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Abstract

Comparison between TLS and UAV-aided
photogrammetry of paved surfaces

Lucas Cedergren och Richard Paakkonen

At present day there are several different methods for measuring of paved surfaces.
The most common methods today are measuring with a total station, the Global
Navigation Satellite System (GNSS) and terrestrial laser scanning (TLS). Recently the
development of unmanned aerial vehicles, known as drones, has increased
exponentially and today there are several ways of using drones for measuring surfaces
by photographing and laser scanning.

This thesis contains a comparison between the methods terrestrial laser scanning
(TLS), and unmanned aerial vehicle photogrammetry (UAV). The measurements have
been applied on two different test surfaces, one of asphalt and one of gravel. The
purpose of the comparison is to investigate whether the airborne photogrammetry is
equivalent accurate in its height levels as the terrestrial laser scanning. For the
comparison to be more extensive, these two methods have not only been compared
in precision but also in the areas of ease of use and economy.

The precision was analyzed by comparing the height levels in randomly placed control
points on the test surfaces. This has been made possible by the creation of terrain
models of test surfaces in the software Geo where a surface scan of the models have
been implemented. With the help of surface control the height deviations in the
control points have been calculated and from these deviations the precision of the
airborne photogrammetry has been evaluated. The ease of use has been analyzed
based on observations made and information gathered from experienced consultants
for each technology. For the economic aspect the costs for each measurement
method has been presented to get an overall picture of each measurement method
costs.

The work has been carried out on behalf of the consulting firm Bjerking AB. The goal
is to be able to provide Bjerking with a recommendation for which technology is best
suited for measuring of paved surfaces.

The results of the survey show that the UAV varies by a mean of 11 mm on the
surface of gravel and 2 mm on the surface of the asphalt. The final recommendation
given is that the UAV is preferred for measurement of asphalt roads, because since
the precision is equivalent to TLS, the method is safer for use in traffic and more time
efficient.
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SAMMANFATTNING 

Det	finns	 i	dagsläget	 flertalet	olika	metoder	för	 inmätning	av	hårdgjorda	ytor.	De	
vanligaste	 metoderna	 idag	 är	 inmätning	 med	 totalstation,	 Global	 Navigation	
Satellite	 System	 (GNSS)	 och	 terrester	 laserskanning	 (TLS).	 På	 senare	 tid	
utvecklingen	 för	 obemannade	 flygfarkoster,	 så	 kallade	 drönare,	 ökat	
explosionsartat	och	det	finns	idag	flertalet	sätt	att	med	hjälp	av	drönarteknik	fota	
och	skanna	av	ytor.	

Detta	 examensarbete	 innehåller	 en	 jämförelse	 mellan	 metoderna	 terrester	
laserskanning	(TLS)	och	obemannad	flygburen	fotogrammetri	(UAV).	Mätningarna	
har	gjorts	på	två	olika	testytor,	den	ena	av	asfalt	och	den	andra	av	grus.	Syftet	med	
jämförelsen	 är	 att	 undersöka	 om	 den	 flygburna	 fotogrammetrin	 är	 likvärdigt	
noggrann	i	höjdled	som	den	terrestra	laserskanningen.	För	att	jämförelsen	ska	bli	
utförligare	har	dessa	två	mätmetoder	inte	bara	jämförts	i	precision	utan	även	inom	
områdena	användarvänlighet	och	ekonomi.	

Precisionen	 har	 analyserats	 genom	 att	 jämföra	 höjdnivåerna	 i	 slumpvis	 utsatta	
kontrollpunkter	 på	 testytorna.	 Detta	 har	 gjorts	 möjligt	 genom	 skapande	 av	
terrängmodeller	 av	 testytorna	 i	 programvaran	 Geo	 där	 en	 ytkontroll	 mellan	
modellerna	 har	 genomförts.	 Med	 hjälp	 av	 ytkontrollen	 har	 höjdavvikelserna	 i	
kontrollpunkterna	 beräknats	 och	 utifrån	 avvikelserna	 har	 precisionen	 av	 den	
flygburna	 fotogrammetrin	 utvärderats.	 Användarvänligheten	 har	 analyserats	
utifrån	de	mätningar	som	gjorts	samt	genom	frågeställningar	till	erfarna	konsulter	
inom	respektive	teknik.	Ur	den	ekonomiska	aspekten	har	omkostnaderna	för	varje	
mätmetod	redovisats	för	att	få	en	övergripande	bild	av	varje	mätmetods	kostnad.	

Examensarbetet	har	utförts	på	uppdrag	av	konsultföretaget	Bjerking	AB.	Målet	är	
att	 efter	 undersökningen	 kunna	 ge	 en	 rekommendation	 till	 Bjerking	 för	 vilken	
teknik	som	lämpar	sig	bäst	vid	inmätning	av	hårdgjorda	ytor.	

Resultatet	från	undersökningen	visar	att	UAV:n	avviker	med	ett	medelvärde	på	11	
mm	på	ytan	av	grus	och	2	mm	på	ytan	av	asfalt.	Den	slutgiltiga	rekommendationen	
som	 ges	 är	 att	 UAV:n	 är	 att	 föredra	 vid	 inmätning	 av	 asfaltsvägar	 eftersom	
precisionen	 är	 likvärdig	 med	 TLS,	 metoden	 är	 säker	 att	 använda	 vid	 trafik	 och	
omkostnaderna	är	lägre	än	TLS:n.		

Nyckelord:	Examensarbete,	terrester	laserskanning,	UAV,	flygburen	
fotogrammetri,	digital	terrängmodell,	mätteknik	
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Vid	nybyggnationer	och	anläggningsarbeten	är	det	av	stor	vikt	att	markens	och	de	
omgivande	ytornas	terräng	är	känd	för	att	byggnationens	höjder	ska	bli	korrekta.	
För	att	 tydligt	 illustrera	ett	områdes	 terräng	kan	en	digital	 terrängmodell	 (DTM)	
skapas.	Med	DTM	menas	en	3‐dimensionell	digital	avbildning	av	marken	och	dess	
höjdnivåer.	 En	 DTM	 är	 mycket	 användbar	 vid	 olika	 volymberäkningar.	 Vid	
exempelvis	schaktning	av	 jordmaterial	 för	en	vägbyggnation	eller	vid	förflyttning	
av	fyllnadsmaterial	från	grustag	kan	med	hjälp	av	en	DTM	volymerna	på	de	massor	
som	 skall	 transporteras	 beräknas.	 Ytterligare	 ett	 område	 som	 en	 DTM	 kan	
användas	 inom	är	vägprojektering	där	modellen	används	som	underlag	 för	ytans	
egenskaper.	

Det	 finns	 i	 dagsläget	 flertalet	 olika	 metoder	 för	 att	 få	 fram	 en	 DTM.	 De	 olika	
metoderna	 har	 olika	 för	 och	 nackdelar.	 De	 kan	 skilja	 sig	 åt	 i	 noggrannhet,	
användarvänlighet,	användningsområde	och	kostnad.	Några	av	dagens	metoder	för	
framtagning	 av	 en	 DTM	 är	 inmätning	 med	 totalstation,	 laserskanning	 (TLS),	
obemannad	 flygburen	 fotogrammetri	 (UAV	 FG)	 och	 Global	 Navigation	 Satellite	
System	(GNSS).	(Persson.	E	&	Sjöwall.	F,	2012)	

Denna	rapport	 	har	 fokuserat	på	metoderna	TLS	och	UAV	FG.	Tidigare	rapporter	
och	studier	har	gjorts	på	de	båda	mätmetoderna,	men	 i	detta	examensarbete	har	
undersökningen	 inriktat	 sig	 på	 att	 visa	 höjdskillnader	 som	 kan	 uppstå	 mellan	
mätmetoderna	på	 hårdgjorda	 ytor.	Detta	 är	något	 som	 inte	 undersökts	 eftersom	
toleranskraven	 för	 vägbyggnad	 av	 hårdgjorda	 ytor	 är	 höga	 och	 flygburen	
fotogrammetri	 oftast	 används	 för	 mer	 översiktliga	 mätarbeten	 som	 exempelvis	
kartritande	och	övergripande	volymberäkning.		

Företaget	Bjerking	 använder	 sig	 idag	 av	TLS	 vid	 inmätning	 i	 flera	 olika	 typer	 av	
projekt,	som	exempelvis	inmätningar	av	hus,	vindsutrymmen	och	markytor.	De	har	
även	 använt	 sig	 av	 flygburen	 fotogrammetri	 vid	 inmätning	 av	 volymer	 av	
grustäkter	men	aldrig	på	hårdgjorda	ytor	som	exempelvis	asfalt.	Hårdgjorda	ytor	
är	främst	intressanta	vid		vägbyggnad	och	för	att	mätningen	ska	bli	godkänd	är	det	
Trafikverkets	toleranskrav	vad	beträffar	maximal	höjdavvikelse	som	råder.	När	en	
ny	 väg	 ska	 ansluta	 till	 en	 befintlig	 väg	 är	 det	 viktigt	 att	 ha	 kännedom	 om	
höjdskillnader	 i	 marken	 så	 att	 vägen	 blir	 jämn	 och	 för	 att	 minimera	
schaktning/fyllning.		

Detta	 examensarbete	 kom	 till	 då	Mathias	 Andersson,	 Bjerking	 AB,	 som	 också	 är	
handledare	 för	 arbetet,	 lade	 fram	 förslaget.	 Mathias	 är	 ansvarig	 för	 kursen	
geodetisk	 mätteknik	 som	 ingår	 i	 högskoleingenjörsprogrammet	 i	 byggteknik,	
Uppsala	 Universitet.	 Mathias	 arbetar	 även	 på	 Bjerkings	 mät	 &	 GIS	 avdelning	 i	
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Uppsala.	Bjerking	har	i	undersökningen	bistått	med	utrustning	och	mätkompetens	
vad	 beträffar	 TLS.	 Bjerking	 har	 tidigare	 haft	 kontakt	 med	 Johan	 Lindqvist	 från	
Swescan	 som	 arbetar	 med	 UAV‐stödd	 fotogrammetri	 och	 det	 är	 Johan	 som	 att	
bidragit	 med	 UAV‐tekniken.	 Bjerking	 har	 lagt	 fram	 som	 önskemål	 att	 dessa	 två	
mättekniker	ska	jämföras	för	framtida	användning	i	vägbyggnad.	

1.2 Avgränsning 
I	detta	arbete	har	undersökningen	avgränsats	till	3	faktorer	hos	mätmetoderna:	

 Precision
 Användarvänlighet
 Ekonomi

Den	mest	omfattande	 faktorn	är	precision	eftersom	det	är	vad	kunden	 främst	är	
intresserad	av.	Jämförelsen	i	precision	avgränsas	till:	

 Höjdskillnader	i	kontrollpunkter(z‐led)
 Endast	mätningar	på	hårdgjorda	ytor
 Relativt	plana	ytor
 Dagar	med	uppehållsväder

Precisionen	och	användarvänligheten	 i	detta	arbete	 fokuserar	på	användningen	 i	
fält.	Själva	bearbetningen	av	data	och	de	olika	mjukvaruprogram	som	använts	vid	
de	olika	metoderna	har	inte	jämförts	och	antas	vara	korrekt	utförda.	

1.3  Mål 
Målet	med	detta	examensarbete	är	att	genom	inmätningar	av	olika	hårdgjorda	ytor	
jämföra	 de	 två	 olika	 metoderna	 TLS	 och	 UAV	 FG	 mot	 varandra.	 Med	 hjälp	 av	
inmätningar	och	analyser	har	följande	frågor	besvarats:	

 Hur	mycket	avviker	UAV	FG	mot	TLS	i	höjdskillnad?
 Vilken	 metod	 är	 bäst	 lämpad	 för	 de	 ytor	 som	 jämförts	 sett	 till

användarvänlighet?
 Vilken	metod	är	bäst	lämpad	för	de	ytor	som	jämförts	sett	till	kostnad?

Med	resultatet	som	underlag	ges	en	rekommendation	för	vilken	metod	som	lämpar	
sig	 bäst	 inom	 användningsområdet.	 Ett	 godkänt	 resultat	 kan	 innebära	 ett	 nytt	
arbetssätt	 vid	 inmätning	 av	 vägar	 som	 är	 både	 säkrare	 för	 mätteknikern	 men	
också	billigare	för	företaget.	

1.4 Syfte 
Syftet	med	 examensarbetet	 är	 att	 utreda	 hur	 noggrann	 en	 inmätning	med	 UAV‐
stödd	 fotogrammetri	 av	hårdgjorda	ytor	är	och	om	metoden	går	att	 använda	vid	
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vägbyggnadsprojekt.	 Eftersom	 det	 är	 mindre	 tidskrävande	 att	 flyga	 över	 ett	
område	 än	 att	 gå	 med	 en	 TLS	 är	 metoden	 mer	 ekonomisk	 och	 därför	 är	 det	
intressant	 att	 utreda	 om	 mätningen	 är	 lika	 noggrann.	 Inmätning	 med	 UAV	 kan	
även	bidra	 till	 en	 säkrare	 arbetsmiljö	 vid	 inmätning	 av	 vägar	 som	är	 trafikerade	
eftersom	 mätningsteknikern	 inte	 behöver	 vistas	 på	 vägen.	 	 På	 så	 sätt	 blir	
jämförelsen	mellan	metoderna	mer	 omfattande	 och	 det	 kan	 vara	mer	 intressant	
för	 framtida	 användare,	 eftersom	 den	 ekonomiska	 aspekten	 samt	
användarvänligheten	spelar	en	viktig	roll	inom	projektering.		

1.5 Definition av begrepp  

DTM	–	Digital	terrängmodell	

TLS	 –	 Terrester	 laserskanner.	 Förkommer	 som	 begrepp	 för	 både	 metoden	 och	
själva	instrumentet	

UAV/UAV‐FG	 –	 Obemannad	 flygburen	 fotogrammetri.	 Förkommer	 som	 begrepp	
för	både	metoden	och	instrumentet	

Drönare	–	Obemannad	flygfarkost	
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2 TEORI 

2.1 Totalstation 
Inmätning	 med	 totalstation	 är	 idag	 en	 av	 de	 vanligaste	 mätmetoderna.	 En	
totalstation	 är	 en	 elektrooptisk	 avståndsmätare	 som	 dessutom	 mäter	 vinklar	
mellan	objekt.	För	att	en	totalstation	ska	kunna	orientera	sig	geodetiskt	krävs	ett	
referensobjekt	med	kända	koordinater.	Ett	sådant	objekt	kan	vara	en	så	kallad	fix‐
punkt.	 En	 fixpunkt	 är	 en	 noggrant	 inmätt	 punkt	 som	 representeras	 i	 ett	
höjdsystem.	Sveriges	senaste	höjdsystem	är	RH‐2000	och	det	omfattar	ca	50	000	
fix‐punkter	utplacerade	i	landet.	

Totalstationen	mäter	horisontella	och	vertikala	vinklar	samt	avstånd	med	hjälp	av	
en	infraröd	stråle.	Den	skickar	ut	IR‐strålen	som	sedan	reflekteras	mot	ett	prisma	
och	 tillbaka	 till	 en	 mottagare	 i	 totalstationen.	 Med	 hjälp	 av	 IR‐strålens	 kända	
hastighet	och	 tiden	kan	avståndet	 till	prismat	och	vinklarna	mellan	 instrumentet	
och	prismat	beräknas.	Genom	uträkning	av	de	horisontella	och	vertikala	vinklarna	
kan	totalstationens	placering	tilldelas	x,y	och	z‐koordinater.		
Vid	 inmätning	med	en	 totalstation	krävs	 fri	 sikt	 till	 objektet	 för	 att	metoden	 ska	
fungera.	En	 totalstation	mäter	 in	 lägeskoordinater	med	väldigt	 hög	noggrannhet.	
(Berg.	S,	2011).	

I	detta	arbete	har	en	totalstation	använts	vid	inmätning	av	referensobjekt	i	de	två	
olika	 mätteknikerna.	 Detta	 för	 att	 de	 terrängmodeller	 som	 skapats	 utifrån	 dess	
data	ska	tilldelas	rätt	koordinater.	

2.2  Terrester laserskanning (TLS) 
En	TLS	är	ett	instrument	som	med	hjälp	av	laser	mäter	avstånd	och	vinklar	till	ytor	
och	objekt.	Instrumentet	roterar	180	grader	runt	sin	egen	axel	samtidigt	som	den	
med	 hjälp	 av	 speglar	 sprider	 laserstrålarna	 till	 miljontals	 olika	 punkter	 åt	 2	
motsatta	håll.	Detta	medför	att	den	skannar	360	grader.	Varje	punkt	får	en	x,	y	och	
z‐koordinat	 som	 sedan	 sammanställs	 och	 tillsammans	 bildar	 ett	 så	 kallat	
punktmoln.	 Detta	 punktmoln	 kan	 sedan	 införas	 i	 ett	 datorprogram	 för	 att	
framställa	en	3D	modell,	exempelvis	en	DTM,	av	det	skannade	området.		

När	ett	större	område	ska	mätas	in	krävs	flera	skanningar	som	sedan	synkas	ihop.	
För	att	synka	ihop	flera	områden	placeras	sfärer	ut	på	området.	Sfärerna	placeras	
mellan	förflyttningarna	av	TLS‐instrumentet	för	att	instrumentet	ska	få	kännedom	
om	 sin	 position.	 Instrumenten	 lägger	 sedan	 ihop	 skanningarna	 till	 ett	 stort	
punktmoln	 över	 hela	 området.	 Metoden	 kan	 liknas	 den	 vid	 skapandet	 av	 en	
panoramabild.(Persson.	E	&	Sjöwall.	F,	2012).	
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Figur	2.1	visar	en	bild	på	hur	en	sfär	som	användes	vid	inmätningen	ser	ut.		

Figur	2.1.	Exempel	på	sfär	som	användes	vid	inmätning	av	TLS	

Det	 finns	 två	 olika	 typer	 av	 instrument	 inom	 TLS	 för	 avståndsbedömning:	
pulsmätning	och	 fasskillnadsmätning.	Vid	pulsmätning	mäts	 tiden	det	tar	 för	den	
utsända	laserstrålen	att	återvända	till	instrumentet	efter	att	den	reflekterats	på	en	
yta.	 Då	 laserns	 hastighet	 är	 känd	 kan	 avståndet	 till	 den	 reflekterade	 punkten	
bedömas.	 Vid	 fasskillnadsmätning	 sänds	 en	 signal	med	känd	 våglängd	 ut.	 Denna	
reflekteras	på	ett	objekt	tillbaka	med	en	förändrad	våglängd,	beroende	på	avstånd,	
till	 instrumentet	 som	 med	 hjälp	 av	 denna	 information	 kan	 beräkna	 avståndet.	
(Persson.	E	&	Sjöwall.	F,	2012).	

Skannern	som	använts	vid	inmätningen	i	detta	projekt	är	av	märket	Faro,	modell	
FOCUS3D	 X	 330,	 se	 figur	 2.2.	 Modellen	 är	 speciellt	 utformad	 för	 utomhusbruk.	
Instrumentets	 ringa	 storlek,	 låga	 vikt	 och	 extra	 långa	 räckvidd	 gör	 det	
användarvänligt.	Lasern	fungerar	dessutom	även	i	direkt	solljus.		
(www.faro.com,	2015).		

Modellen	använder	sig	av	en	osynlig	laser	av	klass	1.	Laserstyrkor	delas	in	i	olika	
klasser	 beroende	 på	 dess	 effekt	 och	 våglängd.	 Faro	 X	 330	 är	 en	 skiftfasskanner,	
vilket	 är	 en	 vidareutveckling	 av	 fasskanning.	 Den	 kombinerar	 pulsskannerns	
noggrannhet	med	fasskannerns	snabbhet.	Varje	uppställning	tar	beroende	på	vald	
inställning	 ca	 4	 minuter.	 Innan	 och	 efter	 skanningen	 registrerar	 instrumentet	
lutningen	till	en	viss	punkt.	På	så	sätt	känner	instrumentet	av	om	det	har	rört	på	
sig	under	skanningen,	vilket	kan	ske	vid	hård	vind	eller	på	väldigt	lös	mark.	Faro	
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X330	har	 ingen	 inbyggd	kompensator	 för	denna	eventuella	 skillnad	 i	vinkel	utan	
det	är	upp	till	mätteknikern	att	kompensera	för	detta	med	hjälp	av	den	eventuellt	
registrerade	förflyttningen.	(Bjerking,	2015).	

Figur	2.2.	FARO	X330	skanner,	bilden	är	hämtad	från	FARO:s	hemsida.	

2.3  Obemannad flygburen fotogrammetri (UAV FG) 
På	 senare	 tid	 har	 tekniken	 och	 användandet	 för	 obemannade	 flyg,	 så	 kallade	
drönare,	utvecklats	drastiskt.	 	Drönare	används	bland	annat	av	militären,	 företag	
och	 privat.	 Detta	 har	 lett	 till	 en	 ny	 teknik	 vid	 inmätning	 av	 markytor	 och	
volymberäkning.	 Själva	 flygfarkosterna	 varierar	 i	 sitt	 utförande,	 allt	 från	
flygplanstyper	 till	 helikoptertyper.	 I	 eller	 under	 själva	 flygfarkosten	 fästs	 en	
kamera	 eller	 laserskanner	 som	 sedan	 läser	 av	 området.	 I	 detta	 projekt	 har	
metoden	med	kamera,	så	kallad	fotogrammetri,		undersökts.	

Fotogrammetri	med	UAV	är	en	väldigt	effektiv	och	säker	metod	för	användaren		att	
mäta	 in	 ytor	 med.	 Den	 ger	 en	 stor	 fördel	 vid	 områden	 där	 det	 kan	 anses	 vara	
svårtillgängligt	eller	farligt	för	användaren	att	använda	totalstation	eller	TLS.	Dock	
finns	det	flertalet	faktorer	som	kan	förhindra	användningen	av	tekniken.	Det	kan	
ibland	 krävas	 ett	 flygtillstånd	 från	 närliggande	 flygledning	 för	 att	 få	 flyga	 i	
området.	 Det	 krävs	 även	 behagliga	 väderförhållanden	 då	 t.ex.	 hårda	 vindar	 och	
regn	kan	förhindra	flygningen.	(Swescan,	2015)	

Drönaren	 som	 använts	 i	 detta	 examensarbete	 är	 tillverkat	 av	 företaget	
Smartplanes	och	är	av	modell	1C.	Med	kamera	och	batteri	väger	planet	1,4	kg	och	
har	en	flygtid	på	ca	45	min.	Kameran	fästs	på	undersidan	av	planet.	På	planet	finns	
även	en	GNSS‐mottagare	 för	 att	planet	 ska	 få	kännedom	om	sin	position,	 och	en	
sensor	 som	 känner	 av	 hur	 planet	 lutar.	 Detta	 är	 viktigt	 så	 att	 bilderna	 som	
kameran	 tar	 korrigeras	 så	 de	 tas	 vinkelrätt	 rakt	 ovanför	marken.	 Korrigeringen	
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sker	 automatiskt	 under	 flygningen	 och	 resulterar	 i	 ett	 ortofoto	 över	 området	
under	planets	flygning.			

Beroende	på	 storlek	 och	 vikt	 finns	 vissa	 restriktioner	 för	 var	man	 får	 flyga	med	
drönare	av	olika	modeller.	Det	som	avgör	vilken	klass	en	drönarmodell	 tillhör	är	
hur	stor	skada	drönaren	kan	bringa	vid	en	krasch	och	delas	därefter	in	i	olika	UAV‐
klasser.	 På	 grund	 av	 sin	 ringa	 vikt	 får	 Smartplanes	modell	 1C	 flyga	 i	 städer	 och	
över	 bebodda	 områden	 då	 dess	 skada	 kan	 jämföras	med	 en	 relativt	 hårt	 slagen	
fotboll.	Modellen	1C	har	därför	UAV‐klass	1a,	vilket	är	den	klass	som	kan	inbringa	
minst	 skada	 vid	 krasch.	 Det	 finns	 totalt	 4st	 klasser	 beroende	 på	 UAV:ns	 vikt.	
(Swescan,	 2015)	 Figur	 2.3	 nedan	 visar	 en	 bild	 av	 drönaren	 som	 användes	 i	
projektet.	

Figur	2.3.	Smartplanes	modell	1C.	
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2.4  Geo 
Geo	 är	 ett	 mjukvaruprogram	 framtaget	 av	 Svensk	 Byggnadsgeodesi	 (SBG)	 för	
hantering	 av	 data	 för	 geodesi	 och	 byggmätning.	 Programmet	 gör	 det	 enkelt	 för	
användaren	 att	 hantera	 koordinatutsättning,	 inmätning,	 volymberäkningar	 och	
skapande	av	terrängmodeller.	(www.sbg.se,	2015).		

I	detta	arbete	har	Geo	använts	 för	att	 skapa	 terrängmodeller	med	hjälp	av	datan	
från	mätningarna	med	TLS	och	UAV.	Programmet	användes	också	 för	att	 ta	 fram	
höjdskillnaderna	mellan	metoderna	 samt	 göra	 en	 ytkontroll.	 En	 ytkontroll	 är	 en	
funktion	 som	 finns	 tillgänglig	 i	 Geo	 där	 toleranskraven	 från	 Bjerking	 och	
Trafikverket	matats	 in.	 Sedan	kan	ytkontrollen	utföras	mellan	 två	olika	 filer.	 	En	
rapport	 av	 resultatet	 från	 ytkontrollen	 kan	 slutligen	 exporteras	 i	 Excel	 där	 det	
framgår	om	jämförelsen	blivit	godkänd	eller	inte	enligt	de	krav	som	ställts.	

2.5 Statistik 
Precisionen	 har	 undersökts	 genom	 att	 beräkna	 höjdavvikelser	 i	 kontrollpunkter	
som	 slumpvis	 placerats	 ut	 på	 testytorna.	 Slumpningen	 har	 utgått	 från	 en	metod	
framtagen	av	Swedish	Standard	Institute(SIS).	Denna	metod	framgår	i	Vägverkets	
statistiska	 acceptanskontroll,	 bilaga	 1,	metodbeskrivning	 908:1994.	 Detta	 för	 att	
slumpningen	ska	klara	av	Trafikverkets	statistiska	krav.	

Kraven	 som	 ställs	 ur	 ett	 statistiskt	 perspektiv	 är	maximal	 standardavvikelse	 och	
maximal	 medelvärdestolerans.	 Standardavvikelse	 är	 ett	 mått	 på	 hur	 mycket	 en	
serie	 av	 värden	 avviker	 från	 medelvärdet.	 Standardavvikelse	 är	 användbart	 vid	
exempelvis	 upprepade	 försök	 eller	 experiment	 som	 leder	 till	 flertalet	 antal	 svar	
som	skiljer	sig	från	varandra.	En	hög	standardavvikelse	betyder	i	klartext	att	vissa	
värden	 avviker	mycket	 från	medelvärdet,	 vilket	 tyder	på	 att	 försöket	 är	 osäkert.	
Medelvärdestolerans	är	ett	krav	på	ett	försöks	medelvärde.	Medelvärdet	beräknas	
genom	att	addera	samtliga	värden	och	dividera	summan	med	antal	försök.	(Rydén.	
J,	2013)	
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3 METOD 

3.2 Metodbeskrivning 
Mätningarna	 har	 utförts	 på	 Studenternas	 IP	 i	 Uppsala.	 Anledningen	 till	 valet	 av	
plats	är	att	Bjerking	utfört	arbeten	på	området	vilket	 lett	 till	att	 referenspunkter	
inmätta	 med	 totalstation	 redan	 finns.	 Det	 är	 ett	 stort	 område	 med	 många	
anslutningsmöjligheter	 för	 nya	 vägar	 eller	 parkeringar	 och	 det	 finns	 goda	
förutsättningar	 för	 nya	 byggprojekt	 i	 området.	 Det	 finns	 även	 flera	 olika	
hårdgjorda	ytor	i	området	vilket	också	är	en	anledning	till	valet	av	plats	då	det	är	
intressant	att	jämföra	mätavvikelserna	på	olika	underlag.		

3.2.1 Precision	
Det	första	steget	 i	precisionsjämförelserna	var	att	göra	inmätningar	med	de	både	
metoderna.	 Inmätningarna	 från	 TLS:n	 har	 resulterat	 i	 ett	 detaljerat	 punktmoln.	
Eftersom	TLS‐inmätning	används	idag	av	Bjerking	vid	skanning	av	ytor	och	objekt,	
görs	en	bedömning	att	dess	precision	håller	en	hög	noggranhet.	(Bjerking,	2015).	
Därför	 har	 punktmolnet	 från	 TLS:n	 antagits	 som	 korrekt	 i	 examensarbetet.	
Punktmolnet	har	bearbetats	till	en	terrängmodell	i	ett	lämpligt	datorprogram	och	
sparats	som	en	terrängmodellfil.	På	samma	sätt	har	mätningen	från	drönaren	lett	
fram	till	ett	punktmoln	som	bearbetats	till	en	terrängmodell	i	Geo.		

I	 nästa	 steg	 framställdes	 kontrollpunkter	 som	 slumpades	 ut	 enligt	 Trafikverkets	
statistiska	acceptanskontroll,	se	kapitel	3.6	där	utsättningen	av	kontrollpunkterna	
beskrivs	 utförligt.	 Av	 dessa	 skapdes	 sedan	 en	 koordinatfil	 i	 AutoCAD.	 Detta	
utfördes	 genom	 att	 rita	 ut	 kontrollpunkterna	 på	 en	 karta	med	 koordinater	 över	
området.	När	detta	är	gjort	sätts	höjderna	i	kontrollpunkterna	till	de	höjder	de	har	
i	 terrängmodellen	 från	 UAV:n.	 En	 koordinatfil	 har	 nu	 med	 de	 utsatta	
kontrollpunkterna	 skapats	 med	 höjder	 från	 UAV:n.	 Kontrollpunkternas	 höjder	 i	
koordinatfilen	 jämförs	 mot	 höjderna	 i	 terrängmodellen	 från	 TLS‐skanningen.	
Slutligen	har	en	ytkontroll	 i	Geo	med	toleranskrav	från	Bjerking	och	Trafikverket	
utförts.	

Som	 krav	 för	 ytkontrollsrapporten	 ansätts	 ett	 högsta	 och	 lägsta	 toleranskrav	 i	
höjdskillnad	för	respektive	yta	i	varje	kontrollpunkt.	Eftersom	SIS	 	var	svårtolkat	
och	 toleranskravet	 beror	 mycket	 på	 vilken	 slags	 väg	 som	 ska	 byggas	 med	
mätningen	 som	 underlag	 har	 toleranskraven	 tillsats	 i	 samråd	med	 Bjerking	 och	
utgått	från	deras	erfarenhet	och	kunskap.	(SIS	2144:2013).	För	ytan	som	är	av	grus	
har	ett	 toleranskrav	på	+/‐	30	mm	tillsats.	På	ytan	av	asfalt	har	ett	värde	på	+/‐	
25mm	tillsats.				



EN	JÄMFÖRELSE	MELLAN	TERRESTER	LASERSKANNING	OCH	UAV‐STÖDD	FOTOGRAMMETRI	VID	INMÄTNING	NAV	
HÅRDGJORDA	YTOR	

12	

3.2.2 	Användarvänlighet	
I	 detta	 arbete	 har	 endast	 ett	mätningstillfälle	med	 varje	 teknik	 genomförts.	Med	
detta	i	åtanke	har	rekommendationer	om	användarvänlighet	gjorts	i	den	mån	som	
är	 möjlig.	 Användarvänlighet	 kan	 upplevas	 olika	 beroende	 på	 brukare	 och	
omständigheter	och	är	därför	svårt	att	allmänt	bedöma	med	endast	två	mätningar	
som	underlag.	Därför	begränsas	resultatet	dels	till	de	observationer	som	är	möjliga	
att	göra	genom	arbetet	och	dels	till	den	information	som	fåtts	av	erfarna	konsulter	
inom	respektive	område.	

3.2.3 	Ekonomi	
För	att	jämföra	kostnad	i	metoderna	har	ett	frågeformulär	skickats	ut	till	Bjerking	
och	 Swescan	 med	 kostnadsfrågor	 om	 mätinstrumenten,	 där	 instrumentets	
kostnad,	arbetstimmar	och	övriga	kostnader	redovisats.	

3.3  Fältstudie 
I	ett	tidigt	skede	av	arbetet	utfördes	en	fältstudie	vid	Studenternas	IP,	Uppsala,	där	
två	 lämpliga	 ytor	 valdes	 ut	 för	 inmätning.	 Önskvärt	 var	 att	 finna	 två	 öppna	
hårdgjorda	 ytor	 av	 olika	material	 som	 under	 dagtid	 kunde	mätas	 in	 utan	 större	
störning	av	brukare	som	bilar	och	människor.	Yta	1	består	av	grus	med	en	storlek	
på	30x70m	och	yta	2	består	av	asfalt	med	en	storlek	på	15x60m.	Området	visas	på	
figur	3.1	nedan.	

Figur	3.1.	Flygfoto	över	området	och	testytorna.	
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3.4  Mätning med TLS 
Mätningen	 ägde	 rum	 tisdag	 den	 31	 mars	 2015	 på	 Studenternas	 IP,	 Uppsala.	
Väderförhållandena	 var	 goda	 med	 sol,	 ca	 5‐10	 grader	 och	 relativt	 vindstilla.	
Mätningen	inleds	av	yta	1.	

3.4.1 Yta	1	
På	 yta	 1	 placerades	 totalt	 16st	 sfärer	 ut.	 10st	 sfärer	 placerades	 ut	 på	 marken	
medan	 de	 resterande	 6st	 fästes	 på	 högre	 höjder	 såsom	 lyktstolpar	 och	 stängsel	
runt	om	ytan.	Anledningen	till	att	vissa	sfärer	placerades	på	högre	höjder	var	att	
punktmolnet	 skulle	 bli	 mer	 detaljerat	 och	 för	 att	 underlätta	 skapandet	 av	
terrängmodeller	 över	 ytan.	 För	 att	 fästa	 dessa	 sfärer	 limmades	 brickor	 fast	 på	
lämpliga	objekt.	På	dessa	brickor	fästes	sedan	sfärerna	med	hjälp	av	ett	magnetiskt	
stativ.	 För	 att	 få	med	hela	 yta	1	krävdes	 att	 skannern	placerades	ut	 på	 6st	 olika	
uppställningar	 då	 upplösningen	 ställdes	 in	 till	 1/4	 ,	 kvalitet	 3	 vilket	 medför	 en	
räckvidd	på	ca	25	m	till	sfären.	Detta	uppfyllde	även	kravet	på	minst	80	punkter	
per	 sfär,	 för	 att	 sfären	 ska	vara	godkänd	när	punktmolnet	 sedan	 ska	bearbetas	 i	
datorprogrammen.	

Vid	 varje	 uppställning	 av	 skannern	 krävdes	 endast	 en	 knapptryckning	 för	 att	
skanna	in	varje	delområde.	Varje	skanning	tog	ca	4	min.	När	skanningen	pågår	är	
det	viktigt	att	 ingenting	passerar	dess	synfält	då	detta	kommer	att	komma	med	i	
punktmolnet.	Det	går	dock	att	i	efterhand	redigera	och	ta	bort	oönskade	punkter.		

När	de	6	olika	uppställningarna	skannats	av	användes	en	totalstation	för	att	mäta	
in	sfärerna	som	satt	fast	på	brickor	med	hjälp	av	tidigare	utsatta	referenspunkter	
på	området.	Dessa	referenspunkter	mättes	in	veckan	innan,	av	en	mättekniker	på	
Bjerking.	Referenspunkterna	 ingår	 i	 ett	 stomnät	 som	utgår	 från	en	 fixpunkt	nära	
Studenternas	IP	och	har	därför	kända	koordinater.	

För	 att	mäta	 in	 centrumpunkterna	 av	 sfärerna	 byttes	 de	magnetiska	 stativen	 ut	
mot	 ett	 annat	 magnetiskt	 stativ	 med	 ett	 prisma.	 Mittpunkten	 på	 detta	 prisma	
motsvarade	centrumpunkten	i	sfären.		

3.4.2 Yta	2	
Eftersom	yta	2	är	avsevärt	mindre	än	yta	1	krävdes	endast	2st	uppställningar	av	
skannern.	 På	 denna	 yta	 användes	 totalt	 6st	 sfärer	 varav	 3	 av	 dem	 på	
magnetbrickor	som	sedan	mättes	in	med	totalstation	på	samma	sätt	som	på	yta	1.	

3.5  Mätning med UAV FG 
Mätningarna	 med	 UAV	 FG	 ägde	 rum	 den	 22	 april	 2015	 på	 Studenternas	 IP,	
Uppsala.	Väderförhållandena	var	goda	med	sol	och	måttlig	nordlig	vind.	

Det	första	steget	 i	mätningen	var	att	placera	ut	så	kallade	flygsignaler	på	marken	
runt	området	 som	skulle	 fotas.	De	 signaler	 som	användes	var	 vita	kryss	 gjorda	 i	
plast,	 ca	 50	 cm	 stora.	 I	 centrum	 av	 samtliga	 kryss	 slogs	 sedan	 en	 pikéspik	 ner	 i	
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marken.	Dessa	kryss	har	sin	form	och	färg	för	att	 lätt	kunna	synas	på	fotot	då	de	
sedan	ska	mätas	in.	På	yta	1	placerades	3st	kryss	ut	och	på	yta	2	4st	kryss.	I	figur	
3.2	nedan	visas	ett	exempel	på	en	flygsignal	som	användes	i	mätningen.	

Figur	3.2.	Signalkryss	för	UAV	FG.		

Nästa	 steg	 var	 att	 göra	 en	 så	 kallad	 Smart	Planes	ground	 control	 station.	 Detta	
innebär	att	planets	flygrutt,	höjd	och	hastighet	programmeras	in	till	dess	autopilot.	
Planet	monterades	sedan	med	kameran	och	en	mindre	checklista	prickades	av	för	
säkerhet	 och	 funktion.	 Dessa	 förberedelser	 tar	 ca	 15	 minuter.	 Kameran	 som	
användes	 var	 en	 Ricoh,	 modell	 GR	med	 en	 upplösning	 på	 16	mega	 pixel.	 Innan	
planet	 kunde	 skickas	 upp	 i	 luften	 fördes	 en	 dialog	 med	 flygledningen	 på	 F16	 i	
Uppsala	 som	 konfirmerade	 att	 luftrummet	 var	 tomt	 då	 Akademiska	 sjukhusets	
helikopterplatta	ligger	i	närområdet.	

När	planet	 skulle	 lyfta	kastades	det	manuellt	 iväg	 i	 luften.	 Så	 fort	planet	nått	 sin	
förinställda	flyghöjd	tog	autopiloten	över	och	planet	lade	sig	i	en	cirkulerande	bana	
runt	 startpositionen.	 Brukaren	 aktiverade	 sedan	 flygrutten	 som	 skapats	 över	
området	och	 fotograferingen	påbörjades.	Hela	 flygningen	 tog	 ca	18	minuter.	319	
bilder	 togs	 under	 flygningen	 som	 sedan	 tillsammans	 bildade	 ett	 stort	 foto	 över	
hela	 området.	 Flygrutten	 redovisas	 i	 figur	 3.3	 där	 antalet	 fotografier	 illustreras	
med	lila	punkter.	De	vita	linjerna	visar	planets	flygbana.	
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Figur	3.3.	Drönarens	flygrutt	över	området.		

Vid	landning	tar	brukaren	manuell	kontroll	över	planet	och	för	ner	det	på	marken.	
Varje	landning	kan	ses	som	en	kontrollerad	krasch	men	på	grund	av	sin	låga	vikt	
och	uppbyggnad	är	planet	tåligt.	

I	det	 slutgiltiga	 steget	 i	denna	metod	mättes	signalkryssen	 in.	Detta	gjordes	med	
hjälp	av	totalstation.	Vid	inmätningen	med	totalstation	användes	uppställningen	fri	
station.	 Fri	 station	 innebär	 att	 totalstationen	 ställs	 upp	på	 en	 obekant	 punkt	 vid	
ytan	 och	 sedan	 mäter	 in	 mot	 3st	 referenspunkter	 med	 kända	 koordinater.	
Referenspunkterna	 ingår	 i	 samma	 stomnät	 som	 tillämpats	 vid	 inmätningen	 av	
sfärerna.		

När	totalstationen	fått	information	om	sin	position	placerades	prismor	ut	på	varje	
punkt	 där	 flygsignalerna	 tidigare	 placerats.	 När	 stationen	 etablerats	 mättes	
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prismorna	 in	genom	att	 titta	på	prismat	 i	 totalstationens	kikare.	Signalhöjden	till	
prismat	kontrollmättes	 in	 från	marknivån	med	 tumstock.	Vid	varje	mätning	 togs	
ett	 medelvärde	 av	 10	 mätningar	 samt	 att	 mätningen	 skedde	 med	 dubbelt	
cirkelläge.	Dubbelt	cirkelläge	innebär	att	totalstationen	slår	runt	180	grader.	Man	
tittar	då	en	extra	gång	i	kikaren	för	att	minimera	fel.	(Bjerking	AB,	2015).		

Mätningen	 utfördes	 med	 hjälp	 av	 Mathias	 Andersson	 från	 Bjerking	 för	 att	
minimera	felkällor.		

3.6  Slumpande av kontrollpunkter 
Enligt	SIS	finns	det	krav	som	gäller	vid	inmätning	och	analysering	av	ytor.	Minsta	
antal	 kontrollpunkter	 per	 hektar	 för	 en	 plan	 jämn	 yta	 är	 125st.	 (SIS‐
TS21144:2013,	 tab.8).	Detta	villkor	resulterar	 i	 följande	antal	kontrollpunkter	på	
ytorna:	

	 	1 30 ∙ 70 2100 0,21 	
	 0,21 ∙ 125 27	

	 	2 15 	 ∙ 60 900 0,09 	
	 0,09 ∙ 125 12		

För	att	kontrollpunkterna	sedan	ska	placeras	ut	slumpartat	över	ytorna	användes	
en	 metod	 som	 beskrivs	 i	 Vägverkets	 statistiska	 acceptanskontroll,	 bilaga	 1,	
metodbeskrivning	908:1994.	Metoden	går	ut	på	att	slumpa	 fram	4	oberoende	tal	
som	 representerar	 varje	 kontrollpunkts	 koordinater.	 För	 att	 redovisa	 hur	
tillvägagångssättet	gick	till	följer	här	ett	exempel:	

Talföljden	som	slumpades	fram	var	2353	med	hjälp	av	en	slumpgenerareande	
applikation.	”23”	representerar	då	23	%	av	testytans	totala	bredd	och	”53”	53	
%	av	 testytans	 totala	 längd.	Med	hjälp	av	denna	metod	slumpades	samtliga	
punkter	ut	över	testytorna.	Resultatet	visas	i	tabell	3.1	och	3.2	i	bilaga	1.	
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Efter	 slumpandet	 av	 kontrollpunkterna	 placerades	 de	 ut	 i	 Auto	 CAD	 på	 de	 båda	
ytorna	med	sina	x‐	och	y‐koordinater.	Ytorna	sparades	som	dwg‐filer	i	Auto	CAD.	
Utsättningen	av	kontrollpunkterna	redovisas	i	figur	3.4och	3.5.	

Figur	3.4.	Utsättning	av	slumpade	kontrollpunkter,	yta	1.	
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Figur	3.5.	Utsättning	av	slumpade	kontrollpunkter,	yta	2.	

3.7  Bearbetning av punktmoln 
När	 mätningarna	 var	 utförda	 och	 kontrollpunkterna	 utplacerade	 kan	
bearbetningen	av	punktmolnet	från	mätningarna	påbörjas.	

3.7.1 Scene		
Det	 första	 steget	 i	 bearbetningen	 av	 punktmolnet	 från	 TLS‐mätningen	 skedde	 i	
programvaran	 Scene.	 I	 programmet	 kan	 man	 skära	 ned	 filen	 genom	 att	 ta	 bort	
punkter	som	är	överflödiga.	I	detta	arbete	är	endast	ytans	punkter	av	intresse	och	
därför	kunde	många	omkringliggande	punkter	tas	bort.		
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Figur	3.6	visar	punkter	från	omgivning	vid	yta	1	innan	filtreringen.	

Figur	3.6	Bilden	är	tagen	 från	Scene	och	visar	punktmolnet	 från	TLS‐mätningen	av	
yta	1.	

Efter	att	filen	slipats	ned	exporterades	den	som	en	xyz‐fil	till	Geo.		

3.7.2 Global	Mapper	
Samma	princip	 tillämpades	vid	bearbetning	av	punktmolnet	 från	 flygningen	men	
istället	i	programmet	Global	mapper.	Fotograferingen	resulterade	i	ett	punktmoln	
med	 filtyp	xyz,	 samma	 format	 som	TLS‐mätningen	 resulterade	 i.	Punktmolnet	 är	
dock	inte	lika	detaljerat	och	innehåller	ett	mycket	lägre	antal	punkter	än	TLS:ns.		

I	 detta	 skede	beslutas	 vilken	punkttäthet	 som	 ska	 användas,	 beroende	på	 vilken	
upplösning	 som	önskas	 av	 fotot	 på	 testytan.	 I	 arbetet	 beslutades	 att	 använda	 en	
punkttäthet	på	0,25m.	Filen	bearbetades	genom	att	ta	bort	de	punkter	som	befann	
sig	utanför	 testytorna	och	 exporterades	 efter	det	 till	 Geo	där	 själva	 analysen	ägt	
rum.		

3.7.3 Geo		
När	xyz‐filen	importerades	i	Geo	genererades	den	om	till	en	terrängmodell	med	x,y	
och	z‐koordinater	med	hjälp	av	Geo:s	funktion	Skapa	terrängmodell.		
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I	 figur	 3.7	 visas	 terrängmodellen	 av	 testyta	 1	 från	 mätningen	 med	 TLS.	 Mellan	
varje	inmätt	punkt	bildas	trianglar	som	illustreras	som	svarta	streck	och	på	så	sätt	
skapas	 terrängmodellen.	 De	 6	 områden	 med	 större	 linjetäthet	 ger	 en	 bild	 av	
sfärernas	placering	där	punkttätheten	är	betydligt	större.	

Figur	3.7.	Terrängmodell	av	yta	1,	hämtad	från	Geo.	

I	 nästa	 steg	 importerades	 de	 tidigare	 skapade	 dwg‐filerna	 med	 slumpade	
kontrollpunkter	in	i	programmet	och	lades	på	terrängmodellen	med	samma	x‐	och	
y‐koordinater	för	att	hamna	på	rätt	plats.	De	slumpade	kontrollpunkterna	på	dwg‐
filen	 tillsattes	 z‐koordinater	 från	 terrängmodellen.	 På	 så	 vis	 skapades	 en	
koordinatfil	av	de	slumpade	punkterna	med	höjder	från	TLS	terrängmodellen.		

Processen	 att	 gå	 från	 punktmoln	 till	 en	 terrängmodell	 upprepades	 för	 testyta	 2.	
Det	är	dessa	höjdpunkter	 som	ska	 jämföras	med	höjderna	 från	 fotogrammetrin	 i	
samma	punkter.	

I	Geo	finns	en	funktion	som	kallas	Ytkontroll.	Det	är	med	hjälp	av	denna	funktion	
som	 jämförelsen	 mellan	 mätningarna	 skett.	 När	 ytkontrollsfunktionen	 påbörjas	
ges	förslagna	konstanter	för	maximal	standardavvikelse	och	medelvärdestolerans	
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som	 följer	 rekommendationer	 från	 SAK,	 svenska	 Trafikverket.	 Inställningarna	 är	
följande:	

 Undre	tolerans	för	höjdskillnad
Sätts	 till	 30mm	 för	 Yta	 1	 och	 25mm	 för	 Yta	 2.	 Detta	 anger	 godkänd
höjdskillnad	 för	 punkter	 som	 ligger	 under	 referensnivån.	 Detta	 i	 enlighet
med	Bjerkings	önskemål.

 Övre	tolerans	för	höjdskillnad
Sätts	 till	 30mm	 för	 Yta	 1	 och	 25mm	 för	 Yta	 2.	 Detta	 anger	 godkänd
höjdskillnad	 för	 punkter	 som	 ligger	 över	 referensnivån.	 Detta	 i	 enlighet
med	Bjerkings	önskemål.

 Maximal	standardavvikelse
Anger	 maximal	 standardavvikelse	 för	 de	 mätta	 höjddifferenserna.	 Detta
anger	 hur	 stor	 variansen	 för	 varje	 punkt	 får	 vara.	 Även	 om	 de	 inmätta
kontrollpunkterna	 ligger	 inom	den	övre	och	undre	 toleransskillnaden	kan
ytkontrollen	 bli	 underkänd	 om	 de	 mätta	 höjddifferenserna	 har	 för	 stor
spridning	mot	varandra.	Den	maximala	standardavvikelsen	sätts	 till	0,015
mm.

 Medelvärdestolerans
Anger	 hur	 stort	 medelvärdet	 för	 punkternas	 avvikelse	 från
referenspunkterna	får	vara.	Medelvärdestoleransen	beräknas	med	följande
formel:	+/‐	(0,014mm	–	0,40mm	*	standardavvikelsen).

När	inställningarna	för	toleranserna	är	klara	görs	en	ytkontroll	där	Geo	levererar	
en	 ytkontrollsrapport.	 Det	 skapas	 även	 en	 tabell	 som	 visar	 hur	 mycket	 varje	
kontrollpunkt	avviker	 från	 referensen	samt	om	de	är	godkända	enligt	under	och	
övre	toleransnivå.	

3.8 Ekonomijämförelse 
Den	ekonomiska	jämförelsen	har	undersökts	genom	att	skicka	ut	ett	frågeformulär	
till	 Bjerking	 och	 Swescan.	 Bjerking	 har	 uppgifter	 för	 att	 svara	 på	 frågorna	
angående	laserskannerns	kostnader	och	Swescan	för	drönaren.	Svaren	på	frågorna	
framgår	i	rapportens	resultatdel.	
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4 RESULTAT 

4.1 Precision 
I	 tabell	 4.1	 nedan	 redovisas	 ytkontrollsrapporten	 från	 yta	 1.	 Tabellen	 visar	 att	
resultatet	inte	är	godkänt	då	mätningen	inte	klarade	av	medelvärdestoleransen	på	
<0.011	 m.	 Medelvärdet	 ligger	 dock	 på	 0,011m	 vilket	 är	 närmast	 godkänt.	
Mätningen	klarar	kravet	på	standardavvikelse	och	samtliga	27	punkter	klarar	av	
de	övre	och	undre	toleranskraven	på	+/‐	0,030	m	i	höjdskillnad.	

Tab.	4.1.	Ytkontrollsrapport	yta	1	

Ytkontrollsrapport Yta 1 

Referensmodell: Terrängmodell Yta från TLS 

Fil med inmätta punkter : Koordinatfil med höjder från UAV 

Resultat: Inte godkänt 

Undre tolerans för dHöjd[m]: -0.030

Övre tolerans för dHöjd[m]: 0.030

Maximal standardavvikelse[m]: 0.015

Medelvärdestolerans[m]: +-(0,014-0,400*Standardavvikelse) = 0,011 

Inmätta punkter / inom toleransen: 27/27 (100%)

Punkter lägre än undre tolerans: 0 (0%)

Punkter högre än övre tolerans: 0 (0%)

Medelvärde[m]: -0.011 Inte godkänt 

Standardavvikelse[m]: 0.008 OK 
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I	 tabell	 4.2	 nedan	 redovisas	 ytkontrollsrapporten	 från	 yta	 2.	 Tabellen	 visar	 att	
resultatet	 är	 godkänt	 då	 mätningen	 klarar	 kravet	 på	 medevärdestollerans	 och	
standardavvikelsen.	Tabellen	visar	även	att	samtliga	12	punkter	klarar	av	de	övre	
och	undre	toleranskraven	på	+/‐	0,025	m	i	höjdskillnad.	

Tab.	4.2.	Ytkontrollsrapport	yta	2	
Ytkontrollsrapport Yta 2 

Referensmodell: Terrängmodell Yta 2 från TLS 

Fil med inmätta punkter : Koordinatfil med höjder yta 2 från UAV 

Resultat: OK

Undre tolerans för dHöjd[m]: -0.025

Övre tolerans för dHöjd[m]: 0.025

Maximal standardavvikelse[m]: 0.015

Medelvärdestolerans[m]: +-(0,014-0,400*Standardavvikelse) = 0,011 

Inmätta punkter / inom toleransen: 12/12 (100%)

Punkter lägre än undre tolerans: 0 (0%)

Punkter högre än övre tolerans: 0 (0%)

Medelvärde[m]: -0.002 OK 

Standardavvikelse[m]: 0.008 OK 
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I	 tabell	 4.3	och	4.4	nedan	 redovisas	de	 inmätta	höjderna	 för	 varje	 kontrollpunkt	
från	 de	 båda	 teknikerna	 på	 yta	 1	 och	 2.	 Höjdavvikelsen	 redovisas	 genom	 att	
subtrahera	 höjden	 från	 UAV:n	 från	 höjden	 från	 TLS:n.	 Slutligen	 redovisar	
tabellerna	att	varje	punkt	klarat	av	respektive	tolerans	för	höjdavvikelse.	

Tab.	4.3.	Resultat	av	höjdavvikelser	mellan	TLS	&	UAV	av	yta	1.	

Yta 1 
Kontrollpunkt  Höjd TLS  Höjd UAV  Höjdavvikelse  Resultat 

[m]  [m]  [m]  ± 30 mm 

1  4,388  4,374 ‐0,014  OK 

2  4,478  4,471 ‐0,007  OK 

3  4,337  4,328 ‐0,009  OK 

4  4,500  4,494 ‐0,005  OK 

5  4,399  4,378 ‐0,020  OK 

6  4,337  4,333 ‐0,005  OK 

7  4,324  4,301 ‐0,023  OK 

8  4,307  4,301 ‐0,005  OK 

9  4,368  4,355 ‐0,013  OK 

10  4,314  4,301 ‐0,013  OK 

11  4,485  4,478 ‐0,007  OK 

12  4,343  4,316 ‐0,027  OK 

13  4,586  4,597  0,011  OK 

14  4,334  4,323 ‐0,011  OK 

15  4,312  4,297 ‐0,015  OK 

16  4,441  4,434 ‐0,007  OK 

17  4,314  4,305 ‐0,009  OK 

18  4,341  4,333 ‐0,009  OK 

19  4,28  4,242 ‐0,028  OK 

20  4,443  4,432 ‐0,011  OK 

21  4,311  4,288 ‐0,023  OK 

22  4,296  4,281 ‐0,015  OK 

23  4,451  4,446 ‐0,005  OK 

24  4,425  4,413 ‐0,013  OK 

25  4,305  4,295 ‐0,010  OK 

26  4,491  4,493  0,002  OK 

27  4,420  4,411 ‐0,009  OK 

Medelvärde [m] 

‐0,011 
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Tab.	4.4.	Resultat	av	höjdavvikelser	mellan	TLS	&	UAV	av	yta	2.	

Yta 2 
Kontrollpunkt  Höjd TLS  Höjd UAV  Höjdavvikelse  Resultat 

[m]  [m]  [m]  ± 25 mm 

1  4,227  4,221 ‐0,006  OK 

2  4,139  4,134 ‐0,005  OK 

3  4,281  4,278 ‐0,002  OK 

4  4,068  4,052 ‐0,015  OK 

5  4,188  4,206  0,018  OK 

6  4,235  4,236  0,001  OK 

7  4,065  4,057 ‐0,007  OK 

8  3,971  3,969 ‐0,003  OK 

9  4,363  4,364  0,001  OK 

10  4,222  4,219 ‐0,004  OK 

11  4,238  4,235 ‐0,003  OK 

12  4,280  4,277 ‐0,003  OK 

Medelvärde [mm]

‐2 

4.2  Användarvänlighet 

4.2.1 UAV	
Användarvänligheten	vid	inmätningstillfället	visade	sig	vara	enkel	för	en	tekniker	
med	 erfarenhet.	 Efter	 att	 ha	 monterat	 ihop	 planet	 sköts	 den	 större	 delen	 av	
flygningen	 per	 autopilot	 vilket	 krävde	 inställningar	 på	 en	 dator	 som	 tog	 ca	 15	
minuter.	 För	 att	nå	 sin	 förbestämda	 flyghöjd	måste	planet	manövreras	manuellt.	
Likaså	vid	landningen	tas	en	manuell	styrning	över	planet	och	den	sker	med	hjälp	
av	en	fjärrstyrd	handkontroll.	

UAV:n	klarar	även	av	att	 flyga	 i	 relativt	hårda	vindar	och	regn.	Det	problem	som	
kan	uppstå	i	regn	är	att	fotot	blir	mörkt	på	grund	av	molnighet.	Vid	flygning	krävs	
även	ett	flygtillstånd	från	närliggande	flygledning	vilket	kräver	planering	som	kan	
fördröja	arbetet.	Slutligen	ges	på	företaget	Swescan	en	internutbildning	för	att	 få	
bruka	drönare	i	mätarbeten.	(Swescan,	2015).	

4.2.2 TLS	
Även	vid	inmätning	med	en	TLS	behöver	mätningsteknikern	göra	inställningar	på	
instrumentet.	Inställningarna	är	olika	beroende	på	vilken	radie	sfären	som	
används	har	och	hur	många	punkter	per	sfär	man	eftersträvar.	(Bjerking,	2015).	
Inställningarna	bedöms	som	enkla	då	det	finns	en	tydlig	manual	att	efterfölja.	För	
att	utföra	själva	skanningen	räcker	det	med	ett	knapptryck	och	instrumentet	
sköter	sig	självt.		



Kap.	4	Resultat	

27	

Eftersom	det	inte	krävs	något	särskilt	tillstånd	vid	användet	av	TLS,	kan	mätningen	
utföras	med	kortare	varsel	då	det	krävs	färre	förberedelser	än	med	UAV.	Ett	något	
svårare	moment	är	uppställningarna	med	sfärer	 som	sedan	ska	synkas	 ihop.	Det	
gäller	 att	 inte	 placera	 ut	 för	 många	 sfärer	 i	 onödan	 men	 samtidigt	 placera	 ut	
tillräckligt	många	 för	 att	 få	 ett	 detaljrikt	 punktmoln.	 Detta	 påverkar	 arbetstiden	
ute	i	fält	avsevärt.		

4.3 Ekonomi 
Resultatet	 av	 den	 ekonomiska	 undersökningen	 framgår	 i	 avsnitten	 nedan.	
Samtliga	 priser	 är	 aktuella,	 år	 2015.	 Frågeformuläret	 som	 använts	 i	
undersökningen	finns	som	bilaga.	

4.3.1 Kostnad	UAV	FG	

Material 
Pris  (ca exkl. 
Moms) 

Drönare, Smartplanes 1C  130 000 kr 
Programvaror,  
Smartplanes ground control  35 000 kr 

Internutbildning, Swescan  20 000 kr 

4.3.2 Kostnad	TLS	

Material  Pris (ca exkl. Moms) 

Skanner,Faro X330  400 000 kr 

Sfärer  1600 kr/st 

Stativ   3000 kr 

Programvara, Scene  92 000 kr 1a licensen, efterföljande licenser 55 000 kr/st 
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5 ANALYS & DISKUSSION 

5.1 Precision 
Resultatet	 från	 ytkontrollen	 visar	 att	 yta	 1	 inte	 klarar	 av	 de	 krav	 som	 ställs	 på	
medelvärdestoleransen.	Det	bör	dock	observeras	att	resultatet	ligger	exakt	på	‐11	
som	även	är	närmast	godkänt.	Samtliga	punkter	ligger	inom	kravet	på	+/‐	30mm	
och	är	därför	godkända.	Även	standardavvikelsen	klarar	kravet.	
Punkterna	nr	12,	19	och	21	tillhör	de	som	avviker	mest	från	referenshöjden.	I	figur	
3.2	 framgår	 att	 dessa	 3	 punkter	 ligger	 nära	 varandra.	 De	 ligger	 dessutom	 vid	
infarten	till	själva	ytan.		Just	denna	yta	kan	ha	används	som	vändplats	för	bilar	som	
besöker	området.	Då	underlaget	 är	 av	 grus	kan	detta	ha	påverkat	 terrängen	och	
därför	orsakat	höjdskillnader	i	underlaget.	

I	tabell	4.3	framgår	att	samtliga	punkter	ligger	på	ett	negativt	värde.	Detta	innebär	
att	 höjderna	 från	 UAV:n	 ligger	 under	 den	 inmätta	 referensnivån.	 Det	 faktum	 att	
samtliga	punkter	ligger	under	referensen	visar	dock	att	mätningarna	från	UAV:n	är	
konsekvent.	 Hade	 spridningen	 varit	 både	 positiv	 och	 negativ	 kan	 mätningen	
ifrågasättas	på	fler	plan.	Här	kan	istället	en	diskussion	föras	om	hur	inmätningen	
av	 punkterna	med	 totalstation	 kan	 ha	 påverkat	 resultatet	 eller	 om	 själva	 UAV:n	
hamnar	på	ett	konstant	negativt	värde.	Med	detta	i	åtanke	skulle	mätningen	kunna	
korrigeras	och	ge	ett	ännu	bättre	resultat.			

Resultatet	från	ytkontrollen	av	yta	2	visar	att	mätningen	klarar	samtliga	krav.	Här	
finns	en	medelvärdesavvikelse	på	endast	2	mm.	

5.2  Användarvänlighet 
Användarvänligheten	 för	 de	 olika	 teknikerna	 skiljer	 sig	 åt	 beroende	 på	 vad	 som	
ska	inmätas.	TLS	är	ett	väldigt	effektivt	instrument	när	objekt	ska	skannas	in	i	3D,	
både	utomhus	och	inomhus.	Tekniken	är	också	väldigt	enkel	att	använda		ute	i	fält	
och	har	hög	precision	vid	inmätning	av	markytor.	Det	som	talar	emot	TLS	jämfört	
med	UAV	vid	inmätning	av	markytor	är	att	det	krävs	många	uppställningar	vilket	
tar	 tid.	Det	ska	även	placeras	ut	sfärer	som	sedan	ska	mätas	 in	med	 totalstation.	
Den	stora	fördelen	UAV	har	mot	TLS	är	att	när	drönaren	väl	är	uppe	i	luften		kan	
den	skanna	av	stora	ytor	på	väldigt	kort	tid.	Att	skanna	10	hektar	istället	för	5	tar	
inte	 märkbart	 längre	 tid	 när	 systemet	 väl	 är	 igång.	 I	 detta	 arbete	 mättes	
flygsignalerna	 in	 i	 efterhand.	 För	 att	 effektivisera	 arbetet	 ytterligare	 kan	 dessa	
signaler	mätas	in	under	tiden	drönaren	flyger.	

Den	direkta	användarvänligheten	i	fält,	själva	hanteringen	av	instrumenten,	skiljer	
sig	 åt.	 Själva	 skanningen	 med	 TLS:n	 kräver	 endast	 en	 knapptryckning	 per	
uppställning	på	stativ.	Förberedelserna	för	UAV:n	och	de	manuella	manövrar	som	
krävs	under	flygningen	kan	ses	som	mer	avancerade	och	kräver	mer	utbildning	än	
för	TLS.	Hur	mycket	mer	avancerade	är	dock	en	tolkningsfråga.	När	UAV:n	väl	är	
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uppe	 i	 luften	 är	 tekniken	 självgående	 och	 inmätningen	 sker	 helt	 på	 automatik	
vilket	eliminerar	felkällor	från	den	mänskliga	faktorn.	

En	stor	aspekt	vid	användandet	av	UAV	är	en	 förbättrad	säkerhet.	Vid	 inmätning	
av	 befintliga	 vägar	 utsätts	 idag	 mättekniker	 för	 stor	 fara	 från	 trafik.	 Vid	 tungt	
trafikerade	vägar	kan	arbetet	behöva	genomföras	nattetid	och	med	hjälp	av	TMA‐
bilar	 som	blockerar	 trafikflödet.	Detta	medför	 inte	bara	en	 säkerhetsrisk	utan	är	
även	 mycket	 kostsamt.	 Men	 hjälp	 av	 drönarteknik	 kan	 säkerheten	 bli	 avsevärt	
högre	samt	till	en	lägre	kostnad.	

Nackdelen	med	UAV	är	de	krav	som	ställs	på	väder	och	omgivande	 flygtrafik.	Då	
drönaren	som	användes	i	detta	projekt	klarar	av	relativt	hårt	väder	finns	det	alltid	
en	 osäkerhet	 gällande	 möjligheten	 för	 flygning.	 Dock	 bör	 man	 ha	 i	 åtanke	 att	
mätning	med	TLS	även	är	svårt	i	hårt	regn.	Även	brist	på	ljus	vid	tjock	molnighet	
kan	göra	det	svårt	för	kameran	att	få	fokus.	

5.3  Ekonomi 
Den	 ekonomiska	 undersökningen	 i	 detta	 arbete	 har	 begränsat	 till	 de	 direkta	
materialkostnaderna	 hos	 de	 båda	 teknikerna.	 Resultatet	 visar	 att	
materialkostnaderna	 för	TLS:n	är	mer	än	dubbelt	så	höga	än	de	 för	UAV:n.	Detta	
resultat	måste	dock	beaktas	med	eftertanke.	Då	ett	företag	exempelvis	kan	ha	flera	
användningsområden	för	en	TLS	delas	denna	kostnad	upp	på	olika	moment	inom	
företaget.	Då	en	TLS	har	fler	användningsområden	än	en	flygburen	fotogrammetri	i	
dagsläget	 kan	 detta	 leda	 till	 större	 intäkter	 än	 UAV:n	 vilket	 också	 bör	 beaktas.	
Kostnaderna	 i	 detta	 arbete	 är	 också	 bara	 relevanta	 för	 just	 de	 modeller	 som	
använts	vid	matningarna.	Marknaden	för	drönare	är	stor	och	det	finns	en	mångfald	
av	olika	modeller	i	olika	prisklasser.	

Den	största	ekonomiska	aspekten	är	arbetstimmarna	och	teknikernas	effektivitet	
som	tagits	upp	i	användarvänlighet.	

5.4  Felkällor 
Vid	 mättekniska	 arbeten	 finns	 alltid	 felkällor	 som	 bör	 beaktas.	 Felkällorna	 kan	
övergripande	indelas	i	4st	olika	kategorier:	instrumentfel,	omgivande	faktorer,	den	
mänskliga	faktorn	och	slutligen	mätytans	egenskaper.		

Då	instrumenten	som	använts	i	de	båda	inmätningarna	är	nya	och	försöken	skett	
med	handledning	erfarna	mätningstekniker	görs	en	bedömning	att	 instrumentfel	
och	 den	 mänskliga	 faktorn	 kan	 försummas.	 Med	 omgivande	 faktorer	 menas	
framförallt	 väderförhållanden	 och	 vind.	 I	 den	 här	 kategorin	 har	 även	människor	
och	bilar	som	kan	tänkas	ha	påverkat	antingen	ytan	eller	punktmolnet	genom	att	
ha	 passerat	 TLS:n	 under	 skanningen	 in.	 Den	 sista	 kategorin	 berör	 ytans	
egenskaper	 och	 om	 egenskaperna	 kan	 ha	 förändrats	 något	mellan	mättillfällena.	
Eftersom	 testytan	 i	 detta	 projekt	 är	 en	markyta	 kan	 det	 exempelvis	 röra	 sig	 om	
snö,	is	och	vatten	som	legat	på	testytan	vid	ett	tillfälle.				
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5.4.1 TLS	
 Omgivande	faktorer

Tack	vare	de	goda	väderförhållanden	som	rådde	vid	inmätningen	finns	det
få	 felkällor	 pga.	 omgivningen	 att	 beakta.	 Mätningen	 genomfördes	 även
ostört	av	omgivande	trafik	och	personer.

 Mänskliga	faktorn
Då	TLS	är	ett	väldigt	användarvänligt	instrument	och	inmätningen	gjordes
tillsammans	 med	 en	 erfaren	 mättekniker	 som	 dagligen	 arbetar	 med
tekniken,	försummas	fel	pga	den	mänskliga	faktorn.

 Ytans	egenskaper
Vid	mätningen	på	yta	1	fanns	vid	tillfället	en	vattenpöl	på	området.	Vatten
kan	vara	störande	vid	laserskanning	och	ge	felaktiga	resultat.	Men	då	ingen
av	de	 slumpade	kontrollpunkterna	hamnade	 i	 vattenpölen	påverkade	 inte
resultatet	i	denna	rapport.

5.4.2 UAV	
 Omgivande	faktorer

Som	tidigare	nämnt	ligger	punkt	nr	12,	19	och	21	på	yta	1	nära	ett	område
som	 kan	 ha	 påverkats	 av	 bilar.	 Detta	 bör	 tas	 i	 åtanke	 då	 dessa	 punkter
påverkar	att	resultatet	inte	är	godkänt	enligt	Geo:s	ytkontroll.	För	att	få	ett
säkrare	 resultat	 bör	 mätningarna	 med	 TLS	 och	 UAV	 gjorts	 på	 samma
tillfälle.

 Mänskliga	faktorn
Då	 själva	 flygningen	 sker	 per	 autopilot	 är	 den	mänskliga	 faktorn	 i	 denna
metod	 eliminerad.	 De	 inställningar	 som	 gjordes	 innan	 flygning	 anses
korrekta	då	dessa	gjordes	av	en	erfaren	mättekniker.

 Ytans	egenskaper
Ytans	egenskaper	kan	ha	påverkats	av	bilar	som	tidigare	nämnt.
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6 SLUTSATS 

Vid	 inmätning	 av	hårdgjorda	 ytor	 som	asfalt	 håller	UAV‐stödd	 fotogrammetri	 en	
hög	 precision	 och	 medelvärdet	 avviker	 endast	 med	 2mm	 i	 höjdskillnad	 jämfört	
med	TLS:n.	Därmed	klarar	metoden	de	krav	som	ställts	av	Bjerking.	Då	inmätning	
ska	ske	av	stora	ytor	lämpar	sig	tekniken	väl	då	den	kan	mäta	in	stora	ytor	på	kort	
tid.		

Resultatet	 från	 yta	 1	 som	 var	 av	 grus	 bör	 beaktas	 med	 eftertanke	 trots	 att	
ytkontrollen	blev	underkänd.	Det	felande	medelvärdet	ligger	precis	på	gränsen	till	
godkänt.	Då	de	punkter	med	störst	avvikelser	befinner	sig	på	ett	område	som	kan	
ha	trafikerats	av	bilar	bör	detta	resultat	beaktas	med	felkällor	i	åtanke.	

Användarvänligheten	med	UAV	för	inmätning	av	större	hårdgjorda	ytor	lämpar	sig	
väl.	Vid	 inmätning	av	större	ytor	är	 tekniken	väldigt	 tidseffektiv	 till	 skillnad	 från	
TLS.	Vid	en	mindre	yta	 lämpar	sig	 inmätning	med	TLS	bättre	då	 förberedelserna	
för	UAV	kan	 anses	onödigt	 långa.	Vid	 inmätning	 av	områden	med	 trafik	 är	UAV‐
teknik	 optimal	 då	 brukarens	 säkerhetsrisk	 minskar	 samt	 att	 kostnader	 för	
omdirigering	av	trafik	elimineras.	

Rekommendationen	 som	 ges	 med	 detta	 arbete	 som	 underlag	 är	 att	 UAV‐stödd	
fotogrammetri	 lämpar	 sig	bättre	än	TLS	vid	 inmätning	av	 större	hårdgjorda	ytor	
eftersom	 metoden	 är	 säkrare	 bland	 trafik,	 utrustningen	 är	 billigare	 och	
precisionen	är	godkänd.		

För fortsatta studier 
Inmätning	med	UAV‐teknik	är	 fortfarande	ett	 färskt	område	och	utvecklingen	av	
nya	modeller	av	drönare	och	kameror	går	snabbt.	Vid	fortsatta	studier	 i	området	
kan	 förslagsvis	 inmätningen	 göras	 på	 fler	 ytmaterial	 för	 att	 jämförelsen	 ska	 bli	
ännu	bredare.	Flyghöjden	i	detta	projekt	sattes	till	100m.	Flyghöjd	är	också	något	
som	 kan	 undersökas	 mer	 genom	 att	 försöka	 påvisa	 att	 UAV	 FG	 är	 en	 pålitlig	
inmätningsmetod	 även	 på	 högre	 höjder.	 Väderförhållandena	 vid	 flygningen	 var	
mycket	god.	Undersökningar	kan	därför	även	göras	vid	hårdare	väder,	exempelvis	
regn,	 för	 att	 även	 där	 säkerhetsställa	 teknikens	 precision.	 För	 att	 minimera	
omgivande	 felkällor	 i	 jämförelsen,	 som	 exempelvis	 vattenpölar	 på	 testytorna,	
rekommenderas	slutligen	att	båda	inmätningarna	bör	ske	under	samma	dag.		
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B1.1	

BILAGOR 

Bilaga 1	Sammanställning av slumpade kontrollpunkter på yta 1 

Punkt  Bredd [%]  Längd [%]  Koordinat bredd [m] Koordinat längd [m] 

1  60  57  18,00  39,90 

2  61  24  18,30  16,81 

3  1  56  0,30  39,22 

4  23  10  6,90  7,03 

5  80  63  24,00  44,10 

6  4  62  1,20  43,42 

7  37  59  11,10  41,31 

8  21  34  6,30  23,82 

9  59  63  17,70  44,10 

10  10  82  3,00  57,40 

11  92  13  27,60  9,10 

12  63  92  18,90  64,40 

13  36  10  10,80  7,00 

14  1  35  0,30  24,50 

15  12  74  3,60  51,80 

16  46  19  13,80  13,30 

17  36  54  10,80  37,80 

18  47  60  14,10  42,00 

19  32  86  9,60  60,20 

20  54  32  16,20  22,40 

21  78  94  23,40  65,80 

22  27  39  8,10  27,30 

23  71  34  21,30  23,80 

24  78  32  23,40  22,40 

25  7  86  2,10  60,20 

26  19  8  5,70  5,60 

27  73  52  21,90  36,40 
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Bilaga 2	Sammanställning av slumpade kontrollpunkter på yta 2 

Punkt  Bredd [%]  Längd [%]  Koordinat bredd [m] Koordinat längd [m] 

1  19  7  2,85  2,80 

2  54  44  8,10  17,60 

3  76  93  11,40  37,20 

4  60  29  9,00  11,60 

5  87  30  13,05  12,00 

6  63  85  9,45  34,00 

7  48  19  7,20  7,60 

8  46  30  6,90  12,00 

9  2  46  0,30  18,40 

10  80  56  12,00  22,40 

11  75  73  11,25  29,20 

12  11  43  1,65  17,20 
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Bilaga 3	Frågeformulär om ekonomi 

Prisfrågor	UAV	FG	

Material:	 kr	exkl.Moms.	
Drönare:	 kr	exkl.Moms.	
Programvaror:	 kr	exkl.Moms.	
Internutbildning:	 kr	exkl.Moms.	

Prisfrågor	TLS	

Material:	 kr	exkl.Moms.	
Skanner:		 kr	exkl.Moms.	
Sfärer:	 kr	exkl.Moms./st	
Stativ:		 kr	exkl.Moms.	
Prgramvaror:	 kr	exkl.Moms.	




