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5D Konsulterna är en mätningskonsult med 
specialkompetens inom projekteringsinmätningar 
och volymberäkningar

5D Teknik är leverantör till Microdrones 
drönarsystem i Sverige

5D Konsulterna Projektstöd hyr ut 
platschefer, arbetsledare och har 
specialkompetens inom mark, anläggning och 
markfrågor



• Grundläggande skillnad fotogrammetri & LiDAR
• Olika kameror och laserscanners
• Olika metoder för insamling av data
• Terrängföljning
• Fotogrammetri vs Lidar
• Examensarbete från HIG, en jämförelsestudie 

mellan UAS-Lidar och UAS-fotogrammetri
• Sammanfattning
• Frågestund

Agenda



• Passiv sensor

• Konsten att göra mätningar av tre-
dimensionella positioner hos objekt i världen 
utifrån två eller flera fotografiska eller 
digitala bilder

Fotogrammetri och LiDAR

• Light Detection And Ranging
• Aktiv sensor
• mäter egenskaper hos reflekterat ljus för att 

finna avståndet till och/eller andra 
egenskaper hos ett avlägset föremål



Lodbilder, snedbilder eller både och?

• Bra för översikter, ortomosaik
• Relativt snabb beräkning
• Vertikala objekt avbildas sämre

• Bra för 3D-modeller, vertikala objekt 
avbildas bättre

• Mycket bilder, tidskrävande beräkning
• Tidskrävande flygning

• En flygning ger både lodbilder och 
snedbilder

• 3D-modeller och ortomosaik
• Mycket bilder, tidskrävande beräkning



Olika typer av laserscanner

• Bred ”field of view” 
• Vertikala objekt avbildas sämre i flygriktningen
• Täcker av stora områden snabbt
• Träffar marken med låg vinkel ute i ändarna av stråk
• Sensorer med över 180 graders FOV avbildar föremål 

ovanför drönaren
• GNSS och IMU för positionering och orientering

• Smal ”field of view” 
• Vertikala objekt avbildas lika i flygriktning och 

sidled
• Optimal för korridorsuppdrag, punkterna 

koncentreras till ett mindre område på marken och 
träffar marken med samma vinkel hela tiden

• GNSS och IMU för positionering och orientering

Typ ”Livox”

Typ ”SLAM” Simultaneous
Localization And Mapping



• 80 x 80 front och sidoöverlap
• Många markstöd 
• Många stråk och många bilder
• Tidskrävande beräkning

• 80 x 60 front och sidoöverlap
• Mindre antal markstöd
• Egen bas för PPK eller basdata 

från Swepos
• Bilderna får position
• Beräkning snabbare än AT

• 60 x 40 front och sidoöverlap
• Inga eller få markstöd
• Egen basstation eller basdata från 

Swepos
• Korridorsmappning möjlig
• Bilderna får position och orientering
• Beräkning snabbare än RTK/ PPK

AT, Aerial Tringulation DG, direct georeferencing (PPK+IMU)GNSS-Assisted AT (RTK el PPK)

Beräkningsmetoder för insamling av data  
(fotogrammetri)



• Sidoöverlap ej nödvändigt, men 
rekommenderas 10-60%

• Markstöd behövs ej, men 
kontrollpunkter eller kontrollprofiler

• Egen basstation eller basdata från LM
• Korridorsmappning möjlig
• Laserdatat måste ha positionering och 

orientering av sensorn

DG, direct georeferencing (PPK+IMU)

Beräkningsmetod för insamling av data  
(LiDAR)



Överlap mellan stråk blir 
antingen större eller 
mindre om höjden till 
marken varierar under 
flygningen. 

Terrängföljning

Överlap mellan stråk blir 
konstant med 
terrängföljning. 
Pixelstorlek 
(fotogrammetri) eller 
punktäthet (lidar) blir 
densamma. 



Fotogrammetri vs LiDAR

• Relativt billig sensor
• Tidskrävande beräkningsmässigt
• Kräver mycket datorkraft 
• Ortomosaik
• 3D-punktmoln i färg
• Vertikala objekt avbildas sämre vid 

enbart lodbilder
• Ingen markmodell vid tät skog och 

vegetation
• Vissa klassificeringsproblem
• Beroende av dagsljus
• Ej beroende av reflekterande ytor
• Svårt att avbilda tex ledningar eller 

smala strukturer

• Dyrare sensorer och kräver större drönare
• Snabbare beräkning än fotogrammetri
• Mindre datorkraft än fotogrammetri
• Ingen ortomosaik om det ej finns inbyggd 

RGB-kamera
• 3D-punktmoln ej i RBG färg om ingen 

integrerad kamera finns i payload
• Bra avbildning av vertikala objekt
• Markmodell även vid tätt skog och vegetation
• Lättare med klassificering
• Ej beroende av dagsljus
• Beroende av reflekterande ytor (varning för 

nylagd svart asfalt, eller svarta plåttak)
• Avbildning av ledningar och tunna strukturer



En jämförelsestudie mellan UAS-
LiDAR och UAS-fotogrammetri

Utvärdering av kvalitet hos DTM

Paul Sandström och Arvid Claesson



DTM

● Markanvändningsanalyser
● Avrinningsanalyser
● Deformationsövervakning
● Volymberäkningar
● m.m.

Bakgrund

Exempel på DTM (vilket samtliga bilder bygger på)



LiDAR-skanning
● Möjliggör noggrann 

och detaljerad DTM
● Kan användas 

terrestert och luftburet

Fotogrammetri Skillnader
● Möjliggör noggrann och 

detaljerad DTM
● Kan användas terrestert 

och luftburet

Bakgrund

● Fotogrammetri bygger på 
algoritmer för 
informationsinsamling från 
bildavläsning

● LiDAR bygger på sensorer 
vilket möjliggör 
stråldivergens och multipla 
returer



UAS

● Kan kombineras med LiDAR-skanning 
och fotogrammetri

● Kan ersätta mer konventionella 
metoder

● Möjliggör obemannad flygmätning 
nära studieområdet

Bakgrund

Terrester LiDAR-skanning

Terrester fotogrammetri

Handburen LiDAR-
skanning

Mobil LiDAR-skanning

Flygburen fotogrammetri

UAS-LiDAR och UAS-fotogrammetri



Syfte

● Redogöra möjligheterna med UAS-
LiDAR och UAS-fotogrammetri

● Göra det lättare för användare att 
skilja UAS-LiDAR och UAS-
fotogrammetri

● Underlätta och förbättra grunden 
för metodval mellan UAS-
fotogrammetri och UAS-LiDAR

Frågeställningar

● Hur skiljer sig kvaliteten åt mellan 
DTM framställda av punktmoln från 
UAS-LiDAR och UAS-fotogrammetri?

● Hur påverkar olika marktyper 
kvaliteten för DTM framställda från 
laserskannade respektive 
flygfotogrammetriska punktmoln 
insamlade med UAS?



Val av studieområde
● Beläget cirka 2 mil  norr om 

Stockholm
● Cirka 2 hektar
● 4 marktyper: grus, asfalt, berg i dagen 

och skog
● Förbud mot UAV togs i hänsyn
● GCP och stomnät etablerades innan 

flygning



Datainsamling -
UAV

● UAV: Microdrones md4-3000
● Skanner: Riegl minivux-1DL
● Kamera: Sony RX1Rii
● Datainsamling skedde under samma 

flygning med lokal basstation

● Farkosthastighet: 4 m/s
● Överlapp: 50%
● Flyghöjd: 50 m
● Rutten beräknas genom överlapp och 

flyghöjd

UAV-inställningar



Databearbetning -
fotogrammetri

● Agisoft Metashape användes för bildmatchning, blocktriangulering 
och framställning av fotogrammetriskt punktmoln

● Anpassas efter GCP
● Klassificering av markyta sker i terrascan
● Filtrering sker genom model key point
● Även manuell filtrering av bruspunkter görs
● Slutligen görs TIN-modell av markpunkterna

Databearbetning 
- LiDAR

● Terrascan används för databearbetning
● Stråkutjämning görs för punktmolnet
● Punktmoln anpassas efter flygstöd i höjd
● Samma metodik som för fotogrammetriskt punktmoln 

används vid klassificering, filtrering och framställning av 
TIN.



Kontrollmetod - kontrollprofiler
● Utfördes med totalstation
● Fri stationsetablering gjordes genom 180 sekundersmetoden
● Krävdes två uppställning, andra krävde tvångscentrering
● Punkter mättes in mot ett 360-prisma
● Möjliggör kontroll av kvalitet i höjd genom avvikelser mellan DTM 

och kontrollpunkt



Slutgiltiga punktmoln

● Grönt punktmoln är från UAS-LiDAR
● Rött punktmoln är från UAS-fotogrammetri
● Stora luckor syns i fotogrammetriskt 

punktmoln över skog



Slutgiltiga DTM
● Grön DTM är insamlad med UAS-LiDAR
● Röd DTM är insamlad med UAS-

fotogrammetri
● Luckorna resulterar i bristande detaljer i 

fotogrammetrisk DTM



Kvalitetsmått
• Framställs för att utvärdera kvalitet på 

DTM
• Avvikelser framställs från kontrollprofiler
• Variationsvidd
• RMS
• Medelavvikelse



Kvalitetsskillnader
● UAS-fotogrammetri och UAS-LiDAR uppnår liknande medelavvikelse över berg i dagen, grus 

och asfalt
● RMS och variationsvidd visar på en ökning av slumpmässiga fel över berg i dagen
● För marktypen skog uppstår stora kvalitetsskillnader
● UAS-fotogrammetri klarar inte kraven enligt SIS-TS 21144:2016 för skog



Tolkning av resultat
● Vegetationen i skogen  är varken hög eller tät, trots det uppstår stora 

kvalitetsskillnader
● Kvalitetsskillnaden kan förväntas öka vid mer omfattande vegetation
● Berg i dagen visar högre osäkerheter än grus och asfalt trots att den har relativt 

lite vegetation
● Kuperingen i berg i dagen har antagligen orsakat mer slumpmässiga fel i och med 

generalisering



Slutsatser
● UAS-LiDAR har en tydlig fördel i kvalitet och detaljrikedom vid marktyper med vegetation

● Vid öppna ytor kan både UAS-fotogrammetri och UAS-LiDAR uppnå god detaljrikedom och god kvalitet på 
DTM. Med anpassningar för metodernas begränsningar (LiDAR: reflektans, Fotogrammetri: skuggor) kan 
valfri metod användas för att generera detaljerad DTM med avvikelser på enstaka CM.

● UAS-LiDAR ger möjlighet till mer mångsidig användning för alla typer av marktyper. Varken kupering eller 
vegetation påverkade resultatet avsevärt och samtidigt uppnåddes lika god kvalitet på öppna ytor som UAS-
fotogrammetri.

● En generell slutsats angående skapande av DTM över kuperade marktyper kan också dras. Med mer kuperad 
terräng blir generaliseringsgraden av markytor större trots att samma punkttäthet används. Därmed bör 
marktypens kupering tas i åtanke vid val av punktäthet och slutlig generaliseringsgrad.



Fotogrammetri eller LiDAR?

Det bästa från två världar

Fotogrammetri Fotogrammetri + LiDAR LiDAR



Rikard Svall
rikard.svall@5d-konsulterna.se
+46 (0)70 788 66 26
www.5d-konsulterna.se
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