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Sammanfattning 
Det här examensarbetets syfte är att undersöka noggrannheten i fotogrammetrisk detaljmätning i 

stereo. Sedan tidigare finns det en tumregel som säger att noggrannheten i dessa mätningar är 

ungefär 1 pixel i plan och 1,5 i höjd. Det saknas en noggrannare undersökning av om så är fallet.  

Totalt har 62 punkter koordinatbestämts både fotogrammetriskt och via geodetiska fältmätningar. 

Resultaten från dessa mätningar har därefter jämförts. Punkterna finns i Jönköping, Norrköping och 

Skellefteå. De fotogrammetriska mätningarna har gjorts dels på Lantmäteriets standardbilder med 25 

och 50 cm upplösning men också på mer högupplösta bilder med 6–12 cm upplösning. 

Varje punkt är mätt fem gånger fotogrammetriskt. I fält är de mätta tre gånger vardera med GNSS 

under 60 sekunder och med minst två timmars uppehåll mellan varje mätning. Därefter har 

medelvärden räknats fram. Dessa har jämförts och resultatet presenterar avvikelsen både i meter 

och i antal pixlar. 

Jag kom fram till att i plan är den radiella avvikelsen ungefär lika stor som en pixel av bildens 

upplösning, spannet ligger på 0,72–1,23 pixlar. Denna avvikelse verkar vara oberoende bildernas 

plats och upplösning. I höjd är avvikelserna däremot betydligt större och varierar mellan 0,42–2,44 

pixlar. Att det skiljer så mycket i höjd har antagligen att göra med hur många markstödpunkter man 

har använt sig av i blocktrianguleringen. 

Arbetet beskriver även teorin bakom stereofotogrammetrin och förklarar kortfattat hur det går till 

att ta fram en stereomodell. 

 

  



IV 

 

Abstract 
The purpose of this degree project is to study the accuracy in photogrammetric measurements in 

stereo. Since before there is a rule of thumb that the standard uncertainty in these kinds of 

measurements is about 1 pixel in plane and 1.5 in height. But there is no one who has done any 

deeper study regarding this before. 

A total of 62 points has been measured, both photogrammetric and geodetic in field. The results has 

then been compared. The points are located in Jönköping, Norrköping and Skellefteå. The 

photogrammetric measurements has been made both at Lantmäteriets standard pictures with a 

resolution of 25 or 50 cm and pictures with higher resolution between 6 and 12 cm. 

Every point is measured photogrammetrically five times. In the field they are measured three times 

each with GNSS during 60 seconds and at least two hours between each measurement. I have 

calculated the average results and compared them to each other. The results are presented both in 

meters and in pixels. 

I came to the conclusion that in plane the radial deviation is about one pixel of the pictures 

resolution, the range is 0.72–1.23 pixels. The deviation seems to be independent of location and 

resolution of the pictures. In height the deviations are significantly bigger and the range is 0.42–2.44 

pixels. The reason for this, is that the big deviation may depend on how many ground support points 

that are used in the block triangulation. 

The degree project also describes the theory behind stereo photogrammetry and explains in short 

words the process to create a stereo model.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun använder sig till stor del av fotogrammetriska metoder 

för att ajourhålla sin kartdatabas. Man använder sig både av Lantmäteriets flygbilder med 25 eller 50 

cm upplösning samt egna flygbilder med 8 cm upplösning. Dessa bilder betraktas i stereo med hjälp 

av programvara från Espa Systems. Man kan jämföra bilderna med den befintliga baskartan och kan 

på så sätt hitta objekt som inte stämmer överens. Dessa objekt karteras i Espa och kartdatabasen kan 

på så sätt uppdateras utan att geodetiska mätningar behöver göras i fält. Det är alltså ett kostnads- 

och produktionseffektivt hjälpmedel i arbetet med att ajourhålla kartdatabasen. 

Man har aldrig gjort någon utförlig kontroll av noggrannheten i denna metod och svävar därför lite i 

ovisshet om hur pass bra den är. Det finns en tumregel som säger att mätosäkerheten i plan är 

ungefär lika med bildens upplösning och att den i höjd är ungefär 1,5 gånger bildens upplösning 

(Boberg, 2011). En bild med 10 cm upplösning skulle med andra ord ha en noggrannhet på ungefär 

10 cm i plan och 15 cm i höjd.  

Det är inte bara Jönköpings kommun som använder sig av fotogrammetri. Även andra kommuner 

runt om i Sverige gör på liknande sätt. I min undersökning har jag förutom bilder över Jönköping även 

haft tillgång till bilder över Norrköping och Skellefteå.  Där har jag fått hjälp med mätningarna i fält av 

respektive kommuns mätavdelning. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka noggrannheten vid fotogrammetrisk detaljmätning 

i stereo. Det jämför även noggrannheten i bilder med olika upplösningar. Syftet är också att ta fram 

bra värden på noggrannheten som kan ersätta ovan nämnda tumregel.  

1.3 Avgränsning 

Arbetet avgränsas av att endast mätning av väldefinierade punkter på marken tas med. Punkter på 

hustak, murar och dylikt är inte med i undersökningen. 

Punkterna är väl fördelade över fotograferingsområdet och mäts in både fotogrammetriskt i Espa och 

i fält med GNSS. Bilder i olika upplösningar från tre städer i Sverige undersöks: Jönköping, Norrköping 

och Skellefteå. I jämförelsen tas även data från blocktrianguleringen med för att se vilken påverkan 

den kan ha på noggrannheten. 

2 Teori 

2.1 Stereoseende 

Att vi kan se i stereo beror på att våra två ögon sitter en bit ifrån varandra och uppfattar det vi ser 

från något olika perspektiv. Två föremål som befinner sig på olika avstånd från oss förskjuts lite i 

förhållande till varandra i vänster respektive höger öga. Det ser man enkelt genom att växelvis 

blunda med det vänstra respektive högra ögat och samtidigt betrakta till exempel ett finger som hålls 

en bit framför ögonen. Då ser man att dess position ändrar sig i förhållande till bakgrunden. Detta 

sammansmälts till ett djupintryck i hjärnan när vi tittar med båda ögonen. Detta djupintryck kan 

återskapas med hjälp av två bilder över samma områden tagna från något olika perspektiv. Genom 



2 

 

att bildparet betraktas samtidigt, ett för varje öga kan vi uppfatta dem i stereo. Det är detta faktum 

man utnyttjar inom fotogrammetrin. 

2.2 Begreppet fotogrammetri 

Språkligt sett betyder fotogrammetri, mätning i fotografisk bild, som kan översättas till bildmätning 

(Boberg, 2011). Med hjälp av fotogrammetri kan man mäta i flygbilder och bestämma ett objekts 

storlek, form och läge i tre dimensioner. Att mäta i 3D blir möjligt tack vare att man samtidigt kan 

betrakta två eller flera bilder som är tagna över samma område men från olika positioner. Vanligtvis 

fotograferar man ett område med 60 % övertäckning i flygriktningen och 30 % övertäckning mellan 

stråken. Detta gör att varje punkt på marken syns i två till sex olika bilder och kan därmed ses i 

stereo. 

2.3 Stereomodellen 
För att kunna se och mäta i två eller flera bilder över samma område i stereo måste man ta fram en 

stereomodell utifrån bilderna. Det man gör då är att man beräknar och bestämmer den geometriska 

relationen mellan ett antal verkliga objekt, på marken, och dess läge på en eller flera bilder. För att 

göra det måste bilderna orienteras till samma läge de hade vid fotograferingsögonblicket, det vill 

säga att man måste veta kamerans läge och riktning när bilden togs. Detta kan man beräkna med 

hjälp av kända markstödpunkter. När denna fotograferingssituation är rekonstruerad är det möjligt 

att med hög noggrannhet mäta och bestämma läge och form på alla andra objekt i bilderna. (Harrie, 

2008) 

Det hela är en ganska komplicerad process i flera steg som kan ske både för enstaka bildpar eller för 

hela block av bilder över stora områden. 

2.3.1 Inre orientering 

Den inre orienteringen syftar till att rekonstruera de yttre strålkärvarna. Vid 

fotograferingsögonblicket passerar ett stort antal ljusstrålar, en för varje punkt på marken, genom 

kamerans projektionscentrum i objektivet. Dessa strålar bildar en strålkärve. Vi kan säga att vi har en 

yttre och en inre strålkärve.  

Den inre strålkärven är känd tack vare att vi vet kamerans inre geometri. Den har tillverkaren 

noggrant definierat genom kalibrering av kameran vid tillverkningen. Med hjälp av detta kan vi 

matematiskt rekonstruera den yttre strålkärven. För att kunna göra det behöver vi bland annat veta 

kamerakonstanten, bildhuvudpunktens läge och den radiella felteckningen. Kamerakonstanten är 

avståndet från kamerans projektionscentrum till bildplanet i kameran.  Bildhuvudpunktens läge 

motsvarar bildcentrum i kamerans inre koordinatsystem. Den radiella felteckningen är mått på 

kamerans avvikelse från den perfekta centralprojektionen som uppkommer på grund av att ingen 

kamera är perfekt utan innehåller alltid små fel i till exempel objektivet. I moderna kameror är de 

dock så små att man i princip kan bortse från dem (Boberg, 2011).  

2.3.2 Yttre orientering 

Den yttre orienteringen definierar kamerans läge och riktning i bildögonblicket. Den utgörs av tre 

koordinatvärden (x, y och z) och tre vinklar som beskriver kamerans riktning och vridning runt sina 

egna axlar. 
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Den yttre orienteringen kan bestämmas genom GNSS och tröghetsnavigering i flygplanet. Den kan 

också bestämmas med fotogrammetriska metoder i efterhand med hjälp av ett antal 

markstödpunkter med kända koordinater.  

Detta steg görs bara om man vill orientera en enkelbild. När man tar fram en stereomodell med flera 

bilder sker motsvarande steg i den absoluta orienteringen som beskrivs i 2.3.4 nedan (Boberg, 2011). 

2.3.3 Relativ orientering 

När man tar bilder från ett flygplan som är i rörelse är aldrig kameran helt i lod utan dess riktning och 

rotation ändras från bild till bild. Den relativa orienteringens syfte är att vrida bilderna så att alla får 

samma vinkel och rotation. Vilket innebär att alla strålpar från samma objekt i respektive bild skär 

varandra och skapar modellpunkter. När de gör så har man en stereomodell. Detta sker med 

matematiska beräkningar i datorn. Man kan matematiskt visa att det räcker med att fem strålpar 

orienteras rätt för att alla tusentals andra strålpar också ska skära varandra.  

När detta är klart har man en korrekt orienterad lokal stereomodell som har rätt form och en 

enhetlig skala. Men den är inte orienterad i landskapet och har en okänd skala. Detta fixar man till i 

nästa steg den absoluta orienteringen (Boberg, 2011).  

2.3.4 Absolut orientering 

Absolut orientering innebär att stereomodellen skalbestäms, horisonteras och passas in i ett 

markkoordinatsystem. Man transformerar helt enkelt modellkoordinaterna till markkoordinater. Det 

sker med hjälp av sju parametrar, modellens läge i x, y och z, modellens tre axelriktningar samt 

modellens skala.  

Det hela räknas fram med hjälp av ett antal markstödpunkter som mätts in geodetiskt i fält. Man 

behöver minst två stödpunkter i plan och minst tre i höjd för att kunna lösa det ekvationssystem som 

skapas. Normalt använder man betydligt fler och får då ett överbestämt ekvationssystem. 

Resultatet av detta är ett antal transformationsparametrar som kan användas för att transformera 

modellkoordinater till markkoordinater. Man har nu skapat en färdig stereomodell att mäta i 

(Boberg, 2011). 

2.3.5 Blocktriangulering 

I praktiken har man oftast flera bilder över ett stort område tagna i flera stråk med överlappning. Då 

gör man istället en blocktriangulering som är som en kombinerad relativ och absolut orientering av 

många modeller samtidigt.  

Det går ut på att beräkna varje enskild bilds yttre orientering med hjälp av ett ganska litet antal 

kända markstödpunkter med kända koordinater. Dessa kompletteras med ett stort antal 

konnektionspunkter. Konnektionspunkterna kan väljas ut automatiskt med hjälp av digital 

bildmatchning och placeras så att de blir gemensamma för flera bilder, två till sex stycken, tack vare 

den överlappning bilderna är tagna i. Oftast är överlappningen 60 % i stråkriktningen och 30 % mellan 

stråken. På så sätt kan man binda ihop alla bilder med varandra. Det sker genom att ett mycket stort 

och överbestämt ekvationssystem bildas. 
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Resultatet blir noggranna yttre orienteringselement, tre koordinater och tre vridningar runt sina axlar 

för samtliga bilder i blocket. Med dessa data kan bilderna parvis orienteras till stereomodeller utan 

att relativ eller absolut orientering behöver göras (Boberg, 2011). 

2.4 Stereoseende på bildskärm 

För att kunna se i stereo på en bildskärm finns det några olika metoder. Vanligtvis projiceras de två 

bilderna ovanpå varandra. Antingen färgas bilderna, en i rött och en i blått och betraktaren har 

likadant färgade glasögon. Denna metod kallas anaglyfmetoden. En annan metod är att använda en 

polariserande skärm som polariserar bilderna vinkelrätt mot varandra. Den används tillsammans med 

speciella glasögon som polariserar ljuset på samma sätt. Den polariserande metoden är den som 

används på moderna biografer. Blinkmetoden är en tredje metod som utnyttjar glasögon med 

flytande kristaller och bilderna för vänster respektive höger öga visas omväxlande med hög frekvens. 

Utöver dessa tre metoder finns det ytterligare några, som dock inte nämns här. 

2.5 Lantmäteriets flygfotografering 

Lantmäteriet fotograferar regelbundet hela Sverige med i genomsnitt tre års intervall. Södra Sverige 

och Norrlandskusten fotograferas med två års intervall. Intervallet i Norrlands inland och fjällvärlden 

variera från fyra upp till tio år. Man växlar mellan att ta bilder före respektive efter lövsprickning. 

Bilder tagna efter lövsprickningen är viktiga för tolkning och kartering av vegetation, främst inom 

skogsindustrin, men de lämpar sig inte lika bra till kartering. Då vill man ha bilder tagna mellan 

snösmältningen och lövsprickningen så att man kan se marken genom trädkronorna. Det finns 

rikstäckande bilder med 50 cm upplösning. Södra Sverige och Norrlandskusten fotograferas även 

med 25 cm upplösning (Lantmäteriet, 2013). 

2.6 Kommunal flygfotografering 

För ajourhållning av en kommuns kartdatabas räcker ofta inte bilder med 25 cm upplösning till utan 

man behöver mer högupplösta bilder. Många kommuner har därför kompletterat Lantmäteriets 

bilder med egna bilder med högre upplösning, runt 6–12 cm. Det är i kommunens tätorter som 

behovet av dessa bilder finns. Dessa bilder köps då in från externa konsultfirmor. 

3 Metod 

3.1 Val av mätpunkter 

När jag har valt ut lämpliga punkter för undersökningen har jag utgått från ett antal kriterier.  

1. Punkterna ska vara väldefinierade och tydliga så att man lätt kan identifiera exakt mätpunkt 

när man är ute och mäter in dessa i fält.  

2. De ska vara placerade så att de är lätt åtkomliga att mäta, helst med GNSS.  

3. Slutligen ska de även vara väl fördelade över området som flygbilderna täcker.  

Det är även en fördel om samma punkter kan mätas i olika upplösningar. Men det var inte alltid 

möjligt. Dels för att upplösningarna täcker olika områden men också för att det har varit svårt att 

hitta bra väldefinierade punkter i de lågupplösta 50 cm-bilderna. 

Med dessa kriterier i åtanke är vägmålningar och nästan uteslutande målningar för parkeringsrutor 

utvalda, även några övergångsställen förekommer som mätobjekt. Punkterna valdes ut i samband 

med och efterhand som jag gjorde mätningarna i Espa. 
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Jag har mätt punkter i tre städer: Jönköping, Norrköping och Skellefteå. Inom varje stad är punkterna 

uppdelade i olika områden. Varje område har tre närliggande mätpunkter inom ungefär tio meters 

avstånd. Det finns flera anledningar till att jag har valt mer än en punkt i varje område. Dels för att 

kunna mäta fler punkter inom en rimlig tid men även för att kunna få en bättre kontroll på 

mätningarna. Om en punkt avviker mycket men inte dess två grannar gör det, då är det antagligen ett 

grovt mätfel som inträffat någonstans och punkten kan då uteslutas ur jämförelsen. Men vi har 

fortfarande kvar mätdata för detta område tack vare de andra två punkterna. Punkterna fungerar 

även som reserver åt varandra, om någon punkt skulle vara tillfälligt blockerad eller av andra orsaker 

inte går att mäta på så finns det ändå närliggande punkter inom samma område som förhoppningsvis 

går att mäta på.  

I varje stad finns 5–9 områden som är väl utspridda och som vardera innehåller tre mätpunkter. 

Totalt har mätningar gjorts på 68 olika punkter i Espa. I fältmätningarna fick några punkter strykas på 

grund av att de inte längre fanns eller för att markeringen var för dålig eller utsliten. I den slutliga 

jämförelsen finns 62 mätpunkter med. Många av dessa är mätta i flera olika upplösningar. En 

sammanställning finns i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Visar antal mätpunkter för respektive ort och upplösning. 

 GNSS 6 cm 8 cm 12 cm 25 cm 50 cm 

Jönköping 26 - 26 - 19 12 

Norrköping 15 - - 12 8 8 

Skellefteå 21 18 - - 23 - 

 62 18 26 12 50 20 

 

3.2 Fotogrammetrisk mätning i Espa 
Espa Systems är ett finskt företag som har en rad olika programvaror för att jobba med och bearbeta 

flygbilder och laserskanningsdata. EspaCity heter programmet som används vid kartering i 3D och det 

är det programmet jag har använt för att mäta mina utvalda punkter. 

När man tittar på bilderna digitalt i 

stereo ser man både vänster och 

höger bild samtidigt ovanpå 

varandra. Med hjälp av den 

polariserande metoden och 

tillhörande glasögon kan man se 

området i 3D. För att mäta i bilderna 

utnyttjar man ett mätmärke 

(muspekaren) som finns i båda 

bilderna. Man justerar bildernas 

lägen inbördes i sidled för att få de 

båda mätmärkena och bilderna att 

sammanfalla till en. När man bara ser 

ett mätmärke och en klar bild så 

innebär det att bilderna är matchade 

och man kan se i stereo på den aktuella höjdnivån. Flyttar man markörerna en bit bort till en annan 

Figur 1: Bild från Espa. Här kan man tydligt se hur bilderna är matchade på 
parkeringen medan på taket en bit upp kan man se både vänster och höger 
bild som ligger förskjutna. Detta på grund av höjdskillnaden. 
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höjdnivå sammanfaller de inte längre och man måste på nytt justera bildernas läge för att få en ny 

matchning. Man kan justera bildernas läge både manuellt och automatiskt. 

Jag använde mig av den automatiska metoden som utnyttjar digital bildmatchning. Den innebär att 

programvaran själv matchar ihop vänster och höger bild efter att man först har gjort en 

grovinställning. Den automatiska bildmatchningen aktiveras genom att trycka ner 

mellanslagstangenten när man befinner sig i rätt position. Espa börjar då automatiskt leta efter 

matchande pixlar i närområdet och flyttar automatiskt bilderna till rätt position. Den här metoden 

fungerar inte i alla lägen men för mina punkter fungerade den bra. 

När Espa har matchat bilderna har jag ritat en punkt på min valda mätpunkt. För att får ett bättre 

mätresultat upprepade jag detta fem gånger på varje punkt genom att flytta markören en bit bort 

och göra en ny automatisk bildmatchning för att få ett nytt höjdvärde bara för att sedan direkt flytta 

tillbaka till samma punkt och återigen göra bildmatchning och rita en ny punkt på samma ställe. 

Teoretisk bör z-värdet då bli samma. Men av någon anledning blir det inte så utan det skiljer sig lite 

från gång till gång. Det är ju även svårt att träffa exakt samma position i plan när man ritar in en ny 

punkt, därför ville jag ha ett medelvärde även på detta.  

När detta har upprepats fem gånger gick jag vidare till nästa punkt. När alla punkter var mätta fem 

gånger markerades dessa och xyz-koordinaterna exporterades för vidare beräkning i Excel. I Excel 

räknade jag fram ett medelvärde och det är detta medelvärde som sedan använts i jämförelsen med 

mätningarna i fält. Jag räknade även ut hur stor avvikelsen var för respektive punkt. 

3.2.1 Punktbeskrivning 

Eftersom jag inte själv skulle göra mätningarna i fält i Norrköping och Skellefteå var det viktigt att ta 

fram en noggrann punktbeskrivning så att de som skulle mäta enkelt skulle hitta till rätt punkt och 

mäta på exakt samma ställe som jag gjorde i Espa. 

I samband med mätningen i Espa tog jag skärmklipp från alla områden och varje punkt markerades 

och namngavs. Till detta gjordes även en översiktsbild med alla områden tydligt markerade och 

numrerade. Exempel på detta finns i bilaga 1. 

Jag gjorde även en detaljbeskrivning som gällde generellt för alla punkter som visade exakt var på 

vägmålningen som mätningen skulle göras. Den visar att det är ytterkanten som gäller i ett hörn. I en 

korsning av linjer och i linjeslut är det centrumlinjerna som gäller. Även detta finns med som exempel 

i bilaga 1. 

3.3 GNSS-mätning med nätverks-RTK 

I fält mättes punkterna in med hjälp av GNSS och nätverks-RTK. Anledningen att jag valde GNSS som 

mätmetod är att dess noggrannhet är tillräcklig för detta ändamål och att jag inte behöver ta hänsyn 

till var det finns bra stompunkter som jag kan utnyttja till totalstationen. 

Antennen har tvångscentrerats över varje punkt med hjälp av ett käppstativ, se figur 2. För att få 

fram bra mätvärden med låg standardosäkerhet mättes varje punkt kontinuerligt under 60 sekunder. 

Dessutom mättes varje punkt vid tre olika tillfällen med minst 2 timmars mellanrum. Detta för att få 

en ny satellitkonfiguration mellan varje mätning. Satelliterna hinner då flytta sig en bit och nya 

tillkommer samtidigt som andra försvinner ner bakom horisonten. Vi får därmed en bättre kontroll av 

mätningarna. 
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Punkterna i Jönköping har jag mätt in på egen hand medan 

punkterna i Norrköping och Skellefteå mättes in av respektive 

kommuns mätavdelning. 

3.4 Bilder använda i undersökningen 

I Jönköping har flygbilderna haft upplösningar på 8 cm, 25 cm och 

50 cm. 8 cm-bilderna finns över två områden, Huskvarna och 

Tabergsdalen. Norrköpings bilder har upplösningar på 12 cm, 25 

cm och 50 cm. Och Skellefteå har bilder på 6 och 25 cm 

upplösning. 25 och 50 cm-bilderna i Jönköping och Norrköping 

kommer från Lantmäteriets fotografering. Övriga bilder är sådana 

som kommunerna själva har köpt in från konsulter.  

4 Resultat 

4.1 Fotogrammetriska mätningar 

Totalt har jag gjort fotogrammetriska mätningar på 68 unika 

punkter i Espa. Eftersom många av punkterna finns med på mer än 

en upplösning är det totala antalet mätpunkter 126. Alla punkter är mätta 5 gånger. Det gav totalt 

630 mätningar att utvärdera och det bör ge en bra uppfattning av noggrannheten av en enskild 

punktmätning i Espa.  

Största och minsta koordinatvärdena jämfördes i x, y och z punkt för punkt. Därefter beräknades ett 

medelvärde av differensen mellan största och minsta värdet för alla punkter. Detta gjordes för 

respektive upplösning och dividerades med pixelstorleken. Därigenom erhölls ett pixelvärde för 

differensen i x-, y- och z-ledd för respektive upplösning.  

Som man ser i tabell 2 nedan är noggrannheten relativt lika oberoende av stad och upplösning precis 

som man kan anta att det ska vara. Det radiella felet i plan är alltså ungefär en halv pixel. Detta skulle 

kanske kunna sänkas en del om en erfaren operatör gjorde samma mätningar. I höjd med metoden 

automatisk bildmatchning blir felet runt 0,8 pixlar och till skillnad från plan så bör detta värde inte 

bero något på operatörens förmåga utan enbart på programvarans. 

Tabell 2: Visar noggrannheten av fotogrammetriska mätningar i Espa i respektive stad och upplösning. Mätt i pixlar. 

 X Y R Z 

Jönköping 0,29 0,42 0,57 0,86 

Norrköping 0,28 0,33 0,48 0,77 

Skellefteå 0,28 0,40 0,52 0,67 

     

6–12 cm 0,31 0,38 0,53 0,74 

25 cm 0,30 0,37 0,53 0,80 

46–50 cm 0,21 0,41 0,52 0,87 

     

Alla 0,28 0,38 0,53 0,79 

 

 

Figur 2: GNSS-mätning av en punkt i 
Jönköping. 
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Figur 3: Diagram som visar avvikelsen mellan största och minsta mätvärdet för respektive punkt. Punkter har inte någon 
inbördes ordning utan diagrammet syftar mer till att få en uppfattning av spridningen av avvikelsen. 

4.2 GNSS-mätningar 

De 68 punkterna som mättes fotogrammetriskt reducerades till 62 efter fältmätningar med GNSS. Att 

några punkter försvann beror på att markering antingen var försvunnen eller för svag för att kunna 

mätas på ett säkert sätt. Det beror i sin tur på att bilderna i dessa fall var 3–4 år gamla. 

Alla 62 punkter mättes 3 gånger. Varje gång under 60 sekunder och med minst 2 timmars mellanrum 

mellan mätningarna för att få en ny satellitkonfiguration. 

Punkterna i Jönköping mätte jag på egen hand medan punkterna i Norrköping och Skellefteå mättes 

av respektive kommuns mätavdelning. 

Jag började med att räkna fram differensen mellan största och minsta värde för respektive punkt och 

ledd (xyz). Därefter räknade jag fram medelvärdet på alla punkters differenser i x-, y- och z-ledd.  

I tabell 3 nedan ser man resultatet och kan konstatera att standardosäkerheten i plan är något lägre 

än den i höjd och att mätningarna i Jönköping har ett större spann är de andra två städerna. Varför 

det skiljer sig mellan städerna kan vara svårt att säga. Men en möjlig orsak är att två olika 

mätinstrument användes, först en Leica 1200+ och sedan en Trimble R4. 
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Tabell 3: Visar avvikelsen mellan de tre mätningarna, mätt i meter. 

 

Figur 4: Diagram som visar avvikelsen mellan största och minsta mätvärdet för respektive punkt i GNSS-mätningarna. 
Punkterna har inte någon inbördes ordning utan diagrammet syftar mer till att få en uppfattning av spridningen mellan 
mätningarna. Mått i meter. 

4.3 Jämförelse 

Nedan följer tabeller med resultatet samt några kommentarer till dessa för respektive stad. 

Resultaten är beräknade genom att räkna differensen mellan medelvärdet för Espa-mätningarna och 

medelvärdet för GNSS-mätningarna för respektive punkt och upplösning. Det radiella felet räknades 

också fram för varje punkt. Därefter har medelvärdena av detta beräknats för respektive upplösning, 

här har jag använt absolutvärden. 

4.3.1 Jönköping 

Värt att notera här är att noggrannheten i höjd på de högupplösta bilderna är väldigt bra 0,42–0,60 

pixlar. Man kan också konstatera att 25 cm-bilderna motsvarar de andra städernas bilder i samma 

upplösning och att 50 cm-bilderna har betydligt större avvikelse i höjd än motsvarande bilder i 

Norrköping. I plan finns inga stora avvikelser. 
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 Jönköping  Norrköping  Skellefteå 

 X Y R Z  X Y R Z  X Y R Z 

medel 0,027 0,026 0,040 0,029  0,013 0,011 0,019 0,022  0,011 0,012 0,017 0,020 

min 0,003 0,011 0,013 0,002  0,003 0,005 0,006 0,003  0,002 0,001 0,004 0,003 

max 0,070 0,066 0,083 0,116  0,038 0,027 0,039 0,066  0,069 0,057 0,089 0,040 
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Tabell 4: Visar jämförelsen i Jönköping. 

8 cm Huskvarna    8 cm Tabergsdalen   

14 pkt X Y R Z  12 pkt X Y R Z 

m 0,05 0,05 0,08 0,05  m 0,05 0,06 0,08 0,03 

pixlar 0,66 0,59 0,95 0,60  pixlar 0,63 0,74 1,04 0,42 

           

25 cm      50 cm     

19 pkt X Y R Z  12 pkt X Y R Z 

m 0,12 0,11 0,18 0,20  m 0,36 0,28 0,48 0,71 

pixlar 0,49 0,45 0,72 0,81  pixlar 0,72 0,55 0,96 1,42 

 

4.3.2 Norrköping 

På Norrköpings 12 cm-bilder var avvikelsen väldigt stor. I två av områdena, område 4 och 5, totalt sex 

punkter, var avvikelsen så stor som 4 pixlar i höjd. Om jag räknar med dessa blir den totala skillnaden 

2,44 pixlar mellan de fotogrammetriska och de geodetiska mätningarna. Väljer jag att bortse från 

dessa värden blir resultatet istället 1,29 pixlar. Det verkar som att det kan vara lokala avvikelser i 

dessa två områden. En tänkbar orsak till detta är att man har använt ganska få markstödpunkter i 

höjd i blocktrianguleringen, mer om det under 4.4 nedan. I plan var resultatet däremot normalt. 

Tabell 5: Visar jämförelsen i Norrköping. *Stor avvikelse i 2 områden = 6 punkter, bortse man från dessa blir siffran istället 
1,29. 

12 cm      25 cm     

12 pkt X Y R Z  8 pkt X Y R Z 

m 0,07 0,12 0,15 0,29  m 0,08 0,28 0,30 0,20 

pixlar 0,56 0,96 1,23 2,44*  pixlar 0,31 1,13 1,20 0,80 

           

46 cm           

8 pkt X Y R Z       

m 0,09 0,38 0,39 0,23       

pixlar 0,19 0,82 0,85 0,49       

 

4.3.3 Skellefteå 

Skellefteås högupplösta 6 cm-bilder har en ganska stor avvikelse men inte lika stor som Norrköpings. 

Här är det dock inte enstaka värden som tydligt sticker iväg utan de är mer slumpmässigt fördelad 

över hela området. Övriga värden är normala i jämförelse. 

Tabell 6: Visar jämförelsen i Skellefteå. 

6 cm      25 cm     

15 pkt X Y R Z  19 pkt X Y R Z 

m 0,05 0,04 0,07 0,11  m 0,13 0,13 0,21 0,21 

pixlar 0,85 0,61 1,16 1,76  pixlar 0,51 0,52 0,83 0,83 
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4.3.4 Summering 

Det man kan konstatera är att värdena skiljer sig en hel del mellan olika städer och upplösningar och 

det är svårt att dra några klara slutsatser. Men man kan konstatera att skillnaden i plan är 0,72–1,23.  

Om man säger att i normala fall ligger noggrannheten på ungefär en pixel radiellt i plan så är man 

troligtvis nära sanningen. Alltså ungefär som den gamla tumregeln säger. 

I höjd är det svårare att dra några direkta slutsatser då variationerna är stora, 0,42–2,44 pixlar. 

4.4 Resultat av blocktrianguleringen 

En del av förklaring till resultaten av min undersökning och avvikelserna mellan olika flygningar kan 

ligga i hur blocktrianguleringen har gått till och framförallt i hur många markstödpunkter i plan 

respektive i höjd man har använt sig av. I bilaga 2 finns en tabell med fakta om varje flygning samt 

resultat från blocktrianguleringen.  

De slutsatser man kan dra utifrån den är att de bildblock med många stödpunkter i höjd jämfört med 

hur många bilder som ingår i blocket. Det är de som generellt har en bättre noggrannhet i mina 

resultat.  

Att man har så väldigt många stödpunkter i höjd beror på att man har utnyttjat laserskanningsdata i 

samband med blockningen. Det är en relativt ny metod som man har börjat att testa under senare år. 

En metod som tydligen fungerande mycket bra.  

Man kan även konstatera att många stödpunkter i plan inte ger någon märkbar skillnad i 

noggrannheten i plan.  

5. Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var som det stod i inledningen: 

”att undersöka noggrannheten vid fotogrammetrisk detaljmätning i stereo. Det jämför även 

noggrannheten i bilder med olika upplösningar. Syftet är också att ta fram bra värden på 

noggrannheten som kan ersätta ovan nämnda tumregel.”  

Med detta i åtanke kan jag dra slutsatsen att noggrannheten vid fotogrammetrisk detaljmätning i 

stereo är ungefär 1 pixel radiellt i plan med ett spann på 0,72–1,23 pixlar. I höjd varierar 

noggrannheten betydligt från olika flygningar allt från 0,42–2,44 pixlar. En viktig faktor i detta verkar 

vara hur många markstödpunkter i höjd som har använts i blocktrianguleringen. 

Den tumregel man tidigare utgick från sa att noggrannheten i plan är ungefär lika med bildens 

upplösning och att den i höjd är ungefär 1,5 gånger så stor. Mina undersökningar visar att tumregeln 

stämmer bra i plan. I höjd däremot är spannet för stort för att kunna dra några klara slutsatser.  

I framtiden kan man anta att fler kommer att använda många markstödpunkter i höjd eftersom de 

finns relativt lättillgängliga via laserskanning. Då kommer noggrannheten att kunna minska betydligt i 

höjd och till och med bli bättre än vad den är i plan. En ny tumregel blir kanske då en pixel i plan och 

en halv i höjd.  
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Bilaga 1 – Exempel på punktbeskrivning från Norrköping 
Bilderna visar exempel på hur punktbeskrivningen såg ut. Figur 5 visar en översiktsbild med de fem 

områdena i Norrköping. Figur 6 visar detaljbilder från område 1 och 2 och slutligen figur 7 som visar 

exakt mätpunkt för respektive objekt, centrumlinjer i korsningar och linjeslut samt ytterkant i hörn. 

Den sista figuren gäller generellt för alla punkter. Bilderna är förminskade och kommer från 

Lantmäteriet. 

  

Figur 5: Översiktbild 
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Figur 6: Detaljbild över två områden. 

Figur 7: Exakta mätpunkter. 
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Bilaga 2 – Fakta från flygningarna och resultat från blocktrianguleringen 
 

Tabell 7: Fakta från flygningarna och resultat från blocktrianguleringen. 

 Huskvarna Tabergsdalen Jönköping Jönköping  

Upplösning 8 cm 8 cm 25 cm 50 cm  

Bilder 147 382 93 1452  

Tiepoints 264 923    

Stöd plan 24 86 26 36  

Stöd höjd 487 425 57 253  

GPS-obs foto 0 382 93 1452  

Kamera Vexcel UltraCam Xp GSS050 DMC008  

Fotodatum 2012-05-05 2012-05-05 2010-06-17 2011-06-03  

Enhetsviktens 
standardosäkerhet 

2,5 my 2,1 my 1,8 my 2,0 my  

      

 Skellefteå Skellefteå Norrköping Norrköping Norrköping 

Upplösning 6 cm 25 cm 12 cm 25 cm 46 cm 

Bilder 1713 3428 255 114 1728 

Tiepoints   6817   

Stöd plan 59 301 21 4 47 

Stöd höjd 163 512 21 23 602 

GPS-obs foto 0 0 0 114 1728 

Kamera Vexcel UltraCam Xp Lzx008 DMC008 

Fotodatum 2010 2010 2009 2010-05-06 2011-06 

Enhetsviktens 
standardosäkerhet 

  1,0 my 2,2 my 2,3 my 

 


