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SAMMANFATTNING 
 
Obemannade flygfarkoster (Unmanned Aircraft System, UAS) har de 
senaste åren ökat i antal och blivit allt vanligare. I takt med att de blivit allt 
vanligare växer nya tidigare outforskade användningsområden fram 
samtidigt som tekniken hela tiden utvecklas.  
 
Inom byggindustrin och framförallt inom anläggningsindustri vilket detta 
arbete behandlar är UAS-fotogrammetri en ganska outforskad teknik och 
används väldigt begränsat inom branschen trots dess förmåga att väldigt 
snabbt och enkelt mäta in olika objekt. Eftersom kontinuerlig uppföljning 
av kalkyl- och produktionsplan är en av grundstenarna för att lyckas med 
ett byggprojekt har en obemannad flygfarkost (Unmanned Aircraft 
Vehicle, UAV) utvärderats för att undersöka hur den kan bidra med att 
uppfylla detta ändamål.  
 
Studien bygger på en fältstudie där en UAV med benämning X8+ från 
tillverkaren 3D Robotics använts. Författaren har själv gjort en 
påbyggnation av kamerautrustning för att tillgodose ändamålet för UAS-
flygfotogrammetri. Påbyggnationen omfattar kamera, kamerastativ, 
kablage, skyddshölje samt minneskort för programmering av kamera. För 
att utvärdera teknikens mätnoggrannhet har den jämförts mot mätning 
med totalstation och markburen laserskanning. Samtliga undersökningar 
har utförts på hårdgjorda ytor, både plana och kuperade. För plana 
enstaka punkter har kvalitetsmåttet RMS (Root Mean Square), kvadratiskt 
medelvärde använts och en noggrannhet i höjd på 9 mm är uppmätt, 
samma noggrannhet som laserskanning levererat vid samma 
undersökning. Till referens för inmätning av enstaka kontrollpunkter har 
totalstation använts.  
 
För större sammanhängande ytor har terrängmodeller från laserskanning 
och UAS-fotogrammetri jämförts, en plan yta och två kuperade. Den plana 
ytan redovisar en medelavvikelse på 9 mm jämfört mot kuperade ytor där 
medelavvikelsen varierade mellan 14 – 30 mm. UAS-fotogrammetri 
bedöms var 4 – 8 gånger så effektiv som de konventionella metoder som 
används i dagsläget. Det finns även nackdelar att använda tekniken då den 
är väderberoende och de programvaror som används för databearbetning 
fortfarande är under utveckling. 
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ABSTRACT 

Unmanned Aircraft System (UAS) have in recent years increased in 
number and become more common. New field of applications in 
previously unexplored areas emerges at the same time as the UAS 
technology constantly evolves. In the construction industry and especially 
in civil engineering applications which this study covers with, the UAS 
photogrammetry is quite an unexplored technology and despite its ability 
to quickly measure and estimate various properties on a construction site. 
Since follow-up of cost estimates and production plans is fundamental for 
the success of a construction project, the purpose of the study has been to 
evaluate to how unmanned aerial vehicles (UAV) can be used to monitor 
the production progress of civil engineering works. 

 
The result is based on a field study in which a UAV from the manufacturer 
3D Robotics is used. The author made a reconstruction of camera 
equipment to adapt the UAV for UAS Aerial Photogrammetry. The 
reconstruction included camera, tripod, cables, protective casing and 
memory cards for programming the camera. To evaluate the accuracy of 
the UAS photogrammetry, the measurement was compared with total 
station measurements and terrestrial laser scanning. All measurements 
have been performed on hard flat and hilly surfaces. Flat single points 
from the UAS photogrammetry RMS measurements were compared with 
laser scanning using RMS (Root Mean Square) values. As reference for the 
measurements values from the total station were used. Accuracy in height 
of 9 mm was obtained which is the same precision as the laser scanning 
delivered in the same study. 

 
For larger contiguous areas,  terrain models from laser scanning and UAS 
photogrammetry were compared, one flat surface area and two hilly 
surface areas. A mean deviation of 9 mm was obtained for the flat area 
while the deviation ranged between 14-30 mm for the hilly areas. UAS 
photogrammetry assessed was 4-8 times as efficient as the conventional 
methods used in study. There are also disadvantages to use the UAS 
technology since it is weather dependent and the software used for data 
processing is still under development. 
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Förkortningar 
Obemannade flygfarkoster har olika benämningar allt från UAV, UAS, 
drönare/drones, RPAS, modellflyg, radiostyrt flyg. I den här rapporten 
benämns den engelska förkortningen UAS (Unmanned Aircraft systems). 
Eftersom flera nya utryck använts följer en förklaringslista nedan. 
 
DEM Digital höjdmodell är ett övergripande begrepp för digital 

och matematisk modell representerad av en topografisk 
yta i form av höjdvärden hos regelbundet och 
oregelbundet spridda punkter. 

 
DTM   Digital Terrain Model, en typ av DEM men en modell som 

motsvarar markytan utan vegetation och andra objekt 
som exempelvis byggnader. 

 
DSM Digital Surface Model, en typ av DEM men en modell som 

förutom markytan i innehåller andra objekt som 
exempelvis vegetation och byggnader.  

 
GPS Global position system, system för satellitnavigering.  
 
RTK Real Time Kinematic, noggrann form av positionsmätning 

genom två samverkande GPS-mottagare.   
 
Flygsignal Övergripande namn för en från luften lätt identifierbar 

markering på marken. Används till georeferens 
(stödpunkter) eller kontrollpunkt vid flygfotografering. 
Den har kända koordinater i plan och höjd. 

 
Stödpunkt Flygsignal som använts för att bygga upp 

fotogrammetriska modellen.  
 
Kontrollpunkt Flygsignaler som använts till att kontrollera modellens 

noggrannhet efter genererad modell med stödpunkter.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Att uppföljning av kalkyl- och produktionsplanen utförs kontinuerligt 
under arbetets gång är en av grundstenarna för att lyckas med ett 
byggprojekt (Nordstrand & Révai, 2002).  Vid en anläggningsentreprenad 
där stora mängder massor ska transporteras från en plats till en annan är 
det svårt att uppskatta arbetets framfart gentemot upprättad 
produktionsplan. Ett vanligt förförande är att räkna antalet dumperlass 
för att göra en avstämning mot upprättad produktionsplanering, även 
manuell inmätning av schakten med handhållen RTK-GPS är 
förekommande. Dahlström & Hillman (2014) visade i sitt examensarbete 
att metoden att räkna dumperlass inte är särskillt tillförlitlig och förslog   
därför att komplettera metoden genom att använda en radiostyrd 
modellhelikopter för att genera terrängmodeller. Att använda UAS är en 
väldigt snabb metod att använda för även väldigt svårtillgängliga platser 
och vidare forskning föreslås för dessa mindre UAS:s använbarhet för 
markarbeten och volymuppskattningar (Hugenholtz, et al., 2013). I denna 
studie undersöks hur obemannade flygkarkostsystem UAS (Unnmanned 
aircraft system) kan användas inom anläggninsindustrin för att producera 
terrängmodeller samt utvärdering av metodens noggranhet.  

1.2 Mål och syfte 
Syftet med examensarbete är att utveckla och undersöka hur obemannade 
flygfarkostsystem UAS kan användas inom anläggningsindustrin.  Genom 
att använda UAV i folkmun benämnt drönare kan en modell genereras och 
utifrån den kan produktionsflödet följas från vecka till vecka. Tekniken för 
att generera en DTM benämns UAS-fotogrammetri i detta arbete. Denna 
metod är relativt ny och erbjuds i dagsläget av ett fåtal teknikkonsulter. 
Examensarbetet riktar sig främst på att implementera en lågkostnads-UAS 
ute hos entreprenören på byggarbetsplatsen, hos entreprenörens egna 
mättekniker. Teknikens mätnoggrannhet kommer att utvärderas genom 
att en fallstudie genomförs mot BDX:s pågående entreprenad i Mertainen. 
 
Avslutat examensarbete ska utvärdera möjligheterna att använda UAS 
inom anläggningsbranschen, ett hjälpmedel för att följa produktionsflödet. 
Det skall också utvärdera teknikens tillförlitlighet av genererad mätdata. 



En jämförelse av olika mätmetoders noggrannhet och tillämpningsområden 

2 

1.3 Forskningsfrågor 
 

 Vilka användningsområden finns för UAS-fotogrammetri hos 
entreprenören? 

 Hur effektivt är UAS-fotogrammetri att använda gentemot manuell 
mätning?   

 Hur tillförlitlig är mätmetoden gentemot manuell mätning?  
 

1.4 Avgränsningar 
För att begränsa arbetets omfattning har samtliga fältundersökningar 
utförts med hjälp av en och samma UAV. Antalet flygsignaler och 
utplacering av dessa har inte undersökt, utan hänvisats till tidigare 
undersökningar. Det finns en mängd olika programvaror för att bearbeta 
insamlat data men endast en programvara har använts. Ett mindre 
undersökningsområde med hårdgjorda och ytor valdes för att utvärdera 
teknikens kvalité för att begränsa arbetets storlek.  
 

1.5 Målgrupp 
Studien riktar sig till entreprenörer eller andra aktörer inom 
byggindustrin som funderar på att introducera UAS-fotogrammetri i sin 
verksamhet. Förutom att den innehåller grundläggande information om 
fotogrammetri och gällande regelverk för obemannade luftfarkoster kan 
studien även vara en ypperlig vägledning för dig som planerar en fortsatt 
verksamhet inom branschen. Den kan även vara ett bra stöd för dig som 
snabbt vill komma igång med Agisoft PhotoScan och behöver vägledning.  
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1.6 Rapportens disposition 
Kapitel 1 – Inledning 
Detta kapitel presenterar examensarbetes grundstenar, bakgrund, syfte, 
forskningsfrågor, avgränsningar, målgrupp och rapportens disposition.  
 
Kapitel 2 – Litteraturstudie 
Beskriver hur produktionsuppföljning utförs i dagsläget hos 
entreprenören och behandlar tekniken bakom flygfotogrammetri samt hur 
regelverket är utformat kring denna verksamhet. 
 
Kapitel 3 – Metod 
Behandlar hur UAS-fotogrammetri tillämpats i praktiken och hur modeller 
genererats utifrån den valda metoden samt markburen laserskanning. 
 
Kapitel 4 - Resultat 
Utfallet från genomförda undersökningar där främst mätkvalitén beaktats 
samt jämförelse gentemot andra metoder såsom laserskanning. Även tids- 
och ekonomisk aspekt är redovisat. 
 
Kapitel 5 – Diskussion 
Jämförelse och utvärdering av redovisat resultat. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser 
Det här kapitlet besvarar examensarbetets forskningsfrågor genom att 
beskriva de slutsatser studien åstadkommit utifrån diskussionen.  
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2 Teori 

2.1 Planering och uppföljning av produktion 
Det är ingen hemlighet att en väl och genomförd produktionsplanering 
utgör en av de mest betydelsefulla förutsättningarna för ett lyckat 
byggprojekt. Ett lyckat byggprojekt symboliseras främst genom att uppnå 
god ekonomi, att kontraktssumman inte överskrids samt att tidsplanen 
inte överskrids. En väl genomförd planering är inte särskilt användbar om 
den inte kontinuerlig uppdateras och följs upp under pågående 
produktion (Nordstrand & Révai, 2002). Enligt Nordstrand & Révai (2002) 
har produktionsuppföljning flera viktiga syften: 
 

 Erhåller uppgifter hur det verkligen fortgår på bygget. 
 Införskaffar adekvat uppdaterat underlag för återstående 

planering samt för ekonomiska prognoser. 
 Erhåller data för kalkylering av kommande byggprojekt. 
 Ger tillgång till data för planering av framtida byggprojekt. 

 
Under produktionstiden måste arbetet bedömas löpande gentemot 
utstakad planering. I samband med uppföljningen kan man snabbt få 
signaler hur produktionens aktiviteter fortlöper under arbetets gång för 
att i tid upptäcka eventuella felbedömningar och omfördela resurser. 
Detta ger en större chans för entreprenören att hinna omfördela 
resurserna innan det är försent. Tidig uppföljning i ett byggprojekt ger 
även en trygghet i den fortsatta produktionen och bekräftelse på att 
planeringen är korrekt utförd, om uppföljningen överensstämmer 
(Nordstrand & Révai, 2002). 
 
Uppföljning ger flera positiva effekter under produktionen bl.a.  

 Ger goda möjligheter att omedelbart ingripa om avvikelser 
uppkommer gentemot planering och omfördela resurser. 

 Aktuella och uppdaterade uppgifter erhålls vilket ökar fortsatt 
detaljprojektering vilket medför att kvalitén och säkerheten ökar. 

 Störningar upptäckt i ett tidigt skede vilket förhindrar upprepning 
och dess omfattning är möjlig att begränsa. 

 Felaktiga arbetssätt kan korrekteras och förändras. 
 Nya idéer kan väckas då en nära relation förs med produktionen. 
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Hansson, et al., 2009 beskriver att uppföljning sker genom olika typer av 
datainsamling, de vanligaste är tid, mängd och ekonomi som sedan 
avstäms mot produktionsplan. Inom anläggningsindustrin kan insamling 
av produktionsdata göras på flera sätt. Det vanligaste sättet att följa upp 
massor/mängder är med terrängmodeller genererade genom inmätning 
med exempelvis GNSS-mätningar eller maskinstyrning något som blir allt 
mer vanligare. Andra användningsbara insamlingstekniker kan vara 
virtuella uppskattningar, klockstudier, systematiska jämförelser och 
frekvensstudier (Hansson, et al., 2009). Att använda UAS för att uppskatta 
mängden jordmassor med hjälp av UAS är både effektivt och fördelaktigt 
då det kan genomföras med relativt små resurser och på otillgängliga 
platser men även fysiskt lätttillgängliga platser som kräver en kontinuerlig 
drift under mätningens gång såsom gruvor etc. vilket beskrivs av 
Hugenholtz, et al. (2013).  
 

2.2 Byggmätning 
Digitala terrängmodeller (DTM) även benämnt markmodell i SIS-TS 
21144:2013 är en numerisk beskrivning av terrängen i digital form. 
Förutom markområdets utseende i tre dimensioner kan den även 
innehålla information om objektet såsom markslag och underliggande 
skikts egenskaper samt materialparametrar. Det finns många 
användningsområden för en markmodeller men det främsta 
användningsområdet är inom projekterings- och byggskedet. Det finns ett 
flertal olika alternativ för att inmätning av mark som underlag för 
beräkning av markmodell vilket framgår av SIS-TS 21144:2013. (Swedish 
Standards Institute, 2013) 
 

 Fotogrammetrisk via flygfoton 
 Geodetisk,  
 Inmätning med satellitteknik 
 Flygburen laserskanning 
 Markburen laserskanning 
 Digitaliserad karta eller ritning 
 Ekolodning 
 Annan metod 
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2.3 Riktlinjer och gällande lagstiftning för UAV.  
Obemannade luftfartyg benämns med ett flertal olika namn som t.ex. UAV, 
UAS drönare/drones, RPAS, modellflyg, radiostyrt flyg med flera. Den 
gemensamma nämnaren är att de alla är luftfartyg som kan flygas utan 
förare ombord. Luftfartygen kan antingen flygas manuellt eller kan 
fjärrstyras av en förare från en annan plats. Transportstyrelsen har ett väl 
utformat regelverk kring detta där det återfinns övergripande generella 
regler för obemannade flygfarkoster samt mer specifika regler beroende 
på vilken tillståndsklass luftfarkosten uppfyller (Transportstyrelsen, 
2015). 
 
Generella regler 

 Luftfartyget får inte manövreras på ett så vårdslöst eller 
hänsynslös sätt att andra liv eller egendom kan utsättas för fara. Att 
flyga över folksamlingar kan vara att utsätta andras liv för fara och 
ska därför undvikas. 

 Luftfartyget måste alltid vara väl inom synhåll för föraren vilket 
innebär att luftfartyget inte får vara länge bort eller högre upp än 
att dess position och färdriktning tydligt kan observeras av föraren. 
Det maximala avståndet rekommenderas inte överstiga 500 meter i 
sidled och är begränsat till 120 meter i höjdled.   

 Flygning inom synhåll i kontrollerat luftrum (exempelvis en 
kontrollzon (CTR) vid en flygplats, när trafikledningen är öppen) 
kräver tillstånd från flygtrafikledningen. 

 
Tillstånd 
Tillstånd från Transportstyrelsen krävs för obemannade luftfartyg som 
används eller är konstruerade för utprovning eller forskning, 
kommersiella ändamål, uppdragsflygning som inte är att beakta som nöje 
eller rekreation samt flygs utom synhåll för piloten. Tillstånden är 
uppdelade i fyra olika tillståndskategorier som är benämnda 1A, 1B, 2 och 
3. Kategori 1A omfattar obemannade luftfartyg med en maximal startvikt 
på mindre eller lika med 1,5 kg som utvecklar en maximal kinetisk energi 
på högst 150 J samt flygs inom synhåll för piloten. Skillnaden mellan 
kategori 1A och kategori 1B är att den maximala startvikten är mer än 
1,5kg och uppgår till maximalt 7 kg och utvecklar en maximal kinetisk 
energi på högst 1000 J. Tillståndskategori 2 lämpar sig till luftfartyg som 
överstiger en startvikt på 7 kg och tillståndsklass 3 behandlar luftfartyg 
som är certifierade för att kunna flygas och kontrolleras utom synhåll för 
piloten (Transportstyrelsen, 2015).  
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2.4 Flygfotogrammetri 
Fotogrammetri beskrivs av Lantmäteriet m.fl (2013) som ”mätning i 
fotografisk bild” och kan benämnas med bildmätning. Internationella 
sällskapet för fotogrammetri och fjärranalys (ISPRS) beslutade vid 
kongressen i Wien år 1996 om följande definition av fotogrammetri och 
fjärranalys (begreppen anses nära besläktade och därför infinner sig 
svårigheter att skilja dem åt): 
 
”Fotogrammetri och fjärranalys är konsten, vetenskapen och tekniken att 
framställa tillförlitlig information ur icke berörande, avbildande och andra, 
sensorssystem, om jorden och dess miljö, och om andra fysiska objekt och 
processer, genom anskaffning, mätning, analys och representation av data. ” 
 
Med hjälp av fotogrammetri ges möjligheten att utifrån bilder bestämma 
storlek, form och läge hos avbildade objekt genom mätning i bilder. 
Fotogrammetrisk mätning kan utföras både i enkelbild, i bildpar eller i 
förband (block) av många bilder. Fotogrammetrisk mätning utförs i 
stereoskopiskt visade bildpar eller med automatisk digital bildmatchning i 
förband av bilder. Stereoseendet beskrivs genom ”djupseendet”. Det 
möjliggör en tredimensionell visualisering av det objektet som skall mätas. 
Stereoseendet förekommer även hos människan och är ögonens och 
främst hjärnans förmåga att uppfatta omvärlden tredimensionellt. Detta är 
möjligt eftersom våra två ögon uppfattar scener i olika perspektiv. 
Föremål på avstånd från beaktaren förskjuts i sidled i förhållande till 
varandra vid projektion på ögonbottnarna. Inom fysiologiska termer 
benämns detta sammanhang visuell disparitet, bland fotogrammetriker 
horisontal- eller x-parallax (Lantmäteriet m.fl, 2013). 
 
Genom de stereoskopiska visade bilderna uppfattas objektet från olika 
riktningar och utifrån det beräknas tredimensionella lägeskoordinater för 
punkter på ytan från det avbildade objektet. Tillsamman utgör punkternas 
koordinater en numerisk modell av objektet. Vid manuell mätning nyttjas 
stereoseendet, objektens läge i bilderna mäts som tvådimensionella 
bildkoordinater x och y i ena bilden samt x, och y i den andra bilden. 
Genom att låta ljusstrålarna vid fotograferingen rekonstrueras analytiskt 
(matematiskt) som vektorer skapas den numeriska modellen. 
Tredimensionella modellkoordinater x, y, z beräknas för vektorernas 
skärningspunkter och tillsammans skapar objektets yta modellen. 
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Figur 1. Central- och ortogonalprojektion (Lantmäteriet m.fl, 2013) 

Automatisk bildmatchning med digital bildmatchning är en datoriserad 
process för mönsterigenkänning och efterliknar stereoseendet. För just 
bildmatchning utnyttjas framförallt ett förband (block) av bilder av 
objektet (Lantmäteriet m.fl, 2013). 
 

2.5 Enkelbildens geometri 
Fotogrammetri innebär mätningar i bilder genom omräkning till mått från 
det avbildade objektet. För att genomföra det gäller det att kamerans 
geometriska egenskaper kan beskrivas. Avbildningsgeometrin i en kamera 
benämns centralprojektion, se figur 1. Centralprojektion innebär att 
ljusstrålarna skär varandra i en punkt i objektivet innan de projiceras på 
bildplanet där skärningspunkten för ljusstrålarna betecknas 
projektionscentrum. Centralprojektionen kan jämföras med kartans 
projektion. En karta är en ortogonal projektion av landskapet till ett 
projektionsplan i vald skala (Lantmäteriet m.fl, 2013) 
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2.6 UAS som fotogrammetrisk mätningsteknik 
UAS bygger på en obemannad flygfarkost med en digitalkamera ombord. 
Flygfarkosten kan vara ett modellflygplan med fast monterade vingar eller 
en modellhelikopter med roterande vingar, utifrån en bestämd höjd utförs 
flygfotografering, se figur 2. Transportstyrelsen är den myndighet som 
reglerar användningen av dessa obemannade flygfarkoster genom 
föreskrifterna TSFS 2009:88, TSFS 2013:27 och TFSF 2014:4 5.  De 
farkoster som används som är vanligast för fotogrammetrisk mätning 
klassas som tillhörande kategori 1A eller kategori 1B (Mårtensson & 
Reshetyuk, 2014). 

 
Figur 2. Till vänster UAV med fast monterade vingar (Terratec & Hæhre, 2013), till höger UAV med 
roterande vingar (3DR, 2016). 

 

2.6.1 Tidigare studier 
UAS som fotogrammetrisk mätningsteknik är en relativt ny metod som 
främst växt fram under de senaste åren.  En rapport från Trafikverket 
publicerades under slutet av 2014 där mätmetodens noggrannhet 
undersöktes. Författarna av Trafikverkets rapport Mårtensson & 
Reshetyuk (2014) påvisar att det är möjligt att uppnå medelavvikselser 
under 20 mm för öppna kuperade ytor med avancerad UAS, både planer 
och kuperade ytor med olika ytskikt har undersöktes.  
 
Från lantmäteriutbildningen i Högskolan i Gävle har Gunnarsson & 
Persson (2013) genom sitt examensarbete undersökt hur flygsignaler skall 
placeras och utformas samt förslagit hur flygsignaler bör utformas. Den 
gemensamma nämnaren för dessa rapporter är att de använder en 
beprövad och relativ kostsam UAS-utrustning samt att de undersöker 
noggrannheten i ett antal punkter med väldigt bra resultat. Ingen av 
rapporterna jämför teknikens mätosäkerhet över ytor utan behandlar 
endast enstaka punkter.  
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Samani (2013) undersöker UAS-noggrannhet i praktiken och påpekar att 
möjliga felkällor av tekniken är ojämnt underlag för flygsignaler samtidigt 
som mjuka flygsignalsplattor bör undvikas vilka resulterar i böjning då de 
belastas av mätstången vid inmätning. Även svårigheter påpekas vid 
stabilisering av mätstång vid inmätning av flygsignaler. Trebensstöd och 
statistik mätning föreslås att användas vid inmätning av flygsignaler. 
 

2.7  Bildövertäckning 
Den största skillnaden mellan konventionell fotogrammetri och 
fotogrammetri från UAS är att fotografering från UAS sker på en lägre höjd 
samt med en vanligt digital kompakt- eller systemkamera. Lodräta bilder 
eftersträvas samt överlappning mellan bilderna. Eftersom att vanligtvis en 
kompaktkamera används vid tagning av bilder måste tätare överlappning 
ske, eftersom kompaktkameran inte har lika stabil inre geometri och lika 
bra radiometrisk kvalité som digitala fotogrammetriska flygmätkameror 
(Mårtensson & Reshetyuk, 2014). Rekommendationerna för övertäckning 
längs- och tvärs stråk varierar mellan olika aktörer. Agisoft (2014) 
rekommenderar 80/60 (80 % längs och 60 % tvärs) medan Eriksson 
(2015) med flera års erfarnhet av flygfotografering i norra Sverige föreslår 
överlappningsintervallet 85/85 för att generera data med hög 
mätsäkerhet. 
 

2.8 Mätpunkter 
För att få tillförlitligt data från flygfotogrammetrin krävs georeferering på 
marken med inmätta stödpunkter för att orientera modeller och generera 
modeller med hög noggrannhet. Det är även möjligt att generera modeller 
utan georeferering och enbart producera dem utifrån bildernas GPS-
observation vid fototillfället. Detta medför en noggrannhet kring en 
decimeter är möjligt att uppnå. Stödpunkter kan vara geodetiskt bestämd, 
eller fotogrammetrisk bestämd fotostödpunkt och skall tydligt ses från 
luften. Geostödpunkten kan vara känd i plan, planstödpunkt, enbart i höjd, 
höjdstödpunkt, eller i både plan och höjd och kallas då fullständig 
stödpunkt. Stödpunkten kan vara naturlig punkt eller punkt som med 
hjälp av särskild utrustning markerats (Lantmäteriverket, 1994). 
 
Mätnoggrannheten är direkt påverkad av antalet stödpunkter under 
förutsättningen att en jämn fördelning utförs av stödpunkterna över 
området. När sju eller fler stödpunkter används planar tydligt 
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noggrannheten ut (det undersökta området för den aktuella studien 
uppgick till 50 000m2). Planeringen av stödpunkterna har stor betydelse, 
bästa resultat uppnås om en stödpunkt placeras i varsitt hörn samt en i 
mitten. Områden i närheten av stödpunkten får en betydligt lägre 
osäkerhet än områden som ligger långt ifrån dem (Gunnarsson & Persson, 
2013). 
 

2.9 Flygsignaler 
Flygsignaler är ett övergripande namn för naturliga eller konstgjorda 
signaler i terrängen. Flygsignalerna kan delas upp i de två kategorierna 
geostödpunkter eller bara stödpunkter samt kontrollpunkter. Stödpunkter 
används för att georeferera modellen vid skapandet av markmodell medan 
kontrollpunkterna används för att kontrollera modellens tillförlitlighet 
(Mårtensson, 2015). Flygsignaler med en tydlig mittpunkt är att föredra 
eftersom mittpunkten senare ska användas för att referera modellen 
(Gunnarsson & Persson, 2013). Flygsignaler ska även vara tillräckligt 
stabil att den inte påverkas av böjning då den belastas av en mätstång. Vid 
inmätning av dessa skall mätstången stabiliseras med trebenstöd med 
optiskt lod på stativ. Statistik mätning är även att föredra (Samani, 2013).  
 

2.10 Framställning av DTM i Agisoft PhotoScan 
Photoscan är ett ryskt datorprogram som skapar 3D-modeller från 2D-
bilder och tillhandahålls av företaget Agisoft LLC. Metoden nyttjar 
datorseende forskning genom att använda bildmatchning och tillämpar tät 
flerbilds stereorekonstruktion. Det enda gällande villkoret är att varje del 
av den blivande 3D-modellen måste täckas av minst två bilder. 
Databearbetningen delas in i de tre olika momenten blockutjämning, tät 
bildmatchning och triangelmodellen, enbart blockutjämning och tät 
bildmatchning är använt i arbetet och beskrivs nedan (Mårtensson & 
Reshetyuk, 2014). 
 

2.10.1 Blockutjämning 
I det första steget blockutjämning sorteras bilderna efter dess relevanta 
GPS-position då de togs. Därefter bestäms kamerans parametrar 
fokallängd, bildhuvudpunktens läge, snedaxlighet (i sensorns 
koordinatsystem), samt tre radiella och två tangentiella 
felteckningskoefficienter bestäms. De ovan nämnda parametrarna kan 
både läsas in manuellt från resultatet av en genomförd kamerakalibrering 
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med exempelvis programvaran som tillhandahålls av Agisoft LLC – Agisoft 
Lens. Därefter utförs georefereringen med hjälp av Helmert 
transformation. Flygsignalerna läses in manuellt eller via textfil till 
Photoscan och identifieras därefter i bilderna. Denna process är väldigt 
tidsödande då varje bild som innehåller flygsignaler måste öppnas och 
dess position granskas och eventuellt måste justeras.  Dess 
standardosäkerhet Marker accuary anges i dialogrutan Ground Control 
Settings. Agisoft LLC rekommenderar att ange mätosäkerheten som 0 om 
mätosäkerheten är mindre än 20 mm för att nå bästa möjliga resultat. 
Därefter följer optimeringen via optimize (Mårtensson & Reshetyuk, 
2014).  

2.10.2 Tät bildmatchning 
För den täta bildmatchningen används stereokonstruktionen och flera 
valmöjligheter erbjuds för respektive kvalitetsnivå lowest, low, medium, 
high eller ultra high. För Agisoft gäller en fyrdubbling av pixelnivån för 
varje nivå. Därefter för varje enskilt foto och objekt beräknas djupvärden. 
Djupvärden baseras på avståndsskillnaden mellan kamerapositionen och 
objektet vilket är avgörande för kvalitén. För att få hög detaljrik geometri 
rekommenderas Mild djupfiltrering, om detaljrikedom saknas kan 
Aggressive djupfiltrering istället användas. Moderate är ett alternativ 
mellan Mild och Aggressive (Mårtensson & Reshetyuk, 2014).  
 
Inför vidare bearbetning för triangelbildningen kan punkterna 
klassificeras för olika lager exempelvis hårdgjorda ytor och ytor med 
vegetation genom ”Automatic classification of ground points”. Lägsta 
punkten i en cell i modellen är utgångspunkten förutsatt att en viss 
höjdskillnad råder eller en viss elevationsvinkel återfinns. I likhet med 
blockutjämning kan punkter som uppenbarligen inte ska vara med eller 
tillhör objektet rensas bort. Därefter är det täta punktmolnet färdigt för 
bearbetning och export till andra programvaror (Mårtensson & Reshetyuk, 
2014). 

2.11 Laserskanning 
Laserskanning är en teknik som används för insamling av 3D-data och 
består av två olika huvuddelar. laser för avståndsmätning och en skanner 
som fördelar mätningarna över ett större område. Det finns både 
flygburna, bilburna och terrestra system för laserskanning. Principen att 
mäta avstånd med laser är densamma men den har helt olika 
användningsområden. Flygburen laserskanning (FLS) används för 
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framställning av höjdmodeller över stora områden eller vid framtagning 
av 3D-modeller över hela städer.  Helikopterbaserad laserskanning 
används ofta för infrastrukturprojekt såsom järnvägar, vägar och 
kraftledningar medan terrester laserskanning används för mindre objekt 
som exempelvis 3D-modeller av enstaka byggnader eller tunnlar och 
bergrum. Endast terrester laserskanning kommer att beskrivas i denna 
rapport eftersom den har använts i undersökningen (Lantmäteriet m.fl, 
2013). 
 

2.11.1 Terrester laserskanning 
Terrester laserskanning (TLS) är konstruerad att skicka en lasersignal till 
en punkt på det valda objektets yta och med hög noggrannhet mäta tiden 
(direkt eller indirekt) det tar för lasersignalen att färdas till objektet och 
tillbaka till skannern. Tiden kallas löptid (eng. time-of-flight). Objektet 
skannas med hjälp av optomekanisk skanner i horisontal- och vertikalled 
med en hastighet från tusentals till hundratusentals punkter per sekund. 
Till skillnad från flyglaserskanning (FLS) är en terrester laserskanning 
statisk under mätningen eftersom den inte ändrar position under 
pågående mätning. Laserstrålningens horisontala riktning (φ) och 
vertikala vinkel (θ) i varje punkt mäts och tillsammans med (r) ges tre 
observationer. Utifrån dessa tre observationer kan punktens kartesiska 
koordinater (x, y, z) i skannerns koordinatsystem beräknas enligt figur 3. 
Utöver det observeras även intensiteten av den reflekterande 
lasersignalen i varje punkt (Lantmäteriet m.fl, 2013). 
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Figur 3. Principen för TLS och laserskannerns observationer (Lantmäteriet m.fl, 2013). 

 
Utifrån den här typen av skanning produceras en högupplöst 3D-bild av 
objektet bestående av miljontals koordinatbestämda punkter som kallas 
”punktmoln”, även kallat ”laserreturer”. Terrester laserskanning fungerar 
likt en reflektorlös totalstation, avståndsmätningarna görs på samma sätt 
men datainsamlingstakten skiljer dem åt. Totalstationer med 
”skannerfunktion” är allt vanligare och flera moderna totalstationer har en 
”skanningsfunktion” dvs. de kan programmeras för att förflytta kikaren 
med jämna steg i horisontal- och vertikalled och mäta in punkter 
automatiskt. Objekten som mäts med TLS är oftast relativt stora och kan 
ha komplicerade former vilket medför att skanningar från olika positioner 
måste göras för att fånga hela objektets geometri. För att uppnå en 
fullständig 3D-representation skall skanningarna slås ihop till ett 
punktmoln och transformeras till ett yttre koordinatsystem. Ett 
betydelsefullt moment för att kunna integrera TLS-data med andra data 
t.ex. GNSS-mätningar. Därefter är det möjligt att utföra en 3D-modellering 
av det inmätta objektet och modellen kan exporteras till ett CAD-program. 
Den främsta fördelen med TLS jämfört med andra traditionella 
mätmetoder t.ex. GNSS och totalstation är dess möjlighet att väldigt snabbt 
och noggrant med hög detaljnivå dokumentera objekt direkt i 3D.  En 
kostnadsanalys bör alltid göras innan arbetet påbörjas för att försäkra att 
TLS är den lämpligaste metoden för det aktuella uppdraget (Lantmäteriet 
m.fl, 2013). 
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3 Metod 

3.1 Metodbeskrivning 
Fältstudien genomförs med de tre metoderna markburen laserskanning, 
totalstation och UAS-fotogrammetri. Till grund för den fotogrammetriska 
undersökningen är Mårtensson & Reshetyuk (2014) artikel. Först placeras 
ett antal flygsignaler ut över området och mäts in med totalstation. Hälften 
av flygsignalerna används för kontroll av färdig terrängmodell medan 
resterande används för att referera modellen vid uppbyggnad.  Därefter 
genomförs en laserskanning från tre olika uppställningsplatser och 
slutligen flygs UAV:n över undersökningsområdet. Flygning genomförs i 
stråk med en viss bildöverlappning och med en bestämd höjd. 
Datamaterialet från laserskanning och UAS-flygfotogrammetri bearbetas i 
geodesiprogramment SBG Geo 2015 och jämförelse mellan de tre 
metoderna utförs därefter i Microsoft Excel.  
 

3.2 Försöksstudier 
Under projektets gång har ett flertal flygförsök genomförts, cirka 15-20 st. 
för att utvärdera metoden. Eftersom författaren innan arbetets påbörjan 
var helt ny inom området krävdes en del upplärning och träning för att 
förstå systemet och känna sig säker vid manövrering av UAV:n. I 
metodbeskrivningen beskrivs de två försöken som genomfördes i 
Mertainen där teknikens mätkvalité och tidsåtgång utvärderades. 
Mätkvalitén från tidigare försök har inte utvärderats däremot har 
tidsåtgången för planering, förberedelse, flygning och databearbetningen 
från dessa försök skattats och ligger till grund för metodens uppskattade 
tidsåtgång.   

3.3 Beskrivning av området 
Fältförsöket utfördes den 19 och 20 maj i Mertainen, Kiruna. Området är 
belagt 3 mil sydöst om Kiruna utmed väg E10. I Mertainen öppnar för 
tillfället LKAB ett nytt dagbrott och entreprenören BDX Företagen AB 
utför till stora delar detta arbete. Området valdes eftersom både plana, 
kuperade och hårdgjorda ytor var belägna inom området samt att 
mätutrustning fanns att tillgå ute på arbetsplatsen. Det som gjorde 
området extra intressant var att flera färdiga manuellt framtagna 
terrängmodeller över bergsinmätning fanns att tillgå för arbetsområdet. 
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Respektive undersökningsområde mättes in med de tre metoderna UAS-
fotogrammetri, laserskanning och totalstation. Det första aktuella 
undersökningsområdet bestod av ett område på 50 000 m2, inom området 
var en nygjord plan med slänter belägen, med en yta på cirka 8 000 m2. 
Planen och tillhörande diken och slänter bestod av bergmaterial med 
bergfraktionen (0-90mm) och med nivåskillnader upptill 3 meter med 
tillhörande slänter. Ytan var relativt plan och nivåskillnader förekom i 
ytterområdena där ett dike var beläget och avgränsade planen, se figur 4. 
Planen samt tillhörande väg och dike var uppfört under våren 2015. Löfte 
gavs om att ingen verksamhet skulle pågå de dagar då fältundersökningen 
utfördes.  
 

 
Figur 4. Planen och det avgränsade diket med utlagt flygsignal 

 
Det andra undersökningsområdet bestod av en kuperad bergyta. Eftersom 
ett dagbrott planeras inom området avtäcks bergsytan och 
markvegetationen och jordmaterial rensas bort. Den nya bergnivån mäts i 
dagsläget in manuellt med GNSS-manburen RTK rover. Inmätning av 
bergsytan har två syften, dels för att kunna planera och projektera 
framtida brytning samt ge entreprenören kunskap om hur stor del av 
området som är avtäckt för att utifrån det betala underentreprenören (UE) 
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för utfört arbete. Betalningsmetoden för avtäckningen till UE är ackord 
och baseras på antal borttransporterade kubikmeter jordmaterial. Den 
uppmätta tidsåtgången i fält för mätteknikerna hos BDX Företagen för 
inmätning av bergsytan är 1000 m2 per arbetstimme, cirka 1 meter mellan 
varje mätpunkt med GNSS-manburen RTK rover. (Strömqvist, 2015). 
  
 

3.4 Val av flygsignaler och inmätning  
Val av antalet flygsignaler bestämdes till 12 stycken, varav hälften 
användes till stödpunkter och resterande användes till kontrollpunkter 
enligt figur 5. Placeringen av stödpunkter valdes ut enligt praxis, i 
respektive hörn samt en i mitten av området (Gunnarsson & Persson, 
2013). Vid beaktande av val av stödpunkter togs även hänsyn till 
skanningens täckning av området. De flygsignaler med högst punktäthet 
från laserskanning användes till kontrollpunkter för att få hög kvalité i 
kontrollskedet för laserskanningen samtidigt som en jämn fördelning av 
stödpunkter beaktades. 
 

 
 
Figur 5. Flygsignalerna över området, röd markering stödpunkt och blå markering kontrollpunkt. 
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Flygsignalerna bestod av en timglasformad figur med en tydlig 
skärningspunkt i mitten, figur 6. Flygsignalerna egentillverkades och 
utgjordes av en kvadratisk utsågad formplywood med dimensionerna 
600mm x 600mm x 12 mm.  Efter råd av Eriksson (2015) en 
timglasformad flygsignal med färgen signalgul och mattsvart. Tidspress 
medförde att den matta svarta färgen inte han påmålas innan fältförsöket 
utan den mörkbruna ytan användes istället. Detta anses inte ha påverkats 
resultatet då det ändå var lätt att urskilja en tydlig mittpunkt. 
Flygsignalens tjocklek 12 mm ansågs vara stabil nog för att inte ge 
nedböjning från mätstången och därmed påverka mätosäkerheten vid 
inmätning. Fördelen med dessa flygsignaler är att de bedöms tunga nog för 
att inte påverkas av vind samtidigt som de har en relativ låg tillverkning- 
och materialkostnad. 
 

 
Figur 6. Typutformning av flygsignal. (Gunnarsson & Persson, 2013)  
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Figur 7. Inmätning av flygsignal med totalstation, 
trebensstöd för att stabilisera mätstången i lodled. 

Flygsignalerna mättes in med en totalstation, Leica MS50 med tillhörande 
handdator Leica Viva controller CS15. Totalstationen etablerades med 
RUFRIS, en kombination av mätning med RTK och totalstation som 
möjliggör en övergång från GNSS-teknik till traditionell mätningsteknik. 
En fri station etablerades genom att mäta in bakåtobjekt med GNSS-RTK 
parallellt med riktning, vertikalvinkel och längd med totalstationen mot 
samma objekt. För att uppnå hög mätsäkerhet valdes 17 st. bakåtobjekt, se 
bilaga 1 för etablerings-
protokoll. Enligt Dannberg & 
Norrman (2014) bör antalet 
bakåtobjekt vara 10-30 st. för 
låg osäkerhet men osäker-
heten blir bara marginellt 
lägre vid användande av fler 
än 15 st. bakåtobjekt. Vid 
inmätning av bakåtobjekt 
användes stakkäppar för att 
stabilisera mätstången. Efter 
etablering av totalstation 
inmättes samtliga flygsignaler. 
Vid inmätning av flygsignaler 
stabiliserades mätstången i 
lodled med hjälp av 
trebensstöd och statistisk 
medelvärdesinmätning 
användes där tidsintervallet 
100 sekunder valdes, se figur 
7. 

 
 
 

3.5 Flygfarkost 
UAV:n var en egenkomponerad oktokopter (8 motorer) av modell X8+ 
från det amerikanska företaget 3DR Robotics, därefter har kamera, 
kamerahållare och utlösningsmekanism påbyggs av författaren. Vid den 
aktuella tidpunkten fanns ingen återförsäljare för flygfarkosten i Sverige 
utan den beställdes från en dansk leverantör för 11 995 kr exklusive 
moms.  
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Figur 8. Oktokoptern X8+ från 3D Robotics, påbyggd och förstärkt av författaren. 

 
Valet av X8+ baserades till största del på det låga priset, den relativt 
robusta ramen samt styrsystemet Pixhawk, vilket möjliggör automatisk 
förprogrammerad flygning samt styrning av extern utrustning.  Efter 
diverse tester under inkörning- och inlärningsperioden gjordes flera 
förbättringar av flygfarkosten. Efter ett antal mindre lyckade landningar 
monterades ett skyddshölje kring elektroniken och GPS-modulen 
monterades direkt utanpå skyddshöljet för att uppnå hög satelitkontakt, 
se figur 8. Även diverse muttrar byttes ut till låsmuttrar efter att en 
propeller skjutit i höjden när en mutter roterat loss. UAV:n är försedd med 
fyra armar med dubbla motorer, vilket har fördelen att om en motor 
havererar är det fortfarande möjligt att navigera och landa flygfarkosten 
på ett säkert sätt. Samtliga egenskaper redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. UAV:ns egenskaper 

Leverantör 3D Robotics 

Modell X8+ 

Rotorblad 8 st. 

Flygtid 15 min 

Autopilot Pixhawk v.2.4.5, mjukvarusystem Mission Planner 

Batteri Lipo 4S 14,8 V 10,000mAh 10C 

Pris 11 995 kr exklusive moms. 

Vikt 2,56 kg inklusive batteri. 

3.5.1 Kamera 
Digitalkameran Canon Powershot S100, se figur 9 valdes då det är en väl 
beprövad kamera inom denna bransch för just detta ändamål. Kameran 
har sedan tidigare använts flitigt av det Skellefteåbaserade företaget 
Smartplanes som tillhandhåller radiostyrda flygplan för liknande 
användningsområden. Kameran var även kompatibel med ”Open Source” 
programvaran Mission Planner vilket användes för att planera flygningen. 
Även priset på cirka 2000 kr exklusive moms vad väldigt tilltalade för 
denna kamera. För att fjärrstyra kameran krävs att ett minneskort 
programmeras med ett skript och monteras i kamerans minneskortläsare. 
Skriptet medför att kameran kan styras via dess USB-port som i sin tur 
kopplas samman med UAV:ns styrenhet Pixhawk.  

 
Figur 9. Kompaktkameran Canon S100 som använts. 

 
Canon Powershot S100 med en brännvidd på 5,2 mm och 12 megapixlars 
(MP) CMOS-bildsensor, sensorstorlek 7,45x5,44 mm (beräknad i 
PhotoScan) och pixelstorlek 1,86μm. Parametrarna slutartid för kameran 
valdes till 1/1250, ISO valdes till auto och bildstabilisatorn avaktiverades 
enligt 3D Robotics (2014) föreskrifter.  
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3.6 Planering av flygning 
Färdplanen gjordes i Mission Planner och flyghöjden valdes till 60 meter. 
För att säkerställa hög kvalité på det producerade materialet valdes 
bildöverlappning i längsled till 84 % vilket var det maximala 
överlappningsintervallet för flyghöjden 60 meter och en flyghastighet på 5 
m/s. Den begränsade faktorn för bildöverlappningsintervallet i längsled 
begränsades av kameran då den krävde 2 sekunder per bild. 
Bildöverlappning 84 % medförde tiden 2,10 sekunder mellan respektive 
bild. Bildöverlappning tvärs stråken valdes till 85 %. Dessa höga 
överlappningsintervall valdes eftersom risk förelåg för sneda och suddiga 
bilder vid fotografering (Eriksson, 2015). Utökad risk för sneda bilder 
bedömdes av författaren då kameran var fast monterad och inte var rörlig 
i sidled eller lodled vilket motiverade valet av 85 % överlappning tvärs 
stråken. Riskbedömning utfördes och godkändes av ansvarig kvalité, miljö 
och arbetsmiljöansvarig (KMA), se bilaga 2 Riskanalys.   
 

3.7 Genomförande av flygning 
Den första flygningen genomfördes under eftermiddagen den 19 maj. 
Vädret var mulet, svag vind och temperaturen uppmättes till 2 grader. 
Tidigare på eftermiddagen hade det regnat och en lättare dimma kunde 
observeras i luften. Efter att flygning genomförts och bilderna granskats 
bedömdes att en kompletterande flygning borde göras eftersom flera av 
bilderna upplevdes suddiga vilket troligtvis berodde på den höga 
luftfuktighet som rådde vid tillfället. Dagen därpå den 20 maj på morgonen 
genomfördes en ny flygning med samma färdplan. Vädret var molnigt och 
temperaturen uppmättes till 3 grader. Flygningen genomfördes felfritt 
bortsett från att UAV:n hade svårigheter att hitta färdplanens startpunkt, 
se figur 10. Efter en minuts cirkulerande kring startpunkten återfanns den 
slutligen och färdplanen kunde fullföljas. Indikationer utifrån UAV:ns 
flyglogg påvisade svårigheter för dess inbyggda kompass.  Eftersom hög 
järnmalmshalt återfinns i området påverkas med största sannolik det 
omkringliggande magnetfältet som i sin tur påverkar den inbyggda 
kompassen. 
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Figur 10. UAV:ns genomförda flygning, notera navigationssvårigheterna i det nedre vänstra hörnet. 

  
Den tredje flygningen genomfördes över en avtäckt bergyta, över det 
planerade dagbrottet där planerad malmbrytning kommer att ske. Försök 
gjordes att manövrerna UAV:n över området likt tidigare genomförda 
försök med autopilotsystemet. UAV:n betedde sig märkligt och flög i helt 
motsatt riktning och efter två misslyckades försök togs beslut att avbryta 
för att inte äventyra varken UAV:s framtid eller arbetsområdets säkerhet.  
Utifrån flyglogg kom indikationer på att kompassen gav felvärden. 
Troligtvis kan detta härledas till det kraftiga magnetfält som råder på 
platsen då hög järnhalt återfinns i den underliggande malmkroppen. Detta 
försök har därför inte beaktats i det fortsatta arbetet.  
 

3.8 Terrester laserskanning (TLS)  
För att få referensdata för kontroll av DTM utfördes mätningar med 
terrester laserskanning Leica MS50. Mätningarna utfördes den 19 maj 
efter den första flygningen. För att få bästa möjliga täckning av området 
placerades skannern på tre olika platser. Även en fjärde uppställning av 
skannern planerades men eftersom skanning med den här typen av 
utrustning är väldigt tidsödande då utrustningen endast hade kapacitet på 
1000 punkter per sekund och därför påbörjades aldrig det fjärde försöket. 
Totalstationen etablerades med RUFRIS, samma princip som tidigare med 
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varierat antal bakåtobjekt.  Antalet bakåtobjekt varierade per 
uppställning, instrumentet signalerade självmant när tillräckligt hög 
noggrannhet hade uppnåtts. Till etablering nr. 2 & nr. 3 användes 11 st. 
respektive 14 st. bakåtobjekt, se bilaga 1 Etableringsprotokoll. Tyvärr 
saknas uppgifter för etablering nr 1. Punkttätheten valdes till 5 cm. 
Punkter långt utanför undersökningsområdet togs bort.  

3.9 Databearbetning 
 
Databearbetningen gjordes med hjälp av det ryska datorprogrammet 
PhotoScan. Programmet skapar 3D-modeller utifrån 2D-bilder och 
tillhandahålls av företaget Agisoft LLC.  Utifrån flygningen den 20 maj 
tillhandahölls 271 bilder med en total datamängd på 1,06 GB. Efter att i ett 
första skede importerat bilderna i PhotoScan och använt kamerans 
inbyggda GPS för geotaggning observerades flera felaktigheter för 
kamerans position vid bildtagning. En ny geotaggning genomfördes med 
hjälp av log-fil från UAV:ns externa GPS. Bilderna geotaggades med hjälp 
av import av log-fil i programvaran Mission Planner. Geotaggning innehöll 
x, y och z koordinat, ingen information erhölls om bildpunktens läge, 
snedaxlighet (i sensorns koordinatsystem). Anmärkningsvärt är att enligt 
figur 11 visas fotos riktning men i programvaran upplevs att ingen hänsyn 
togs till dess riktning även fast PhotoScan är kompatibelt och kan använda 
bildpunktens läge, snedaxlighet, samt tre radiella och två tangentiella 
felteckningskoefficienter.  
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Figur 11. Fotografiernas läge symboliseras av de blå rutorna och dess riktning med svart streck.  

 
Funktionen ”Estimate image quality” användes för att sortera ut bilder 
med låg kvalité, dock blev inga bilder borttagna utan istället sorterades tre 
bilder ut manuellt eftersom de var sneda och hade tagits när UAV:n 
cirkulerade för att hitta sin startposition.  
 
Bilderna blockutjämnades med funktionen ”Align Photos” där 
noggrannheten valdes till ”High” och urval gjordes utifrån ”Reference” 
samtidigt som standardvärdena ”Key point limit” 40000 och ”Tie point 
limit” 1000 valdes.  
 
Därefter användes funktionen ”Detect markers” för att identifiera 
mittpunkten på respektive stödpunkt. Denna funktion är inte helt 
genomarbetad men är ett bra hjälpmedel för att identifiera samtliga 
stödpunkter. Fördelen med att använda funktionen istället för att leta upp 
respektive flygsignal manuellt är att den sorterar bort de flygsignaler med 
låg kvalité. Däremot har den svårighet att identifiera den exakta 
mittpunkten därför har varje bild granskats manuellt och mindre 
justeringar har utförts för ”Markers” gentemot mittpunktens faktiska läge, 
en väldigt tidsödande process. De stödpunkter med otydlig mittpunkt som 
valdes bort i modellen, redovisas i figur 12. Efter avslutad undersökning 
gjordes även flygsignalerna ännu tydligare. De flygsignaler som användes i 
det aktuella försöket var inte lackerade med mattsvart utan enbart 
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signalgul färg, istället för den mattsvarta färgen användes det mörkbruna 
underlaget från formplywoodskivan.  
 

 
Figur 12. Flygsingaler från 60 meters höjd, 1. Använd flygsignal, 2 Ej använd flygsignal, 3 Ej använd 
flygsignal.  
 

Koordinatsystemet konverterades till SWEREF 99 20 15 med hjälp av 
PhotoScan, därefter importerades stödpunkternas koordinater via textfil. 
Mätutrustningens noggrannhet för kamera ansattes till 5,0 meter och 
flygsignalernas standardosäkerhet valdes till 0,001 meter. 
Rekommendation för att uppnå bästa resultat i optimeringen är att ange 
mätosäkerheten till 0 om mätosäkerheten är mindre än 20 mm 
(Mårtensson & Reshetyuk, 2014). 
 
Filtrering av punktmolnet skedde främst genom manuell filtrering där 
punkter som uppenbarligen inte tillhörde punktmolnet sorterades bort. 
Även automatisk filtrering användes där valmöjligheterna Reprojection 
error och Reconstruction uncertainty användes med försiktighet. Tydliga 
riktlinjer saknas för hur dessa automatiska filtreringsverktyg skall 
användas och därför vidtogs försiktiga åtgärder. 10 procent av 
punktmolnet sorterades först bort genom reprojection error, därefter 
sorterades ytterligare 10 procent bort från det resterande punktmolnet 
vilket resulterade i ett slutligt punktmoln med 10 495 stycken punkter. 
Den tredje automatiska filtreringen Image count användes inte. Därefter 
användes optimering via Optimize. 
 
Området begränsades med hjälp av verktyget resize region inför skapandet 
av det täta punktmolnet (Dense cloud). Kvalitetsnivån valdes till High och 
djupfilter valdes till Aggressive. Detta är den mest krävande processenen 
för datorn och tidsåtgången för denna process är direkt påverkad av 
grafikkortets egenskaper. Arbetsdatorn för den här undersökningen var 
utrustad med ett grafikkort NVIDA GeForce GTX980 och tidsåtgången för 

1,                      2,                       3, 
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att skapa det täta punktmolnet tog uppskattningsvis 7 timmar, påbörjades 
efter avslutad studiedag och var klar nästkommande morgon.  
 
En ny ”Mesh” genererades utifrån valmöjligheten Height field och Dense 
cloud. Punktmolnet exporterades till en LAS-fil och vidare bearbetning 
gjordes med geodesiprogramvaran Geo 2015 som tillhandahålls av Svensk 
Bygg Geodesi (SBG). Matematiska beräkningar och redovisning av data har 
därefter utförts i Microsoft Excel 2015. 
 

3.10 Kontroll av terrängmodell 
Vid kontroll av terrängmodeller undersöktes hur höjden på modellen i 
kontrollpunkterna överensstämmer med den inmätta höjden. Vanligtvis 
görs kontrollprofiler för detta ändamål. (Swedish Standards Institute, 
2013). Eftersom tre olika undersökningsmetoder och dessa metoder inte 
lämpar sig till detta togs en egen kontrollmetod fram.  
 
Till kontroll för höjdavvikelse användes befintliga kontrollplattor. Utifrån 
kontrollplattorna genomfördes avvikelse i höjdled genom att en cirkel 
med diametern 500 mm placerades på kontrollplattorna i punktmolnet i 
programvaran Geo 2015. Ur de punkter som var belägna innanför cirkeln 
beräknades ett medelvärde fram, både från det fotogrammetriska och det 
laserskannade punktmolnet. 
 
Enligt Swedish Standards Institute (2013) är medelavvikelsen Ahm i de 
uppmätta kontrollpunkterna avgörande för vilken noggrannhetsklassning 
modellen tillhör. Mårtensson & Reshetyuk (2014) rekommenderar istället 
att kvadratiska medelvärdet (RMS) används, ett mer tillförlitligt 
kvalitetsmått och därför är både medelavvikelsen och RMS-värdet 
framtaget.  
 
Avvikelserna av en undersökt punkt, Ah, fås genom att ta höjdvärdet för 
medelvärdet i kontrollplattan, Th, och från detta subtrahera höjdvärdet 
från uppmätt värde med totalstation för kontrollplattan, Kh enligt ekvation 
(1). 
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𝐴ℎ = 𝑇ℎ − 𝐾ℎ  (1) 
 
Medelavvikelsen, Ahm, hos n stycken inmätta punkter ges då av ekvation 2 
och visar storleken av eventuella systematiska fel hos de undersökta 
punkterna. 
 

𝐴ℎ𝑚 =
1

𝑛
∑ 𝐴ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1   (2) 

 
RMS, eller medelfelet (σ) visar spridningen hos de undersökta punkterna i 
förhållande till kontrollpunkterna i ekvation 3. 
 

𝑅𝑀𝑆 = 𝜎 = √
1

𝑛
∑ 𝐴ℎ𝑖

2𝑛
𝑖=1   (3) 

 
Standardavvikelsen beräknas för att ge information om hur stor 
spridningen bland avvikelserna i genomsnitt är i förhållande till 
kontrollprofilens medelavvikelse.  
 

𝑆𝑝 = √
1

𝑛−1
∑ (𝐴ℎ𝑖 − 𝐴ℎ𝑚)2
𝑛
𝑖=1  (4) 

 
För att undersöka modellens helhet för respektive mätmetod valdes två 
skilda områden ut inom området där laserskanningen hade fått bra 
täckning med punktmolnet, se figur 13. Det första kontrollområdet 
uppgick till 902,2 m2 och var ett plant område medan de andra två 
områdena var kuperade ytor med 461,2 m2 respektive 128,0 m2 med 
höjdvariationer på +/- 2 meter. Samtliga ytor bestod av packat 
bergmaterial i fraktionen (0-90.mm). För att göra en rättvis bedömning då 
antalet punkter per kvadratmeter varierade mellan de två teknikerna 
laserskanning och UAS-fotogrammetri glesades punktmolnet ut till 
avståndet 20 cm och dubbletter togs bort med en horisontell tolerans på 5 
cm.  
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Figur 13. Punktmolnet från laserskanningen med markerade kontrollytor . Blåmarkering plan yta, gul 

markering kuperat område 1 och grön markering kuperat område 2. 
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4 Resultat 
 

4.1 Enstaka punkter 
 
Eftersom en av de två planerade flygningarna inte var möjlig att 
genomföra redovisas enbart data från den genomförda flygningen över 
gruvplanen. Endast data från den andra av de två flygningarna över 
gruvplanen ligger till grund för modellen. Inom området utplacerades 12 
st. flygsignaler varav sex av dem användes till kontrollpunkter och är 
märkta med ”K” efter numret. Stödpunkterna är märka med ”S”. 
Koordinatsystemet SWEREF 99 20 15 användes och höjdsystemet 
RH2000. Samtliga flygsignaler inmättes med totalstation och redovisas 
nedan i tabell 2.  
 
Tabell 2. Inmätta flygsignaler 

Flygsignal X Y Z 

01 K 7512735,741 174421,281 400,60 

02 K 7512726,531 174413,237 398,90 

03 K 7512759,847 174413,699 401,16 

04 S 7512738,026 174379,110 401,15 

05 S 7512758,476 174372,868 401,61 

06 K 7512785,817 174376,907 400,87 

07 S 7512813,734 174429,631 401,86 

08 S 7512783,868 174429,692 401,24 

09 K 7512784,566 174466,753 400,89 

10 K 7512759,544 174465,432 399,89 

11 S 7512742,741 174444,162 399,99 

12 S 7512800,325 174377,459 403,79 

 
För att jämföra med olika mätmetoderna har ett medelvärde i höjd 
beräknats fram för både laserskanning och fotogrammetri genom att 
beräkna ett medelvärde av höjden för respektive kontrollplatta, vilket 
beskrivs i metodbeskrivningen.  
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Antal punkter varierade mellan de olika kontrollplattorna, variationen 
mellan antalet punkter genererade utifrån UAS hade små skillnader 
medan antalet punkter från laserskanningen varierade kraftigt, tabell 3. 
Denna variation uppkommer eftersom laserskanningen endast placerades 
på tre olika uppställningsplatser vilket medför varierat avstånd mellan 
uppställning och kontrollplatta.  
 

Tabell 3. Antal punkter inom kontrollplattan (Ø=500 mm) 

Kontrollpunkt UAS Laserskanning 

01 134 11 

02 134 23 

03 133 33 

06 146 100 

09 136 230 

10 126 5 

 
Differensen mellan de olika mätmetoderna är redovisade i tabell 4. De 
inmätta höjderna från totalstation har använts som referensvärde Th, för 
de två första kolumnerna. Jämförelse mellan UAS gentemot laserskanning 
är undersökt i den tredje kolumnen. 
 
AhUAS = Th - KhUAS 

 

AhSKAN = Th – KhSKAN 

 

AhSKAN-UAS = KhSKAN - KhUAS 

 
Tabell 4. Differens mellan de olika mätmetoderna UAS, laserskanning och totalstation. 

Kontrollpunkt AhUAS AhSKAN AhSKAN-UAS 

01 0,0060 -0,0080 0,0140 

02 0,0110 -0,0110 0,0220 

03 0,0010 -0,0140 0,0150 

06 -0,0010 -0,0010 0,0000 

09 -0,0160 -0,0080 -0,0080 

10 -0,0100 -0,0090 -0,0010 
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Resultatet för mätningarna är redovisade nedan i tabell 5 och är utförda 
genom ekvation 1-4.  
 
Tabell 5. Genererade kvalitetsvärden för kontrollpunkterna 

Jämförelse Max Min Medel RMSH Stdosäk 

AhUAS 0,011 -0,016 -0,001 0,009 0,010 

AhSKAN -0,001 -0,014 -0,008 0,009 0,004 

AhSKAN-UAS 0,022 -0,008 0,007 0,013 0,012 

4.2 Jämförelse terrängmodell 
 
De generade punktmolnet glesades ut till ett punktavstånd på 20 cm och 
dubbletter togs bort med en horisontell tolerans på 5 cm för att uppnå 
samma förutsättningar. dvs. samma punkttäthet enligt tabell 6. Överlag 
innehöll det UAS-fotogrammetriska punktmolnet fler punkter per 
kvadratmeter gentemot det laserskannade. 
 
Tabell 6. Egenskaper för respektive kontrollyta. 

Benämning Antal punkter UAS-punkter  Antal punkter  Skan-punkter  

 
UAS per m2 SKAN per m2 

Plan 23930 27 22372 25 

Kuperat 1 15891 34 15001 33 

Kuperat 2 4275 33 4386 34 

 
Utifrån det täta punktmolnet genererades mindre terrängmodeller för att 
jämföra metoderna UAS-fotogrammetri och laserskanning mot varandra, 
se tabell 7. 
 
Tabell 7. Beräknad avvikelse mellan metoden UAS-fotogrammetri och laserskanning för 
kontrollytorna. 

Kontrollyta Area Total volymavvik.  Avvikelse i höjd 

 
[m2] [m3] [m3/ m2} 

Plant 902,24 8,65 0,010 

Kuperat 1 461,21 6,40 0,014 

Kuperat 2 128,01 3,84 0,030 
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4.3 Tidsåtgång 
 
Uppmätt tidsåtgäng för framtagning av DTM-modell. Inmätning av 
flygsignaler uppmättes till 15 minuter per flygsignal. I tiden ingår 
utläggning, inmätning samt upphämtning av flygsignaler när flygningen är 
avslutat. Utöver det avläggs 20 min till förberedning inför planerad 
flygning och genomgång och uppstart av utrustning. Tidsåtgången 
inkluderar sex stycken flygsignaler vilket anses lämpligt för ett område 
upp till 10 ha utan allt för stora höjdavvikelser. Tiden för databearbetning 
är inte uppmätt eftersom det beror till stor del på datorns egenskaper och 
då främst grafikkortets storlek och typ. Endast den effektiva tiden för 
databearbetning är uppmätt.  
 
Tabell 8. Tidsåtgång 

Aktivitet Antal Enhetstid Tidsåtgång 

Utläggning, inmätning,  hämtning av flygsignal 6 15 90 min 

Uppmontering, genomgång av UAV 1 20 15 min 

Flygning 1 15 15 min 

Nedmontering av UAV 1 10 10 min 

Effektivtid databearbetning 1 90 90 min 

Identifiera stödpunkter (databearbetning) 5 10 50 min 

Export av punktmoln 1 20 20 min 

      290 min 
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4.4 Kostnader för UAS 
 
Sammanställning av kostnaderna för UAS återfinns i tabell 9. Kostnaderna 
för UAV kan variera kraftig mellan olika leverantörer, ett flertal finns på 
marknaden. UAV:n i denna rapport anses tillhöra konsumentklassen därav 
det låga priset. Försäkringen och kostnad för flygtillstånd gäller för alla 
typer av UAV. Samtliga kostnader för mjukvarorna är årsbasis. 
 
Tabell 9. Omkringkostnader för UAS per år, UAV:n är ej inräknad. 

Vara/Tjänst a-pris exkl. moms [SEK] 

Inköp UAV X8+ 11 995 SEK 11 995 SEK 

Kamera med tillbehör 3 000 SEK 3 000 SEK 

Försäkring Inter Hannover 1 495 SEK 1 495 SEK 

Tillståndsprövning flygtillstånd 3 800 SEK 3 800 SEK 

Årsavgift flygtillstånd 1 200 SEK 1 200 SEK 

PhotoScan Agisoft 3 499 USD 30 635 SEK 

    52 125 SEK 

Dollarkurs 16 feb-16 1 USD = 8,76 SEK 
  

 
Programvarorna är de dyraste kostnaderna och därför har SBG:s 
programvaror delats upp i en egen tabell, se tabell 10.  Nedanstående 
program har använt i denna rapport. 
 
Tabell 10. SBG Geo programvaror 

SBG Geo programvaror 
  Geo grund 9 800 SEK 9 800 SEK 

Geo punktmoln 14 800 SEK 14 800 SEK 

Geo terrängmodell 14 800 SEK 14 800 SEK 

Geo volymberäkning 19 800 SEK 19 800 SEK 

  
59 200 SEK 
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5 Diskussion 
Studien har härmed påvisat den användbarhet en UAS kan tillföra ute på 
anläggningsbranschen och samtidigt har högkvalitativa resultat erhållits 
genom de genererade modellerna. Det är häpnadsväckande att en 
utrustning med denna kapacitet kan införskaffas för en relativ låg 
investeringskostnad, cirka 15 000 kr och samtidigt leverera ett så pass 
noggrant resultat. Att generera DTM med en hög noggrannhet, där det 
kvadratiska medelvärdet uppgår till 9 mm för plana och hårdgjorda ytor 
är väldigt användbart, vilket arbetet påvisat. Utifrån resultatet framgår det 
även att UAS-fotogrammetri och laserskanning uppnår likvärdig 
mätsäkerhet i de rådande kriterierna i arbete, att ytan är plan och 
hårdgjord. Jämförelsen sinsemellan dessa metoder påvisade att båda 
metoderna redovisade ett RMS-värde på 9 mm med totalstation som 
referens. Skillnaden i utförandet är att den UAS-fotogrammetriska 
metoden var långt mycket mer effektiv, då laserskanning, speciellt med en 
totalstation är väldigt tidsödande att utföra och endast täcker mindre ytor. 
Däremot för lodräta ytor är laserskanning i dagsläget en vinnare. Det är 
viktigt att beakta att undersökningen omfattar undersökning av 
hårdgjorda ytor, betydlig större osäkerheter kommer att uppkomma vid 
andra typer av markslag exempelvis vegetation etc.  
 
Vid jämförelse över sammanhängande områden valdes tre ytor, en plan 
yta med arealen 902 m2 samt två kuperade på 461 m2 respektive 128 m2. 
Eftersom inget tydligt facit för markytan fanns användes den 
laserskannade ytan som referensyta och därmed fastslogs den som mest 
tillförlitlig. Jämförelse sinsemellan dessa ytor varierade, men samtliga tre 
undersökningsytor fastslog att större osäkerheter uppkommer i kuperade 
gentemot plana ytor, uppemot tre gånger så hög osäkerhet jämfört med 
plana ytor. Antagandet om tre gånger högre osäkerhet för kuperade 
gentemot plana ytor grundar sig på endast en undersökning och bör 
beaktas med försiktighet.   
 

5.1 Användningsområde 
Utöver att producera DTM med UAS och göra snabba volymberäkningar 
och följa produktionsflödet kan även ortofoto väldigt lätt skapas för att 
snabbt få en överblick av området. Vid ett tillfälle under arbetets gång 
genererades ett ortofoto över ett område, då området var nyavverkat 



En jämförelse av olika mätmetoders noggrannhet och tillämpningsområden 

40 

fanns inget uppdaterat ortofoto över området och det krävdes för att 
försöka planera logistiken inom arbetsområde. Den nerlagda tiden för ett 
ortofoto är minimal, databearbetningen på två timmar kan istället bytas ut 
om 15 minuters effektivt arbete och endast någon enstaka stödpunkt 
krävs för att referera fotot. UAS-fotogrammetri skulle även kunna 
användas för att generera relationshandlingar efter utfört arbete vid 
exempelvis ett VA-jobb. VA-brunnar skulle vara möjliga att mäta in genom 
väldigt högupplösta ortofoto i kombination med DTM-modellen för 
inmätning i x, y och z-led. 

5.2 Möjliga felkällor 
En betydande felkälla för undersökningen är antal värdesiffror för 
inmätning av stödpunkternas koordinater i höjd. Inmätningsinstrumentets 
inställning att endast två värdesiffror registrerades i höjdled 
uppmärksammades först efter att inmätning var genomförd och samtliga 
flygsignaler var insamlade. Eftersom modellen är uppbyggd utifrån dessa 
referenspunkter medför det att modellen från första början får en 
mätosäkerhet på 5 mm.  
 
En annan mindre möjlig felkälla är att den analyserade flygningen och 
laserskanningen inte kunde genomföras under samma dag. 
 
Ett orosmoment till en början var hur kamerans montering i lod- och 
sidled samt hur vibrationer från UAV:n skulle påverkar resultatet. Utifrån 
mätningarna finns inget som direkt kan härledas till att det skulle påverka 
mätosäkerheten men vidare undersökningar föreslås. 
 
Kamerans position utifrån lod- och sidled, roll- och tippvinklarna är inte 
beaktade i undersökningen, i alla fall inte för kännedom av författaren. 
Däremot vid import av foton syns dess riktning för varje foto i modellen 
men dess riktning redovisas inte datafilen. Väldigt anmärkningsvärt att så 
pass högt kvalitativt resultat erhållits utan beaktande av denna 
information. Roll- och tippvinklarna var inte möjliga att utläsa utifrån 
flygloggen, i alla fall inte för författarens kännedom. 
 
Vidare bör undersökas hur denna teknik fungerar i vårt kalla klimat. 
Eftersom både plastdetaljer och inte minst batterier är väldigt känsliga för 
kyla kan eventuella svårigheter uppkomma när denna teknik används 
vintertid. Fortsatta undersökningar bör göras för att undersöka om denna 
teknik är lämplig att använda i det kalla klimat som råder i norra Sverige.  
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En nackdel med denna metod är att den är väderkänslig. Flertalet 
flygningar har genomförts både inom ramen för detta arbete och utför 
arbetet. Vid flera tillfällen har vädret medfört att flygningar ställts in, den 
mest förekommande och vanligaste orsaken är regn och blåst. Ur 
säkerhetssynpunkt har författaren valt att inte flyga i kraftiga vindar, 
vindar över 10 m/s för att inte äventyra varken UAV:ns framtid eller 
personer och utrustning i dess närhet. Anledningen till att flygning inte 
kan ske vid nederbörd är att elektroniken är relativ oskyddad samtidigt 
som det producerade bildmaterialet påverkas negativt och suddiga 
bilderna uppkommer av luftfuktigheten vilket observerades vid den första 
flygningen i Mertainen.   
 
Utöver det är UAS-fotogrammetri väldigt känslig för variationer i solljus. 
Bästa resultatet upplevdes vid molniga dagar. Det sämsta ljuset var stark 
kvällssol, eftersom solen står så lågt medför den att stora skuggiga partier 
förekommer samtidigt som kameran har svårt att anpassa sig till de stora 
ljusvariationerna vilket medför att bilderna blir oklara. 
 

5.3 Tidsåtgång 
För ett område på 8 ha med fem stödpunkter och en kontrollpunkt bör det 
uppskattningsvis avsättas 5 timmar från start till färdig DTM (bortsett från 
den automatiserade databearbetningen). För en mättekniker tar det 80 
timmar att utföra samma arbete med GNSS-manburen rtk rover.  

5.4 Programvaror 
Mjukvaran PhotoScan från Agisoft är ett väldigt imponerande program och 
ständigt under utveckling då den digitala tekniken inom detta område är 
väldigt ny. Det är först de senaste åren denna teknik börjat användas i 
Sverige. Det finns ett flertal andra aktörer som tillhandahåller mjukvara 
för detta och valet av Agisoft baserades på flertalet goda 
rekommendationer av folk i branschen. Agisoft var väldigt måna om att 
marknadsföra sin programvara och delade ut en halvårslicens utan någon 
större diskussion när det efterfrågades för att genomföra detta 
examensarbete. Samtidigt erbjuder de 30 dagars testversion. Kontakt hade 
även med det schwetiska företaget PIX4D, till en början planerades även 
att använda den programvaran för att studera dess skillnader. 
Avgränsning gjordes utifrån tidsåtgång under arbetets gång att endast en 
programvara bör användas för framställning av den fotogrammetriska 
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modellen då det är väldigt tidskrävande att sätta sig in i en ny 
programvara.  
 
Programvaran är under utveckling vilket uppmärksammats av författaren. 
En stor nackdel med programvaran är de stora datorfiler som exporteras 
från programvaran. För att minimera datorfilernas storlek vid exportering 
borde fler valmöjligheter tilläggas i programmet. I dagsläget vid skapande 
av det täta punkmolnet finns funktionen ”Resize Region”, ett verktyg som 
går att använda för att markera undersökningsområdet. Nackdelen med 
detta verktyg är att det är utformat efter en kvadratisk box och går inte att 
rotera eller vrida i planet. Författaren efterfrågan ett mer flexibelt verktyg 
där det finns möjlighet att dela upp de olika områdena i modellen och 
utifrån dessa områden definiera vilken noggrannhet som krävs för 
respektive område, självklart ska områden väljas flexibelt med hjälp av en 
polygon. Vid exempelvis en detaljinmätning över en grusplan som 
genomfördes i examensarbete, där vill författaren dela upp områdena i de 
tre delarna plan, slänt/dike och omgivning. Utifrån respektive 
intresseområde fördelas sedan 100 % ut över de olika områdena. Vid en 
detaljinmätning är planen relativt ointressant då den har en plan struktur 
och därför bör 20 % av de totala punkterna placerad där. Däremot är 
slänten och diken väldigt intressant då de bryter av mot omgivningen, 
samtidigt som höjden för diket är relevant att veta för att följa 
vattentransporten. Därför föreslås att 75 % av punktmolnet beläggs inom 
detta område. Det yttre området utanför undersökningsområdet är av 
mindre betydelse och där anses endast enstaka punkter relevanta för att 
få en uppskattning om områdets topografi och 5 % av punktmolnet kan 
beläggas där.  
 
Efter det bör en valmöjlighet utformas där det är möjligt att välja den 
totala storleken för den exporterade modellen. Valmöjlighet att välja 
upplösning för exporterad modell är möjlig vid flera andra exporter av 
modellen men just specifikt för exportering av punktmoln fanns ingen 
möjlighet att påverka punktmolnets storlek. Det enda alternativet för att 
påverka punktmolnets storlek var i samband generering av självaste 
punktmolnet genom ”Dense cloud”. Att generera punktmolnet var en 
väldigt tidskrävande process och det var därför inte särskilt motiverande 
att göra om denna process igen med lägre grad noggrannhet då enbart 
processtiden var cirka 7 timmar för att producera punktmolnet med 
upplösning ”high”.   
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Andra föreslagna utvecklingsåtgärder för programvaran är 
autodetektering med hjälp av egna utformade flygsignaler. I dagsläget 
finns enbart ett mindre antal förinställda typer av stödpunkter att välja i 
programmet. De fungerar delvis men oftast detekterades 80 % av 
stödpunkterna och sen detekterades ytterligare två till tre gångers så 
många stödpunkter än vad det egentligen finns. De extra stödpunkterna är 
enkla att ta bort däremot de flygsignaler som inte detekterats kräver 
betydligt med tid. De måste detekteras manuellt och därefter måste 
korrigering av markör ske i varje bild. I den autodetekterade krävs endast 
mindre korrigering samtidigt som programvaran har valt att avmarkera 
de bilder där stödpunkten upplevs otydlig och svårt att finna mittpunkt. 
Ett tillägg bör göras för detektion av egna utformade stödpunkter.  
 
Även fast programvaran har utvecklingspotential måste beröm ges till 
tillverkaren av programvaran. Programvaran är väldigt användarvänlig 
och de flesta funktionerna och verktyg i programvaran är enkla att förstå. 
De erbjöd även en internetbaseradövning där en modell byggdes med 
hjälp av en instruktion. Det kan tilläggas att denna övning var ganska 
enkel med ändå väldigt övergripande. Svårare övningar med instruktioner 
efterfrågas därför. Supporten från deras sida fungerade bra, inom 24 
timmar besvarades frågorna.  
 
Geo 2015 från SBG är ett renodlat geodesiprogram och har använts för att 
hanterat punktmolnet från PhotoScan. Att arbeta med punktmoln är 
relativt nytt för denna programvara och först 2013 lanserade de 
tilläggspaketet för hantering av punktmoln. Konceptet var inte helt 
genomarbetat för hantering av punktmoln och absolut inte så stora 
punktmoln som exporterades från PhotoScan. Flertalet tillfällen stängdes 
programmet ner eftersom punktmolnet upplevdes för tungt att öppna. 
Under pågående hantering med punktmolnet gavs författaren möjlighet 
att uppgradera programvaran för hantering av punktmolnet innan den 
släppts. Detta underlättade att använda den valda undersökningsmetoden 
för att beräkna medelvärdet för ett antal punkter inom ett bestämt 
område. Supporten från SBG var väldigt bra, snabbt och enkelt att nå dem 
via telefon och ytterst sällan var det telefonkö. Supporten från SBG höll 
hög kvalité och personalen var väldigt kunniga inom området, ibland 
erbjöds även möjligheten att få datorn fjärrstyrd. Det skall tillägas att 
supporten var kostnadsfri.  
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5.5 Framtida användning hos entreprenören 
Det råder ingen tveksam hos författaren att UAS-fotogrammetri är 
framtiden. Författaren tror att det inom fem år finns en UAV på varje 
större byggarbetsplats där stora massor hanteras. Eftersom tekniken är ny 
tar den en tid att implementera i den rådande konservativa 
byggbranschen. Troligtvis kommer UAS att användas tidigare vid 
byggande av konstruktioner för exempelvis flervåningshus än att 
användas för anläggningsentreprenader. Det kan jämföras med att BIM är 
implementerat för husbyggnationer medan utvecklingen i 
anläggningsbranschen går långsammare. 
 
För att UAS ska användas hos den enskilda entreprenören krävs att ett 
teknikintresse finns hos ansvarig mät- eller platschef som ser fördelarna 
med denna teknik. För att kunna bedriva mätningar med denna utrustning 
och få flyt i mätningarna krävs att kontinuerlig flygning utövas, 
uppskattningsvis en halvtidstjänst. Eftersom det är en ny och outforskad 
teknik krävs ett visst egenintresse hos utövaren samt att grundläggande 
kunskaper inom mätteknik återfinns hos utövaren. Tillägg kan göras att 
efter avslutat examensarbete används UAV:n ute hos BDX Företagen, 
främst för att överblicka hur arbetet fortlöper genom att genera rykande 
färska ortofoto över arbetsområdet. 
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6 Slutsats 
 

 Vilka användningsområden finns för UAS-fotogrammetri hos 
entreprenören? 

 
Antalet användningsområden växer kontinuerligt allteftersom då 
tekniken succesivt utvecklas. Främsta användningsområden är 
generering av DTM för olika ändamål, eller framtagning av färska 
uppdaterade ortofoton. Väldigt användbart för att få en snabb och 
uppdaterad överblick av arbetsområdet för att planera fortsatt 
aktivitet i området, ett bra hjälpmedel vid exempelvis ett byggmöte.  
Användbart när större områden ska mätas in eller områden som är 
svåra eller farliga att beträda till fots. 
 

 Hur effektivt är UAS-fotogrammetri att använda gentemot manuell 
mätning?  

 
UAS-fotogrammetri är en väldigt effektiv metod att använda 
jämfört mot manuell mätning. Metodens effektivitet gentemot 
andra konventionella metoder är svår att förutsäga och är 
beroende av flera faktorer exempelvis typ av noggrannhetsklass, 
tillgänglighet, storlek och topografi.  En grov uppskattning är att 
tekniken är 4-8 gånger så effektiv som traditionell inmätning 
förutsatt att särskilda förutsättningar råder: 

o Området omges av hårdgjorda ytor. 
o Vindbyar får inte överstiga 10m/s 
o Ingen nederbörd under eller före flygningen. 
o Molnigt väder eller mitt på dagen då solen står högst på 

himlen.  
o Utanför kontrollerat luftrum (CTR), eller samarbetsvänligt 

flygledartorn.  
o Inga störningar i det omkringliggande magnetfältet 

(möjligtvis går denna att bortse från vid användning av en 
mer avancerad teknik)  

 
 Hur tillförlitlig är mätmetoden gentemot manuell mätning?  

 
Mätmetoden uppnår väldigt hög mätnoggrannhet med RMS-värde 
på 9 mm för plana ytor i höjdled, samma noggrannhet som 
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laserskanning uppmäter i samma försök. I kuperade ytor varierar 
medelavvikelsen i höjdled mellan 14 och 30 mm gentemot 
laserskanning, samtidigt som tillförlitligheten för laserskanningen 
är svår att säkerställa. UAS-fotogrammetri erhåller väldigt hög 
noggrannhet för den låga investeringen. 
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Sannolikhet och Konsekvens: 1 = Låg, 2 = Förhöjd, 3 = Hög  
Riskfaktor S*K: 1-3 = Låg risk kan accepteras, 4-6 = Förhöjd risk som kräver åtgärd, 7-9 = Hög risk som ska åtgärdas 

Christian Pakisjärvi CPI 
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