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Bakgrund

• SGIs TiB-funktion stöttar Räddningstjänsten i akuta skeden 
(ras/skred).

• Tillförlitlig (högupplöst + aktuell) terrängmodell viktig input i 
den geotekniska bedömningen. 

• GIS-verktyg för beräkning av den så kallade säkerhetsfaktorn, 
Fc, togs fram under 2017-2018. 

• I akuta skeden finns inte tid för systematiska flygningar med 
lodbilder – det är video som gäller.

• Idé: går det att skapa terrängmodell/ortomosaik utifrån 
strömmad video, från Räddningstjänstens egna drönare, på 
automatisk väg?
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Projektet

• Projektgrupp: Lantmäteriet (projektledare)
FOI
SGI
MSB
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Storgöteborg

• Finansiering: MSB 2:4-medel
• Tidplan: Q2 2019 - Q2 2020
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Mål och syfte

• En fullt funktionell prototyp som inom 1-2 timmar hanterar 
och automatiserar hela processflödet – från startad 
flygning till färdig ortomosaik och ytmodell.

• En öppen beskrivning av processflödets byggstenar.
• Ett avslutande seminarium och demonstration samt 

slutrapport.

• Genom att snabbt få detaljerad kunskap om 
markförhållanden kan mer träffsäkra prediktioner göras 
om händelseutvecklingen. 

• Mer effektiva åtgärder kan vidtas för att 
förhindra/begränsa skador på personer och egendom.
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Tänkt processflöde

1-2h

AKUT SKEDE – RAS/SKRED

Räddningstjänsten
videofilmar 
med drönare

SGI tar emot video,
gör ”frame-grabbing”
mha FOIs mjukvara

SGI skapar 
ortomosaik/ytmodell
i Drone2Map från 
”frame-grabbade”

snedbilder

Ortomosaik/terrängmodell 
görs tillgänglig för SGIs 
GIS-verktyg, samt visas 

i SGIs Räddningstjänstportal.
SGIs TiB kan uttala sig 

om lämplig åtgärd.



Utmaningar med tänkt processflöde

AKUT SKEDE – RAS/SKRED

Position följer inte med ut i 
videoströmmen från DJI-Go
(finns dock i video som laddas 
upp efter landning)

Det går inte att starta 
processning i Drone2Map på 
automatisk väg



FTP-uppladdning av video – två alternativ

DJI Drönare

Mobiltelefon med modifierad 
DJI-Go app (i utvecklingsstadium)

FTP-server

Bärbar dator eller mobil med 
tredjeparts FTP-app



Användarsidan: Uppladdning efter landning

• Användaren landar drönaren och sätter i minneskortet i en dator eller mobil 
med extern minneskortsläsare. 

• Videofilen tillsammans med GPS-koordinater laddas upp via en tredjeparts-
app (t.ex. FileZilla eller FTPmanager).

• Ett mail kan skickas automatiskt vid lyckad mottagning på servern till valfri 
mailaddress. 

videoFile.MP4

gpsFile.srt
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Användarsidan: Uppladdning via modifierad DJI-Go app
(utvecklingsstadium)

• Användaren kan ladda upp bilderna direkt via den modifierade DJI-Go appen. 

• Behöver nu inte landa drönaren utan kan ladda upp videofilen tillsammans 
med GPS-koordinater direkt. 
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Serversidan: Automatisk framegrab

Kollar identitet 
och lösenord

Inkommande 
inloggning

Startar framegrab
efter avslutad 
uppladdning

Startar 
fotogrammetri

• Allt sker per automatik.

Skapar mappar 
och hanterar 
inkommande 
uppladdning

Skickar 
bekräftelsemail 

om lyckad 
uppladdning
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Serversidan: Automatisk framegrab

Kollar identitet 
och lösenord

Inkommande 
inloggning

Startar framegrab
efter avslutad 
uppladdning

Startar 
fotogrammetri

Skapar mappar 
och hanterar 
inkommande 
uppladdning

Skickar 
bekräftelsemail 

om lyckad 
uppladdning

Drone2Map
 kan inte göras på automatisk väg
 skapar utdata i rätt format

MeshRoom
 kan göras på automatisk väg
 skapar utdata i fel format (icke georefererad .obj)



Fortsatt arbete

• Utvärdera alternativa lösningar för fotogrammetri
• Fortsatt utveckling av modifierad DJI Go-app?
• Avslutande seminarium/övning, Q2 2020
• Processbeskrivningar anpassade för olika målgrupper
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Tack!
Kontakt: anna.kjellin@swedgeo.se
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