 0,029  0,058 0,037 

 

På plana öppna grusytor på Trödjeheden var det möjligt att framställa DTM i PhotoScan 

med både medelavvikelse och RMS som var mindre än 20 mm från bilder tagna från båda 

flyghöjder. DTM från den lägre flyghöjden hade RMS på 10 mm (tabell 5), vilket är 

jämförbart med, om inte är bättre än, det som kan uppnås med terrestra mätningar. 

Dubblering av flyghöjden medförde, som väntat, ökning av RMS som dock inte översteg 

20 mm. Samtidigt hade DTM framställda i PhotoScan för april- och majflygningarna 

betydligt större RMS, ca 30 mm, på grusytor. 

Jämförelse av osäkerheter hos DTM över högskoleområdet från april och maj visar en viss 

minskning av RMS för asfalt- och grusytor för RapidTerrain (tabell 10) och betydlig 

minskning av RMS för asfaltytor för PhotoScan (tabell 8). De senare RMS (i både april och 

maj) är dessutom mindre än 20 mm (DTM klass 1 enligt SIS-TS 21144:2013). Dessa 

förbättringar kan tillskrivas större pixelstorleken hos Ricoh-kameran, vilket ökar signal-

brusförhållandet hos flygbilderna och därmed skapar bättre förutsättningar för 

bildmatchningen (Haala m.fl., 2013). RMS för grusytor för PhotoScan i april och maj var å 

andra sidan nästan lika (tabell 8).  

Den största förbättringen har dock skett i de skuggade partierna bredvid hus 45 (figur 17), 

tabellerna 9 och 11 (profilerna 6–8). Skuggor är ett betydligt problem i bildmatchningen och 

orsakar systematiska höjdförskjutningar i DTM (figur 18), skuggor ska därför i möjligaste 

mån undvikas. Det är intressant att RapidTerrain klarade bildmatchning i skuggorna i bilder 

från Canon-kameran (april) betydligt bättre än PhotoScan (tabellerna 9 och 11, profilerna 6–

8).  

På gräsytor utan skuggor ökade däremot RMS för både PhotoScan och RapidTerrain från 

april till maj (tabellerna 9 och 11, profilerna 1–5), vilket kunde förväntas, eftersom maj-DTM 

avsåg toppen av gräsytan och inte markytan. Det är noterbart att april-DTM från 

RapidTerrain hade betydligt mindre höjdosäkerhet än den från PhotoScan, och dess RMS 

hamnade dessutom under 20 mm.  
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Figur 17. Bilder över hus 45: till vänster från aprilflygningen, till höger från majflygningen. 

 

Figur 18. Höjdkurvor genererade från UAS-mätningar i april (soligt) respektive maj (molnigt). En 

påtaglig förskjutning av 19,6 m och 19,8 m kurvorna kan ses i och i närheten av det i april skuggade 

området (figur 17 vänster). 

 

Liksom i blockutjämningar i RapidStation tog skapandet av DSM i RapidTerrain ganska 

lång tid. För Trödjeheden tog processen ca 3 h för flyghöjden 81 m och drygt 1 h för 

flyghöjden 163 m. För högskoleområdet där DSM var nästan fyra gånger större tog 

databearbetningen ca 12 h för aprilbilderna och drygt 2 dygn för majbilderna. Återigen kan 

skillnaden mellan april och maj bero på olika upplösningar och antal bilder i blocken samt 

ett oregelbundet bildmönster i majblocket, där dessutom kunde inte två stereopar rektifieras 

under DSM-genereringen. 
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Bilaga 1 – Flygsignalers koordinater och 
kontrollprofilers data 

 

Tabell B1. Koordinater med 3D osäkerheter från GNSS-mätningar av flygsignaler på Trödjeheden. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM / GRS 80 ellipsoidhöjd. Alla mått i meter. 

Stora signaler 40x40 cm  Små signaler 20x20 cm  

Pnr N E h RMS3D Pnr N E h RMS3D 

1a 6 741 646,026 619 778,945 46,023 0,004 1b 6 741 645,463 619 778,376 45,979 0,002 

3a 6 741 651,847 619 823,928 44,557 0,008 3b 6 741 651,443 619 823,427 44,551 0,007 

4a 6 741 616,629 619 875,268 47,829 0,002 4b 6 741 616,068 619 874,844 47,819 0,004 

5a 6 741 680,866 619 875,220 45,667 0,007 5b 6 741 680,188 619 875,125 45,677 0,007 

6a 6 741 730,632 619 870,273 44,929 0,010 6b 6 741 731,258 619 870,457 44,847 0,009 

7a 6 741 698,412 619 920,962 47,607 0,002 7b 6 741 698,938 619 921,154 47,605 0,003 

8a 6 741 794,900 619 890,917 46,745 0,007 8b 6 741 795,667 619 891,132 46,671 0,003 

9a 6 741 729,365 619 959,710 47,986 0,005 9b 6 741 728,774 619 959,418 48,011 0,008 

   RMS: 0,006    RMS: 0,005 

 

Tabell B2. Koordinater med 3D osäkerheter för flygsignaler från GNSS- 

mätningar på HiG.  

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM / RH 2000. Alla mått i meter. 

Pnr N E H RMS3D 

 45A12 6 727 547,922 615 484,664 18,959 0,004 

 45B1 6 727 592,145 615 554,848 19,148 0,006 

 45C1 6 727 596,566 615 443,782 19,369 0,006 

 45D12 6 727 655,612 615 573,589 19,096 0,006 

 45E1 6 727 649,923 615 513,322 19,413 0,006 

 45F1 6 727 669,462 615 414,691 19,085 0,007 

 45G2 6 727 685,520 615 447,150 19,074 0,006 

 45H1 6 727 700,050 615 517,597 19,125 0,006 

 45J12 6 727 698,399 615 579,687 18,841 0,006 

 45K2 6 727 661,817 615 403,740 19,318 0,008 
1) april 
2) maj   

RMS: 0,006 

 

Tabell B3. Statistik över använda kontrollprofiler för utvärdering av DTM på Trödjeheden.   

Alla längdmått i meter. 

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 

Totallängd 20,2 20,2 20,4 20,2 20,2 21,8 20,7 21,0 23,0 20,4 

Antal punkter 21 22 20 21 21 35 31 25 23 30 

Genomsnittligt 

punktavstånd 
1,01 0,96 1,07 0,96 1,01 0,64 0,69 0,88 1,05 0,70 
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Tabell B4. Statistik över kontrollprofiler på asfalt, grus och gräs för utvärdering av DTM på HiG.   

Alla längdmått i meter. 

 Asfalt  Grus 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

6 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Totallängd 15,9 29,8 31,9 25,2 30,5 27,3 19,8 19,7 23,1 27,1 26,4 

Antal punkter 6 10 11 10 10 10 8 8 9 10 10 

Genomsnittligt 

punktavstånd 
3,18 3,31 3,19 2,80 3,39 3,03 2,82 2,82 2,88 3,01 2,92 

 

 Gräs        

 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 Profil 7 Profil 8 

Totallängd 25,8 23,0 23,0 23,6 24,0 21,5 26,6 23,0 

Antal punkter 9 9 8 8 8 8 9 8 

Genomsnittligt 

punktavstånd 
3,23 2,87 3,28 3,37 3,42 3,07 3,33 3,28 
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Bilaga 2 – Trödjeheden 81 m 

 

Tabell B5: Statistik över avvikelser mellan DTM och kontrollprofiler på Trödjeheden. Alla mått i 

meter. 

 

DTM framställd från PhotoScan punktmoln 5 cm, Geo terrängmodell 15 cm. Flyghöjd 81 m, 16 

stödpunkter.  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,018 -0,024 -0,020 -0,017 -0,013 -0,120 -0,043 -0,015 -0,058 -0,054 

Max 0,022 0,025 0,015 0,026 0,012 0,070 0,036 0,045 0,063 0,039 

Medel 0,001 0,005 -0,004 -0,003 -0,001 -0,006 -0,009 0,003 -0,008 -0,002 

Stdosäk 0,011 0,012 0,009 0,010 0,007 0,042 0,018 0,015 0,029 0,021 

RMS 0,011 0,013 0,009 0,011 0,007 0,041 0,019 0,015 0,030 0,021 

 

DTM framställd i RapidTerrain 10 cm.  

Flyghöjd 81 m, 16 stödpunkter.  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,022 -0,050 -0,008 0,003 -0,013 -0,068 -0,044 -0,039 -0,035 -0,021 

Max 0,026 0,018 0,069 0,079 0,043 0,133 0,017 0,077 0,079 0,062 

Medel 0,003 -0,013 0,028 0,033 0,010 0,008 -0,020 0,011 0,003 0,014 

Stdosäk 0,014 0,019 0,022 0,022 0,016 0,046 0,016 0,028 0,029 0,023 

RMS 0,014 0,023 0,035 0,039 0,019 0,046 0,026 0,029 0,028 0,027 

 

 

DTM framställd från PhotoScan punktmoln 5 cm, Geo terrängmodell 15 cm.  

Flyghöjd 81 m. 8 stödpunkter 40x40 cm.  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,020 -0,017 -0,019 -0,014 -0,013 -0,120 -0,040 -0,015 -0,058 -0,054 

Max 0,023 0,026 0,015 0,026 0,012 0,065 0,044 0,045 0,064 0,044 

Medel 0,002 0,006 -0,002 -0,001 0,001 -0,005 -0,006 0,004 -0,007 0,001 

Stdosäk 0,011 0,012 0,009 0,009 0,007 0,043 0,018 0,014 0,029 0,022 

RMS 0,011 0,013 0,009 0,009 0,007 0,043 0,019 0,015 0,029 0,021 

 

DTM framställd i RapidTerrain 10 cm.  

Flyghöjd 81 m, 8 stödpunkter 40x40 cm. 

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,032 -0,053 0,002 0,021 -0,004 -0,078 -0,046 -0,024 -0,023 -0,011 

Max 0,045 0,008 0,074 0,067 0,054 0,168 0,017 0,087 0,069 0,070 

Medel 0,003 -0,021 0,039 0,044 0,018 0,014 -0,020 0,009 0,013 0,026 

Stdosäk 0,018 0,018 0,020 0,015 0,017 0,052 0,017 0,029 0,024 0,020 

RMS 0,018 0,028 0,044 0,046 0,024 0,054 0,026 0,030 0,027 0,033 
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DTM framställd från PhotoScan punktmoln 5 cm, Geo terrängmodell 15 cm.  

Flyghöjd 81 m, 8 stödpunkter 20x20 cm. 

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,018 -0,026 -0,020 -0,014 -0,014 -0,134 -0,049 -0,019 -0,061 -0,053 

Max 0,020 0,025 0,006 0,018 0,012 0,070 0,033 0,045 0,063 0,037 

Medel -0,002 0,002 -0,006 -0,005 -0,001 -0,008 -0,011 0,001 -0,010 -0,003 

Stdosäk 0,011 0,013 0,007 0,009 0,007 0,043 0,018 0,015 0,029 0,021 

RMS 0,011 0,013 0,009 0,010 0,007 0,044 0,021 0,015 0,030 0,021 

 

 

DTM framställd i RapidTerrain 10 cm.  

Flyghöjd 81 m, 8 stödpunkter 20x20 cm. 

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,032 -0,050 0,002 0,012 -0,012 -0,072 -0,044 -0,039 -0,027 -0,017 

Max 0,045 0,003 0,069 0,079 0,044 0,178 0,020 0,077 0,069 0,072 

Medel -0,001 -0,022 0,033 0,040 0,013 0,013 -0,021 0,013 0,011 0,023 

Stdosäk 0,018 0,017 0,019 0,021 0,015 0,056 0,017 0,031 0,028 0,026 

RMS 0,017 0,028 0,038 0,044 0,020 0,057 0,026 0,033 0,029 0,034 

 

 

DTM framställd från PhotoScan punktmoln 5 cm, Geo terrängmodell 15 cm.  

Flyghöjd 81 m, 5 stödpunkter 20x20 cm.  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,016 -0,021 -0,019 -0,014 -0,012 -0,121 -0,040 -0,014 -0,057 -0,060 

Max 0,024 0,025 0,013 0,026 0,016 0,065 0,043 0,045 0,063 0,044 

Medel 0,002 0,007 -0,002 0,000 0,002 -0,005 -0,006 0,004 -0,006 0,001 

Stdosäk 0,011 0,012 0,009 0,009 0,007 0,042 0,018 0,014 0,029 0,022 

RMS 0,011 0,013 0,009 0,009 0,007 0,042 0,018 0,015 0,029 0,022 

 

 

DTM framställd i RapidTerrain 10 cm.  

Flyghöjd 81 m, 5 stödpunkter 20x20 cm. 

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,032 -0,070 0,002 0,032 -0,019 -0,068 -0,064 -0,041 -0,013 -0,006 

Max 0,046 -0,019 0,084 0,096 0,032 0,115 0,023 0,059 0,099 0,082 

Medel 0,001 -0,043 0,046 0,060 0,006 0,013 -0,024 -0,005 0,026 0,035 

Stdosäk 0,020 0,015 0,023 0,020 0,014 0,044 0,019 0,028 0,028 0,026 

RMS 0,020 0,046 0,051 0,063 0,015 0,045 0,031 0,028 0,038 0,044 
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Bilaga 3 – Trödjeheden 163 m 

 

Tabell B6. Statistik över avvikelser mellan DTM och kontrollprofiler på Trödjeheden. Alla mått i 

meter. 

 

DTM framställd från PhotoScan punktmoln 9 cm, Geo terrängmodell 15 cm.  

Flyghöjd 163 m, 8 stödpunkter 40x40 cm.  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,028 -0,048 -0,033 -0,023 -0,027 -0,237 -0,106 -0,047 -0,187 -0,459 

Max 0,015 0,035 0,010 0,024 0,040 0,126 0,041 0,091 0,116 0,055 

Medel 0,000 -0,006 -0,014 0,005 0,009 -0,020 -0,021 0,009 -0,040 -0,055 

Stdosäk 0,011 0,019 0,013 0,011 0,017 0,075 0,030 0,033 0,067 0,133 

RMS 0,010 0,020 0,019 0,012 0,019 0,077 0,036 0,033 0,077 0,142 

 

DTM RapidTerrain 10 cm.  

Flyghöjd 163 m, 8 stödpunkter 40x40 cm.  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min 0,006 -0,036 -0,038 -0,009 -0,037 -0,112 -0,058 -0,068 -0,063 -0,085 

Max 0,086 0,061 0,041 0,057 0,044 0,218 0,125 0,097 0,121 0,213 

Medel 0,034 0,016 0,003 0,019 0,002 0,031 0,027 0,012 0,004 0,030 

Stdosäk 0,020 0,027 0,021 0,018 0,019 0,073 0,039 0,041 0,053 0,064 

RMS 0,039 0,031 0,020 0,026 0,019 0,078 0,047 0,042 0,052 0,070 

 

 

DTM framställd från PhotoScan punktmoln 9 cm, Geo terrängmodell 15 cm.  

Flyghöjd 163 m. 5 stödpunkter 40x40 cm.  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,028 -0,047 -0,033 -0,023 -0,029 -0,237 -0,098 -0,047 -0,187 -0,466 

Max 0,020 0,035 0,010 0,024 0,037 0,126 0,041 0,096 0,116 0,052 

Medel 0,003 -0,005 -0,015 0,005 0,007 -0,019 -0,020 0,008 -0,040 -0,055 

Stdosäk 0,011 0,019 0,013 0,012 0,017 0,075 0,029 0,033 0,067 0,133 

RMS 0,012 0,019 0,020 0,013 0,018 0,076 0,035 0,034 0,077 0,142 

 

DTM RapidTerrain 10 cm.  

Flyghöjd 163 m, 5 stödpunkter 40x40 cm. 

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Min -0,014 -0,024 -0,038 -0,005 -0,041 -0,112 -0,040 -0,068 -0,054 -0,085 

Max 0,071 0,078 0,034 0,067 0,054 0,228 0,105 0,095 0,111 0,133 

Medel 0,030 0,018 0,000 0,023 0,003 0,033 0,029 0,012 0,005 0,027 

Stdosäk 0,024 0,027 0,019 0,021 0,023 0,076 0,035 0,041 0,051 0,051 

RMS 0,037 0,032 0,019 0,031 0,023 0,082 0,045 0,042 0,050 0,057 
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Bilaga 4 – Trödjeheden 163 m, utglesade DTM 

Tabell B7. Statistik över avvikelser mellan DTM och kontrollprofiler på Trödjeheden. DTM 

framställda från PhotoScan punktmoln 9 cm, i Geo med varierande täthet. Flyghöjd 163 m, 

varierande antal stödpunkter. 

Alla mått i meter. 

 DTM 15 cm, 5 stödpunkter  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 

Min -0,028 -0,047 -0,033 -0,023 -0,029 -0,237 -0,098 -0,047 -0,187 -0,466 

Max 0,020 0,035 0,010 0,024 0,037 0,126 0,041 0,096 0,116 0,052 

Medel 0,003 -0,005 -0,015 0,005 0,007 -0,019 -0,020 0,008 -0,040 -0,055 

Stdosäk 0,011 0,019 0,013 0,012 0,017 0,075 0,029 0,033 0,067 0,133 

RMS 0,012 0,019 0,020 0,013 0,018 0,076 0,035 0,034 0,077 0,142 
 

 

 DTM 50 cm, 5 stödpunkter  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 

Min -0,032 -0,055 -0,037 -0,023 -0,015 -0,234 -0,117 -0,040 -0,200 -0,461 

Max 0,025 0,041 0,004 0,029 0,036 0,119 0,045 0,080 0,120 0,073 

Medel 0,002 -0,003 -0,017 0,003 0,005 -0,024 -0,020 0,007 -0,053 -0,054 

Stdosäk 0,015 0,019 0,013 0,012 0,013 0,080 0,034 0,030 0,081 0,136 

RMS 0,015 0,019 0,021 0,012 0,013 0,082 0,039 0,031 0,096 0,144 
 

 

 DTM 100 cm, 5 stödpunkter  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 

Min -0,029 -0,053 -0,053 -0,017 -0,019 -0,433 -0,154 -0,051 -0,296 -0,430 

Max 0,025 0,046 0,010 0,039 0,033 0,118 0,094 0,111 0,138 0,078 

Medel -0,001 -0,003 -0,020 0,005 0,006 -0,077 -0,019 0,002 -0,075 -0,058 

Stdosäk 0,013 0,022 0,016 0,014 0,012 0,141 0,049 0,037 0,118 0,131 

RMS 0,013 0,021 0,025 0,014 0,013 0,159 0,052 0,036 0,138 0,141 
 

 

 DTM 200 cm, 5 stödpunkter  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 

Min -0,028 -0,053 -0,052 -0,018 -0,029 -1,071 -0,463 -0,032 -0,392 -0,739 

Max 0,039 0,058 0,030 0,042 0,051 0,122 0,165 0,169 0,141 0,165 

Medel 0,003 -0,015 -0,015 0,006 0,007 -0,326 -0,046 0,023 -0,111 -0,094 

Stdosäk 0,020 0,025 0,023 0,017 0,019 0,322 0,117 0,046 0,142 0,241 

RMS 0,019 0,028 0,027 0,017 0,020 0,455 0,124 0,050 0,177 0,251 
 

 DTM 400 cm, 5 stödpunkter  

 Plan terräng Kuperad terräng 

 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 

Min -0,071 -0,098 -0,058 -0,029 -0,041 -1,119 -0,524 -0,143 -0,573 -1,728 

Max 0,097 0,132 -0,002 0,060 0,047 0,134 0,213 0,367 0,135 0,139 

Medel 0,010 -0,018 -0,026 0,002 0,000 -0,484 -0,030 0,037 -0,205 -0,326 

Stdosäk 0,036 0,050 0,019 0,023 0,019 0,350 0,131 0,132 0,200 0,590 

RMS 0,037 0,052 0,031 0,022 0,019 0,595 0,132 0,135 0,284 0,666 
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Bilaga 5 – Högskoleområdet 

 

Tabell B8. Statistik över avvikelser mellan DTM och kontrollprofiler på HiG.  

Flyghöjder 118 m (april) och 111 m (maj), 5 stödpunkter. Alla mått i meter. 

PhotoScan: DTM framställda i Geo baserade på terrestra mätningar och UAS-mätningar 

(punktavstånd 30 cm).  

UAS-punktmoln med punktavstånd 13 cm (april) och 9 cm (maj).  

RapidTerrain: DTM 10 cm. 

 

Terrestert och PhotoScan 

 Asfalt         

 Profil 1   Profil 2   Profil 3   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,010 -0,010 -0,012 -0,031 -0,015 -0,019 -0,024 -0,008 -0,017 

Max 0,019 0,028 0,013 0,019 0,036 0,008 0,070 0,045 0,054 

Medel 0,004 0,008 0,001 -0,013 0,010 -0,007 -0,002 0,012 0,003 

Stdosäk 0,013 0,015 0,009 0,015 0,014 0,008 0,026 0,018 0,019 

RMS 0,012 0,016 0,008 0,020 0,017 0,010 0,025 0,021 0,019 

 

Terrestert och RapidTerrain 

 Asfalt         

 Profil 1   Profil 2   Profil 3   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,010 0,001 0,001 -0,031 -0,008 0,002 -0,024 0,004 -0,008 

Max 0,019 0,068 0,017 0,019 0,034 0,054 0,070 0,053 0,055 

Medel 0,004 0,027 0,007 -0,013 0,012 0,027 -0,002 0,029 0,022 

Stdosäk 0,013 0,024 0,006 0,015 0,015 0,017 0,026 0,015 0,018 

RMS 0,012 0,035 0,009 0,020 0,019 0,032 0,025 0,032 0,028 

 

Terrestert och PhotoScan 

 Asfalt         

 Profil 4   Profil 5   Profil 6   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,027 -0,026 -0,009 -0,022 -0,028 -0,019 -0,012 -0,031 -0,024 

Max -0,001 -0,002 0,005 0,010 0,000 0,002 0,012 0,002 0,014 

Medel -0,014 -0,011 -0,002 -0,009 -0,016 -0,009 0,003 -0,009 0,002 

Stdosäk 0,010 0,009 0,005 0,009 0,010 0,007 0,008 0,012 0,010 

RMS 0,017 0,014 0,005 0,012 0,019 0,011 0,008 0,015 0,010 

 

Terrestert och RapidTerrain 

 Asfalt         

 Profil 4   Profil 5   Profil 6   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,027 -0,020 -0,014 -0,022 -0,009 -0,015 -0,012 -0,024 -0,001 

Max -0,001 0,080 0,080 0,010 0,045 0,043 0,012 0,065 0,026 

Medel -0,014 0,025 0,029 -0,009 0,007 0,012 0,003 0,016 0,012 

Stdosäk 0,010 0,034 0,029 0,009 0,018 0,017 0,008 0,033 0,009 

RMS 0,017 0,041 0,040 0,012 0,018 0,020 0,008 0,035 0,015 
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Terrestert och PhotoScan 

 Grus         

 Profil 1   Profil 2   Profil 3   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,040 0,008 0,007 -0,029 0,018 -0,001 -0,009 0,009 -0,002 

Max 0,018 0,060 0,067 0,013 0,059 0,033 0,036 0,066 0,033 

Medel -0,012 0,035 0,031 -0,010 0,038 0,018 0,008 0,033 0,023 

Stdosäk 0,018 0,018 0,020 0,016 0,016 0,012 0,016 0,018 0,012 

RMS 0,021 0,038 0,036 0,018 0,041 0,021 0,017 0,037 0,026 

 

Terrestert och RapidTerrain 

 Grus         

 Profil 1   Profil 2   Profil 3   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,040 -0,005 0,003 -0,029 0,009 -0,001 -0,009 0,003 0,010 

Max 0,018 0,035 0,050 0,013 0,030 0,026 0,036 0,070 0,049 

Medel -0,012 0,017 0,024 -0,010 0,021 0,015 0,008 0,025 0,024 

Stdosäk 0,018 0,015 0,016 0,016 0,007 0,009 0,016 0,020 0,015 

RMS 0,021 0,022 0,028 0,018 0,022 0,017 0,017 0,031 0,028 

 

Terrestert och PhotoScan 

 Grus         

 Profil 4   Profil 5      

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj    

Min -0,025 0,009 0,011 -0,021 0,000 0,010    

Max 0,026 0,060 0,082 0,030 0,057 0,051    

Medel -0,002 0,028 0,030 0,003 0,033 0,032    

Stdosäk 0,017 0,016 0,020 0,015 0,018 0,014    

RMS 0,016 0,031 0,035 0,014 0,037 0,034    

 

Terrestert och RapidTerrain 

 Grus         

 Profil 4   Profil 5      

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj    

Min -0,025 -0,016 0,010 -0,021 0,021 0,015    

Max 0,026 0,030 0,044 0,030 0,101 0,039    

Medel -0,002 0,005 0,022 0,003 0,047 0,026    

Stdosäk 0,017 0,014 0,013 0,015 0,023 0,008    

RMS 0,016 0,014 0,025 0,014 0,052 0,028    
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Terrestert och PhotoScan 

 Gräs         

 Profil 1   Profil 2   Profil 3   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,039 -0,026 -0,015 -0,085 -0,034 -0,040 -0,109 0,008 0,019 

Max 0,054 0,041 0,071 0,021 0,049 0,037 0,053 0,041 0,052 

Medel 0,001 0,011 0,021 -0,014 0,021 0,011 -0,005 0,023 0,030 

Stdosäk 0,034 0,024 0,027 0,035 0,031 0,029 0,047 0,011 0,010 

RMS 0,032 0,026 0,031 0,036 0,036 0,029 0,045 0,025 0,031 

 

Terrestert och RapidTerrain 

 Gräs         

 Profil 1   Profil 2   Profil 3   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,039 -0,027 -0,008 -0,085 -0,045 -0,040 -0,109 -0,012 0,011 

Max 0,054 0,009 0,049 0,021 0,030 0,030 0,053 0,024 0,084 

Medel 0,001 -0,007 0,018 -0,014 0,001 0,005 -0,005 0,007 0,037 

Stdosäk 0,034 0,011 0,020 0,035 0,028 0,023 0,047 0,011 0,022 

RMS 0,032 0,012 0,026 0,036 0,026 0,022 0,045 0,013 0,042 

 

Terrestert och PhotoScan 

 Gräs         

 Profil 4   Profil 5   Profil 6   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,007 0,003 0,006 -0,053 -0,010 0,007 -0,022 0,023 0,023 

Max 0,038 0,033 0,030 0,069 0,040 0,052 0,011 0,139 0,047 

Medel 0,011 0,018 0,021 0,020 0,017 0,031 0,000 0,065 0,031 

Stdosäk 0,015 0,011 0,009 0,036 0,017 0,014 0,011 0,037 0,008 

RMS 0,018 0,021 0,023 0,039 0,023 0,034 0,010 0,074 0,032 

 

Terrestert och RapidTerrain 

 Gräs         

 Profil 4   Profil 5   Profil 6   

 Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj Terr. UAS apr UAS maj 

Min -0,007 0,001 0,003 -0,053 0,004 -0,009 -0,022 0,007 0,009 

Max 0,038 0,013 0,031 0,069 0,022 0,051 0,011 0,171 0,044 

Medel 0,011 0,007 0,019 0,020 0,013 0,021 0,000 0,057 0,022 

Stdosäk 0,015 0,004 0,011 0,036 0,005 0,017 0,011 0,053 0,014 

RMS 0,018 0,008 0,021 0,039 0,013 0,026 0,010 0,076 0,025 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen1. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97 

 

www.trafikverket.se 


