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Sammanfattning 
 

Laserskanning är en metod för att få fram en 3D-modell som sedan kan användas 
inom flera olika områden. Den data som erhålls kan sedan bearbetas i datorprogram 
och flera laserskanningar kan läggas ihop till en modell. Metoden med laserskanning 
kan bland annat användas till att dokumentera kulturhistoriska byggnader, vid 
ombyggnadsarbeten, stadsmodeller och beräkning av volymer.  

Området Torparängen ligger i Växjö, i stadsdelen Teleborg, och är tänkt att 
möjliggöra ny bebyggelse. Syftet är att tillgodose behovet av nya bostäder i ett 
sjönära område där naturen ges ett stort utrymme.  

I detta arbete sker en laserskanning av torpet Furutå med omkringliggande mark i 
Torparängen. Att få reda på denna information kan vara nyttigt i framtiden för 
området Torparängen, bl.a. då flera laserskanningar planeras även under byggskedet 
och senare.  

Syftet med detta arbete är att få reda på om laserskanning är en säker och detaljrik 
metod att använda för utvändig laserskanning av byggnad och kan ersätta mer 
besvärliga metoder som ofta används idag.  

Genomförandet av denna studie har skett genom att en byggnad skannas med en 
terrester laserskanner. Flera uppställningar görs för att hela objektet ska kunna 
skannas samt att öka detaljrikedomen. Dessutom görs en georeferering med hjälp av 
mätning med GPS-utrustning. rådatan kommer sedan bearbetas i programmet Leica 
Cyclone där skanningen från de olika uppställningarna sammanfogas och läggs in i 
svenska koordinatsystemet SWEREF99. 

Studien visar på att laserskanning ofta är en bra metod att använda och ger tillräcklig 
låg mätosäkerhet med resultat på några millimeter. De handlingar som fås fram kan 
användas både till att tillverka 2D-ritningar över t.ex. fasader eller att få fram 3D-
modeller för att visualisera en byggnad.  
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Summary 
 

Laser scanning is used to produce a 3D-model that can be used in different areas. The 
data provided can then be processed in computer software and multiple laser scans 
can be combined into one model. The method of laser scanning can be used to 
document cultural buildings, reconstructions, city models and calculate volumes. 

The area of Torparängen is located in Växjo, Teleborg, and is meant to allow new 
buildings. The purpose is to meet the need for new homes in a lakeside area where 
nature is given a large space. 

In this report a laser scanning of the building Furutå with surrounding area have been 
made in Torparängen. Finding out this information can be useful in the future for the 
area Torparängen, because several laser scans are also planned during the 
construction phase and later. 

The purpose of this report is to find out if laser scanning is a suitable method to use 
for external laser scanning of buildings and can replace more difficult methods that 
are widely used today. 

The execution of this study has been done by scanning the building with a terrestrial 
laser scanner. Several set-ups are made to ensure that the entire house is captured and 
to increase the level of detail. In addition, a georeferencing by measuring with GPS 
equipment have been made. Scan data will after this be processed in the computer 
program Leica Cyclone where the scans from the different setups have been set 
together and added into Swedish referencesystem SWEREF99. 

The study shows that laser scanning is often a good method to use and provide high 
accurracy of just a few millimeters. The documents can be produced both to make 
2D-drawings, such as facades or to produce 3D models to visualize a building. 
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Abstract 
Rapportens syfte är att få reda på om utvändig laserskanning av en byggnad är en 
lämplig metod att använda för byggbranschen. En laserskanning kommer göras av 
torpet Furutå, i området Toparängen, som ligger i Växjö.  

Laserskanningen har gjorts genom att tre uppställningar med skannern har 
genomförts. Denna data sammanfogas sedan i programmet Leica Cyclone. Sedan 
bearbetas modellen i Autodesk Recap och AutoCAD. Här skapas sedan 2D-ritningar 
av fasader och även en 3D-modell. Laserskanningen kommer även georefereras, 
vilket innebär att modellen flyttas från ett lokalt koordinatsystem till svenska 
referenssystemet SWEREF99. Studien visar på att laserskanning har ett brett 
användningsområde och med tillräckligt låg mätosäkerhet.   

Nyckelord: Laserskanning, Torparängen, Träbyggnadsprojekt Torparängen, Leica 
Cyclone, Autodesk Recap, 3D-modell, Punktmoln, Terrester laserskanning. 
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Förord 
Detta arbete är sista momentet på utbildningen till Högskoleingenjör i Byggteknik på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet genomfördes på halvfart under vintern 
2016/2017 och omfattade 15 hp.  

Idén till studien uppkom som en tidig del i träbyggnadsprojektet Torparängen vilket 
följs av Linnéuniversitetet och kommer innefatta ett flertal projekt och 
forskningsarbete. Att dokumentera och bevara gamla byggnader är en viktig del även 
vid framtida bebyggelse.  

Avslutningsvis riktas ett stort tack till Börje Silkenäs för genomförande av 
georeferering samt medverkande vid utförande av laserskanning. Denna hjälp har 
varit en betydande och nödvändig del av arbetet. Ett tack riktas också till Michael 
Dorn för hjälp i starten av arbetet och till min handledare Bengt Magnusson.  

 

Fredrik Lundström 

Växjö, 2 mars 2017 
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1. Introduktion 
Laserskanning är en ny metod som kommit senare åren inom byggbranschen 
och används för att få fram en 3D-modell som sedan kan användas inom 
flera olika områden. Den rådata som fås kan sedan bearbetas i datorprogram 
och flera laserskanningar kan läggas ihop till en modell. Laserskanning har 
ett stort användningsområde och kan användas i stora delar av 
byggbranschen.  

Det finns flera typer av laserskanning som lämpar sig till olika områden. De 
senaste åren har användandet av flygburen laserskanning ökar stort både ute 
i världen och i Sverige. Lantmäteriet har de senaste åren gjort ett omfattande 
arbete för att laserskanna hela landet (Lantmäteriet, 2016). Flygburen 
laserskanning är lämpligast när ett stort område ska skannas. Metoden 
används traditionellt till höjdmodeller, höjdkurvor och orthofoton, men går 
även att använda för bl.a. risk och krishantering, t.ex. att studera 
översvämningsrisker.  

Terrester laserskanning, laserskanning från marknivå, är en kostnadseffektiv, 
noggrann och detaljrik 3D-dokumentation av olika objekt och miljöer 
(Lantmäteriet, 2015). Informationen kan bl.a. användas till industrier, 
byggnader, dammar, tunnlar, broar, och arkeologiska utgrävningar. Till 
skillnad från flygburen och fordonsburen laserskanning kan terrester 
laserskanning användas i en mer varierad miljö, där framför allt ytan att 
skanna inte är för stor och där en detaljerad skanning ska genomföras.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Att använda laserskanning inom byggsektorn blir allt vanligare. Metoden 
introducerades först under 1990-talet i byggbranschen och sedan dess har 
användandet ökat kraftigt (BIM Task Group, 2013). I början användes 
metoden främst i miljö där existerande dokumentation var bristfällig och 
svåråtkomlig för andra metoder. 3D-laserskanning ses som en metod för att 
enkelt få fram stor information för ett skannat objekt. Nackdelen med 
laserskanning är att den endast ses som ett komplement till annan traditionell 
mätningsutrustning, som totalstation eller GPS-mätning, och därför inte kan 
ersätta mer traditionella metoder helt. Detta kan dock komma att förändras i 
framtiden eftersom utvecklingen av metoden går framåt. 

Det finns flera användningsområden för laserskanning. Metoden kan 
användas för att dokumentera existerande förhållande för ett objekt med hög 
upplösning (BIM Task Group, 2013). Andra användningsområden är att 
identifiera fel i 2D-dokumentation, följa konstruktionsprocessen samt 
dokumentera kulturhistoria byggnader.  
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Det finns flera tidigare studier inom laserskanning som utvärderar om det är 
en lämplig metod att använda för byggindustrin. Enligt Persson (2008) så 
konstateras att terrester laserskanning är en snabb metod med hög 
detaljrikedom, men är dyrt och ger sämre noggrannhet än många andra 
metoder. Dessutom tar efterarbetning lång tid och metoden lämpar sig bäst 
över små områden. Enligt Svedberger & Andersson (2013) så konstateras att 
även industrin har fått upp ögonen för laserskanning. Detta eftersom 
laserskanning går snabbare och ger en mer detaljerad information än 
manuella mätningar som är besvärligare att utföra.  

Eftersom tekniken kring laserskanning utvecklas snabbt framåt är det 
relevant att göra nya undersökningar om det är en bra metod att använda 
samt om några nya användningsområde kan hittas för tekniken.  

Växjö är en stad som satsar stort på modern träbyggnation och forskning har 
bedrivits på Linneuniversitetet (Linneuniversitetet, 2016). Med hjälp av 
stadsutvecklingsprojektet Torparängen kommer universitetet att få följa hela 
processen från planering till färdig byggnation. Syftet är att skapa ett större 
intresse för träbyggnation hos branschen och att generera en hållbar 
bebyggelse på ett ekonomiskt effektivt sätt.  

Området Torparängen ligger i Växjö, i stadsdelen Teleborg, se Figur 1, och 
är tänkt att möjliggöra ny bebyggelse, där en detaljplan har upprättats (Växjö 
Kommun, 2015). Området har tidigare använts till föreningsverksamhet, 
koloniområde, samt viss verksamhet i områdets torp. Syftet är att tillgodose 
behovet av nya bostäder i ett sjönära område där naturen ges ett stort 
utrymme.  

  
Figur 1: Området Torparängen (Växjö kommun, 2015). 
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I detta arbete ska framförallt ett av torpen som finns i Torparängen 
laserskannas, torpet Furutå med omkringliggande mark. Att få reda på denna 
information kan vara nyttigt i framtiden för området Torparängen, bland 
annat då flera laserskanningar planeras även under byggskedet och i senare 
skede.  

1.2 Mål och Syfte 

Målet med detta arbete är att med hjälp av laserskanning av området 
Torparängen göra upp en 3D-modell av befintlig byggnad och 
omkringliggande mark. Modellen ska även läggas in i befintligt svenskt 
referenssystem SWEREF99 15 gon W. Målet är också att följa hela skedet 
så som det utförs i arbetslivet.  

Syftet är att få reda på om laserskanning är en säker och detaljrik metod att 
använda för utvändig laserskanning av byggnad och kan ersätta mer 
besvärliga metoder som ofta används idag.  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast bearbeta utvändig laserskanning och ingen invändig 
skanning av byggnaden har genomförts. Detta innebär att endast information 
om fasader och läge kommer ges. Dessutom kommer endast terrester 
laserskanning göras, men även flygburen laserskanning avhandlas eftersom 
denna information har erhållits från Lantmäteriet och anses intressant.  

Hela området Torparängen beskrivs i arbetet, men laserskanning kommer 
endast genomföras på torpet Furutå. Skanning hade kunnat göras på en 
större del av området men detta ansågs vara för omfattande.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Laserskanning 

3D-Laserskanning har använts i byggindustrin sedan 1990-talet och 
användandet har ökat stort sedan dess (BIM Task Group, 2013). På senare 
tid har kvalitén blir bättre och med en högre hastighet, samtidigt som priset 
har minskat och detta bidrar till ökad användning. 3D-Laserskanning är ett 
komplement till den traditionella totalstationen och kan inte ersätta denna 
helt i dagsläget. 

Vid mätning med laserskanning fångar skannern upp ett objekt, representerat 
av en serie av punkter (punktmoln) med XYZ-koordinater (BIM Task 
Group, 2013). Detta görs genom att ljuspulser skickas ut och värdet av 
objektets relation till instrumentet räknas ut med hjälp av vinkeln och ljusets 
restid. Denna metod kallas pulsad skanning (time of flight), se Figur 2. 
Metoden har en säkerhet på mellan 3 till 6 mm.  

.  

Figur 2: Bild på Time-of-flight metoden (3D laserscanning for heritage, 2011). 

Den andra metoden som kan användas är Triangulering (Barber & Millis, 
2011). Denna metod innebär att koordinaterna tas fram genom att beräkna 
positionen till objektet med hjälp av en roterande spegel som lasern skjuts 
via, se Figur 3. Strålen reflekterar sedan på ytan och fokuseras till kameran 
med hjälp av en lins. Punktens position bestäms sedan genom det kända 
avståndet mellan spegeln och linsen samt vinkeln på spegeln.  
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 Figur 3: Bild på trianguleringsmetod med spegel (3D laserscanning for heritage, 2011). 

Den tredje metoden kallas fasförskjutning och fungerar liknande som 
metoden för pulsad skanning. Men det avstånd som mäts är differensen för 
signalen mellan den skickade och returnerade laserpulsen. Metoden har en 
liknande mätosäkerhet som pulsad skanning. Denna metod har ofta högre 
hastighet för datainsamling än andra metoder.  

Med hjälp av kamera, inbyggd eller separat, kan även färgen på punkternas 
yta fås fram från RGB-värden.  

2.1.1 Terrester laserskanning 

Terrester laserskanning innebär att skanningen sker från marknivå, där 
avståndet till objektet kan variera med upp till hundratals meter (BIM Task 
Group, 2013). Terrester laserskanning används oftast när mindre projekt ska 
skannas. Den typ av skanner som brukar användas är den metod som 
utnyttjar så kallad pulsad skanning. Detta på grund av längre räckvidd än 
den fasmätande metoden, men hastigheter är ofta lägre och mätningarna kan 
ge en större osäkerhet (Lantmäteriet, 2015). Terrester laserskanning sker 
genom att avstånd, horisontal vinkel och vertikal vinkel mäts och denna 
datan ger sedan ett lokalt koordinatsystem (Reshetyuk, 2009). Oftast måste 
flera uppställningar med skannern göras och dess punktmoln sammanställs 
sedan i ett gemensamt koordinatsystem, kallad registrering. För att göra en 
registrering krävs kontrollpunkter över hela objektet som är väl 
identifierbara, se Figur 4. Det finns flera saker att tänka på vid val av 
uppställningsposition för laserskannern:  

• Stor täckning med fri sikt över området. 

• Ej för långt avstånd till objektet. 

• Undvika stora infallsvinklar. 
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• Minimera antalet uppställningar. 

• Skanner och kontrollpunkter ska placeras stabilt.  

 

Figur 4: Optimala uppställningar med få skanningar och små infallsvinklar. (Lantmäteriet, 2015)  

 

2.1.2 Övriga metoder för laserskanning 

Flygburen laserskanning är en metod som vidareutvecklas stort under senare 
tid (Lantmäteriet, 2009). Tekniken innebär att laserpulser skickas från 
sensorn, som sitter på ett flygplan eller helikopter, som sedan reflekteras mot 
objekt på marken och registreras igen när pulser når åter till sensorn, se 
Figur 5. Tiden det tar kan sedan beräknas för ett avstånd till objektet. Det 
krävs även information om positionen från där pulsen skickas ut och denna 
position mäts med hjälp av satellit-positioneringen och tröghetsnavigering. 
Vanliga användningsområden för flygburen laserskanning är höjdmodeller, 
höjdkurvor och orthofoton (Lantmäteriet, 2016). Den kan även användas till 
bl.a. risk- och krishantering inom flera olika områden. 

  

  

Figur 5: Skiss över flygburen laserskanning (Lantmäteriet, 2009). 
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2.2 Leica ScanStation P30 

Vid denna laserskanning kommer Leica ScanStations P30 att användas, se 
Figur 6. Skannern är mångsidig och har flera olika tillämpningar (Leica, 
2016). Skannern ger 3D-data och HDR-bilder med skanning av en hastighet 
på 1 miljon punkter per sekund och på ett avstånd upp till 270 meter. Den 
klarar av alla väder från -20° C till +50° C och har även IP54 klassning för 
damm och vattentålighet. För att styra skannern kan den inbyggda 
pekskärmen användas eller så kan en extern pekskärm kopplas in.  

 
Figur 6: Leica ScanStation P30 (Leica Geosystems, 2016). 

 

2.3 Leica Cyclone  

Efter att en skanning har genomförts så importeras datan till programmet 
Leica Cyclone, som är den programvara som används vid bearbetning av 
rådata från punktmoln vid laserskanning med Leica ScanStation (Leica C, 
2016). Det finns flera olika moduler till programmet beroende på vilket  
behov som finns, bl.a. Cyclone-Register, som används för att sammanfoga 
punktmoln från flera positioner till en modell på ett enkelt sätt.  

En databas skapas med rådatan och bland annat så kan flera skanningar 
läggas ihop till en modell, med hjälp av måltavlor, kallad registrering. Den 
färdiga 3D-modellen kan sedan bearbetas på flera olika sätt och föras över 
till ett annat program, som t.ex. Autodesk Recap. 

2.4 Registrering 

En registrering för laserdata innebär en sammansättning av flera punktmoln, 
från flera mätningar, till ett gemensamt koordinatsystem (Reshetyuk, 2009). 
På så sätt ges ett gemensamt punktmoln över hela objektet. Det finns olika 
sätt att sammanställa flera punktmoln i en registrering. Den vanligaste 
metoden är att använda måltavlor (Targets). Minst tre måltavlor måste 
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användas för att få ett koordinatsystem i 3D. Måltavlorna placeras så att de 
överlappar mätningen för två punktmoln, se Figur 7.  

   
Figur 7: Registrering med tre måltavlor och två laserskanningar (Reshetyuk, 2009). 

En annan metod för registrering är att använda naturliga punkter från 
punktmolnet som är enkla att lokalisera. Dessa punkter lokaliseras manuellt vid 
bearbetning. Dock ger denna metod ofta en sämre noggrannhet. Det går även att 
använda en metod där ytan på ett objekt matchas ihop, med hjälp av objektets 
area och flera tusen punkter (Barber, et al., 2001). Denna metod ger ofta bättre 
resultat än att lokalisera enskilda punkter, men att använda måltavlor ger oftast 
bästa resultat om detta är möjligt. Viktigt att tänka på vid användning av 
måltavlor är att punkterna inte placeras på en linje, utan ska istället vara väl 
spridda i sidled och djup, i förhållande till skannern, se Figur 8.  

 
Figur 8: Placering av punkter i både sidled och djup från skannern  (Lantmäteriet, 2015). 

2.5 Georeferering 

Georeferering innebär att ett sammanhängande punktmoln från 
laserskannerns koordinatsystem förs in i ett nationellt geodetiskt 
referenssystem (Lantmäteriet, 2015). Detta kan vara användbart för att sätta 
ihop punktmolnet tillsammans med annan data i samma system (Barber & 
Millis, 2011). Det finns två olika metoder för georeferering, indirekt 
georeferering och direkt georeferering. Indirekt georeferering är ofta den 
metod som ger lägst mätosäkerhet (Reshetyuk, 2009). Metoden innebär att 
måltavlorna har bestämda koordinater för det externa referenssystemet och 
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punktmolnen transformeras sedan till detta koordinatsystem. Koordinaterna 
kan bestämmas från t.ex. en totalstation eller GPS-mätning.  

Indirekt georeferering kan göras på två olika sätt. Två-stegs metoden innebär 
att flera punktmoln från olika positioner registreras i ett eget globalt 
koordinatsystem. Från detta koordinatsystem transformeras sedan 
punktmolnet in till ett externt koordinatsystem med hjälp av minst tre 
kontrollpunkter som syns tydligt i punktmolnet. En-stegs metoden innebär 
att punktmolnen direkt transformeras in till ett externt koordinatsystem med 
hjälp av minst tre kontrollpunkter från varje skanning.   

Direkt georeferering innebär att skannern sätts upp över en bestämd punkt 
där också höjden över punkten är bestämd. Skannern ska även vara centrerad 
och orienterad mot en annan bestämd punkt, som vid mätning med 
totalstation. Positioneringen och instrument-höjden kan antingen föras in i 
skannern innan skanning eller vid bearbetning i datorprogram efteråt. 
Fördelen med direkt georeferering är att det går snabbare samt att ingen 
överlappning behöver göras mellan olika skanningar.  

2.6 Referenssystem 

SWEREF 99 är det officiella referenssystem som används i Sverige idag 
(Lantmäteriet, 2000). Namnet står för Swedish Reference Frame 1999 och är 
en realisering av det europeiska systemet ETRS89. Systemet är väl inpassat 
med övriga Europa och har en hög geometrisk kvalitet vilket möjliggör en 
mätosäkerhet på centimeter-nivå under långa sträckor. Referenssystemet 
används för digitala kartor och annan geodetisk information av Lantmäteriet 
och andra statliga aktörer. SWEREF 99 realiseras av 21 ursprungliga 
SWEPOS-stationer, permanenta stationer på fast berggrund, som mäter 
punkter med XYZ-koordinater. 

  

2.7 Användningsområden 

3D-laserskanning har ett stort antal användningsområde inom flera olika 
områden och användningen ökar kraftigt. I detta kapitel beskrivs ett flertal 
användningsområde.  

2.7.1 Stadsmodeller och infrastruktur 

Med hjälp av laserskanning kan stora modeller av städer eller utvalda 
områden fås (BIM Task Group, 2013). Modellerna kan användas till att 
granska trafiksituationen på vägar för att minska risker för olyckor och få ett 
bättre flöde. Datan kan även användas för att underlätta framtida byggnation, 
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samhällsplanering och granskning av byggnader och annan utemiljö för att 
hitta bättre lösningar på problem, se Figur 9.  

 
Figur 9: 3D-modell av stadsmiljöer (BIM task group, 2013). 

2.7.2 Analys av byggnader 

Att använda terrester laserskanning för att dokumentera byggnader har visat 
sig vara en effektiv metod (BIM Task Group, 2013). Genom att 
dokumentera en byggnads konstruktion kan kunskap fås hur ett objekts yta 
förändras med tiden och på så sätt hitta kritiska delar som kan gå till brott 
med tiden (Barber & Millis, 2011), se Figur 10. Byggnadsverk som kan 
laserskannas är kulturhistoria byggnader, broar, monument, men också vid 
ny byggnation. Vid renovering kan informationen enkelt användas till hur 
nya byggnadsdelar ska placeras samt fungera som dokumentation inför 
framtiden.  

Den stora fördelen med terrester laserskanning av byggnader är att den ofta 
är mer tidseffektiv än äldre manuella metoder som kräver mer mätning och 
innebär mer risker för personskador. Från laserskanning kan 3D-modeller 
fås, men också enklare 2D-ritningar för sektions- och planritningar genom 
bearbetning i datorprogram. 
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Figur 10: Bild från dokumentation av nedböjning för takbalkar. (BIM Task Group, 2013) 

2.7.3 Övriga användningsområde 

Laserskanning kan användas till att granska arbetsplatser för att öka 
arbetarnas säkerhet samt hitta bättre metoder för produktionsprocessen (BIM 
Task Group, 2013). Laserskanning har också använts till att dokumentera 
naturkatastrofer samt vid brottsplatser. Att använda laserskanning vid 
arkeologiska utgrävningar är också en vanlig metod (Barber & Millis, 2011). 
Detta för att visualisering och dokumentation lätt kan erhållas samt 
förhållandet till hur övriga landskapet ser ut. Även volymberäkningar kan 
göras på ett enkelt sätt över ett objekt.  
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3. Objektsbeskrivning Torparängen 
Torparängen är det område som ska beskrivas i detta arbete och platsen där 
laserskanningen genomförs. Torparängen är belägen cirka 3 km söder om 
Växjö centrum och tillhör stadsdelen Teleborg (Växjö Kommun, 2015). 
Området avgränsas av Torparvägen i öster, Södra Bergundasjön i väster och 
i söder ligger ett befintligt bostadsområde. Norr om planområdet ligger 
Furutåviken och planområdet är ca 225 000 m2 stort till ytan, se Figur 11. 
Området består i dag till stor del av gräsytor och natur med ett antal 
fastigheter. Ett planprogram upprättades över området och så småningom 
även en detaljplan som nu gäller.  

  
Figur 11: Planområdet för Torparängen (Växjö Kommun, 2015). 

3.1 Bakgrund Torparängen 

Sedan början av 1980-talet har Torparängen varit hemmaplan för 
fotbollsföreningen Växjö BK (Växjö kommun, 2013). Men efter att klubben 
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har flyttat sin verksamhet till en annan plats i Växjö, så får området en 
förändrad markanvändning. Syftet med det planprogram som skapades var 
att utreda förutsättningar för ny bebyggelse, utreda befintlig bebyggelse samt 
upprätta en ny begravningsplats i området. Planprogrammet godkändes av 
kommunstyrelsen 2013-08-13 och ledde slutligen till att en detaljplan 
upprättades som i dagsläget gäller som antagandehandling (Växjö Kommun, 
2015). Torparängen beskrivs dessutom i översiktsplanen för Växjö stad som 
ett område för framtida stadsbebyggelse och förtätning (Växjö kommun, 
2012). De geotekniska förhållandena i området består till största del av 
normalblockig sandig-moig morän, som bedöms god att uppföra bebyggelse 
på.  

3.2 Detaljplan Torparängen  

I den detaljplan som antogs 2015-12-09 beskrivs hur planområdet ska 
användas (Växjö Kommun, 2015). Detaljplanen består av ett flertal 
handlingar med beskrivning, behovsbedömning och plankarta med 
tillhörande bestämmelser samt planens samrådsredogörelse, bullerberäkning, 
illustration på dagvattenhantering, volymstudie, kulturvärdesbedömning 
samt samrådsredogörelse från programskedet.  

3.2.1 Ny bebyggelse 

Det beskrivs att markanvändning och utformning ska utföras på ett sådant 
sätt att boendemiljön ges ett stort utrymme för naturen, där det finns 
parkmiljöer med bland annat viloplats, lekytor samt idrottsmöjligheter. 
Området ska bestå till minst hälften av småhusbebyggelse (villor, radhus och 
kedjehus) och övriga bostäder upprättas som lägenhetshus. 

3.2.2 Torpet Furutå 

Torpet Furutå ligger i den norra delen av området. Söder om torpet ligger 
ytterligare en byggnad och i öster en mindre byggnad. Framför torpet finns 
en gårdsplan med växter, se Figur 12. Byggnaden har tidigare använts som 
föreningslokal, men i dagsläget saknar det användningsområde (Växjö 
Kommun, 2015). Enligt den kulturvärdesbedöming som gjordes (Åkerberg, 
2015) konstateras att byggnaden är väl bevarad till sitt yttre och byggdes 
under 1700-talet, men tillhörde då Teleborg slott. Kulturvärdesbedömningen 
kommer fram till att torpet bör bevaras men att det är viktigt att en 
användning hittas för torpet.  
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Figur 12: Torpet Furutå. 

3.2.3 Torpet London 

Torpet London ligger i den östra delen av Torparängen. Byggnaden är avgränsad 
från övrigt område med staket runt trädgården där det finns en jordkällare och 
växtlighet, se Figur 13. Kulturvärdesbedömningen konstaterar att torpet är från 
början av 1900-talet, men med en senare tillbyggnad (Åkerberg, 2015). 
Byggnaden ägs av kommunala bostadsbolaget VÖFAB och hyrs idag ut som 
fastighet till hunddagis. Detaljplanen tillåter att byggnaden ligger kvar men kan 
antingen omvandlas till bostäder eller t.ex. skolverksamhet.  

  
Figur 13: Torpet London (Åkderberg, 2015). 

 

3.2.4 Torpet Lybäck 

Torpet Lybäck ligger i södra delen av Torparängen och har en trädgård med 
avgränsning från övrigt område, se Figur 14. Byggnaden är av senare tid än 
Furutå och väl bevarad med en välskött trädgård. Torpet ägs av VÖFAB, 
men drivs som kafé av en intresseförening. Precis som övriga torp bör den 
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bevaras, enligt detaljplanen, och kan antingen vara kvar med fortsatt 
verksamhet eller omvandlas till bostäder.  

  
Figur 14: Torpet Lybäck (Åkderberg, 2015). 

 

3.3 Träbyggnadsprojekt Linnéuniversitetet  

Området Torparängen utvecklas tillsammans med Linnéuniversitetet, som 
kommer följa hela arbetsskedet, och syftet är att utveckla arbetet inom 
träbyggnad (Linneuniversitetet, 2016). Projektet följer hela processen, från 
planering till färdig byggnation och knyter samman flera olika aspekter i ett 
byggnadsprojekt. Projektet innehåller tio forskningsdelprojekt:  

• Marknadsstudie, varför byggs så lite i trä? 

• Upphandling och anbud (radhus- och flerbostadshusdelen) 

• Projektering (radhus- och flerbostadshusdelen) 

• Produktion (radhus- och flerbostadshusdelen) 

• Leverans och montering inklusive laserscanning (radhus- och 
flerbostadshusdelen) 

• Vindinducerade vibrationer i bruksgränstillstånd (flerbostadshusdelen) 

• Akustik och vibrationer (flerbostadshusdelen) 

• Mätning av fukt och värme (flerbostadshusdelen) 

• Mätning av vertikala relativförskjutningar (flerbostadshusdelen) 

• Analys av slutanvändaren – förväntat och upplevt kundvärde (radhus- 
och flerbostadshusdelen) 
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Projektet kommer pågå mellan åren 2016-2020 och förväntas hjälpa 
byggnadsindustrin att uppföra fler hus i trä.  
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4. Metod 

4.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod har genomförts i detta arbete genom att en byggnad 
skannas med en terrester laserskanner. Flera uppställningar görs för att hela 
objektet ska kunna skannas samt att öka detaljrikedomen. Dessutom görs en 
georeferering med hjälp av GPS-mätning. Dock görs endast en utvändig 
skanning av byggnaden och inga mätningar kommer göras av insida. Alla 
mätningar sammanställs sedan till ett gemensamt punktmoln i programmet 
Leica Cyclone.  

Att själv genomföra laserskanningen var viktigt för arbetet och denna metod 
valdes för att själv få uppfattningen kring mätutrustning samt kunna 
utvärdera hur lättillgänglig denna metod är vid arbetsgången kring en 
laserskanning. 

4.2 Data 

Den teori som samlats in baseras framför allt på information från tidigare 
studier och forskningsrapporter. Information har också sökts från 
myndigheter.  

Den data som samlas in är mätdata från genomförandet av terrester 
laserskanning samt georefereringen av torpet på Torparängen. Denna data 
beskrivs som primärdata. Liknande mätningar kan även göras över andra 
byggnader och områden.  

Sekundärdata som samlats in är flygburen laserskanning med orthofoto som 
genomförts av Växjö Kommun och har använts i arbetet. Denna data 
används för att placera en 3D-modell av byggnad från laserskanning i en 
gemensam modell för att visualisera hela området Torparängen.  

 

4.3 Urval, validitet och reliabilitet 

Anledningen till att just torpet Furutå i Torparängen har valts att skannas 
beror på att torpet ska bevaras som en del av framtiden av Torparängen. 
Eftersom området Torparängen följs av Träbyggnadsprojektet  
Linnéuniversitet ansågs detta bidra till att hitta fler syften för 
laserskanningen.  

Tillförlitligheten av mätningen anses god då liknande mätvärde hade 
erhållits även vid ett nytt genomförande av laserskanningen. Dock kan 
mätvärde skilja sig något på grund av att uppställning av mätutrustning kan 
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variera samt hur god placeringen av måltavlorna är. Även väderförhållande 
kan påverka mätvärden.  
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5. Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hela genomförandet av laserskanningen där projektet 
inleds med inläsning av teori och test av utrustning fram till att en färdig 
modell har bearbetats.  

5.1 Laserskanning med Leica Scanstation P30 

Arbetet med att börja inlärning av att använda laserskannern gjordes redan i 
starten av arbetet. Detta gjordes för att få en ökad förståelse för skannern 
redan i ett tidigt skede eftersom detta ansågs viktigt innan tydligare mål 
kunde definieras om vad som skulle laserskannas och vilken typ av 
information som skulle ges. Inlärningen började med att den tillhörande 
manualen (Leica Geosystems, 2015) studerades. Manualen beskriver hur 
laserskannern ska användas från uppställning till färdigt projekt som sedan 
bearbetas i tillhörande program Leica Cyclone. 

En uppställning med laserskannern inleds med att stativet ställs upp och 
laserskannern centreras sedan i horisontalplan, på samma sätt som en 
totalstation. Ett nytt projekt skapades sedan i den inbyggda menyn. Sedan 
läses alla de utsatta måltavlorna in med funktionen targets. Måltavlorna 
definieras med lämpliga namn och läses sedan in med funktionen Meas, som 
placerar alla de inlästa måltavlorna i en lista. Efter detta görs sedan 
skanningen där lämpliga inställningar skapas för bland annat hur stor vinkel 
som ska skannas och upplösningen för punkttäthet. Sedan görs skanningen 
där punkter hämtas in och även HDR-bilder tas. En ny uppställning görs 
sedan och samma utförande upprepas.  

För att testa detta gjordes först ett testprojekt i Linnéuniversitets labbhall 
med flera uppställningar. Sex fasta måltavlor på väggarna i labbhallen lästes 
in och ett projekt med skanning och HDR-bilder genomfördes. Punktmolnen 
som ges testades sedan genom bearbetning  i programmet Leica Cyclone. 
Detta för att bland annat hitta rätt upplösning och andra felkällor vid den 
riktiga skanningen under ett senare skede. 

5.2 Utförande av laserskanning i området Torparängen 

Det objekt som laserskannades var torpet Furutå. Först placerades 6 
måltavlor ut på lämpliga ställen så att minst tre stycken kunde ses från varje 
uppställning, se Figur 15. Dessa sex måltavlor georefererades sedan med 
hjälp av totalstation och GPS-utrustning. Georefereringen gjordes genom att 
två stationspunkter mättes med GPS-utrustning, nummer 10 och 20, och från 
dessa uppställningar mättes måltavlorna in med hjälp av en totalstation.  
Efter detta så gjordes sammanlagt tre uppställningar med laserskannern där 
måltavlorna lästes in och skanning sedan utfördes. För att kunna läsa in 
måltavlorna från olika håll roteras måltavlorna så att de tydligt syns från 
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skannern. Skanningen gjordes med en upplösning på 6,3 mm@10m. När 
skanningen var klar överfördes projektet till ett USB för vidare bearbetning i 
Leica Cyclone.  

 
Figur 15: Måltavlornas position vid genomförandet. 

 

5.3 Bearbetning i Leica Cyclone 

Det första som görs i Leica Cyclone är att en ny databas skapas. Efter detta 
importeras projektet in i databasen genom kommandot Import Scanstation 
project. Sedan görs en registrering. Det tre punktmolnen väljs med 
kommandot Add Scanworld och sedan Auto-add Constrants, där 
punktmolnen läggs ihop. Sedan görs en registrering med kommandot 
Register. Efter detta skapas ett punktmoln med hjälp av Create Scanworld/ 
Freeze Registration. Sedan skapas ett Modelspace med Create and open 
ModelSpace View och ett fönster med en modell öppnas, se Figur 16. 
Resultatet kontrolleras så alla mätvärden är godkända och sedan ska de 
kombinerade punktmolnet flyttas från ett lokalt koordinatsystem till ett 
externt koordinatsystem genom en georeferering. Kommandot Unfreeze 
registration väljs och sedan Delete Modelspace. Måltavlornas koordinater 
importeras in som en txt-fil och en scanworld skapas. Denna läggs sedan in 
med Add scanworld och  sätts som Home Scanworld. En ny registrering görs 
sedan på samma sätt som tidigare och ett Modelspace View skapas. Nu har 
måltavlornas samma koordinater som i svenska koordinatsystemet 
SWEREF99. Även rätt färger på punkterna importeras.  När allt är klart 
exporteras projektet till ett ptg-format för vidare bearbetning i Autodesk 
Recap. Vidare modifieringar kan göras i Leica Cyclone, där bl.a. sektioner  
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Figur 16: Sammansatt punktmoln i Leica Cyclone.  

och höjdmodeller kan skapas, men det ansågs enklare att göra detta i 
Autodesk Recap och sedan vidare till Autocad Architecture. 

5.4 Bearbetning i Autodesk Recap 

För att senare kunna importera filen i ett CAD-format måste filen först göras 
om i Autodesk Recap, eftersom AutoCAD inte kan läsa ptg-format. När 
datan från punktmolnen har laddats görs en indexering, vilket skapar en 
modell. Filen sparas då även i ett rcp-format, som kan läsas i AutoCAD. Här 
kan punkmolnet visas på två olika sätt. Det första sätt är att gå runt fritt i 
punktmolnet och själv välja vy, se Figur 17.  
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Figur 17: Vy från Autodesk Recap där grå klotet  syns.  

Det andra sättet är genom att klicka på de gråa klot som finns och dessa 
representerar uppställningspunkten för skannern. Här ses skanningen med 
hjälp av HDR-bilder, se Figur 18. 

 
Figur 18: Vy från Autodesk Recap som visar vy från ett klot.  

5.5 Bearbetning i Autocad Architecture  

I detta arbete valdes att punktmolnet sedan bearbetas vidare i AutoCAD 
Architecture. Punktmolnet läggs in genom kommandot Attach. För att ta 
bort olämpliga punkter och även beskära punktmolnet i lämpliga vyer  
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används kommandot Crop. Dessutom ändras punktmolnets koordinatsystem 
så XY-led placeras utifrån hushörnen med kommandot UCS. Vid detta läge 
kan sedan  t.ex. ritningar tillverkas och vidare bearbetning kan genomföras, 
se Figur 19.  

 
Figur 19: Punktmolnet på byggnaden i AutoCAD. 
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6. Resultat och analys 

6.1 Koordinater 

Från georefereringen av punktmolnet till SWEREF99 15 gon W erhålles 
måltavlornas XYZ-koordinater, se Tabell 1.  

Tabell 1: Måltavlornas XYZ-koordinater (SWEREF 99 15 gon W  RH2000  Geoidmodell SW082000). 

Punkt nr X Y Z 

1 6303799.63     137990.15        168.85     

2 6303805.34     137992.49        168.62     

3 6303810.98     137992.08        168.82     

4 6303809.08     137981.10 168.69      

5 6303799.70     137978.23   168.71     

6 6303795.41     137982.18        168.65     

 

Utifrån punktmolnet i programmet Leica Cyclone kan sedan lämpliga 
punkter för olika objekt bestämmas. Dessa koordinater uppskattas i 3D-
modellen där lämpliga punkter i punktmolnet väljs och representerar ett 
hushörn. I Tabell 2 visas de olika hushörnens koordinater enligt Figur 20. 
Koordinaterna för hushörnen visar hur byggnaden ligger i koordinatsystemet 
SWEREF 99 15 gon W och utifrån dessa kan sedan byggnadens area och 
läge i förhållande till övrig mark bestämmas.  

Tabell 2: Hushörnens XY-koordinater (SWEREF 99 15 gon W). 

Hushörn X Y 

1 6303799.694 137982.501 

2 6303800.777 137992.010 

3 6303811.698 137990.756 

4 6303810.892 137985.011 

5 6303806.422 137985.505 

6 6303805.967 137981.846 
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Figur20: Hushörnens nummer i Tabell 2. 

 

6.2 Mätfel 

6.2.1 Mätfel Registrering 

När de olika punktmolnen läggs ihop till en modell erhålles olika mätfel för 
punkterna i förhållande till varandra. I Tabell 3 visas mätfelen för de 
måltavlorna som lagts ihop vid sammansättning av punktmoln. Tabellen 
visar på att mätfelet i någon av de tre riktningarna är som mest för måltavla 
nummer 3 och har en mätosäkerhet på 6 mm.  

Tabell 3: Mätfel för måltavlor när två uppställningar sammansätts till ett punktmoln.  

Måltavla Mätfel 

3 0,006 m 

4 0,005 m 

5 0,002 m 

6 0,004 m 

 

Användning av terrester laserskanning ger normalt en mätosäkerhet på 
mellan 3-6 mm (BIM Task Group, 2013), vilket stämde väl med resultatet 
som gavs vid denna första registrering. Som Lantmäteriet (2015) konstaterar 
kan mätosäkerheten bl.a. beror på hur god uppställning som gjorts med 
tanke på infallsvinkel, antal uppställningar, fri sikt och ej för långt avstånd 
till objektet. Även laserskannerns kvalitet kan påverka mätfelet.  
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Vid detta försök valdes det att använda måltavlor vid registreringen vilket 
ofta ger lägst mätosäkerhet som konstateras av Reshetyuk (2009). Hade i 
stället en annan metod vid registreringen används, som till exempel att 
naturliga punkter matchas eller arean av hela objekt, hade troligtvis ett större 
mätfel erhållits. Som beskrivs av både Bosché (2012) och Anil, Tang, 
Akinci & Huber (2013) så sker forskning kring hur metoder för registrering 
kan ske med en större noggrannhet och hur automatiska eller semi-
automatiska metoder kan användas på ett bättre sätt. 

6.2.2 Mätfel Georeferering 

När sedan den andra registreringen gjordes, där måltavlorna georefererades, 
blev det största mätfelet i XY-led 0,005 m. Dock så blev det största felet i 
höjdriktning (Z-led) så stort som 0,029 m när måltavla Nr 6 registrerades. 
Detta mätfel som anges för måltavlorna visar hur väl det lokala sammansatta 
punktmolnet, bearbetat i Leica Cyclone, passar in i svenska 
koordinatsystemet SWEREF 99.  

Vid georefereringen av denna laserskanning gjordes en indirekt 
georeferering. Som beskrivs av Reshetyuk (2009) är det ofta den metod som 
ger lägst mätosäkerhet och är den vanligaste metoden. Vid georefereringen 
så var mätosäkerheten i XY-led godkänt på 0,005 m. I höjdled blev mätfelet 
alldeles för stort. Felet mellan georeferering och registreringen är inte 
noggrannheten i förhållande till referenssystemet eftersom de finns 
ytterligare avvikelser när mätning görs med GNSS (Kvist & Persson, 2010). 
Anledningen till att felet i höjdled blev så stort kan bland annat bero på 
placering av mätutrustning eller andra yttre faktorer, men att lokalisera 
felkällor kan ofta vara besvärligt.  

6.3 Fasadritningar 

I AutoCAD kan sedan fasadritningar tillverkas genom att punkter i 3D-
modellen  ”snappas” och på så sätt skapas linjer mellan dessa punkter. 
Eftersom de finns många punkter i modellen, som ligger i olika plan, kan de 
vara svårt att hitta rätt punkt och noggrannheten är därför osäker. De finns 
dock många andra metoder att använda, så som olika insticks-program till 
AutoCAD eller liknande program. Dessa program kan bidra till minskad 
mätosäkerhet. Fasadritningar visas i Figur 21, Figur 22 och Bilaga 1. 
Fasadritningarna visar på ett tydligt sätt hur fasaderna ser ut där alla de 
utvändiga objekteten på byggnaden visas. Fasadritningarna har gjorts i skala 
1:100 (A3) och kan därför användas till att mäta t.ex. areor och längder på 
byggnad och de olika byggnadsdelarna.  
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Figur 21: Fasadritning söder. 

 
Figur 22: Fasadritning väster. 

Det finns många olika sätt att bearbeta punktmoln på. Det finns ett antal 
olika program att använda och vilket som är mest lämpligt kan vara svårt att 
avgöra som konstateras av Kvist & Persson (2010). Leica Cyclone som har 
använts i detta arbete beskrivs som ett av de mer etablerade och använda 
programmen.  

2D-ritningar för sektioner och fasad som skapas kan sedan användas vid 
bland annat renovering och bevaring för framtiden. 

6.4 3D-Modell 

Punktmolnet över byggnaden läggs in i en modell med ortho-foto samt 
höjdkurvor i programmet AutoCAD. Höjdmodellen ligger i svenska 
referenssystemet SWEREF 99 och därför kan byggnaden infogas med rätt 
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koordinater från georefereringen, då både byggnad och höjdmodell är i 
samma koordinatsystem, se Figur 23 och Bilaga 2. Modellen visar på ett 
tydligt sätt hur byggnaden ligger i förhållande till omkringliggande mark.  

 
Figur 23: 3D-modell över byggnad insatt i höjdmodell med orthofoto i AutoCAD. 

Det finns många olika användningsområde för laserskanning, som bl.a. 
Barber & Millis (2011) skriver om. Genom att göra en utvändig 
laserskanning av en byggnad kan tillverkning av en 3D-modell göras för 
visualisering. 3D-modeller kan användas i hela byggskedet och inom flera 
olika användningsområde som beskrivs av Randall (2011). 
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7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Genomförande av laserskanning 

Vid utförandet av laserskanningen gjordes tre stycken uppställningar med 
skannern. För att få bättre resultat kunde fler uppställningar ha gjorts. Att 
inte noggrannare gå igenom valet av antal uppställningar och 
uppställningsplatser var ett misstag som gjordes. Detta gjorde att vissa delar 
av huset fick en dålig punkttäthet. Huset hade lockläktspanel vilket gjorde 
att punkter skymda av läkten inte registrerades utifrån vinkeln till skannern. 
Eftersom fasaden var så ojämn och hade många olika sidor gjorde att den är 
besvärlig att laserskanna.  

Eftersom en färdig 3D-modell först kan ses vid bearbetning i Leica Cyclone 
är det svårt att analysera exakt hur många uppställningar som ska göras med 
rätt vinkel och avstånd mot objektet. För bästa resultat hade först 
genomförande av ett testprojekt av byggnaden kunnat göras som sedan 
analyserades i datorprogrammet. Dessutom var marken runt om kring huset 
dåligt skött vilket bidrog till att högt gräs var i vägen för att framförallt se 
husets läge mot marken. 

Vid genomförandet var marken runt omkring huset även mjuk och fuktig. 
Detta kan ha gjort att uppställningen av laserskanning inte var helt optimal 
och kan ha rört sig under skanning. Om detta var en felkälla som påverkade 
eller inte är dock svårt att avgöra.  

Placering av måltavlor är också en faktor som man måste ta hänsyn till. För 
att få bästa resultat bör de placeras i olika höjder och riktningar. Detta var 
något som det delvis togs hänsyn till. Dock var det svårt att hitta lämpliga 
platser för måltavlorna där de kunde stå stabilt utan att röra sig. När 
måltavlorna ska roteras för nästa uppställning är det lätt att de annars rör på 
sig och hela skanningen måste då göras på nytt. Det som kunde valts att 
använda är stativ som placeras en bit från byggnaden.  

7.1.2 Bearbetning av punktmoln 

Det finns många olika sätt att bearbeta punktmoln på. Den första delen av 
bearbetningen gjordes i programmet Leica Cyclone. Anledningen till att 
detta valdes var för att det var de programmet som fanns att tillgå i 
universitetets lokaler. Det är även de program som är mest anpassat till den 
laserskanner som användes, Leica Scanstation P30. Att använda programmet 
är inte helt lätt och stor kunskap krävs för att få bästa möjliga resultat. Även 
om programmet förklaras utförligt i den tillhörande manualen från Leica 
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(2016) är alla steg inte helt självklara. Hade större kunskaper i programmet 
hafts så kunde fler handlingar som till exempel sektioner och höjdmodeller 
skapas. Även så hade fler felkällor kunnat upptäckas och rättas till.  

När 2D-ritningar och 3D-modell skulle skapas användes programmet 
AutoCAD endast. Det finns många typer av program att använda vid denna 
typ av bearbetning. Ofta används olika insticksprogram till AutoCAD eller 
liknande programvara, så som CloudWorx eller Pointcloud. Användning av 
denna mer anpassade programvara innebär troligtvis att bearbetningen är 
enklare att jämföra och ger ett bättre resultat. Men möjligheten att skapa 
ritningar även utan denna mer anpassade programvara finns ändå vilket har 
gjorts i detta arbete.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Mätosäkerhet 

Vid registreringen av punktmolnen i Leica Cyclone blev det största mätfelet 
0,006 m för måltavla Nr 3. Detta är ett mätfel som är godkänt enligt den 
teori som finns, även om de kunde vara något lägre. Det finns många olika 
felkällor när det gäller laserskanning och det kan vara besvärligt att 
lokalisera vad felen beror på. Det krävs stor kunskap och rutin för att göra 
optimala mätningar. Att göra skanningar utomhus innebär också fler hinder, 
jämfört med skanning inomhus. Faktorer som påverkar resultatet när 
mätningar genomförs utomhus är solljus och andra väderförhållande. Även 
om skannern ska klara av regn, snö och extrema temperaturer påverkar det 
resultatet och ger sämre noggrannhet.  

Vid georefereringen till koordinatsystemet i SWEREF99 blev det största 
felet i XY-led 0,005m, vilket anses normalt. I höjdled blev det för vissa 
måltavlor stora fel som var upp till 0,029m. Felet kan antingen ha varit ett 
mänskligt fel eller något fel på mätutrustning. Det kan antingen ha skett vid 
laserskanningen, inmätningen med GPS-utrustning eller vid bearbetning i 
Leica Cyclone.  

Eftersom tekniken kring laserskanning fortfarande är under utveckling 
kommer detta innebära att mätosäkerheten blir mindre med tiden. Det görs 
mycket utveckling i ämnet både för att få säkrare laserskanners samt hur de 
kan tillämpas på ett noggrannare sätt.   

7.2.2 Ritningar och 3D-modeller 

Bearbetningen av 2D-ritningar gjordes i programmet AutoCAD. När punkter 
”snappas” på och linjer skapas är det svårt att få dessa exakta när det görs i 
tre dimensioner. Punkter ligger i olika lager nära varandra och vilken som 
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ligger i rätt linje är svårt att avgöra. Därför får många uppskattningar göras 
för att få bästa resultat. Detta var något som blev besvärligare på grund av 
byggnadens lockläktspanel samt byggnadens dåliga skick på vissa delar. På 
vissa områden fanns inga punkter vilket gjorde att linjer fick uppskattas för 
hand.  

Hur noggranna ritningarna måste vara beror helt på vad de ska användas till. 
Ska de endast användas till att visualisera en byggnad för bevarande spelar 
kvalitet mindre roll än om handlingarna t.ex. ska användas vid renovering 
eller ombyggnad som bygglovshandlingar.  

7.2.3 Användningsområde för laserskanning 

De ritningar och modeller som skapats i detta arbete är mest till för att kunna 
visualisera och få en övergripande bild av en byggnad. Datan ger endast 
information om hur byggnaden ser ut utvändigt. Projektet hade kunnat 
kompletteras med en invändig laserskanning och på så sätt skapat en mer 
heltäckande undersökning av byggnaden. Dessutom kunde det även ha 
genomförts en noggrannare undersökning av kvaliteten på byggnadens 
material och nedbrytning. En undersökning hade också kunnat gjorts enbart 
med totalstation för att göra 2D-ritningar samt inmätning av hushörn och på 
så sätt jämföra mätosäkerheten mellan metoderna.  

Punktmolnet placerades, som en 3D-model, i en höjdmodell för att enkelt 
kunna visa hur byggnaden ligger i förhållandet till marken. Denna modell 
kan sedan läggas in tillsammans med 3D-modeller på byggnader innan 
byggnation. Detta gör att en enkel modell kan fås om hur det senare kommer 
se ut när de byggs i verkligheten. Som i detta projekt kan det innebära att 
nya byggnader integreras bättre i förhållande till befintlig bebyggelse.  

Även om laserskanning kan användas till att få mycket information saknas 
dock funktioner för att den ska bli mer heltäckande och kan användas utan 
att kompletteras med andra metoder. Från laserskanning fås aldrig någon 
information hur material ser ut invändigt. Precis som i denna studie måste 
även laserskanning kompletteras med mätning med totalstation, eller GPS-
mätning, för georeferering, även om det finns utrustning med inbyggd GPS.  

När genomförande av en laserskanning sker är det viktigt att veta syftet med 
vad skanningen ska användas till. Hur noggrann mätning som krävs beror 
helt på vad de ska användas till. Ska datan endast användas till att 
visualisera, t.ex. en byggnad i förhållande till närliggande område, behöver 
noggrannheten inte alltid vara avgörande. Ska informationen däremot 
användas för att tillverka färdiga handlingar inför en ombyggnad eller 
noggrannare mätningar göras är mätosäkerheten betydligt viktigare.  

Som har beskrivits i arbetet finns det många användningsområde för 
laserskanning. Det område där det är vanligt är ofta vid modellering av 
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existerande byggnader inom BIM (Building Information Modelleling). Som 
beskrivs i studien från Volk, Stengel & Schultmann (2013) finns det en stor 
del publikationer i ämnet där ofta laserskanning framstår som en god metod 
att använda. Men som konstateras i studien av Johansson, Haftor, 
Magnusson & Rosvall (2014) finns det fortfarande inga bevis på om ökad 
användning av BIM ger positiva effekter på byggbranschen.  

I framtiden kommer användandet av metoden med laserskanning troligtvis 
öka. Det går ofta betydligt snabbare än många äldre metoder, samtidigt som 
kvaliteten ofta är tillräckligt god. Utrustningen kommer med största 
sannolikhet även att minska i kostnad, vilket också är en viktig faktor för 
många företag.   

Att exakt veta alla användningsområde för laserskanning i framtiden är svårt 
att avgöra och det är bara fantasin som sätter gränser för laserskanningens 
framtida användningsområde. 
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8. Slutsatser 
Att använda laserskanning inom byggbranschen är ofta en bra metod. 
Mycket information kan fås på ett relativt snabbt och enkelt sätt.  

I detta arbete var syftet att undersöka om laserskanning är en säker och 
detaljrik metod vid utvändig laserskanning av en byggnad, vilket till stor del 
stämmer. Utifrån bearbetning av punktmolnet kan tillverkning av 2D-
ritningar göras av fasader och 3D-modeller som kan visualisera byggnaden 
på ett tydligt och enkelt sätt. Dock måste först kompletterande invändig 
laserskanning göras och ytterligare undersökningar för att få en mer 
heltäckande undersökning av byggnaden.  

Att georeferera en byggnad vid laserskanning är ofta värdefullt. Punktmolnet 
kan därför läggas ihop med andra skanningar och få en modell över ett större 
område. Nackdelen är att mätfelen kan bli relativt stora och på så sätt kan 
koordinaterna i referenssystemet få en sämre säkerhet. Det krävs även 
kompletterande utrustning som totalstation eller GPS-utrustning. 

Laserskanning ger ofta ett tillräckligt säkert resultat med mätosäkerhet på 
bara några få millimeter vilket räcker för de flesta behov.   

Vid genomförande av laserskanning är det viktigt att vara noggrann. Det är 
viktigt att tydligt tänka igenom antalet uppställningar och valet av  
uppställningsplatser, så verkligen hela objektet skannas. Faktorer som 
påverkar är vinkel till objektet, avstånd och placering av måltavlor.  

Det är även viktigt att ha stora kunskaper i de datorprogram som används för 
att få bästa resultat. Men ofta kan bearbetning ändå göras med begränsade 
kunskaper för att lyckas göra tillräckligt bra modeller.  
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