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I 

Abstract 
 

There are a few available studies purely focusing on the object heights significance on image 

overlap in UAV-photogrammetry. Therefore, it is interesting to examine how object heights, 

image overlaps, and altitudes affect each other and how they jointly affect data quality. The 

purpose is to examine how image overlap, and altitude affect the quality of orthophotos and 

digital elevation models. And also examine how object heights affect image overlap. 

The study area was selected with the criterion of including a high rise building. Therefore, the 

study area was Inre hamn in Karlstad City covering Löfbergsskrapan, a 42 m high coffee 

roasting house. The study refers to UAVs restricted according to rules set by Transportstyrelsen 

(TSFS 2017:110).  

The objective was to present useful reference tables for companies and individuals working 

with UAV-data. Data was collected on the altitudes; 120 m and 90 m with an image overlap of; 

60/60 %, 80/80 %, and 90/90 %. Elevation values was collected with Satlab GNSS. 

Results showed that using an image overlap of 60/60 % for both altitudes was not viable in an 

area covering an object of 42 m high. The image overlap should be at least ≥80/80 % to cover 

objects of 42 m high. 

The objective was also to examine how image overlap differ when an object is below ground 

level. 

Results showed that image overlap increases when an object or surface differ 42 m from ground 

level and decreases if the object is above ground level. 

The conclusion suggests that in order to include objects of 42 m high in an area the image 

overlap should be at least 80/80 % for both altitudes (120 m and 90 m). With those settings the 

ground resolution in orthophotos and digital elevations models should be 2-3 cm. 

It was also estimated that the image overlap may alter from settings anywhere between 10-50 

% when ground level is 42 m below the point of departure of the UAV. 

Keywords: UAV; DEM; Photogrammetry; Orthophoto; DJI Phantom 4; Image overlap.   



II 

Sammanfattning 
 

Det finns ett fåtal studier som berör objekthöjders betydelse för bildövertäckning vid UAV-

fotografering. Därför är det intressant att undersöka hur objekthöjder, bildövertäckningar, och 

flyghöjder påverkar varandra samt hur de gemensamt påverkar kvaliteten på data. Syfte är att 

undersöka hur bildövertäckningen, och flyghöjder påverkar kvaliteten på ortofoton och digitala 

ytmodeller. Samt undersöka hur objekthöjder påverkar bildövertäckningen. 

Kriteriet för studieområdet var att det skulle finnas ett högt objekt. Studien utfördes därför i 

Inre hamn i Karlstad som omfattar Löfbergsskrapan på ca 42 m. Studien avser UAVs som 

begränsas enligt Transportstyrelsens regler (TSFS 2017:110). 

Målet var att presentera referenstabeller till företag eller privatpersoner som samlar in mätdata 

med UAV. Data samlades in på flyghöjderna; 120 m och 90 m, med bildövertäckningarna; 

60/60 %, 80/80 %, och 90/90 %. Höjddata för Löfbergsskrapan mättes in med Satlab GNSS.  

Resultatet visade att bildövertäckningen 60/60 % inte var användbart inom ett område med 

maximal objekthöjd 42 m. Det behövdes ≥80/80 % bildövertäckning för att få en bra 

markupplösning. 

I studien undersöktes även hur mycket bildövertäckningen kan förändras när objekt ligger under 

markytans plan. 

Resultatet visar att bildövertäckningen ökar när objektet eller ytan avviker tillräckligt mycket 

ifrån markytans plan och minskar om det går tillräckligt högt ovanför markytan.  

Slutsatsen föreslår att bildövertäckningen ska vara minst 80/80 % för flyghöjderna 120 m och 

90 m. De inställningarna innebär att byggnader på ca 42 m höjd ska representeras med 2-3 cm 

markupplösning i ortofoton och digitala ytmodeller samt omfatta en resursvänlig metod. 

Slutsatsen menar att förändringen av bildövertäckningen varierar mellan 10-50 % när markytan 

ligger ca 42 m lägre än starthöjden för en UAV. 
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Akronymlista  
DEM – Digital elevation model. Digital höjdmodell, omfattar alla typer av höjdmodeller. 

DSM – Digital surface model. Digital ytmodell, omfattar höjdvärden för första returnerade 

punkt, alltså inkluderas t.ex. byggnader och träd. 

DTM – Digital terrain model. Digital terrängmodell, omfattar höjdvärden för markytan inom 

ett område, alltså exkluderas byggnader, träd, och liknande. 

EXIF-data – Datafiler som skapas när bilder tas kan innehålla EXIF-data vilket är information 

gällande kamerans lins, position, slutarhastighet, exponering och liknande.  

GCP – Ground Control Points. Används för att identifiera vart bilderna som tas med drönaren 

befinner sig, kallas även markstöd i rapporten.  

GSD – Ground Sampling Distance. Avståndet mellan två pixlar på markytan. 

SWEPOS – Ett nationellt nät av referensstationer som förbättrar inmätning av koordinater med 

t.ex. Satlab genom att lagra satellitpositioner från GNSS-satelliter och skicka data antingen i 

realtid eller efter inmätningen till mottagaren.   

UAV – Unmanned aerial vehicle. Obemannad luftfarkost, styrs utan behov av en fysisk pilot i 

farkosten. 

RMS – Root mean square error. Används för att ta fram avvikelser mellan värden och deras 

residual.  
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1. Inledning 
 

I det inledande avsnittet redogörs studiens bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Flygfotografering har utförts sedan slutet av 1800-talet och utvecklats från fotografering med 

kameror fästa på duvor och luftballonger och till dagens avancerade datoriserade flygfarkoster. 

Eisenbeiß (2009) tar upp termen UAV photogrammetry som beskriver fotografering från en 

obemannad luftfarkost som styrs från marken genom automatiska eller manuella metoder, 

vilket innebär att piloten inte behöver lämna marken för att samla in flygfoton. En typ av UAV 

som utvecklats på senare år är DJI Phantom 4 som idag används av privatpersoner och företag. 

För att undvika konflikter finns detaljerade regler och bestämmelser för användandet gällande 

UAVs. Transportstyrelsens regler (TSFS 2017:110) som gäller från och med 1 februari 2018 

påverkar användande av UAV positivt genom att de tillåter UAV-flygning närmare flygplatsers 

kontrollzoner och möjliggör fotografering av vissa bergtäkter och andra områden som tidigare 

var förbjudna.  

Hittills har flyghöjden 120 m använts vid de flesta fotograferingsuppdrag då det är den 

maximala flyghöjden enligt reglerna. Denna flyghöjd är bra vid gynnsam väderlek. Under vissa 

förhållanden sänks flyghöjden till ca 90 m eller lägre för att undvika dimmoln eller vid behov 

av högre markupplösning i bilderna. 

Få studier och analyser av bildövertäcknings betydelse och flyghöjdens inverkan som 

utgångspunkt har gjorts tidigare. Därför finns behov av att genomföra fotografering på olika 

höjder med olika bildövertäckningar för att undersöka hur dessa parametrar påverkar kvaliteten 

på ortofoton och digitala ytmodeller. Optimerade parameterinställningar innebär bättre resultat 

och effektivisering av arbetet. Dandois et al. (2015) påpekar att UAV-teknologin har utvecklats 

hastigt och därför saknas viss förståelse för relationen mellan kvalitet på data och 

insamlingsmetoder. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur olika stor bildövertäckning påverkar kvaliteten 

på ortofoton och digitala ytmodeller samt vilka flyghöjder som är lämpliga för att omfatta alla 

objekt i ett område effektivt. Syftet är också att undersöka om objekthöjder påverkar 

bildövertäckningen och kvaliteten. 

Målet är att ta fram ett planeringsstöd i form av en parameterinställningstabell för flyg-

fotografering med UAV.  

1.3 Frågeställningar 
• Vilka objekthöjder kan hanteras vid olika flyghöjder och en viss bildövertäckning? 

• Hur mycket måste bildövertäckningen ökas för att ge godkänd mätosäkerhet då 

maximal objekthöjd överstigs? 

• Hur mycket kan bildövertäckningen minskas om markytan ligger under starthöjden? 

Se figur 1.1. 
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Figur 1.1. A=Objekthöjd, B=maximal objekthöjd, C=bildövertäckning, D=bildövertäckning som minskas när markytan ligger 

under starthöjden. 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsades till största del av tillgänglig tid. Därför valdes ett mindre studieområde på 

ca 15 ha. Flyghöjderna begränsades till två; 120 m och 90 m. För varje flyghöjd genomfördes 

tre flygningar med bildövertäckningarna 60/60 %, 80/80 %, och 90/90 %.  
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2. Teori 
 

Avsnittet beskriver bakomliggande teorier för arbetsmetoden genom översiktliga förklaringar 

med stöd av studier som berör teorin. 

2.1 Regler och begränsningar 
De nya reglerna för drönare som infördes från och med 1 februari 2018 av Transportstyrelsen 

enligt TSFS 2017:110 omfattar regler som påverkar hur drönarflygning får utföras. De största 

skillnaderna som beskrivs är: 

• Tillståndskrav för att flyga drönare under 7 kg inom synhåll är borttaget. 

• Maximal flyghöjd inom okontrollerat luftrum är 120 m. 

• Tillåtet att flyga utan tillstånd så nära som 5 km från flygplatser och landningsbanor på 

en höjd mellan 10-50 m. 

• Drönaren ska märkas med ägarens kontaktuppgifter. 

• Andra ändringar gällande tillstånd och krav för specifika områden. 

Reglerna är mer omfattande men eftersom flyghöjden 120 m inte får överstigas för den typen 

av drönare som används i studien kan inga höjder högre än 120 m testas (Transportstyrelsen 

2018). 

Beroende på vilket område arbetet utförs i ska utföraren känna till de regler som gäller för 

fotografering. Bilder av skyddsobjekt så som byggnader, maskiner, eller områden som används 

av Försvarsmakten får inte spridas.  

Det finns även andra begränsningar som kan påverka drönarflygningen. Tidsåtgången är en 

ständigt viktig faktor. Områden som inte får beträdas innebär problem då kontrollpunkter på 

marken behövs. Kontrollpunkterna ska även vara utspridda över hela området och vara väl 

synliga ovanifrån.  

2.2 Fotogrammetri och UAV 
Eisenbeiß (2009) beskriver flygfotogrammetri med obemannade flygfarkoster (UAV) som ett 

billigare sätt att samla in data än större bemannade farkoster. Fördelen med en mindre UAV är 

kostnaden samt att de kan flygas i områden som är riskabla för människor att vistas i. En mindre 

UAV kan samla in data av hög kvalitet snabbt och billigt vilket är attraktivt för företag. 

Nackdelen är att dess kamerautrustning begränsas, de har mindre drivkraft, begränsad maximal 

flyghöjd, påverkas av kraftig vind och kan inte alltid upptäcka hinder. 

Fotogrammetri definieras som tekniken att tolka och mäta en eller flera bilder för att ta fram 

dess geometriska form, position, och egenskaper hos synliga objekt. Digital fotogrammetri 

avser analyser av rasterdata och digitala flygbilder. Data kan användas för att skapa DEMs som 

kan utnyttjas till analyser så som vegetationstillväxt eller hydrologianalyser. Analyserna 

fungerar i grunden genom att varje pixel i en bild tilldelas ett värde som tillåter mjukvaran att 

identifiera pixlarna och koppla ihop dess helhet. Inom fotogrammetri används kamera-

specifikationer för att mäta i bilder och framställa en s.k. centralprojektion. Att skapa en 

centralprojektion är en förutsättning för fotogrammetrisk mätning. Fotogrammetrins syfte är att 

omvandla en centralprojektion till en ortogonal kartprojektion. Detta åstadkoms genom att 

använda en lodrät fotograferingsriktning och omprojicering av flygbild till ortofoto, för att 
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undvika att t.ex. bilder över kuperad terräng kan tolkas som plana när de i verkligheten inte är 

det. Ett Ortofoto definieras som en flygbild där dess bildlutning och radiella höjdplacering 

minskas rejält. Ortofoto är därför en ungefärlig ortogonalprojektion av terrängen. Det är därför 

nödvändigt att ha en höjdmodell kombinerad med en flygbild för att framställa ett ortofoto 

(Lantmäteriet 2013). 

Under planering av insamling av flygbilder bör en lämplig flyghöjd definieras. Det är delvis 

flyghöjden som avgör mätnoggrannheten och bestämmer flygrutten samt tidsåtgången. 

Flyghöjden ska väljas så att bildupplösningen på marken blir lika med kravet på mätosäkerheten 

i plan eller 1,5 gånger större den förväntade mätosäkerheten (Lantmäteriet 2013). Det finns 

dock applikationer som t.ex. SmartPlanner eller DJI 4 GO app som underlättar planeringen och 

utför många beräkningar automatiskt. 

För att enklare bedöma resultatets kvalitet används HMK-standarder som referens. Se tabell 2.1 

för standarder avseende flygfotografering och tabell 2.2 för standarder avseende ortofoton.  

Tabell 2.1. HMK-standard för flygfotografering (Lantmäteriet 2017a) 

Parametrar HMK-standardnivå 1 HMK-standardnivå 2 HMK-standardnivå 3 

Geometrisk upplösning, flygbild (m) 0,20-0,50 0,08-0,12 0,02-0,05 

Lägesosäkerhet, ideala förhållande 
plan/höjd (m) 

0,02-0,50 / 0,30-0,75 0,08-0,12 / 0,12-0,18 0,02-0,05 / 0,03-0,07 

Övertäckning i/mellan stråk (%) 60/30 - 

Bildkvalitet ≥2 ≥1 

Solvinkel ≥30 - 

Fotograferingsperiod Snöfri Snö- och lövfri - 

 

Tabell 2.2. HMK-standard för ortofoton (Lantmäteriet 2017b) 

Parametrar HMK-standardnivå 1 HMK-standardnivå 2 HMK-standardnivå 3 

Geometrisk upplösning (m) 0,20-0,50 0,08-0,12 0,02-0,05 

Lägesosäkerhet i plan, ideala 
förhållande (m) 

0,20-0,50 0,08-0,12 0,02-0,05 

 

Utvecklingen och förståelsen för UAV-teknologin är viktig då metoden är relativt miljövänlig 

och användbar. Dandois & Ellis (2013) menar att mätningar av vegetation med UAV driver 

ekologisk forskning och miljöledning framåt. Genom bättre förståelse av ekosystemen m.h.a. 

UAV bidrar teknologin med en hållbar utveckling. 

2.3 Kamerabeskrivning 
Idag används uteslutande digitala kameror vid flygfotografering. Digitala kameror ger en 

mycket hög bildkvalitet och utvecklas kontinuerligt. Det är även möjligt att koppla 

digitalkameror till navigerings- och positioneringssystem. Linsen i digitalkameror är vanligtvis 

av hög kvalitet och är gjord av glas med böjda sidor för att skapa refraktion. De flesta linser 

består även av flera lager glas i olika former och storlekar för att korrigera fel som kan uppstå 

när ljuset registreras av en bildsensor. Digitalkameror har inte alltid en fysisk slutare. I vissa 

kameror ställs slutartiden in i förväg för varje bild och sedan sköter kameran bildens 

exponeringstid elektroniskt via bildsensorn. Om slutartiden är för lång kan det leda till 

rörelseoskärpa i bilderna. Bildsensorn registrerar också ljuset efter linserna med hjälp av 

detektorer som mäter ljusstyrkan med hjälp av en charge-couple device (CCD) eller 

complementary metal oxide semiconductor (CMOS). CCD exponerar alla pixlar samtidigt för 
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en bild och läser in dessa då nästa bild tas. CMOS exponerar istället pixlar radvis och läser in 

en rad när nästa rad produceras (Campbell 2011a).  

Lantmäteriet (2013) beskriver vidare flygkameror tillverkade med olika objektiv, 

kamerakonstanter, och bildformat som tillåter en CCD att läsa in olika antal pixlar samt 

pixelstorlekar. För att motverka rörelseoskärpa förflyttas CCD-detektorn i flygriktningen under 

exponeringstiden eller en elektronisk fördröjning.  

2.4 Digitala höjdmodeller 
Digitala höjdmodeller kan framställas med hjälp av Agisoft Photoscan (1.2.6) som ett 

delmoment i en process. Vid framställning av en DEM med bilddata krävs det först att ett 

punktmoln framställs. Antalet punkter och kvaliteten på dessa samt inställningar av tillgängliga 

parametrar avgör noggrannheten för höjdmodellen. Parametrarna omfattar: 

• Projektionstyp 

Geographic – Låter användaren välja koordinatsystem i en lista eller ett skräddarsytt 

koordinatsystem. 

Planar – Projicerar höjdmodellen till ett projektionsplan. 

Cylindrical – Projicerar höjdmodellen till en cylindrisk yta. 

• Sourcedata 

Det data som höjdmodellen ska genereras ifrån, som helst ska vara ett tätt punktmoln. 

• Interpolation 

Parametern är ingen förutsättning men används för att bygga en heltäckande jämn 

höjdmodell. Utan interpolation begränsas modellen till befintliga punkter med fler hål i 

data. Det går även att använda extrapolation för att låta programmet gissa fram 

höjdvärden där det annars är ett hål eller saknas värde. 

• Point classes 

Tillåter användandet av ett klassificerat punktmoln som är användbart om en 

terrängmodell ska framställas. 

Slutproduktens kvalitet beror till största del av kvaliteten på insamlade data (Agisoft PhotoScan 

user manual 2018). 

Sánchez et al. (2017) använde en UAV och flyghöjderna 50 m och 100 m för att inventera 

olivodlingar och bevaka olivträdens tillväxt. De skapade utifrån bilderna ett antal olika DSMs 

som visade att bildövertäckningen i flygstråk påverkar stort hur snabbt och bra 3D-modeller 

skapas. Studien testade bildövertäckning mellan 58-97 % där analysen kom fram till att bäst 

resultat på en rimlig tid i studiens miljö blev med 95 % bildövertäckning i stråken och 60 % 

mellan stråken på flyghöjden 100 m. Slutsatsen är vad som rekommenderas gällande plana 

studieområden som omfattar mestadels trädkronor för olivträd. Frågan är om samma metod kan 

tillämpas i andra områden med varierande ytor och som består av materialhögar och byggnader. 

I rapporten framgår det även att genereringsprocessen av en DSM tar märkbart längre för båda 

flyghöjderna när bildövertäckning överstiger 85 % vilket tolkas som att en bild har 

gemensamma punkter med fyra närliggande bilder både framåt och bakåt. Resultatet visar 

tydligt att generering av en DSM är beroende av flyghöjden och bildövertäckning. T.ex. tog 

processen i Agisoft 121 h vid 50 m och endast 15 h vid 100 m när samma bildövertäckning 

användes.  
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Reshetyuk och Mårtensson (2016) menar att det har bevisats tidigare att höjdmodeller kan 

framställas med en mätosäkerhet på centimeternivå. Studien testade ifall en DEM med en 

mätosäkerhet på 20 mm eller mindre enligt svensk standard SIS-TS 21144:2013 gick att skapa. 

Agisoft Photoscan användes för att processera data precis som de flesta andra existerande 

studier inom detta ämne. Studien visar möjligheten att skapa en DEM över ett plant, öppet 

grusområde på ca 6 ha med mätosäkerhet på mindre än 20 mm och en flyghöjd på 160 m. I 

studien nämns det även att mätosäkerheten ökar till ca 30-80 mm om höjdmodellen skapas över 

ett kuperat område vilket fortfarande är godtagbart enligt viss standard.  

Eisenbeiß (2009) använde en Camera Canon EOS 20D monterad på en quadcopter för att samla 

in bilder från en flyghöjd på 80 m med övertäckning 75/75 %. Den UAV som användes var 

något större och kraftigare än en Phantom 4 men arbetsmetoden är liknande. Även i denna 

studie framställdes en DEM över ett kuperat område i Randa, Schweiz. Däremot behövde data 

kompletteras med data som samlats in med större bemannade flygfarkoster eftersom 

quadcoptern inte kunde flyga tillräckligt högt för att succesivt täcka hela studieområdet. Den 

DEM som framställdes för ytan där quadcoptern kunde flyga över användes för att göra en 

volymberäkning. Där visade det sig att grustäktens volymförändring enligt beräkningar från 

ytmodellen stämde överens med beräkningen som gjordes med terrester laserdata. 

I ett flertal studier har digitala höjdmodeller med låg mätosäkerhet skapats utifrån flygbilder 

och olika versioner av Agisoft Photoscan.  

 

2.5 Bildövertäckning 
Bildövertäckning kan förklaras som andelen procent som är nytt material för varje bild, t.ex. 

om bilder tas med övertäckningen 90/90 innebär det att varje bild består av cirka 10 % nytt 

material framåt och i sidled jämfört med närliggande bilder. Låg flyghöjd med en hög brännvidd 

kräver fler bilder för att bibehålla hög bildövertäckning. Om hög övertäckning och få antal 

bilder önskas bör flyghöjden ökas, se figur 2.1 (Pix4D 2018a). 
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Figur 2.1. Bildövertäckning (Pix4D 2018). 

 

En UAV flyger vanligtvis i en serie av parallella linjer enligt en förinställd flygrutt inom 

studieområdet. Genom att ställa in en mängd parametrar så som tidsintervallet mellan varje bild, 

flyghöjden, antalet bilder, och flyglinjens riktning, varierar bildövertäckningen, se figur 2.2 

(Campbell 2011a). 

 

 

Figur 2.2. Bildövertäckning mellan flygfoton. Framåtövertäckning=i flygstråk och Sidoövertäckning=mellan flygstråk. 
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Bilddata som används vid framställning av ortofoton bör enligt HMK-standard ha en 

bildövertäckning som inte understiger 60 % i stråken och 30 % mellan stråken. I studieområden 

som omfattar hög bebyggelse föreslås en ökning av bildövertäckningen för att minska 

lutningseffekten och ökad insyn på byggnader för ortofoton. Beroende på kamerans bildvinkel 

förändras bildövertäckningen. 70° är en vanlig bildvinkel men är 94° i kameran som används i 

detta arbete (Lantmäteriet 2017a). 

Liu et al. (2017) föreslår en metod för justering av mosaikskapande utifrån bilder med låg 

bildövertäckning. Inledningsvis beskrivs det att en vanlig bildövertäckning för liknande 

metoder är 60 % i stråken och 30 % mellan stråken. Själva arbetet bygger på data som 

flygfotograferats med en UAV 5000 m över markytan. Liu et al. (2017) hävdar att den algoritm 

som de använder sig av även fungerar för flygfoton för lägre flyghöjder. Det relevanta i artikeln 

som kan appliceras till detta arbete är att en större bildövertäckning inte är nödvändig för att 

generera bra resultat. Men det beror på vilken kvalitet och standard som ska följas. Oavsett 

målet är det värdefullt att tänka på det som beskrivs i artikeln gällande variabler som påverkar 

resultatet så som perspektiv, kamerans höjd och centrering, samt flyg- och objekthöjd.   

Rudolfsson (2017) undersökte skillnader mellan flygbilder tagna med 60 % respektive 80 % 

bildövertäckning i stråken som underlag för digitala höjdmodeller. I studien ses fördelarna över 

gällande ökning av bildövertäckningen. I resultatet framkommer det att detaljnivån och 

kvaliteten förbättras i samband med att bildövertäckning ökar. Nackdelen är att även 

resursåtgången ökar. Alltså kan det vara fördelaktigt att offra kvalitet för att spara på resurser 

eftersom den höga detaljnivån inte alltid utnyttjas. Resultatet visar också att densiteten i 

punktmoln ökar med cirka 12 % i stadsmiljö när bildövertäckningen ökar från 60 % till 80 %. 

Det syns mer detaljer, t.ex. så syns en kyrkas torn endast i punktmoln skapade från bilder med 

bildövertäckning på 80 %. Det är alltså fördelaktigt att känna till studieområdet och vad som är 

viktigt att få med. 

Är det t.ex. många detaljrika hustak inom området bör ökad övertäckning övervägas, delvis för 

att få med viktiga detaljer men också för att skapa fullständigare data i områden med höga 

tättbebyggda byggnader. 

Rudolfsson (2017) jämförde resultatet mot befintlig data som innehöll ett punktmoln med låg 

punktäthet vilket gjorde det svårt att bedöma kvaliteten för vissa områden, speciellt taknockar. 

Slutligen föreslår studien att använda bättre referensdata och testa matcha bilder mellan 

flygstråk för att skapa DEMs i framtida studier. 

 

2.6 Agisoft Photoscan (1.2.6)  
Agisoft Photoscan (1.2.6) är en väletablerad mjukvara som kan användas för att framställa 

digitala höjdmodeller samt mängder av andra resultat så som ortofoton, och 3D-modeller utifrån 

punktmoln som skapats med importerade bilder. Med korrekt EXIF-data som kan innehålla 

information om kamerans slutare, bildexponering, lins, datum, och koordinater med mera samt 

korrekt inställd lins kan Agisoft Photoscan (1.2.6) fungera som tänkt. Programmet letar först 

upp gemensamma punkter för bilder och placerar ut kamerapositioner för varje bild för att sedan 

skapa ett glest punktmoln. Efter det skapas ett tätare punktmoln baserat på vart bilderna och 

kamerapositionerna har placerats, det är även möjligt att klassificera punkt-molnet. Det finns 

även möjlighet att justera kamerapositionerna ytterligare med hjälp av stödpunkter och manuellt 
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justera dess höjd. För att förbättra resultatet rekommenderas det även att redigera punktmolnet 

genom att ta bort grovt utstickande punkter. Programmets har en inbyggd funktion som tar bort 

punkter som enbart existerar på två bilder eller punkter med högt projektionsfel, vilket inte 

alltid bör göras. Det resulterar inte bara i ett mer korrekt punktmoln utan också snabbare 

renderingsprocess (Agisoft 2018). Det finns mängder av olika kombinationer av parametrar och 

data att testa, men en bra utgångspunkt är utgivna rekommendationer i programmets 

egenpublicerade manual. 

Li et al. (2016) Utförde ett test i ett kuperat område med syfte att undersöka om Agisoft 

Photoscan kan användas för att skapa 3D-modeller med hög precision på kort tid. För att 

bedöma kvaliteten på data för höjdmodellen mättes 10 längder på byggnader i närheten med en 

totalstation. Resultatet visade att höjdmodellens avvikelse mot fältdata var mindre än 10 % och 

mindre än 0,1 m för kontrollpunkter vilket tolkades som att höjdmodellen var av hög kvalitet. 

Enligt studiens slutsats kan Agisoft Photoscan användas för att skapa höjdmodeller med hög 

noggrannhet. I deras arbete användes en Sony NEX-7, non-metric camera, (i.e en kamera som 

inte är tillverkad för fotogrammetriska syften).  

Även Ajayi et al. (2017) utförde en studie som använde Agisoft Photoscan samt en DJI 

quadcopter för att samla in data. Data användes till att skapa en DEM som jämförs med GPS-

inmätta punkter för att bedöma dess kvalitet. Studien ska testa kvaliteten på en DEM skapad 

utifrån en UAV som samlar in bilder med en bildövertäckning på 15-20% och en flyghöjd på 

50 m. Differensen mellan höjder för den framställda höjdmodellen och de GPS-inmätta 

punkterna gav ett medelvärde på -0,015 m vilket tyder på en DEM med bra precision. Resultatet 

visade att med hjälp av Agisoft Photoscan gick det att skapa tillförlitliga höjd-modeller trots 

låg bildövertäckning. Dock rekommenderas det att öka bildövertäckningen ifall en visuellt bra 

3D-modell ska framställas. 

2.7 Markstöd 
Innan flygningen är det fördelaktigt att märka ut markstöd i studieområdet som används för att 

enklare identifiera och georeferera insamlade bilder i Agisoft Photoscan. Markstöden ska helst 

placeras inom området på liknande sätt som objekten som används vid stationsetablering av 

totalstation vid ett polygontåg, jämn spridning mot olika riktningar. Ungefär som spader fem i 

en kortlek bör markstöden placeras, i hörnen och i mitten för att få bra noggrannhet.  

Markstöd, benämnt ground control point (GCP) på engelska kan användas för att georeferera 

bilder eller med en liknande metod kallad bildomprov som placerar bilder enligt referens-

punkten i ett definierat projektion- och koordinatsystem. Bilder matchas med gemensamma 

GCPs och behandlas som rader med värden för att manipulera bildernas geometri. GCPs 

placeras där de enkelt kan identifieras. Fler GCPs betyder inte mindre registreringsfel utan det 

viktiga är att välja stabila och bra punkter som är tydliga. Däremot bör fler GCPs läggas till om 

majoriteten av de nuvarande punkterna dominerar en sida för att öka spridningen. De flesta 

programvaror som bearbetar bilder har möjlighet att visa nuvarande noggrannhet för 

registreringsfelet vid respektive GCP. Samt beräkna totala residualen med root mean square 

(RMS) som visar hur långt punkten förflyttas efter registreringen jämfört med dess faktiska 

position (Campell 2011b). 

Persson och Gunnarsson (2013) varierade placeringen och antalet av markstöd inom ett område 

där det framkommer att det lägsta RMS-värdet beräknas när markstöden placeras med jämn 

spridning i varje hörn och mitten av området. Högsta RMS-värdet beräknades fram när 
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markstöden placerades i ett hörn. De diskuterar även problem som kan uppstå beroende på hur 

ett markstöd ser ut. Om t.ex. markeringen är för stor kan det bli svårt att identifiera dess 

mittpunkt vilket påverkar noggrannheten. 

Markstöden mäts in i fältarbetet och förs sedan över till en CSV-fil som importeras till 

arbetsytan i Agisoft Photoscan (1.2.6). Markstöden används för att optimera kamerapositioner 

för bilder, förenkla georeferering, och förbättra punktmolns konstruktion. För att skapa bra 

ortofoton ska helst 10-15 GCPs placeras inom området. De ska märkas ut i varje bild som 

innehåller respektive punkt, t.ex. ska alla bilder som innehåller markstöd 1 placeras ut i vardera 

bilden för att programmet ska beräkna fram ett korrekt RMS-värde (Agisoft 2018). 

2.7.1 GNSS 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) omfattar satellitsystem som möjliggör geospatial 

positionering och navigation på global nivå, t.ex. GPS i USA eller Galileo i Europa. Systemen 

mäter avstånd till tillgängliga satelliter och bestämmer på så vis mottagarens position i ett 

referenssystem. Det finns även stödsystem som t.ex. SWEPOS vilket består av fasta referens-

stationer i hela Sverige som sparar positionsdata för att öka precisionen av mottagaren 

(Lantmäteriet 2009). 

Med real-time kinematic GNSS (RTK) behövs inga markstöd vilket minskar arbetstiden och 

eventuella kostnader då markstöd ska placeras. För att använda en RTK behöver drönaren vara 

utrustad med instrument som korrigerar dess positionering samt vara uppkopplad till en 

basstation som måste veta en känd punkt och länkas till ett stödsystem som t.ex. SWEPOS. 

Även vid användande av en post-processing kinematic GNSS (PPK) används SWEPOS fast i 

efterhand istället för realtid. Det behövs även markstöd som komplement till en PPK vilket är 

fördelaktigt då du får tydligare referensdata för studieområdet och minskar risken att Jordens 

kurva misstolkas. Det kan visa sig beroende på hur väl kalibrerade instrumenten är för en RTK-

drönare att data är av hög noggrannhet när det egentligen är låg noggrannhet pga. att Jordens 

kurva blivit feltolkad. Det finns för- och nackdelar med både RTK och PPK men beroende på 

fältarbetets syfte, studieområdet, och tillgänglig utrustning väljs drönartypen (Altavian 2016). 

En nackdel med RTK-drönare är att kamerapositionerna inte alltid får kontakt med datalänken 

till basstationen som ger positionering i realtid vilket minskar mätnoggrannheten för vissa 

bilder. Chen och Shi (2017) framhäver med sina mätvärden att en RTK-drönare ger bra resultat 

med markupplösning 2,5 cm för öppen markyta. Däremot uppstår det problem i urbana miljöer 

då drönaren tappar kontakt med datalänken mer frekvent och 29 % av kamerapositionerna 

tappade kontakt och gav värden med lägre mätnoggrannhet. Tidsåtgången och kostnaden 

minskas med RTK-drönare då inga resurser läggs på att placera ut GCPs och verkar användbart 

vid inmätning av öppna ytor eller vegetation och åkrar. Resultatet visade att en PPK-drönare 

gav bättre resultat i urbana miljöer jämfört med en RTK-drönare men bäst resultat gav värden 

som justerats med hjälp av GCPs i efterhand. Slutligen föreslår studien att resursåtgången bör 

övervägas vid val av drönare. Trots att GCPs ger bättre mätvärden i urbana miljöer kan 

godtagbar data skapas med RTK om datalänken mellan basstation och drönaren bibehåller en 

stabil kontakt.  

2.7.2 GSD 

Geometrisk upplösning, Ground Sampling Distance (GSD) beskrivs enligt pix4D som 

avståndet mellan två pixlar i följd på marken. GSD-värdet beror på flyghöjden, högre flyghöjd 

innebär högre värde som i sin tur innebär lägre upplösning på bilder. Om GSD-värdet är t.ex. 
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10 cm betyder det att varje pixel är 25 cm2. Eftersom en terrängyta varierar i höjdnivå och 

flyghöjden är konstant samt att kameravinkeln kan variera blir det teoretiskt sätt olika 

upplösningar på bilderna då GSD-värdet ändras. Det är möjligt att variera flyghöjden för en rutt 

men då kan bilderna få olika upplösning. Om en konstant flyghöjd används kan ett medelvärde 

beräknas vilket ger alla bilder samma detaljnivå (Pix4D 2018b). 

Ortofoton rekommenderas att ha lägre upplösning än flygbildens geometriska upplösning. 

Beroende på vilken geometrisk upplösning bilden har kan olika objekt synas, se tabell 2.8.2 A 

för exempel från HMK (Lantmäteriet 2017a). 

Tabell 2.4. Exempel på synliga objekt beroende på bildens geometriska upplösning (Lantmäteriet 2017a) 

Geometrisk upplösning 
(m) 

Exempel på objekt som kan synas och mätas i bilden 

0,50 Väglinjer, byggnads kontur och geometri, brygga, strandlinje 

0,25 Byggnadstyp (användning) Slänt, dike 

0,10 Staket, takdetaljer, brunnslock, lyktstolpe, mur, trottoarkant 

0,05 Trappa, elskåp, trafikskylt,  
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3. Metod 
 

I planeringsskedet valdes ett studieområde innehållande ett högt objekt. Flyg-fotograferingen 

utfördes på 120 m och 90 m höjd. På varje flyghöjd fotograferades området tre omgångar med 

tre olika bildövertäckningar: 60 %, 80 %, och 90 %. Bildövertäckningen i och mellan 

flygstråken var samma samtliga omgångar.  

En flygning i en cirkel gjordes över ett mindre område runt Löfbergsskrapan med 

bildövertäckningen 80/80 % på flyghöjderna 120 m, 100 m, och 80 m. Cirkelflygningen 

genomfördes för att undersöka hur resultatet påverkas då kameran har en annan vinkel, men 

främst för att möjliggöra genererandet av en 3D-modell med högre kvalitet. 

Valet av flyghöjd och bildövertäckning gjordes i samråd med en erfaren pilot. Se figur 3.1 för 

arbetsflöde för studien. 

 

Figur 3.1. Flödesschema för metoden. 

3.1 Material 
Material omfattar hur insamling av data skett och vilka program och instrument som använts 

för att genomföra studien. 

3.1.1 Indata 

Indata är insamlad med en DJI Phantom 4 quadcopter inom studieområdet samt inmätta 

markstöd med Satlab GNSS.  

3.1.2 Programvaror 

Nedan listas de programvaror som använts: 

• Agisoft Photoscan (1.2.6) 

• DJI 4 GO 4 app 

• Global Mapper (19.1) 

Analys och slutsats

DSMs Differenser Beräkna GSD

Utförande

Inmätning av takhöjdpunker Starta projektflygningar

Planering

Bakomliggande teori Val av studieområde
Val av flyghöjd och 
bildövertäckning



 

13 

• Microsoft Excel (2016) 

• Microsoft PowerPoint (2016) 

• Microsoft Word (2016) 

3.1.3 Instrument 

• Satlab GNSS 

• DJI Phantom 4 

I detta arbete används en DJI Phantom 4 med inbyggd digital kamera, se tabell 3.1 för 

specifikationer. 

Tabell 3.1. DJI 4 Phantom (2017) 

Specifikationer  

Vikt 1380 g 

Diagonal längd 350 mm 

Längsta flygtid ~28 min 

Maximal flyghöjd (m.ö.h) 6000 m 

Vindhastighets max tolerans 10 m/s 

Temperatur tolerans 0°-40°C 

Stabilisering 3-axlar (pitch, roll, yaw) 

GNSS GPS/GLONASS 

Kamera  

Sensor 1/2.3”CMOS 

Lins FOV 94° 20 mm f/2.8 focus på 
∞ 

Slutarhastighet 8-1/8000 s 

Bildstorlek 4000x3000 

Bildformat JPEG, DNG (RAW) 
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3.3 Studieområde 
Området kring Löfbergsskrapan i Inre hamn i Karlstad valdes som studieområde, se figur 1.2. 

 

Figur 1.2. Studieområde i Karlstad. Bakgrundsdata från Lantmäteriet. 

 

3.1 Fältarbete (Datainsamling) 
Flygfotograferingen skedde den 12:e och 23:e april 2018 på förmiddagarna med molnfri 

himmel med en temperatur varierande mellan 7-15°C. Totalt placerades 18 markstöd inom 

området med jämn spridning. Studieområdet är relativt litet och därför utnyttjas inte alla 

markstöden men det gjorde det enklare att erhålla ett bra RMS-värde. Markstödens positioner 

mättes in i SWEREF 99 med Satlab GNSS. 

Vanligtvis finns inte möjligheten att mäta in punkter på taket på byggnader eller liknande objekt 

men med den möjligheten blir höjdvärdet i teorin mer noggrant. På taket mättes ett markstöd in 

följt av cirka 40 spridda punkter över taket för att kunna skapa en så korrekt DSM som möjligt. 

Sedan flygfotograferades studieområdet med bildövertäckningen 80/80 % och på flyghöjden 

90 m ovanför Löfbergsskrapan som är 42 m hög och 46 m hög med antenner. Denna data kan 

användas för att generera en DSM som referens och jämförelse mot ytmodellerna som genereras 

från resterande flygfotografering från marknivån.  
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Inför dag 2 av fältarbetet var 6 projektflygningar förinställda med hjälp av DJI GO 4 app. I 

varje projektflygning märktes olika flygområden ut som skulle fotograferas samt vilken 

riktning, höjd, och bildövertäckning som skulle användas. Se figur 3.2 för ett utdrag från en 

projektflygning där det visas hur användargränssnittet ser ut och vilka parametrar som används.  

 

Figur 3.2. Exempel på hur DJI 4 GO app användargränssnitt ser ut. 

Varje flygrutt täckte ett område på ca 11-16 ha och tog 5-20 min att genomföra. Se tabell 3.2 

för översiktlig beskrivning av alla flygningar som utförts. 

Tabell 3.2. Projektflygningar. 

P. flygning Flyghöjd 
(m över startpunkt) 

Bildövertäckning 
(%, i stråk/mellan stråk) 

Beskrivning 

1 120 60/60 Dag 1 

2 120 80/80 Dag 2 

3 120 90/90 Dag 2 

4 90 60/60 Dag 2 

5 90 80/80 Dag 2 

6 90 90/90 Dag 2 

7 90 80/80 Tak, Dag 1 

8 120, 100, 80 80/80 Cirkel, Dag 2 

 

Totalt togs 1920 bilder som importerades till en dator och förbereddes för att bearbetas i Agisoft 

Photoscan (1.2.6). 

3.2 Agisoft Photoscan (ytmodeller) 
Samtliga bilder importerades till Agisoft Photoscan (1.2.6). Genom att manuellt justera 

kamerapositionen för respektive bild med hjälp av importerade GCPs i en csv-fil kan sedan 

första punktmolnet genereras. Punktmolnet behövde sedan redigeras för att ta bort överflödiga 

punkter så som utstickare som låg långt ifrån resterande punkter vilket kan bero på moln, rök, 

eller liknande. Med automatiserade filter i programmet för projektionsfel, konstruktionsfel, och 
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bildantal förfinas punktmolnet ytterligare. I det steget tas punkter som programmet anser 

påverka slutresultatet negativt bort. Negativa punkter innebär punkter som exempelvis enbart 

förekommer på färre än två bilder eller har dåliga projektionsvärden. Punkter tas bort eftersom 

det inte bara ger ökad precision och bättre kvalitet med jämna ytor utan också snabbare 

renderingsprocess. 

Agisoft Photoscan (1.2.6) användes för att skapa renderingsrapporter som innehåller info om 

renderingsprocessen så som tidsåtgång, antal bilder, använda markstöd, kameravinklar m.m. 

Framförallt användes mjukvaran för att skapa DEMs. Se figur 3.3 för arbetsflöde enligt Agisoft 

Photoscan manualen. 

 

Figur 3.3. Process för att skapa ortofoto, 3D-modell, och DEM. 

3.3 Global Mapper (Differensberäkningar) 
Markstöd, takpunkter, ortofoton, och DSMs importerades till Global Mapper (19.1). Först 

skapas en tom attributkolumn i markstöds- och takpunktsskikten som benämns GPS-Elevation. 

Sedan markeras samtliga punkter och med hjälp av verktyget digitizer tool appliceras 

höjdvärden utifrån den aktiva ytmodellen som automatiskt lägger sig i en ny attributkolumn 

som benämns Elevation. Punktskikten exporterades sedan till en CSV-fil som kunde öppnas i 

Microsoft Excel (2016) där höjdvärdena jämfördes mellan en DSM och inmätta punkter. 

Processen repeterades sedan för resterande ytmodeller.  

 

3.4 GSD 
Med en kalkylator som erbjuds av Pix4D går det beräkna avståndet mellan två pixlar. I studien 

testades vad som händer med bildövertäckningen ifall markytan varierar och ifall höga objekt 

Importera bilder

Välj bort bilder

Justera
kameraposition

Bygg punktmoln Bygg 3D-modell

Skapa textur

Bygg tiled-
model

Bygg DEM Bygg ortofoto

Exportera
resultat
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påverkar resultat märkbart. Det beräknades ett teoretiskt värde för bildövertäckning ifall 

flygningen är gjord i plan med hustaket. I kalkylatorn används kamerans sensorbredd och 

brännvidd samt flyghöjden och bildupplösning. Kamerans sensor är 13,2 mm bred och har en 

brännvidd på 8,8 mm. För få en förståelse för hur det resultatet kan se ut behövde flyghöjden 

justeras genom att addera den riktiga startpunktens höjd med flyghöjden som är antingen 120 

eller 90 och subtrahera det med takets höjd vilket är en av de takpunkter som mättes in. För 

flyghöjden 90 m gällde alltså följande: 46,2645 + 90 - 87,1273 = 49,1 m och 79,1 m för 

flyghöjden 120 m. Bildupplösningen var 5472x3648 pixlar för samtliga flygningar med 

undantag för 120 m 80/80 som hade 5472x3078 pixlar. Se figur 3.4 för kalkylexempel. 

 

Figur 3.4. GSD-kalkylator (Pix4D 2018).  

Utefter resultatet i kalkylatorn skapades rektanglar i Global Mapper (19.1) enligt uträknad 

bredd och höjd. Kamerapositionerna för respektive flygning importerade in tillsammans med 

ortofoto för att placera tre rektanglar som omfattade Löfbergsskrapan. Genom att sedan dividera 

höjd och bredd för en ruta med höjd och bredd för övertäckande rektanglar kunde 

bildövertäckning uppskattas. På så vis togs ett teoretiskt värde fram för bildövertäckningen i 

och mellan stråken i plan med hustaket. 
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4. Resultat 
 

Avsnittet redovisar data och DSMs som har tagits fram i arbetet samt de beräkningar som utförts 

i efterhand för differenser mellan höjdvärden samt de teoretiskt korrekta höjderna för höjder 

precis vid och på Löfbergsskrapan. 

4.1 Ytmodeller 
Framställda DSMs täcker olika stora områden för att korta ned tidsåtgången men täcker det 

mesta runtom det högsta objektet. Det togs även fram en översiktlig tabell som redovisar 

renderingstiden vilket innebär den automatiska processen efter redigering av bilder, kameror 

och punkter. Tabellen visar även antal bilder, markupplösning, och antalet punkter i 

punktmolnet efter redigering, se tabell 4.1.  För resultatet av framställda DSMs se figur 4.1-4.8. 

Se även bilaga 1 för motsvarande ortofoton. 

Tabell 4.1. Renderingstider. 

Flygning Renderingstid Antal bilder Markupplösning 
(cm/pixel) 

Punktmoln 
(punkter) 

90 m 60/60 1 h 49 min 71 2,06 104 049 

120 m 60/60 2 h 21 min 65 2,92 136 053 

90 m 80/80 15 h 30 min 207 2,09 463 748 

120 m 80/80 10 h 40 min 249 2,87 786 666 

90 m 90/90 39 h 8 min 370 2,13 758 773 

120 m 90/90 37 h 24 min 381 2,96 807 952 

90 m Tak 80/80 22 h 51 min 329 3,27 977 135 

90 m Cirkel 80/80 25 h 41 min 248 2,34 468 515 

 

 

Figur 4.1. DSM, 90 m 60/60 %. 
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Figur 4.2. DSM, 90 m 80/80 %. 

 

Figur 4.3. DSM, 90 m 90/90 %. 
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Figur 4.4. DSM, 120 m 60/60 %. 

 

Figur 4.5. DSM, 120 m 80/80 %. 
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Figur 4.6. DSM, 120 m 90/90 %. 

 

Figur 4.7. DSM, 90 m 80/80 % cirkel. 
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Figur 4.8. DSM, 90 m 60/60 % taket. 

 

RMS-felet för samtliga GCPs redovisas i renderingsrapporterna som togs fram i Agisoft 

Photoscan (1.2.6). Det fanns totalt 18 GCPs men alla syns inte i varje flygning. De punkter som 

används i renderingen benämns control points och resterande punkter benämns check points 

som kan användas för att validera projektionsnoggrannhet, se tabell 4.2.  

Tabell 4.2. Totala RMS-felen. 

Flygning Ctrl Pts/Check pts Totalt RMSE  
(cm)   

Ctrl pts Check pts 

90 m 60/60 7/6 1,238 4,616 

120 m 60/60 8/9 1,169 5,418 

90 m 80/80 6/8 1,976 6,175 

120 m 80/80 10/7 1,801 6,860 

90 m 90/90 7/4 2,169 8,284 

120 m 90/90 7/8 1,578 14,011 

90 m tak 10/8 2,228 6,481 

90 m cirkel 7/8 2,647 3,803 

 

4.2 Differensberäkningar 
I Global Mapper (19.1) exporterades höjdvärden för de olika ytmodellerna samt de verkliga 

höjder som var inmätta med Satlab. Sedan jämfördes ytmodellernas höjdvärden mot de verkliga 

värdena för att se hur mycket en DEM kan avvika ifrån verkligheten. Tabell 4.3 är en 

sammanställning utifrån differenserna för samtliga flygningar där det avvikande medelvärdet 

för både inmätta takpunkter och markstöd visas. Se även bilaga 2 för detaljerade värden för 

individuella punkter.  
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Tabell 4.3. Medelvärde för differensberäkningar, 

Flygning Tak pt medel 
(m) 

Mark pt medel 
(m) 

90 m 60/60 -38,047 -2,741 

90 m 80/80 -0,020 0,013 

90 m 90/90 -0,092 0,005 

90 m tak 0,180 0,012 

90 m cirkel 0,104 0,442 

120 m 60/60 -38,124 -2,154 

120 m 80/80 0,199 0,013 

120 m 90/90 0,240 0,020 

 

För att förtydliga resultatet ytterligare togs ett diagram fram för att visuellt visa den stora 

skillnaden när bildövertäckningen ökas ifrån 60/60 % till 80/80 % och 90/90 %. Se figur 4.9. 

 

Figur 4.9. Diagram som visuellt visar att höjdpunkter blir sämre vid 60/60 % övertäckning och närmar sig 0 för 80/80 och 

90/90. Punkt 1-3 är de tre olika övertäckningarna för 90 m och 120 m. Punkt 4 och 5 visar flygning från tak och i cirkel. 

 

4.3 GSD 
För det teoretiskt beräknade värdet för bildövertäckningen i plan med hustaket till 

Löfbergsskrapan, se tabell 4.4.  
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Tabell 4.4. Bildövertäckning mellan bilder som omfattar Löfbergsskrapan. 

Flygning GSD 
(cm/px) 

Dw x DH Bildövertäckning 
(I flygstråk/mellan flygstråk, %) 

90 m 
60/60 

1,35 74 x 49 25/27 

90 m 
80/80 

1,35 74 x 49 63/63 

90 m 
90/90 

1,35 74 x 49 81/81 

120 m 
60/60 

2,17 119 x 79 51/39 

120 m 
80/80 

2,17 119 x 67 71/69 

120 m 
90/90 

2,17 119 x 79 85/85 
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5. Analys 
 

Analysen sammanställer kvaliteten på resultatet utefter befintliga standarder, studier, och 

erfarenheter.  

5.1 Ytmodeller och felvärden 
Markupplösningen var mellan ca 2-3 cm/pixel för samtliga flygningar. Flygningen på 90 m med 

60/60 % bildövertäckning gav bäst markupplösning men den använder sig av minst data och 

innehåller vissa hål där ingen data registrerats. Trots att den flygningen är snabbast och har bäst 

upplösning betyder det inte att det är det bästa alternativet eftersom dess ortofoto blev oskarpt, 

speciellt vid Löfbergsskrapan. 

Visserligen kan en sådan flygning vara användbar vid mer plana ytor och med områden med få 

objekt som inte är för höga eftersom arbetsprocessen är mycket kort. Ortofotot visar att 

Löfbergsskrapan till största del inte existerar.  

Det visar en viss förbättring för data när flyghöjden ökades till 120 för övertäckningen 60/60 

% men då är markupplösningen inte lika bra. Höjdvärdena avviker så mycket som 35-40 m 

ifrån verkligheten för takpunkterna när bildövertäckningen är 60/60 % oavsett flyghöjd. 

Däremot är markstödens differensvärden tillräcklig låga för att uppfylla HMK-standard 1.  

Flygningarna som genomfördes med 80/80 % bildövertäckning visade en direkt förbättring av 

data och låga felvärden jämfört med 60/60 %. Dess data skapade en mjukare DEM som visar 

större delen av hustaket på Löfbergsskrapan. Både flygningen på 120 m och 90 m gav samma 

medelvärde för differenser mellan ytmodellernas höjdvärden och verkliga höjder men 

flygningen på 90 m visade bättre resultat för takpunkterna.  

Troligtvis skulle medelvärdena på markstöden skilja sig om markytan var ojämnare men det ser 

annars ut som de varierar mellan att uppfylla HMK-standard 1 och 2. Takpunkterna är av högre 

kvalitet för 90 m flyghöjden med felvärden på ca 2 cm för höjderna jämfört med flyghöjden 

120 m som visade felvärden på 20 cm.  

Flygningarna för 120 m och 90 m med 90/90 % övertäckning tog som förväntat längst tid och 

innehöll mest data. Det resulterade i en mer korrekt DSM och högre kvalitet av ortofoton och 

även en närmare beräkning av verkliga felvärden. Flyghöjden 90 m med bildövertäckning 90/90 

% visade det lägsta felvärdet för markstöd på 0,5 cm. Däremot var inte dess takpunkter lika bra 

som för bildövertäckningen 80/80 %.  

Eftersom antalet använda markstöd och antalet bilder varierar för flygningarna påverkas RMS-

värdet. Trots att resultat kan framstå som bättre med 60/60 % bildövertäckning betyder det inte 

att det stämmer. Resultatet baserar sig på tillgänglig data vilket i 60/60 % fallet är låg. Därför 

kan jordens kurva feltolkas som i sin tur gör att inmätta punkter avviker ifrån verkligheten. 

RMS-värdet kan visa sig ge ett bra värde för ett markstöd som bara flaggats 1-2 gånger vilket 

inte är lika pålitligt som de som flaggas i flera bilder. 

De checkpoints som fanns visade att projektionsnoggrannheten försämrades när samtliga 

markstöd användes. Därför valdes de mest pålitliga med jämn spridning och återkommande i 

många bilder. För de andra flygningarna där mer data tillfördes kunde programmet inse att 

punkterna inte låg så bra till som det antogs först. Ajayi et al. (2017) samlade in data med 
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övertäckningen 15-20 % mellan stråken och flyghöjden 50 m som gav ett godtagbart avvikande 

felvärde på ca -0,0015 m. Förmodligen kan låg bildövertäckning användas men på samma vis 

som i den här studien kan det förekomma hål i data och suddiga bilder. Önskas låg 

bildövertäckning bör en lägre flyghöjd användas men det begränsar maxhöjden på insamlade 

objekt för att få fram ett användbart resultat.  

 

5.2 Differensberäkningar 
I regel bör upplösningen förbättras i samband med att övertäckningen ökas men resultatet visar 

motsatsen i vissa fall. Det kan bero på maximalhöjden för objekt i studieområdet. För 

flyghöjden 90 m visar medelvärdet för höjddifferenser att en flygning med bildövertäckningen 

80/80 % ger 2 cm medelfel för takpunkter och 1,3 cm för markstöd. Dess medelfel på 2 cm är 

bättre än medelfelet för 90/90 % bildövertäckning som hade 9,2 cm medelfel för takpunkter.  

Däremot var felet för markstöd bättre med 90/90 % än 80/80 %, som det borde. För flyghöjden 

120 m och bildövertäckning ≥80/80 % gav markstödens medelfel bra värden på ca 2 cm men 

takpunkterna var ca 20 cm större i medelfel. 

Sammanfattat talar siffrorna i det här fallet för att flyghöjden 90 m bör rekommenderas med 

bildövertäckningen 80/80 % om flygningen innehåller objekt med en höjd på ca 40 m. Totala 

arbetstiden är nästan hälften så kort som en flygning på 90/90 % men ger ytterst lite sämre 

noggrannhet för markytan. Bildövertäckning på 60/60 % bör undvikas helt i liknande 

studieområden då det inte klarar av högre objekt.  

För vissa takpunkter fanns det höjddifferenser som skiljde sig markant jämfört med resterande 

värden och verkar stämma bäst in på punkter som ligger närmare hustakets kanter. När 

medelvärdet jämfördes för kantpunkter och mittenpunkter var för sig ser det ut som att 

mittenpunkterna har bättre noggrannhet. Med undantaget för flygningarna med 60/60 % 

bildövertäckning där hustaket är nästintill obefintlig i flygbilderna. 

Flygningen i cirkel, då kameran var vinklade visade sig ha bra noggrannhet för mittenpunkterna 

men verkar ha problem med kanterna där det finns balkar, antenner och liknande som blockerar 

synen för kameran. Beroende på hustakets form och utseende kan kanterna bli oskarpare och 

visa lägre noggrannhet jämfört med hustakets centrum. Se tabell 5.1 för medelvärden utifrån 

resultatet. 

Tabell 5.1. Medelvärden för höjddifferenser. Kant punkter omfattar T26-T36 och Mittenpunkter omfattar T1-T25. 

Flygning Kantpunkter 
(m) 

Mittenpunkter 
(m) 

Totalt medel 
(m) 

90 m 60/60 -37,852 -38,489 -38,047 

120 m 60/60 -37,534 -39,465 -38,124 

90 m 80/80 -0,022 -0,016 -0,020 

120 m 80/80 0,203 0,189 0,199 

90 m 90/90 -0,094 -0,087 -0,092 

120 m 90/90 0,251 0,216 0,240 

90 m tak 0,188 0,161 0,180 

90 m cirkel 0,134 0,035 0,104 
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5.3 GSD 
Teoretiskt sett bör takpunkternas medelvärde förbättras i samband med att övertäckningen ökas. 

Men i den här studiens resultat talar siffrorna emot det. Vad som orsakar det är inte helt 

uppenbart men det kan bero på enstaka punkter som har högre differensvärden än resterande 

takpunkter vilket ökar medelvärdet. Det kan också bero på att hustaket består av många detaljer 

så som antenner, balkar, skorstenar, och ventiler.  

 

Med GSD-kalkylatorn beräknades det hur mycket bildövertäckningen skulle tänkas vara ifall 

en UAV flög i plan med takets höjd istället för markytan där det visade sig att övertäckningen 

blev mycket sämre. Ett högt objekt verkar påverka bildövertäckningen, i vissa fall mycket för 

flygfotografering.  

 

Om markytan ligger lägre ned än starthöjden påverkas data beroende på hur stor skillnad det 

är. I det här fallet då starthöjden förskjuts med ca 42 m och bildövertäckningen är 60/60 % kan 

bildövertäckningen i princip halveras pga. höjdskillnaden.  Eftersom uträkningen är en teoretisk 

kalkyl i det fallet att markytan ligger under starthöjden kunde inga exakta värden för förändring 

av bildövertäckningen tas fram. Däremot visade det sig att bildövertäckningen minskas mellan 

10-50 % från tänkt bildövertäckning men för att redovisa ett exakt värde krävs utförligare 

studier. 

 

Om bildövertäckningen utgår ifrån det som beskrivs i avsnitt 2.5 innebär det för en av 

flygningarna att om en UAV startar ifrån hustaket skulle resultatet omfatta en låg flyghöjd med 

låg bildinsamling vilket ger låg övertäckning. 

 

Men ifall hustaket är tillräckligt högt upp fångas de bilder på markytan in enligt principen att 

kameran är på en hög flyghöjd med låg bildinsamling vilket enligt teorin ger en högre 

bildövertäckning.  
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6. Diskussion 
 

Syftet var att testa hur komplett data blir vid olika övertäckningar och höjder för höga objekt 

och stora höjdvariationer. Studieområdet påverkas inte av de nya reglerna och har egentligen 

ingen betydelse för detta arbete annat än en referens som visar att maximal tillåten flyghöjd är 

120 m.  

Dandois et al. (2015) menar att bildövertäckningen i flygstråken påverkar antalet punkter i ett 

punktmoln betydligt mer än bildövertäckningen mellan flygstråken. I denna studie användes 

samma övertäckning i och mellan stråken för att undersöka hur bildövertäckningen påverkar 

resultatet. För att undersöka ifall bildövertäckningen i flygstråken har större betydelse än mellan 

flygstråken behöver fler flygningar tillföras där bildövertäckningen justeras. Stämmer det att 

övertäckningen i stråken bör vara högre än övertäckningen mellan stråken? 

Målet med att ta fram referenstabeller kunde inte direkt uppfyllas då variation av 

bildövertäckningen inte genomfördes som det först var planerat. Alternativt kunde studien ha 

utgått ifrån en flyghöjd och varierat bildövertäckning på flera sätt för att se vad som händer 

med data i närheten av olika objekthöjder. Hur stor skillnad är det mellan data som skapats 

utifrån bilder med t.ex. 80/80 % jämfört med 80/60 %? 

Med hjälp av befintliga beräkningar kan uppskattade bildövertäckning beräknas utan behovet 

av ett fältarbete. Men eftersom teorin inte alltid fungerar i praktiken var det intressant att 

använda egeninsamlad data. Det bör vara möjligt att framställa parameterinställningstabeller 

utan fältarbete men det är viktigt att bekräfta teorier genom att komplettera med studier. 

I studien används objekthöjden för en byggnad för att visa hur objekthöjder kan påverka 

kvaliteten på data. Men ett pålitligare resultat kunde tagits fram ifall fler objekthöjder på 

närliggande byggnader ingick i studien. Det kan vara intressant att ta reda på vart brytpunkten 

ligger någonstans. Hur höga objekt klarar bildövertäckning 60/60 % av och när bör 

bildövertäckningen ökas? 

Den här studien kan göras om med en UAV med RTK-utrustning för att undersöka hur resultat 

påverkas då inga markstöd används. Alternativt kan en framtida studie experimentera med 

skillnader mellan flyghöjder och bildövertäckningar för GCP och RTK.  
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7. Slutsats 
 

Både flyghöjden 90 m och 120 m fungerade för att mäta in ett högt objekt på ca 42 m med 

godkänd mätosäkerhet. Däremot uppstod det problem för båda flyghöjderna när 

bildövertäckning på 60/60 % användes och behövdes ökas till minst 80/80 % för att få med data 

för det högsta objektet. 

Resultatet räcker inte för att lokalisera brytpunkten för en specifik bildövertäckning med ett 

godkänt resultat enligt svensk standard. Däremot visar bildövertäckning 60/60 % att det är 

otillräckligt för flygområden som omfattar byggnader som närmar sig 40 m i höjd. Målet var 

att ta fram referenstabeller som visar vilka maxhöjder på objekt en viss flyghöjd kan hantera 

och hur mycket maxhöjden ökar när bildövertäckningen ökar. Målet uppfylldes enbart gällande 

objekthöjden 40 m. 

Enligt studien är det tydligt att flyghöjderna 90 m och 120 m inte klarar av objekthöjder på ca 

40 m med bildövertäckningen 60/60 %. Bildövertäckningen måste öka till ca 80/80 % för att få 

mer precisa mätvärden. Höjden på närliggande byggnader fanns inte tillgänglig men uppskattas 

vara allt från 5-15 m höga. 

Baserat på resultatet i övrigt och tidigare studier enligt Ajayi et al. (2017) verkar flyghöjderna 

90 m och 120 m med bildövertäckning 60/60 % hantera maxobjekt på <15 m men resultat är 

inte tillräckligt för att bekräfta detta. Alla bildövertäckningar ≥80/80 % verkar dock kunna 

hantera inmätning av objekthöjder på ca 40 m. 

För att undersöka hur mycket bildövertäckning kan minskas om markytan ligger under 

starthöjden gjordes inget fältarbete. Däremot drogs slutsatsen enligt beräkningarna att 

bildövertäckningen troligtvis minskas beroende på höjdskillnaden och planerad 

bildövertäckning i plan med hustaket. Och troligtvis ökar bildövertäckningen om markytan 

ligger lägre ned än startpositionen. Avslutningsvis räcker inte resultat utifrån det för att avgöra 

vad som faktiskt stämmer utan det bör undersöka mer utförligt i framtida studier.  

Målet med studien var att tillföra godtagbara referenstabeller inför framtida fältarbeten gällande 

parameterinställningar för bildövertäckning och flyghöjd. Sammanfattat bidrar studien mest 

med bekräftande av befintliga teorier men också idéer och tankar inför utvecklingen inom 

flygfotografins ämne.  
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Bilaga 1. 
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Bilaga 2. 
 

Takpunkt GPS-E DEM-E Diff. (m) Markstöd GPS-E DEM-E Diff. (m) 

T1 87,501 87,696 0,195 1 47,874 47,807 -0,067 

T2 87,503 87,693 0,190 2 46,991 47,009 0,018 

T3 87,147 87,371 0,224 3 47,144 47,157 0,013 

T4 87,488 87,755 0,267 4 47,042 47,063 0,021 

T5 87,824 88,256 0,432 5 46,733 46,769 0,036 

T6 87,935 88,229 0,294 6 46,446 46,475 0,029 

T7 87,929 88,206 0,277 7 46,116 46,149 0,033 

T8 87,949 88,234 0,285 8 46,424 46,439 0,015 

T9 87,880 88,141 0,261 9 46,283 46,280 -0,003 

T10 87,459 87,724 0,265 10 46,303 46,294 -0,009 

T11 87,439 87,645 0,206 11 47,082 47,077 -0,005 

T12 87,409 87,619 0,210 12 87,129 87,323 0,194 

T13 87,113 87,371 0,258 13 45,981 46,038 0,057 

T14 87,820 88,228 0,408 14 45,709 45,715 0,006 

T15 87,949 88,317 0,368 15 46,053 46,061 0,008 

T16 87,818 87,981 0,163 16 46,675 46,677 0,002 

T17 87,961 88,172 0,211 17 46,538 46,531 -0,007 

T18 87,806 88,020 0,214 18 45,044 45,067 0,023 

T19 87,917 88,350 0,433   Medelvärde: 0,020 

T20 87,809 87,983 0,174 
    

T21 87,928 88,122 0,194 
    

T22 88,577 88,747 0,170 
    

T23 88,576 88,751 0,175 
    

T24 88,581 88,758 0,177 
    

T25 87,124 87,349 0,225 
    

T26 87,129 87,339 0,210 
    

T27 87,132 87,348 0,216 
    

T28 87,121 87,372 0,251 
    

T29 87,191 87,436 0,245 
    

T30 87,581 87,807 0,226 
    

T31 87,575 87,801 0,226 
    

T32 87,586 87,803 0,217 
    

T33 87,537 87,772 0,235 
    

T34 87,460 87,661 0,201 
    

T35 87,264 87,443 0,179 
    

T36 87,151 87,321 0,170 
    

  Medelvärde: 0,240 
   

120 m 90/90 

 

Takpunkt GPS-E DEM-E Diff. (m) Markstöd GPS-E DEM-E Diff. (m) 

T1 87,501 87,666 0,165 1 47,874 47,885 0,011 

T2 87,503 87,695 0,192 2 46,991 47,011 0,020 

T3 87,147 87,328 0,181 3 47,144 47,158 0,014 
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T4 87,488 87,700 0,212 4 47,042 47,036 -0,006 

T5 87,824 88,024 0,200 5 46,733 46,726 -0,007 

T6 87,935 88,210 0,275 6 46,446 46,454 0,008 

T7 87,929 88,103 0,174 7 46,116 46,117 0,001 

T8 87,949 88,183 0,234 8 46,424 46,437 0,013 

T9 87,880 88,252 0,372 9 46,283 46,280 -0,003 

T10 87,459 87,811 0,352 10 46,303 46,297 -0,006 

T11 87,439 87,575 0,136 11 47,082 47,096 0,014 

T12 87,409 87,645 0,236 12 87,129 87,305 0,176 

T13 87,113 87,291 0,178 13 45,981 45,966 -0,015 

T14 87,820 88,003 0,183 14 45,709 45,727 0,018 

T15 87,949 88,142 0,193 15 46,053 46,055 0,002 

T16 87,818 87,951 0,133 16 46,675 46,677 0,002 

T17 87,961 88,122 0,161 17 46,538 46,531 -0,007 

T18 87,806 87,985 0,179 18 45,044 45,050 0,006 

T19 87,917 88,228 0,311   Medelvärde: 0,013 

T20 87,809 87,948 0,139 
    

T21 87,928 88,123 0,195 
    

T22 88,577 88,746 0,169 
    

T23 88,576 88,744 0,168 
    

T24 88,581 88,747 0,166 
    

T25 87,124 87,302 0,178 
    

T26 87,129 87,297 0,168 
    

T27 87,132 87,315 0,183 
    

T28 87,121 87,324 0,203 
    

T29 87,191 87,388 0,197 
    

T30 87,581 87,760 0,179 
    

T31 87,575 87,760 0,185 
    

T32 87,586 87,782 0,196 
    

T33 87,537 87,752 0,215 
    

T34 87,460 87,641 0,181 
    

T35 87,264 87,452 0,188 
    

T36 87,151 87,331 0,180 
    

  Medelvärde: 0,199 
   

120 m 80/80 

 

Takpunkt GPS-E DEM-E Diff. (m) Markstöd GPS-E DEM-E Diff. (m) 

T1 87,501 47,638 -39,863 1 47,874 47,896 0,022 

T2 87,503 48,079 -39,424 2 46,991 47,017 0,026 

T3 87,147 51,520 -35,627 3 47,144 47,157 0,013 

T4 87,488 47,529 -39,959 4 47,042 47,057 0,015 

T5 87,824 46,961 -40,863 5 46,733 46,714 -0,019 

T6 87,935 46,765 -41,170 6 46,446 46,470 0,024 

T7 87,929 46,826 -41,103 7 46,116 46,140 0,024 

T8 87,949 46,861 -41,088 8 46,424 46,467 0,043 

T9 87,880 46,747 -41,133 9 46,283 46,277 -0,006 

T10 87,459 51,131 -36,328 10 46,303 46,300 -0,003 
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T11 87,439 50,304 -37,135 11 47,082 47,088 0,006 

T12 87,409 49,487 -37,922 12 87,129 48,237 -38,892 

T13 87,113 55,171 -31,942 13 45,981 45,980 -0,001 

T14 87,820 55,243 -32,577 14 45,709 45,713 0,004 

T15 87,949 53,661 -34,288 15 46,053 46,077 0,024 

T16 87,818 52,562 -35,256 16 46,675 46,675 0,000 

T17 87,961 52,369 -35,592 17 46,538 46,499 -0,039 

T18 87,806 52,039 -35,767 18 45,044 45,037 -0,007 

T19 87,917 52,476 -35,441   Medelvärde: -2,154 

T20 87,809 51,708 -36,101 
    

T21 87,928 52,477 -35,451 
    

T22 88,577 50,694 -37,883 
    

T23 88,576 48,932 -39,644 
    

T24 88,581 47,943 -40,638 
    

T25 87,124 50,975 -36,149 
    

T26 87,129 48,323 -38,806 
    

T27 87,132 47,692 -39,440 
    

T28 87,121 47,915 -39,206 
    

T29 87,191 48,272 -38,919 
    

T30 87,581 47,438 -40,143 
    

T31 87,575 47,183 -40,392 
    

T32 87,586 47,073 -40,513 
    

T33 87,537 47,068 -40,469 
    

T34 87,460 47,984 -39,476 
    

T35 87,264 48,561 -38,703 
    

T36 87,151 49,098 -38,053 
    

  Medelvärde: -38,124 
   

120 m 60/60 

 

Takpunkt GPS-E DEM-E Diff. (m) Markstöd GPS-E DEM-E Diff. (m) 

T1 87,501 87,408 -0,093 1 47,874 47,885 0,011 

T2 87,503 87,410 -0,093 2 46,991 47,029 0,038 

T3 87,147 87,071 -0,076 3 47,144 47,162 0,018 

T4 87,488 87,432 -0,056 4 47,042 47,036 -0,006 

T5 87,824 87,754 -0,070 5 46,733 46,739 0,006 

T6 87,935 87,840 -0,095 6 46,446 46,458 0,012 

T7 87,929 87,841 -0,088 7 46,116 46,118 0,002 

T8 87,949 87,856 -0,093 8 46,424 46,462 0,038 

T9 87,880 87,782 -0,098 9 46,283 46,310 0,027 

T10 87,459 87,368 -0,091 10 46,303 46,286 -0,017 

T11 87,439 87,337 -0,102 11 47,082 47,103 0,021 

T12 87,409 87,334 -0,075 12 87,129 87,037 -0,092 

T13 87,113 86,983 -0,130 13 45,981 45,966 -0,015 

T14 87,820 87,702 -0,118 14 45,709 45,727 0,018 

T15 87,949 87,841 -0,108 15 46,053 46,055 0,002 

T16 87,818 87,695 -0,123 16 46,675 46,677 0,002 

T17 87,961 87,858 -0,103 17 46,538 46,531 -0,007 
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T18 87,806 87,693 -0,113 18 45,044 45,069 0,025 

T19 87,917 87,924 0,007   Medelvärde: 0,005 

T20 87,809 87,702 -0,107 
    

T21 87,928 87,813 -0,115 
    

T22 88,577 88,463 -0,114 
    

T23 88,576 88,466 -0,110 
    

T24 88,581 88,466 -0,115 
    

T25 87,124 87,051 -0,073 
    

T26 87,129 87,049 -0,080 
    

T27 87,132 87,048 -0,084 
    

T28 87,121 87,048 -0,073 
    

T29 87,191 87,111 -0,080 
    

T30 87,581 87,487 -0,094 
    

T31 87,575 87,481 -0,094 
    

T32 87,586 87,493 -0,093 
    

T33 87,537 87,468 -0,069 
    

T34 87,460 87,369 -0,091 
    

T35 87,264 87,174 -0,090 
    

T36 87,151 87,042 -0,109 
    

  Medelvärde: -0,092 
   

90 m 90/90 

 

Takpunkt GPS-E DEM-E Diff. (m) Markstöd GPS-E DEM-E Diff. (m) 

T1 87,501 87,466 -0,035 1 47,874 
  

T2 87,503 87,469 -0,034 2 46,991 47,019 0,028 

T3 87,147 87,144 -0,003 3 47,144 47,152 0,008 

T4 87,488 87,504 0,016 4 47,042 47,03 -0,012 

T5 87,824 87,795 -0,029 5 46,733 46,743 0,01 

T6 87,935 87,909 -0,026 6 46,446 46,478 0,032 

T7 87,929 87,876 -0,053 7 46,116 46,15 0,034 

T8 87,949 87,908 -0,041 8 46,424 46,459 0,035 

T9 87,880 87,855 -0,025 9 46,283 46,311 0,028 

T10 87,459 87,614 0,155 10 46,303 46,31 0,007 

T11 87,439 87,413 -0,026 11 47,082 47,086 0,004 

T12 87,409 87,386 -0,023 12 87,129 87,115 -0,014 

T13 87,113 87,054 -0,059 13 45,981 45,974 -0,007 

T14 87,820 87,809 -0,011 14 45,709 45,706 -0,003 

T15 87,949 87,909 -0,04 15 46,053 
  

T16 87,818 87,746 -0,072 16 46,675 
  

T17 87,961 87,904 -0,057 17 46,538 
  

T18 87,806 87,76 -0,046 18 45,044 45,072 0,028 

T19 87,917 88,052 0,135   Medelvärde: 0,01271429 

T20 87,809 87,758 -0,051 
    

T21 87,928 87,875 -0,053 
    

T22 88,577 88,517 -0,06 
    

T23 88,576 88,524 -0,052 
    

T24 88,581 88,526 -0,055 
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T25 87,124 87,11 -0,014 
    

T26 87,129 87,114 -0,015 
    

T27 87,132 87,11 -0,022 
    

T28 87,121 87,108 -0,013 
    

T29 87,191 87,209 0,018 
    

T30 87,581 87,549 -0,032 
    

T31 87,575 87,557 -0,018 
    

T32 87,586 87,594 0,008 
    

T33 87,537 87,532 -0,005 
    

T34 87,460 87,436 -0,024 
    

T35 87,264 87,229 -0,035 
    

T36 87,151 87,113 -0,038 
    

  Medelvärde: -0,0204167 
   

90 m 80/80 

 

Takpunkt GPS-E DEM-E Diff. (m) Markstöd GPS-E DEM-E Diff. (m) 

T1 87,501 47,544 -39,957 1 47,874 
  

T2 87,503 48,336 -39,167 2 46,991 47,011 0,020 

T3 87,147 47,311 -39,836 3 47,144 47,133 -0,011 

T4 87,488 46,906 -40,582 4 47,042 47,018 -0,024 

T5 87,824 46,984 -40,840 5 46,733 46,734 0,001 

T6 87,935 46,673 -41,262 6 46,446 46,460 0,014 

T7 87,929 46,823 -41,106 7 46,116 46,124 0,008 

T8 87,949 46,780 -41,169 8 46,424 46,431 0,007 

T9 87,880 47,230 -40,650 9 46,283 46,287 0,004 

T10 87,459 51,977 -35,482 10 46,303 46,302 -0,001 

T11 87,439 51,762 -35,677 11 47,082 47,070 -0,012 

T12 87,409 51,224 -36,185 12 87,129 48,707 -38,422 

T13 87,113 54,238 -32,875 13 45,981 45,990 0,009 

T14 87,820 55,608 -32,212 14 45,709 45,721 0,012 

T15 87,949 55,339 -32,610 15 46,053 
  

T16 87,818 52,458 -35,360 16 46,675 
  

T17 87,961 51,448 -36,513 17 46,538 
  

T18 87,806 51,188 -36,618 18 45,044 45,065 0,021 

T19 87,917 50,993 -36,924   Medelvärde: -2,741 

T20 87,809 50,844 -36,965 
    

T21 87,928 50,725 -37,203 
    

T22 88,577 50,758 -37,819 
    

T23 88,576 49,435 -39,141 
    

T24 88,581 47,953 -40,628 
    

T25 87,124 47,597 -39,527 
    

T26 87,129 48,625 -38,504 
    

T27 87,132 49,198 -37,934 
    

T28 87,121 49,575 -37,546 
    

T29 87,191 50,047 -37,144 
    

T30 87,581 48,372 -39,209 
    

T31 87,575 48,077 -39,498 
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T32 87,586 47,863 -39,723 
    

T33 87,537 47,579 -39,958 
    

T34 87,460 47,255 -40,205 
    

T35 87,264 50,027 -37,237 
    

T36 87,151 50,730 -36,421 
    

  Medelvärde: -38,047 
   

90 m 60/60 

 

Takpunkt GPS-E DEM-E Diff. (m) Markstöd GPS-E DEM-E Diff. (m) 

T1 87,501 87,650 0,149 1 47,874 47,888 0,014 

T2 87,503 87,657 0,154 2 46,991 46,997 0,006 

T3 87,147 87,326 0,179 3 47,144 47,152 0,008 

T4 87,488 87,694 0,206 4 47,042 47,044 0,002 

T5 87,824 88,094 0,270 5 46,733 46,725 -0,008 

T6 87,935 88,271 0,336 6 46,446 46,463 0,017 

T7 87,929 88,156 0,227 7 46,116 46,121 0,005 

T8 87,949 88,247 0,298 8 46,424 46,448 0,024 

T9 87,880 88,169 0,289 9 46,283 46,284 0,001 

T10 87,459 87,737 0,278 10 46,303 46,303 0,000 

T11 87,439 87,554 0,115 11 47,082 47,074 -0,008 

T12 87,409 87,578 0,169 12 87,129 87,283 0,154 

T13 87,113 87,306 0,193 13 45,981 45,982 0,001 

T14 87,820 87,970 0,150 14 45,709 45,730 0,021 

T15 87,949 88,088 0,139 15 46,053 46,046 -0,007 

T16 87,818 87,975 0,157 16 46,675 46,665 -0,010 

T17 87,961 88,113 0,152 17 46,538 46,513 -0,025 

T18 87,806 87,962 0,156 18 45,044 45,057 0,013 

T19 87,917 88,110 0,193   Medelvärde: 0,012 

T20 87,809 87,928 0,119 
    

T21 87,928 88,081 0,153 
    

T22 88,577 88,720 0,143 
    

T23 88,576 88,751 0,175 
    

T24 88,581 88,711 0,130 
    

T25 87,124 87,289 0,165 
    

T26 87,129 87,251 0,122 
    

T27 87,132 87,296 0,164 
    

T28 87,121 87,290 0,169 
    

T29 87,191 87,385 0,194 
    

T30 87,581 87,736 0,155 
    

T31 87,575 87,739 0,164 
    

T32 87,586 87,760 0,174 
    

T33 87,537 87,713 0,176 
    

T34 87,460 87,610 0,150 
    

T35 87,264 87,418 0,154 
    

T36 87,151 87,304 0,153 
    

  Medelvärde: 0,180 
   

90 m tak 
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Takpunkt GPS-E DEM-E Diff. (m) Markstöd GPS-E DEM-E Diff. (m) 

T1 87,501 87,510 0,009 1 47,874 47,888 0,014 

T2 87,503 87,511 0,008 2 46,991 46,998 0,007 

T3 87,147 87,222 0,075 3 47,144 47,161 0,017 

T4 87,488 87,640 0,152 4 47,042 47,057 0,015 

T5 87,824 88,233 0,409 5 46,733 46,754 0,021 

T6 87,935 88,304 0,369 6 46,446 46,457 0,011 

T7 87,929 88,372 0,443 7 46,116 46,138 0,022 

T8 87,949 88,185 0,236 8 46,424 46,433 0,009 

T9 87,880 88,363 0,483 9 46,283 46,292 0,009 

T10 87,459 87,700 0,241 10 46,303 46,282 -0,021 

T11 87,439 87,502 0,063 11 47,082 47,068 -0,014 

T12 87,409 87,466 0,057 12 87,129 87,149 0,020 

T13 87,113 87,221 0,108 13 45,981 45,936 -0,045 

T14 87,820 87,913 0,093 14 45,709 45,716 0,007 

T15 87,949 88,159 0,210 15 46,053 47,902 1,849 

T16 87,818 87,842 0,024 16 46,675 46,665 -0,010 

T17 87,961 87,980 0,019 17 46,538 52,555 6,017 

T18 87,806 87,858 0,052 18 45,044 45,074 0,030 

T19 87,917 87,972 0,055   Medelvärde: 0,442 

T20 87,809 87,798 -0,011 
    

T21 87,928 88,015 0,087 
    

T22 88,577 88,657 0,080 
    

T23 88,576 88,605 0,029 
    

T24 88,581 88,599 0,018 
    

T25 87,124 87,165 0,041 
    

T26 87,129 87,140 0,011 
    

T27 87,132 87,159 0,027 
    

T28 87,121 87,163 0,042 
    

T29 87,191 87,320 0,129 
    

T30 87,581 87,611 0,030 
    

T31 87,575 87,595 0,020 
    

T32 87,586 87,601 0,015 
    

T33 87,537 87,567 0,030 
    

T34 87,460 87,482 0,022 
    

T35 87,264 87,293 0,029 
    

T36 87,151 87,178 0,027 
    

  Medelvärde: 0,104 
   

90 m cirkel 

 


