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Förord 
För att avsluta mina studier på mät- och kartteknikprogrammet vid Karlstads universitet skall ett 
examensarbete under fem veckor på 7,5 hp skrivas. Idén till arbetet kom ifrån Johan Lindqvist och 
Anders Wadell på Swescan AB i Karlstad. Johan och Anders har bidragit med flygningarna och sin 
stora kunskap inom ämnet, vilket har varit till stor hjälp under hela arbetet. 

Jag vill även tacka min handledare Jan Haas för bra input och stöd. 

Vill även rikta ett stort tack till min sambo och min familj för allt stöd under studietiden.  

Karlstad, juni 2017 

 

Christian Molinder 
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport var att utvärdera hur det på ett enkelt sätt och med hög tillförlitlighet 
går att kontrollera flygmätningar med UAV. Frågeställningarna som undersöktes var: Hur många 
kontrollpunkter krävs det för att kunna uppvisa en viss kvalité vid mätning i flygbilder tagna med 
UAV? Hur förändras kvalitén beroende på antalet kontrollpunkter? Hur ska en marksignal se ut för 
bästa synlighet i en bild?  

I den första delen av studien diskuterades olika varianter på hur en kontrollpunkt kan se ut. Sex 
stycken olika varianter tillverkades och testades på gamla flygfältet i Karlstad. Dessa granskades 
sedan okulärt, de två bästa valdes ut som sedan undersöktes i Global Mapper och beräknades i Excel. 
Den bästa kontrollpunkten erhölls och ytterligare signaler av den utformningen tillverkades, totalt 
21 stycken. Den valda utformningen provades och flögs över en bergtäkt i Sandseryd utanför 
Jönköping. Data från flygningen beräknades och ett resultat erhölls. 

Resultatet visade på att man med ett par väl definierade kontrollpunkter, kan uppnå ett värde på 
under 25 mm radiellt i plan, ett medelfel under 10 mm i plan och drygt 15 mm i höjd. Det räcker 
således med ett par punkter men ett par extra rekommenderas, två punkter kan lika väl användas 
som tjugo punkter. En marksignal ska för bästa synlighet ha ett schackrutigt mönster i svart och vitt.  
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Abstract  
The purpose of this study was to find out how to evaluate in an easy way and with high reliability 
and control aerial measurements with UAV. The issues that this study investigated was: How many 
control points are needed to obtain a certain quality with measurements from UAV? How does the 
quality change with respect to the number of control points? How should a control point look like 
for the best visibility in a picture? 

In the first part of the study, different variants on how a control point can look like was discussed. 
Six different types were tested at the old airfield in Karlstad. They were audited ocularly, the two 
best were chosen and audited in Global Mapper and calculated in Excel. The best control point was 
identified and totally 21 points of that type were manufactured. The chosen type was tested and 
flown over a quarry in Sandseryd outside of Jönköping. The data from that flight were calculated 
and a result was obtained. 

The result showed that with a couple of well measured control points, one can achieve a deviation 
of under 25 mm radial in plane, a standard error under 10 mm in plane and a bit over 15 mm in 
height. It is thus enough with just two control points but a couple of extra points are recommended, 
two points can be used as well as twenty points. A control point for best visibility, should have the 
design of a checkered pattern in black and white. 
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Ordlista 

DSM – Digital Surface Model 

GSD – Ground Sample Distance 

NRTK – Nätverks-RTK  

RMS – Root Mean Square 

RTK – Real Time Kinematic 

UAS – Unmanned Aerial System 

UAV – Unmanned Aerial Vehicle  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Denna studie gjordes för att utvärdera hur man på ett enkelt och effektivt sätt kan ta reda på hur 
flygmätningar kan kontrolleras, med utrustning som normalt används vid flygmätningar, vilket ofta 
är drönare och GNSS. Detta efter en idé från Anders och Johan på Swescan AB. 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) definieras enligt Eisenbeiß (2009) som fordon vilka är radiostyrda, 
semi-autonoma, autonoma eller en kombination av alla. Den stora skillnaden mellan en UAV och ett 
vanligt flygplan är att en UAV inte har en pilot fysiskt i maskinen. Detta betyder inte att en UAV 
flyger själv utan som oftast har den en pilot stationerad på marken. Det finns flertalet andra termer 
och förkortningar som beskriver denna typ av fordon bland annat UAS. Vilket syftar på hela 
systemet, planet och stationen. Stationen är placerad på marken.  

Användningsområdet för en UAV är stort, men i denna rapport syftar den på fotografering med 
drönare. Det finns ett antal för- och nackdelar med användning av drönare istället för ett 
konventionellt flygplan för flygfotografering. 

Fördelar med UAV:  Lägre kostnader, behöver mindre yta för att lyfta och landa jämfört med ett 
vanligt flygplan. UAV kan användas i riskområden där det skulle vara för farligt för människor i 
flygplan att vistas, tex vid en naturkatastrof eller annan katastrofsituation. En UAV kan täcka och 
mäta in stora ytor under kort tid, som med traditionell markbunden mätning skulle ta mycket längre 
tid att genomföra. 

Nackdelar med UAV: En UAV som ska fotografera ett område behöver ta fler bilder över området i 
fråga än ett flygplan som tar motsvarande fotografier. Detta beror främst på flyghöjd och format på 
kameran. Ett vanligt flygplan kan bära och flyga med större kameror än vad en UAV kan, vilket kan 
medföra att den har lägre kvalité på sina bilder. Räckvidd och flygtid är några andra exempel på 
nackdelar med en UAV kontra ett vanligt flygplan. Noggrannheten i mätningar med av denna typ är 
inte lika hög som med traditionell markbunden mätning. 

Niethammer m.fl. (2012) beskriver att traditionella flyg- och satellitbaserade fjärranalysmetoder är 
mer lämpade för ytor som är flera kvadratkilometer stora medans en UAV lämpar sig bättre för 
mindre ytor då i många avseenden är mer flexibel. 

Hugenholtz m.fl. (2016) förklarar i sin rapport, för att kunna uppnå den högsta möjliga kvalitén i 
mätning med drönare skall mätning med referenspunkter på marken göras, som mäts in med 
GNSS/RTK station med rover, det finns möjligheter att uppnå likvärdig noggrannhet i plan med en 
drönare med inbyggd RTK, men noggrannheten vertikalt blir då inte lika bra. 

Angående tidigare studier nämner Stensson (2016) i sitt arbete ett antal förslag på olika alternativ 
av utformning av utseende på ett markstöd. Lägesnoggrannheten som kan förväntas i den studien 
är runt 0.7 meter när markstöd används och mer än 2 meter utan markstöd. 

Barry och Coakley (2013) har i sin artikel jämfört koordinater från RTK-GPS och en RPAS UAV, med 
den största skillnaden i plan på 4,7 cm och 0,7 cm i höjd. I sin rapport nämns deras förlag på 
utformning och utseende av en kontrollpunkt, som är utformad som en vit skiva med en svart cirkel 
innehållande en vit mittpunkt. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examenarbete är att utvärdera hur det på ett enkelt sätt med hög tillförlitlighet och 
tillgänglig utrustning går att kontrollera utförda flygmätningar. 

Frågeställningar som kommer att besvaras:  

 Hur många kontrollpunkter krävs det för att kunna uppvisa en viss kvalité vid mätning i 
flygbilder tagna med UAV? 

 Hur förändras kvalitén beroende på antalet kontrollpunkter?  
 Hur ska en marksignal se ut för bästa synlighet i en bild?  
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2 Teori 
2.1 Georeferering 
När en flygbild vid tillfället för exponering (när fotografiet tas) har en känd position och riktning 
är bilden georefererad, den är alltså orienterad. För att det ska vara möjligt att utföra mätningar i 
ett geodetiskt referenssystem i bilderna krävs det att bilden är georefererad.  

Det finns två olika metoder för att orientera flygbilder. Den ena är en så kallad blockutjämning, 
vilket innebär mätningar på flygbilderna i efterhand. Metoden kräver att bilderna tas med överlapp. 
Under blockutjämningen binds alla bilder samman till gemensamma block, vilket görs genom att ett 
antal punkter mäts in s.k. konnektionspunkter, som är punkter i ytan som fotograferats och finns 
representerade i fler än en bild. För att bilden ska kunna refereras i ett geodetiskt system, behövs 
ett antal kända punkter med kända koordinater i det givna systemet, dessa benämns som markstöd. 
De kan ha kända koordinater i plan eller höjd, en punkt kan även ha kända koordinater i både plan 
och höjd.  

Den andra metoden är en metod som baseras på mätningar med GNSS och tröghetssystem under 
själva mätningen. 

Rent praktiskt i dagens läge används en kombination av de båda ovan nämnda system, vilket gör att 
det inte krävs lika många markstöd som vid en ren blockutjämning (Harrie 2013).  

2.2 Flygfotografering  
Ett flygfotografi är som namnet beskriver ett foto taget från ovan, oftast med ett flygplan. Ett flygfoto 
kan tas ur ett par olika perspektiv, antingen vertikalt rakt ovanför objektet eller ur ett 
snedperspektiv. De båda har sina för och nackdelar, ur den vertikala bilden är det lättare att urskilja 
geometriska detaljer som exempelvis lämpar sig för mätning i bilden, medans en bild ur ett 
snedperspektiv visar en större yta och visar således mycket mer av marken (Campell & Wynne 
2011). 

2.3 Ortofoto 
Lantmäteriet m.fl. (2013) beskriver ett ortofoto som en bild tagen från ett flygplan eller liknande. I 
bilden har lutningen över markytans radiella höjddeplacering tagits bort. Bilden är efter det en 
ungefärlig ortogonalprojektion av ytan. Vilket betyder att den är vinkelrät och fungerar bra till 
kartor. Förenklat kan ett ortofoto beskrivas som att den avbildar objekt rakt ovanifrån.  
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För att skapa ett ortofoto utgår man från en flygbild och en digital höjdmodell. Fotot skapas i en 
digital arbetsstation, det digitala fotot får nästintill samma uppbyggnad som flygbilden. Bortsett 
från att skillnaden är att ortofotots element ligger rätt kartmässigt och därmed lämpar sig bättre för 
mätning, delarna i bilden får nya lägen. Se figur 1 för principen för ortofoto. 

2.4 Marksignal 
En marksignal är en punkt som används för att referera en flygbild till ett geodetiskt referenssystem, 
(även kallad markstöd) den skall enligt Lantmäteriet (2015a) ha en sida på minst 10cm enligt HMK 
standardnivå 3 för projektinriktad mätning och kartläggning, där den geometriska upplösningen 
(GSD) max får vara 0.05m. Storleken räknas ut med följande formel (2xGSD) x (2xGSD), (2x0.05) x 
(2x0.05) = 0.01 x 0.01 meter. Centrum på signalen skall vara lätt att identifiera oavsett hur signalen 
ser ut, färgen på signalen skall säkerställa god kontrast. I denna rapport benämns en marksignal 
med kontrollpunkt. 

Vid mätning av kontrollpunkter bör man ha i åtanke att de speglar ett oberoende ”facit” och ska 
placeras därefter, de får heller inte fungera som stödpunkter till inmätningen (Lantmäteriet 2014). 

  

Figur 1 Princip för ortofoto Källa: Lantmäteriet m.fl. (2013) 
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3 Metod 
3.1 Planering 
Ett par möten genomfördes för att planera projektet. Var av det sista den 8 maj, då diskuterades var 
och när flygningarna samt projektet skulle utföras. Mötena hölls mellan författaren, Johan Lindqvist 
och Anders Wadell från Swescan AB. 

3.2 Koordinatsystem 
SWEREF 99 13 30 och SWEREF 99TM för plan, RH2000 för höjd samt SWEN08_RH2000 som 
geoidmodell är de systemen som användes i detta arbete.  

3.3 Material 
Programvaror: 

 Global Mapper 18.1, är ett GIS verktyg lika ArcMap. 
 Agisoft Photoscan, ett bildbehandlingsprogram där 3D bilder kan skapas genom 

fotogrammetrisk bearbetning av överlappande fotografier, den kan även skapa ortofoton 
från en serie av överlappande bilder. 

 Microsoft Office 2016 

Instrument: 

 GNSS mottagare, Satlab 300 med tillhörande rover. 
 UAV Smartplanes Smartone 1-C med basstation och kamera från Ricoh, se tabell 1 och 2 för 

specifikation. Figur 2 visar en bild på den aktuella UAV:en, av typen fixed wing. 
 Fältdator, Panasonic Toughbook. 

 

Tabell 1 UAV specifikation, Ursus (2017)      Tabell 2 Kameraspecifikation, Ricoh (2013) 

                   

 

Figur 2 Smartplanes 1-C.   

UAV: Smartplanes 1-C 

Vikt: ca 1,2 kg med kamera 

Flygtid: 30–45 min beroende på utförande 

UAV-klass: 1A 

Vingspann: 1,2 meter 

Hastighet: 16 m/s 

Kamera:  Ricoh GR 

Storlek: 6,1 x 11,7 x 3,47 cm (h x b x d) 

Vikt: 245 gram 

Pixlar: 16,9 megapixlar 

Upplösning: 4928 x 3264 

Brännvidd: 18,3 mm 
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3.4 Utformning av kontrollpunkter (Gamla flygfältet Karlstad) 
Signalernas grafiska utformning togs fram i samråd med Anders och Johan på Swescan AB. Totalt 
togs sex stycken olika varianter fram, se figur 3 för en grafisk bild över signalerna. Tre marksignaler 
av varje tillverkades av 3 mm byggboard som sedan målades i svart och vit, totalt 18 stycken, 
signalernas mått var ca 40 x 40 cm.  

 

Figur 3 Förslag marksignaler 

Marksignalerna flögs och fotograferades den 12 maj på det gamla flygfältet i Karlstad med en UAV 
från Smartplanes modell 1-C med kamera från Ricoh. Alla marksignaler mättes in med GNSS i 
SWEREF 99 13 30 och RH2000 inklusive fem markstöd som interpolerade området och som 
användes vid referering. Vid alla inmätningar gjordes 30 mätningar per punkt som medeltalbildades 
direkt i mottagaren, enligt rekommendationer från Lantmäteriet (2014). 

Innan flygningen kunde påbörjas programmerades rutten i en fältdator och överfördes till planet. 
Flygningarna gjordes på fyra olika höjder för att få varierat perspektiv på bilderna, 100 m, 150 m, 
180 m och 230 m. Alla flygningarna gjordes med ett 80% överlapp mellan flygstråken. Se bilaga 1, 
för en bild över marksignalernas placering.  

När flygningen var klar granskades bilderna okulärt där alla marksignaler utom 1 och 5 kasserades 
då de inte syntes tillräckligt bra och skulle inte fungera i analysen som efterföljde i Global Mapper, 
se tabell 3 för den fullständiga okulära analysen. 

Tabell 3 Okulär analys av marksignaltest. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
       

       
  1 2 3 4 5 6 

100 m  X X X X X X 
150 m X X X X X X 
180 m X  X  X X 
230 m X    X  

Signal syns bra okulärt: X    
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När den okulära analysen var gjord bearbetades bilderna i Agisoft Photoscan. När processen i 
Photoscan var klar importerades ortofotot och DSM-filerna (DSM är en digital ytmodell) i Global 
Mapper. Där markerades de 6st punkterna (3 av varje variant) som återstod och koordinater för 
dessa erhölls och exporterades. Detta upprepades fyra gånger, en för varje flyghöjd. 

När processen i Global Mapper var klar, kunde den bästa marksignalen beräknas fram i Excel. Med 
hjälp av skillnad i Northing, Easting, höjd och radiell avvikelse. Se bilaga 2 för fullständiga 
beräkningar. Processen beskrivs i avsnitt 3.6. 

3.5 Kontroll av kvalitet (Sandseryd) 
När den bästa marksignalen var utsedd, tillverkades ytterligare 18 signaler av den typen. Totalt 21 
stycken kom att användas i testet vid Sandseryd. En kontrollpunkt är en punkt som används för 
kontroll, i detta fall av flygmätningar. En marksignal används som kontrollpunkt i detta projekt. 

Lantmäteriet (2015a) beskriver att placeringen av markstöden skall göras jämnt över hela området 
men bör särskilt finnas i hörnen och i mitten av området. Produktens lägesosäkerhet kontrolleras 
genom mätning i bilderna av marksignaler (kontrollpunkter) med kända positioner. RMS-värdena 
för plan respektive höjd räknas fram och kontrolleras. 

Kontrollen av kvaliteten gjordes med de tillverkade marksignalerna i en grustäkt i Sandseryd 
utanför Jönköping i närheten av flygplatsen, den 22 maj 2017. 8 stycken markstöd placerades ut 
spritt jämnt över hela täkten och mättes in med GNSS för att kunna georeferera bilderna. För att en 
kontroll av noggrannheten i mätningarna skulle kunna göras placerades de egentillverkade 
marksignalerna ut i täkten och namngavs i nummerordning efter hur de placerades.  

Marksignalerna placerades i närheten av markstöden som användes för referering eller vid andra 
valda platser på täkten i form av platser där de syns bra från ovan och där de inte var i vägen för 
tung och farlig trafik i form av lastbilar, grävmaskiner, hjullastare och krossverk. Några punkter 
placerades i närheten av där bilen var placerad, eftersom det är den platsen där planet lyfter, landar 
och styrs ifrån. Detta blev bäst ur praktisk synvinkel och ur hur det går till aktivt ute i fält.   

Markstöden mättes in med GNSS med 30 mätningar på varje punkt där ett medeltal bildades.  
Arbetet mättes i SWEREF 99 TM i plan och RH2000 i höjd. 

Flygningarna programmerades med fältdatorn och fördes över till planet. Två separata flygningar 
gjordes på 180 meters höjd med 80% överlapp mellan flygstråken. Flygningen fick delas upp för att 
den närliggande flygplatsen behövde använda luftrummet.  

När flygningarna var klara bearbetades datat i Agisoft Photoscan, Global Mapper och i Microsoft 
Excel. Punkt nr 17 uteslöts ur beräkningarna då den blev överkörd av en lastbil och den mätningen 
blev således fel.  

Radiell avvikelse i plan, höjd och RMS beräknades och flera olika medelvärden med olika antal 
kontrollpunkter beräknades. Valet av vilka punkter som användes gjordes genom att försöka få en 
bra spridning av punkter över hela området, och beräkningarna med två punkter gjordes med 
punkter i närheten av bilen av praktiska skäl som nämndes ovan. Processen beskrivs i avsnitt 3.6.  
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Fem olika konfigurationer kom att beräknas: 

 P18, P19   
 P4, P7   
 P1, P5, P9, P10, P14  
 P1-P10 
  Alla 20 punkter 

Se bilaga 3, för ett ortofoto över området och de placerade marksignalerna, samt bilaga 4 för 
beräkningarna.  

3.6 Beräkning  
Kommande avsnitt beskriver den process som användes för beräkning och bearbetning av datat 
under projektet. Bearbetningen startade med Agisoft Photoscan och avslutades i Microsoft Excel, 
bearbetningsprocesserna är lika i de båda delarna av projektet, 3.4 och 3.5, förutom att i den andra 
delen (kontroll av kvalitet) beräknades RMS-värden fram. 

3.6.1 Agisoft Photoscan 
I figur 4 nedan följer ett flödesschema över processen i Photoscan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Flödesschema över arbetsprocessen i Photoscan processen. 

3.6.2 Global Mapper 
Ortofoto och DSM importerades i Global Mapper, där marksignalernas mitt markerades manuellt 
och ett lager för dessa skapades. Sedan erhölls koordinater för dessa som exporterades.  

Punkterna som beräknades i del 3.4 gavs namn enligt figur 5.  

Bilder 
importeras

Bilder 
justeras(Alig

n Photos)

Markstöd 
prickas in

Punktmoln 
skapas

DSM, textur 
och ortofoto 

skapas

Export av DEM, 
ortofoto, modell 

och rapport
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Figur 5 Marksignaler 1 och 5.  

3.6.3 Microsoft Office 
En jämförelse av koordinater inmätta med GNSS och koordinater som togs fram i Global Mapper 
gjordes. Koordinaterna jämfördes i Microsoft Excel där skillnaderna i Northing, Easting, höjd och 
radiell avvikelse jämfördes. 

I den senare delen, del 3.5 kontroll av kvalitet (Sandseryd) beräknades även RMS-värden.  

Radiell avvikelse:  = √ ∆ , där N är skillnaden i Northing och E skillnaden i Easting. 

RMS = 
∑

, där a är summan av avvikelserna (Northing + Easting i plan) och n är antalet 

mätningar. 

RMS kontrolleras med, RMS ≤ σ * (0,96+n^-0.4), där σ är beställarens standardosäkerhet och n är 
antalet punkter. Gränsvärdena kan ses i bilaga 5 från Lantmäteriet (2015b) 

Medelfel i enskild mätning (standardosäkerhet) = , där N är antalet mätningar och ∑  

är kvadratsumman av avvikelserna i plan eller höjd. 
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4 Resultat 
4.1 Utformning av kontrollpunkter 
Marksignal P1 var den signal som var bäst lämpad som kontrollpunkt. Det radiella medelfelet i plan 
för marksignal P1: 0,0127 m och för marksignal P5: 0,0147 m, i höjd var resultatet 0,0120 m för P1 
och 0,0106 m för P5, se bilaga 2 för beräkningar. Trots ett lägre värde i höjd för P5 valdes P1. Då 
den hade lägre värden i höjd på alla flyghöjder utom 230 meter, då de flesta flygningar görs på 180 
meter eller lägre valdes P1.  

4.2 Kontroll av kvalitet 
Beräkningarna av hur bra marksignalerna var erhölls till lite drygt 23,6 mm radiellt i plan för 
konfigurationen med två punkter och 23,1 mm för alla punkter. Medelfel i plan ligger under 10 mm 
på alla konfigurationer av punkter utom för P4, P7 som visade på 18,5 mm.  

Medelfel i höjd visar alla beräkningar på under 10 mm förutom för konfigurationen P1 - P10 = 11,4 
mm och 15,2 mm för alla punkter gemensamt.  

Gränsvärdena för RMS i plan och höjd beräknades med en standardosäkerhet på 50 mm i plan och 
80 mm i höjd, vilket innebar att alla RMS värden var under de satta gränsvärdena. 

Se bilaga 4 för beräkningar. 

Nedan visas tabell 4, som visar hur kvalitén förändras beroende på antalet punkter som använts.  

 

Tabell 4 Avvikelser och medelfel för olika antal punkter. 

 
 

  

p18, p19 p4, p7 p1, p5, p9, p10, p14 p1-p10 Alla

Medelv radiell avv plan 19,904 23,606 21,780 24,677 23,048

Medelfel i plan 6,075 18,486 9,406 9,459 8,324

Medelfel i höjd 4,243 1,414 5,319 11,401 15,217
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5 Diskussion 
Tillverkning av marksignalerna gjordes på 3 mm skivor och målningen samt maskeringen gjordes 
av författaren, det var inte helt enkelt att maskera tillfredställande samt få linjerna raka, mitten på 
marksignalerna kan då ha varit förskjutna en bit, vilket kan ha påverkat mätningarna.   

Första flygningen (testet av de egentillverkade marksignalerna), gjordes på ett öppet flygfält under 
en dag med mycket blåst och sol, detta kan ha haft en inverkan på resultatet i form av att 
marksignalerna kan ha flyttats av vinden. Mätningen med GNSS försvårades av den hårda vinden, 
likaså blir planet påverkat av den.  

När en bergtäkt (som informationen från detta arbete främst kommer att användas till) flygmäts 
behöver det finnas marksignaler utanför området för att interpolera och få bra mätningar. Detta är 
oftast inte möjligt på en bergtäkt, på grund av att det inte är möjligt att ta sig runt då skog eller höga 
bergskanter är i vägen. Vilket kan göra det farligt att försöka nå dessa platser för att placera 
marksignaler där. Denna faktor kan ha påverkat mätningarnas värden. 

När beräkningen i del 3.6 gjordes med hur bra mätvärden det blev med användande av två 
kontrollpunkter utgick beräkningen från punkter i närheten av bilen, den plats där planet startade 
och landade. Då det är enklast och praktiskt bäst för piloten att ha alla verktyg och material i och i 
närheten av bilen, och om detta skulle utföras i skarpt läge i fält är tid en viktig faktor. Kan då 
kontrollerna göras i närhet av bilen går det fortare än att behöva åka över fler hundra hektar 
bergtäkt med stora och farliga maskiner i rörelse.  

Resultaten på flera av beräkningarna visade på att värdena i höjd blev bättre än i plan, när det i regel 
är tvärtom. Detta beror förmodligen på att plankoordinaterna är större påverkade utav 
markeringen av mittpunkterna i Global Mapper och Photoscan. Höjdvärdena blir inte lika 
påverkade, då höjden inte markeras ut på samma vis, marksignalerna läggs som oftast ut på en plan 
yta, där höjden är lättare att matcha än värden i plan. 

Den radiella avvikelsen i plan för konfigurationen P4, P7 visade på ett högt värde. Detta tyder på att 
ett större fel har skett i östlig riktning för P7, eventuellt kan inmätningen påverkat kontrollpunkten 
eller att den har flyttats av vind eller vibrationer från tunga maskiner.  

Endast en flygning vid ett tillfälle gjordes under testet av kontrollpunkterna, det hade varit bättre 
om fler flygningar på andra platser hade gjorts för att eventuellt upptäcka vissa ytterligare felkällor, 
men tidsbrist under arbetet omöjliggjorde detta.  

Rapporten visar även att det behövs minst 2 punkter för att erhålla värden lite över 20 mm radiellt 
i plan och värden under 15 mm för medelvärden i plan och höjd, jag skulle dock rekommendera att 
man använder sig av en eller två extra punkter, dvs, 3–4 kontrollpunkter totalt. På så vis erhåller 
man övertalighet ifall det händer något oförutsett med någon av punkterna, exempelvis om ett grovt 
fel erhålls. 

Skillnaden mellan de inmätta koordinater med GNSS och de tagna ur bilderna kommer alltid vara 
påverkade av den mänskliga faktorn, då fysiska klick och personliga bedömningar om vart mitten 
på punkterna befinner sig måste göras, både på datorn och ute i fält med placering av GNSS-stången 
på punkternas mitt och att hålla stången i lod. Detta kan man i nuläget med den teknik som existerar 
inte undvika. I och med detta arbete görs försök att minska denna faktor som påverkar resultaten. 
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Om kraven på tydligt identifierbara objekt har satts enligt HMK:s standardnivå 3, vilket innebär 50 
mm i plan och 80 mm i höjd får inte standardosäkerheten normalt överstiga 1/3 av målsäkerheten 
i slutprodukten. Med det i åtanke får inte inmätningen av stödpunkter och kontrollpunkters 
standardosäkerhet överstiga 50/3 = 17 mm i plan och 80/3 = 27 mm i höjd Lantmäteriet (2015a). 

Om NRTK mot SWEPOS inklusive geoidmodell används för mätning ligger den tekniken precis på 
gränsen för standardosäkerheterna, 10 – 15 mm i plan och 25 – 30 mm i höjd. Tekniken ligger precis 
på gränsen för att uppfylla kraven, men används tekniken i områden där SWEPOS har förtätats eller 
där projektanpassad NRTK finns klarar tekniken kraven. Lantmäteriet (2014). Det innebär att NRTK 
är på gränsen att kunna användas i de områden där SWEPOS nät inte har förtätats, detta kan vara 
värt att ha i åtanke vid sådana platser, inmätningen kanske får lösas på andra sätt i dessa fall, 
exempelvis med totalstation. Hela detta arbete tar endast skillnaderna mellan inmätta koordinater 
med GNSS och koordinater från flygbilderna i beaktning, andra osäkerheter som exempelvis NRTK:s 
osäkerhet tas inte upp i rapporten eller med i beräkningarna.  

Denna studies relation till andra är väldigt begränsad i avseende på kontrollpunkter och deras 
utformning gällande UAV flygningar.  Som nämndes i bakgrundsdelen nämner Stensson (2016) ett 
antal förslag på utseenden på kontrollpunkter, Barry och Coackley (2013) visar även dom ett förslag 
på utseende, dock är webben full av förslag från diverse forum och liknande. 

En helt annan typ av kontrollpunkt vore kanske ett alternativ, något helt annat än den traditionella 
signalen som målas eller placeras på marken. Eventuellt kan ny teknik som kommer nyttjas. UAV:en 
som används kanske ska utrustas med en multispektral sensor, då finns möjligheterna att utnyttja 
nära infrarött ljus och på så vis en värmekälla. Punken som skall mätas in kan då utstråla en form 
av värme som är lätt för den valda sensorn att uppfatta.  

Att anlägga en fast och väl inmätt kontrollpunkt i närheten av företagets kontor är något som 
rekommenderas, då man med denna punkt regelbundet kan kontrollera NRTK mätningars 
repeterbarhet, det vill säga variationer i mätresultaten Lantmäteriet (2014). 
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6 Slutsats 
Syftet med detta arbete var som beskrevs inledningsvis ”att utvärdera hur det på ett enkelt sätt med 
hög tillförlitlighet och tillgänglig utrustning går att kontrollera utförda flygmätningar”. 

Resultatet visade på att det är möjligt att kontrollera flygmätningar med ett par väl definierade 
kontrollpunkter lika väl som tjugo kontrollpunkter, ett värde på under 25 mm radiellt i plan, ett 
medelfel under 10 mm i plan och drygt 15 mm i höjd kan uppnås.  

Kvalitén ändras inte avsevärt med tanke på antalet punkter som används, det bästa utseendet för 
en kontrollpunkt är ett schackrutigt mönster i svart och vit. 

För eventuella framtida studier inom samma område rekommenderas att prova tjockare vita linjer 
på den svarta marksignalen med ett vitt kryss. Under detta projekt fanns det inte tillräckligt med tid 
för att prova fler varianter av marksignaler. Även placeringen av marksignalerna skulle kunna 
undersökas, hur resultatet påverkas i form av placering på olika platser under en inmätning.  

I framtiden skulle jag även rekommendera att punkterna vägs ned eller fästs i marken, med en vikt 
eller liknande, för att minska scenarion där punkterna flyttas av vind eller under inmätning med 
GNSS. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Ortofoto 
Ortofoto som visar marksignalernas placering på testet vid gamla flygfältet i Karlstad. De vita 
kryssen är punkter som användes för att georeferera bilden. 
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Bilaga 2. Beräkning utformning av kontrollpunkter (Gamla flygfältet Karlstad) 
Beräkningar för test av grafisk utformning av marksignal utförd i Microsoft Excel, alla värden är i 
meter. 

 
 

 
 

 
 
 

Koordinater från GNSS-mätning, SWEREF 991330 RH2000
Beskrivning

N E Höjd
1a Schackrutor 6583352,418 148018,056 46,3829

1b Scackrutor 6583353,316 148037,336 46,5211
1c Schackrutor 6583354,859 148052,307 46,313

5a Vitt kryss 6583399,017 148013,43 46,4407
5b Vitt kryss 6583401,143 148033,720 46,6136
5c Vitt kryss 6583401,643 148049,714 46,3687

Beskrivning 100 meter flyghöjd
N E Höjd delta N delta E delta H Radiell avvikelse i plan 

1a Schackrutor 6583352,422 148018,053 46,393 0,0039 -0,0032 0,0101 0,0050
1b Scackrutor 6583353,326 148037,335 46,527 0,0100 -0,0012 0,0059 0,0101
1c Schackrutor 6583354,872 148052,309 46,310 0,0134 0,0024 -0,0030 0,0136
5a Vitt kryss 6583399,019 148013,417 46,442 0,0018 -0,0110 0,0013 0,0111
5b Vitt kryss 6583401,150 148033,709 46,622 0,0069 -0,0109 0,0084 0,0129
5c Vitt kryss 6583401,656 148049,699 46,374 0,0130 -0,0154 0,0053 0,0202

N E Höjd Radiellt plan
Signal 1, medelvärde: 0,0091 0,0007 0,0043 0,0096
Signal 5, medelvärde: 0,0072 0,0124 0,0050 0,0147

Koordinater från Global Mapper, SWEREF991330 RH2000 på respektive flyghöjd från DSM

Diff från GNSS-koordinater och Global Mapper koordinater:

Beskrivning 150 meter flyghöjd
N E Höjd delta N delta E delta H Radiell avvikelse i plan 

1a Schackrutor 6583352,419 148018,056 46,391 0,0009 -0,0002 0,0081 0,0009
1b Scackrutor 6583353,333 148037,342 46,530 0,0170 0,0058 0,0089 0,0180
1c Schackrutor 6583354,871 148052,313 46,315 0,0124 0,0064 0,0020 0,0140
5a Vitt kryss 6583399,021 148013,423 46,425 0,0038 -0,0050 -0,0157 0,0063
5b Vitt kryss 6583401,144 148033,720 46,602 0,0009 0,0001 -0,0116 0,0009
5c Vitt kryss 6583401,646 148049,699 46,354 0,0030 -0,0154 -0,0147 0,0157

N E Höjd Radiellt i plan
Signal 1, medelvärde: 0,0101 0,0040 0,0063 0,0109
Signal 5, medelvärde: 0,0026 0,0068 0,0140 0,0076

Koordinater från Global Mapper, SWEREF991330 RH2000 på respektive flyghöjd från DSM

Diff från GNSS-koordinater och Global Mapper koordinater:
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Beskrivning 180 meter flyghöjd
N E Hjd delta N delta E delta H Radiell avvikelse i plan 

1a Schackrutor 6583352,423 148018,056 46,391 0,0049 -0,0002 0,0081 0,0049
1b Scackrutor 6583353,330 148037,348 46,537 0,0140 0,0118 0,0159 0,0183
1c Schackrutor 6583354,869 148052,309 46,314 0,0104 0,0024 0,0010 0,0107
5a Vitt kryss 6583399,016 148013,430 46,424 -0,0012 0,0020 -0,0167 0,0023
5b Vitt kryss 6583401,157 148033,709 46,609 0,0139 -0,0109 -0,0046 0,0177
5c Vitt kryss 6583401,663 148049,709 46,362 0,0200 -0,0054 -0,0067 0,0207

N E H Radiellt i plan
Signal 1, medelvärde: 0,0098 0,0047 0,0083 0,0113
Signal 5, medelvärde: 0,0109 0,0048 0,0093 0,0136

Koordinater från Global Mapper, SWEREF991330 RH2000 på respektive flyghöjd från DSM

Diff från GNSS-koordinater och Global Mapper koordinater:

Beskrivning 230 meter flyghöjd
Radiell avvikelse i plan N E Höjd delta N delta E delta H Radiell avvikelse i plan

1a Schackrutor 6583352,419 148018,077 46,397 0,0009 0,0208 0,0141 0,0208
1b Scackrutor 6583353,339 148037,356 46,555 0,0230 0,0198 0,0339 0,0303
1c Schackrutor 6583354,862 148052,302 46,352 0,0034 -0,0046 0,0390 0,0057
5a Vitt kryss 6583398,999 148013,426 46,444 -0,0182 -0,0020 0,0033 0,0183
5b Vitt kryss 6583401,129 148033,700 46,633 -0,0141 -0,0199 0,0194 0,0244
5c Vitt kryss 6583401,655 148049,691 46,388 0,0120 -0,0234 0,0193 0,0263

N E H Radiellt i plan
Signal 1, medelvärde: 0,0091 0,0120 0,0290 0,0190
Signal 5, medelvärde: 0,0068 0,0151 0,0140 0,0230

Koordinater från Global Mapper, SWEREF991330 RH2000 på respektive flyghöjd från DSM

Diff från GNSS-koordinater och Global Mapper koordinater:

Totalt Medelvärde radiellt i plan, signal 1: 0,0127
Totalt Medelvärde radiellt i plan signal 5: 0,0147

0,0120
0,0106Totalt medelvärde i höjd, signal 5:

Totalt medelvärde i höjd, signal 1:
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Bilaga 3. Ortofoto över Sandseryd 
Ortofoto över bergtäkten i Sandseryd. De svarta punkterna är de 21 marksignalerna och de 8 röda 
punkterna användes för att georeferera bilderna.   
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Bilaga 4. Beräkning kontroll av kvalitet (Sandseryd) 
Koordinaterna och beräkningarna nedan är i meter, om inte annat anges. P17 är borttagen då den 
blev överkörd av ett tungt fordon och således är ett grovt fel. 

 

 

PNR Northing Easting Höjd
1 6397974,057 443612,2468 261,7831
2 6397965,442 443618,8076 262,2962
3 6397884,867 443613,0286 250,4377
4 6398323,323 443743,6499 231,9402
5 6398343,986 443820,0727 231,7318
6 6398338,066 443806,9164 231,914
7 6398274,803 443776,3075 231,8472
8 6398219,969 443826,4571 231,6694
9 6398323,991 443626,296 233,2373

10 6398163,252 443582,9107 234,844
11 6398144,274 443687,1961 239,7768
12 6398129,859 443693,1333 240,8164
13 6398110,027 443706,8899 242,7628
14 6398048,42 443827,8622 237,7933
15 6398093,87 443917,9799 235,1362
16 6398107,418 443915,0158 235,3902
17 6398376,478 443665,3003 232,6822
18 6398401,36 443673,697 232,8451
19 6398413,132 443682,298 233,1421
20 6398304,881 443675,8414 232,329
21 6398297,717 443684,6502 232,1935

Sandseryd 99TM RH2000 kontrollpunkter inmätta med GNSS

PNR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sandseryd 99TM RH2000 Global Mapper
Northing Easting Höjd

6397974,037 443612,242 261,793
6397965,478 443618,799 262,297
6397884,856 443613,016 250,474
6398323,319 443743,64 231,943
6398343,983 443820,041 231,755
6398338,063 443806,891 231,937
6398274,786 443776,275 231,848
6398219,992 443826,452 231,687
6398323,961 443626,287 233,253
6398163,262 443582,92 234,86
6398144,303 443687,191 239,777
6398129,851 443693,119 240,816
6398110,038 443706,871 242,782
6398048,431 443827,857 237,815
6398093,898 443917,968 235,19
6398107,446 443915,025 235,437
6398376,486 443665,278 232,705
6398401,353 443673,683 232,865
6398413,129 443682,274 233,156
6398304,899 443675,83 232,355

6398297,73 443684,65 232,228
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Beräkning
PNR delta N delta E delta H Rad. avv plan RMS N RMS E RMS Höjd

1 0,0195 0,0048 -0,0099 0,0201 0,0138 0,0034 0,0070
2 -0,0363 0,0086 -0,0008 0,0373 0,0257 0,0061 0,0006
3 0,0105 0,0126 -0,0363 0,0164 0,0074 0,0089 0,0257
4 0,0036 0,0099 -0,0028 0,0105 0,0025 0,0070 0,0020
5 0,0029 0,0317 -0,0232 0,0318 0,0021 0,0224 0,0164
6 0,0031 0,0254 -0,023 0,0256 0,0022 0,0180 0,0163
7 0,017 0,0325 -0,0008 0,0367 0,0120 0,0230 0,0006
8 -0,0226 0,0051 -0,0176 0,0232 0,0160 0,0036 0,0124
9 0,0299 0,009 -0,0157 0,0312 0,0211 0,0064 0,0111

10 -0,0104 -0,0093 -0,016 0,0140 0,0074 0,0066 0,0113
11 -0,0291 0,0051 -0,0002 0,0295 0,0206 0,0036 0,0001
12 0,0078 0,0143 0,0004 0,0163 0,0055 0,0101 0,0003
13 -0,0106 0,0189 -0,0192 0,0217 0,0075 0,0134 0,0136
14 -0,0106 0,0052 -0,0217 0,0118 0,0075 0,0037 0,0153
15 -0,0284 0,0119 -0,0538 0,0308 0,0201 0,0084 0,0380
16 -0,0283 -0,0092 -0,0468 0,0298 0,0200 0,0065 0,0331
17
18 0,0069 0,014 -0,0199 0,0156 0,0049 0,0099 0,0141
19 0,0031 0,024 -0,0139 0,0242 0,0022 0,0170 0,0098
20 -0,0185 0,0114 -0,026 0,0217 0,0131 0,0081 0,0184
21 -0,0128 0,0002 -0,0345 0,0128 0,0091 0,0001 0,0244
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Antal 
punkter 

 
Beräkning 

 
(mm) 

 

20 Gränsvärde RMS plan: 63,085 

20 Gränsvärde RMS höjd: 100,937 

 Standardosäkerhet plan: 50 

 Standardosäkerhet höjd: 80 
 

 
 
 

 

Antal punkter Punkter 
 

Beräkning 
 

(m) 
 

(mm) 
 

2 p18, p19 RMS plan: 0,0339 33,9 

2 p18, p19 RMS höjd: 0,0239 23,9 

2 p18, p19 Medelvärde radiell Avv. plan: 0,0199 19,9 

2 p18, p19 Medelfel plan 0,0061 6,1 

2 p18, p19 Medelfel Höjd 0,0042 4,2 

2 p4, p7 RMS plan: 0,0445 44,5 

2 p4, p7 RMS höjd: 0,0025 2,5 

2 p4, p7 Medelvärde radiell Avv. plan: 0,0236 23,6 

2 p4, p7 Medelfel plan 0,0185 18,5 

2 p4, p7 Medelfel Höjd 0,0014 1,4 

5 p1, p5, p9, p10, p14 RMS plan: 0,0325 32,5 

5 p1, p5, p9, p10, p14 RMS höjd: 0,0387 38,7 

5 p1, p5, p9, p10, p14 Medelvärde radiell Avv. plan: 0,0218 21,8 

5 p1, p5, p9, p10, p14 Medelfel plan 0,0094 9,4 

5 p1, p5, p9, p10, p14 Medelfel Höjd 0,0053 5,3 

10 p1-p10 RMS plan: 0,0466 46,6 

10 p1-p10 RMS höjd: 0,0462 46,2 

10 p1-p10 Medelvärde radiell Avv. plan: 0,0247 24,7 

10 p1-p10 Medelfel plan 0,0095 9,5 

10 p1-p10 Medelfel Höjd 0,0114 11,4 

20 Alla RMS plan: 0,0556 55,6 

20 Alla RMS höjd: 0,0854 85,4 

20 Alla Medelvärde radiell Avv. plan: 0,0230 23,0 

20 Alla Medelfel plan 0,0083 8,3 

20 Alla Medelfel Höjd 0,0152 15,2 
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Bilaga 5. Gränsvärden RMS 
Reproduktion från Lantmäteriet (2015b) 

Antal punkter  Gränsvärde för medeltal i plan  Gränsvärde för RMS i plan  

(n) R ≤ 2σ/ √n RMS ≤ σ * (0,96+n^-0.4) 

5 0,89 σ 1,49 σ 

10 0,63 σ 1,36 σ 

20 0,45 σ 1,26 σ 

50 0,28 σ 1,17 σ 

100 0,20 σ 1,12 σ 

200 0,14 σ 1,08 σ 

∞ 0,00 σ 1,00 σ 
 

 


