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Sammanfattning 

För att kunna konkurrera inom dagens globala fordonsindustri krävs snabb 

produktutveckling av tillförlitliga och säkra fordon till ett lågt pris. Det är under 

designprocessen av ett fordon som det finns störst möjlighet att påverka och därmed 

modifiera och förbättra slutprodukten. Genom att integrera ny teknik inom industrin 

öppnas nya dörrar för produktutveckling och förbättring. En teknik som under de 

senaste tre decennierna blivit väletablerad för att samla in geografisk information 

som kan användas inom industrin är laserskanning.  

För att dimensionera sina lastfordon använder Volvo CE virtuell testkörning. Volvo 

har använt laserskanning för att skanna in de flesta av sina fysiska testbanor, och 

från skanningsdata har digitaliserade vägmodeller skapats som används i 

simuleringar. Terrängbanan i Målajord utanför Braås, Kronobergs län, där Volvo 

CE:s tillverkning av dumprar sker är betydligt mer kuperad jämfört med Volvos 

övriga testbanor, vilket försvårar skanningsutförandet och för närvarande saknas 

skanningsunderlag för en särskilt kuperad del av terrängbanan i Målajord. Eftersom 

sträckan innehåller stora höjdskillnader, branter och lutning som ger upphov till 

stora laster på fordon som testkörs, finns därför ett behov av en virtuell provbana 

även för denna sträcka.  

Denna studie syftar till att presentera olika laserskanningstekniker samt att utöka 

underlaget för virtuella simuleringar inom dimensioneringsprocessen av dumprar. 

Målet med arbetet är att skapa virtuella vägsektioner som kan användas i 

simuleringsmodeller med terrest (markbunden) laserskanningsdata som underlag.   

I denna studie presenteras tre huvudtekniker inom laserskanning; terrest 

laserskanning, mobil laserskanning samt flygburen laserskanning. Vidare utförs 

praktiskt terrest laserskanning på en del av Volvos terrängbana i Målajord. Denna 

skanningsdata bearbetas för att sedan kunna användas i Matlab, som är det 

modelleringsprogram som används av både Volvo som i detta arbete. Med 

bearbetad skanningsdata som underlag skapas en digital vägmodell som kan 

tillämpas i simuleringar.   

Detta arbete resulterar i en vägmodell som väl representerar den verkliga testbanan i 

Målajord, vilket indikerar att terrest laserskanning är en fungerande metod för att 

mäta in underlag till modellering.  

Slutsatser efter avslutat arbete är att terrest laserskanning är en metod som kan 

användas för framtagning av verklighetstroget underlag för modellering. Vidare 

representeras den verkliga körbanan väl av den vägmodell som skapas och modellen 

har fungerat väl vid genomförda simuleringar. Med utgångspunkt i den teoretiska 

presentationen av de tre huvudlaserskanningsteknikerna är det med hjälp av 

samtliga tekniker möjligt att skanna med tillräckligt hög noggrannhet och precision 

för att användas som modelleringsunderlag.  

 





 

 

 

Abstract 

För att kunna konkurrera inom dagens fordonsindustri krävs effektiv 

produktutveckling. Det är under designprocessen som det finns störst möjlighet att 

påverka slutprodukten till det bättre. Ett sätt att åstadkomma effektivare 

produktutveckling är att tillämpa ny teknik. För att generera digitaliserade 

vägmodeller som används i simuleringar kan laserskanning appliceras. I dessa 

simuleringar kan fordonen testköras virtuellt och därigenom förkorta 

dimensioneringsprocessen. Laserskanning av kuperad terräng är komplex och därför 

saknas det underlag av kuperade testbanor i simuleringar.  

Denna studie syftar till att presentera olika laserskanningstekniker samt att utöka 

underlaget för virtuella simuleringar inom dimensioneringsprocessen av dumprar. 

Målet med arbetet är att skapa virtuella vägsektioner som kan användas i 

simuleringsmodeller.   

Tre huvudtekniker inom laserskanning presenteras i teorikapitlet. Vidare har terrest 

laserskanning utförts på Volvos testbana i Målajord och med skanningsdata som 

underlag har en vägmodell som kan användas i fordonssimuleringar skapats i 

Matlab. Vägmodellen som skapats representerar väl den verkliga körbanan, vilket 

indikerar att terrest laserskanning är en väl fungerande metod för detta ändamål.   

Nyckelord: Laserskanning, terrest laserskanning, mobil laserskanning, flygburen 

laserskanning, 3D modellering, fordonssimuleringar, virtuell körbana. 

 





 

 

 

Abstract 

Product development is necessary to compete in today´s vehicle industry. During 

the design process the largest possibility to affect the end product to the better 

exists. One way to achieve product development is to apply new technology. 

Through application of terrestrial laser scanning digitalized road models can be 

achieved and be used in simulations. In these simulations, vehicles can virtually do 

a trial run and thereby shorten the dimensionprocess. Laser scanning of hilly terrain 

is complex and therefore groundwork of hilly roadways in simulations is missing.   

This study refers to present different types of laser scanning methods and expand 

the groundwork for virtual simulations in the dimensionprocess of dumpers. The 

vision is to create virtual roadways which can be used in simulation models.  

Three main techniques of laser scanning are presented in the theory chapter. Further 

on terrestrial laser scanning has been used on Volvos test track in Målajord and with 

this scanning data as groundwork a road model, which can be used in vehicle 

simulations, has been created in Matlab. The road model is well representing the 

real roadway, which indicates that terrestrial laser scanning is a well working 

method for this purpose.             

Keywords: Laser scanning, terrestrial laser scanning, mobile laser scanning, 

airborne laser scanning, 3D modeling, vehicle simulations, virtual roadway.  





 

 

 

Förord 

Detta examensarbete har initierats av Volvo CE:s arbete med virtuella simuleringar 

av ramstyrda dumprar för dimensionering av konstruktionsdelar i fordonen. 

Testbanor har tidigare skannats med mobil laserskanning. Med denna data har en 

virtuell körbana modellerats av Volvo och vidare används som underlag i 

simuleringar. Två sektioner av testbanan kunde inte skannas med mobil 

laserskanning men ansågs vara av stort intresse för den virtuella dimensioneringen 

på grund av den svåra terrängen på sträckan. Därför har detta examensarbete 

genomförts.  

Arbetet har utförts av Oskar Larsson och Jacob Hallberg och har som helhet 

genomförts i grupp. Författarna vill rikta ett stort tack till handledarna Bengt 

Magnusson som bidragit med sin breda kunskap inom laserskanning och Torbjörn 

Ekevid som handlett modelleringsprocessen.   

Jacob Hallberg & Oskar Larsson 

Växjö, 5 juni 2019 
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1 Introduktion 

Hållbar utveckling, låga produktionskostnader, effektiv produktbestämning och 

produktframtagning är idag stora konkurrensfaktorer för organisationer och 

industrier (Hilsdorf, de Mattos & de Campos Maciel 2017). Produktutveckling, ny 

kunskap och nya idéer är avgörande faktorer för företags överlevnad på dagens 

globala marknad (Ritzén 2000).  

Att säkerhetsställa ett hållbart nyttjande av naturens resurser är en avgörande 

utmaning för människans överlevnad (UNDP 2015). För att uppnå en hållbar 

industri som innebär en utebliven klimatbelastning krävs effektiv energi- och 

materialanvändning i produktionsprocessen (Naess 1995).  

För att kunna konkurrera på fordonsmarknaden krävs en snabb produktion av en 

tillförlitlig och säker produkt till ett lågt pris (Truett & Truett 2018). Redan under 

designprocessen av ett fordon finns störst möjlighet att påverka utfallet vad gäller 

modifikationer och förbättringar (Luttropp & Lagerstedt 2006). Det är alltså här 

störst fokus för produktutveckling måste läggas för att uppnå en förfinad produkt 

under en minskad utvecklingstid och till ett lägre pris. Genom att integrera ny teknik 

inom industrin öppnas nya dörrar för produktutveckling och förbättring (Christofori 

& Bierwagen 2013).   

Under cirka tre decennier (1990-2019) har laserskanning blivit en väletablerad 

metod för insamling av geografisk information (Vosselman & Maas 2010). Ett 

laserskanningsinstrument sänder ut laserstrålar som reflekteras på ytan av mark eller 

objekt. På så sätt skapas en digitaliserad geometri i form av ett punktmoln med hög 

noggrannhet (Mikoš, Vidmar & Brilly 2005). Data från laserskanning används idag 

i stor utsträckning inom industrin (Chen & He 2015). Med inskannad data kan 

verklighetstrogna modeller skapas som kan användas vid simuleringar. Genom att 

nyttja virtuella modeller och simuleringar under utvecklingsprocessen tyder mycket 

på att effektiviteten vad gäller tid, resurser och pengar kan förbättras.   

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
För några decennier sedan utvecklades lastfordon utifrån ”trial and error”, dvs. att 

fordon byggdes för att testköras (Franzén & Svensson 2008). Svaga punkter 

åtgärdades för att ta fram en bättre produkt innan den ganska snabbt släpptes ut till 

kunder. Denna process har numera effektiviserats och förbättrats avsevärt då 

fordonet kan testköras virtuellt. Genom simuleringar minskar behovet av 

testkörningar, men fortfarande görs omfattande tester för att verifiera produkterna så 

att de når en hög tillförlitlighetsnivå innan de släpps ut till kunder.  

I dagsläget använder sig Volvo CE av virtuell testkörning för dimensionering av 

lastfordon (Volvo AB 2019). Volvo har tidigare skannat de flesta delar av sin 

körbanor i Målajord med mobil laserskanning (MLS). Från dessa data har sedan 

digitaliserade vägmodeller skapats för virtuella testkörningar. Ekevid1 berättar att 

 

1 Torbjörn Ekevid, professor Linneuniversitetet Växjö, samtal den 5 april 2019.   
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terrängbanan i Målajord, som är belägen utanför Rottne i Kronobergs län, är för 

kuperad för att mobil laserskanning skall kunna tillämpas då skanningsfordonet inte 

har möjlighet att ta sig fram. Den del av terrängbanan som istället ska skannas med 

terrest laserskanning (TLS) har visat sig vara betydelsefull inom ramen för detta 

examensarbete för dimensionering och verifiering. Denna sträcka innehåller stora 

höjdskillnader, branter och skevning vilket ger upphov till varierande laster på olika 

konstruktionsdelar hos de fordon som testkörs. Därför finns ett behov av en virtuell 

provbana för denna sträcka.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att presentera olika laserskanningstekniker samt att utöka underlaget för 

virtuella simuleringar.   

Målet med arbetet är att skapa virtuella vägsektioner som kan användas i 

simuleringsmodeller med terrest laserskanningsdata som underlag.   

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar som gjorts i arbetet är följande:  

• Endast de tre huvudteknikerna terrest-, mobil- och flygburen laserskanning 

presenteras i studien.  

• Endast terrest laserskanning utförs praktiskt.  

• Två specifika vägsektioner skannas i Målajord.   

• Matlab används som modelleringsprogram tillsammans med OpenCRG som 

är ett modelleringsformat.  

• Georeferering av skanningsdata, dvs. anpassning av data till ett 

koordinatsystem, görs ej.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Laserskanning  

Laserskanning är en 3D-mätningsteknik som idag är en väletablerad metod inom 

både byggbranschen och industrin för att kartlägga befintliga miljöer eller objekt 

(Vosselman & Maas 2010). Det finns två huvudtekniker som används för att mäta in 

3D ytor; ”time-of-flight” och fasförskjutning. ”Time of flight”-teknik baseras på att 

ett instrument sänder ut laserstrålar som reflekteras på ytor och genom att mäta tiden 

det tar för strålarna att reflekteras tillbaka till instrumentet kan avståndet till ytan 

bestämmas. Fasförskjutning bygger på laserstrålarnas våglängd. Genom att jämföra 

våglängderna mellan den utgående och reflekterade laserstrålen kan avståndet till 

ytan bestämmas.   

Ett laserskanningsinstrument sänder sfäriskt ut laserstrålar i 360° vinkel och kan på 

detta sätt bilda en digitaliserad 3D-geometri i form av punkter i rymden (punktmoln) 

(Reshetyuk 2017). Laserstrålarna som skickas ut förflyttas med små 

vinkelförändringar (α) horisontellt samt vertikalt vilket möjliggör skapandet av 3D-

koordinater (x, y, z) för varje enskild punkt laserstrålen mäter in, se Figur 1.  

 

Figur 1: Skanningsinstrumentet sänder ut laserstrålar sfäriskt för att skanna omgivningen. 

Upplösningen (punkttätheten på ett bestämt avstånd) kan justeras genom att 

vinkelavståndet mellan laserstrålarna kan höjas eller sänkas (Reshetyuk 2017). Vid 

laserskanning behövs inte några reflektorer (prismor) utan där användes istället det 

objekt som skannas där laserstrålen reflekterar direkt mot ytan av målet. Beroende 

av reflektionsförmågan hos mätobjektets ytor färgsätts punktmolnet i gråskala eller 

HUE-färger (färg utefter reflektionsstyrka), se Figur 2. Färgskalan baseras på 

reflektionsintensiteten för varje enskild laserstråle (3Deling 2016). Den information 

som erhålls vid en skanning är alltså tre koordinater, (x, y, z), och intensiteten I.  
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Figur 2: Punktmoln färgsatt med HUE erhållet vid laserskanning utförd av författarna. 

Istället för HUE-färgsättning kan punkterna färgsättas med RGB-färger (verkliga 

färger), se Figur 3. Det fungerar så att instrumentet tar bilder av omgivningen eller 

objektet efter utförd skanning som senare kan användas för att färgsätta varje 

enskild punkt. Informationen från varje punkt består då av dess koordinater (x, y, z), 

intensitet (I) och färg (RGB).   

 
Figur 3: Punktmoln färgsatt med RGB erhållet vid laserskanning utförd av författarna. 

De objekt som skannas går oftast inte att skanna från en uppställning utan det krävs 

fler skanningar från olika positioner (Reshetyuk 2017). De punktmoln som skapas 

från varje skanning behöver sättas samman till ett gemensamt punktmoln och ofta 

georefereras dvs, då ett punktmoln transformeras till ett referenssystem kallas det 

för georeferering. Ibland är det inte tillräckligt att få punktmoln som endast är 

kopplade till ett gemensamt koordinatsystem, utan koppling till den fysiska 

verkligheten såsom jordytan krävs också. I mättekniska sammanhang går detta att 

lösa genom georeferering, det vill säga att punktmolnet refereras till ett geodetiskt 

referenssystem i plan och höjd, till exempel SWEREF 99 15 00 eller RH2000 

(Reshetyuk 2017). För att kunna applicera ett referenssystem behöver det kopplas 
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till verkligheten genom ett antal noga inmätta fasta referenspunkter (Ågren & 

Hauska 2013).  

Reshetyuk (2017) beskriver hur laserskanning kan användas för att digitalisera 

världen. Mätosäkerhet förekommer vid alla typer av mätningar, men varierar 

beroende på vilken teknik som tillämpas samt förutsättningarna vid respektive 

mättillfälle. Vosselman och Maas (2010) förklarar att data från en laserskanning kan 

användas till flera ändamål, exempelvis för att skapa terrängmodeller eller 

byggnadsmodeller. De olika typerna av skanning kan delas in i olika kategorier, 

terrest laserskanning (TLS), mobil laserskanning (MLS) och flygburen 

laserskanning (FLS), vilka diskuteras senare i kapitlet. Det finns stora skillnader 

men även likheter mellan de olika metoderna, men sammantaget för alla 

skanningsmetoder är behovet av att på bästa möjliga sätt mäta in geografiskt data 

och att visualisera och strukturera det insamlade punkterna.   

2.1.1 Terrest laserskanning  

Vid TLS ställs ett laserskanningsinstrument upp och mäter från en fixerad position 

(Reshetyuk 2017), se Figur 4. 

 

Figur 4: Uppställning av skanningsinstrument på trefot. 

För att skapa en helhet av ett objekt eller en miljö kan flera uppställningar behövas 

då delar av objektet kan vara skuggat från instrumentets position. Överlappande 

skanningar kan med fördel användas för att minska skuggeffekter, se Figur 5 

(Lantmäteriet 2015).   
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Figur 5: Principskiss över två skanningsstationer som överlappar varandra och därmed minskar 

skuggeffekter (Publiceras efter medgivande av Lantmäteriet 2019). 

Instrumentet har ett internt koordinatsystem i vilket punktmolnet från en 

uppställning registreras (Reshetyuk 2017). Det interna koordinatsystemet beror på 

instrumentets position och orientering, vilket innebär att koordinatsystemet ändras 

vid en ny uppställning eftersom instrumentet flyttas. För att skapa ett gemensamt 

punktmoln vid flera uppställningar krävs en så kallad registrering. Detta innebär en 

transformation av punktmolnen från varje enskild uppställning till ett gemensamt 

koordinatsystem för hela objektet. För att uppnå en bra registrering kan måltavlor 

användas vid skanningstillfället för att skapa gemensamma referenser vid varje 

uppställning. Måltavlor används för att de olika punktmolnen som skapas vid varje 

station ska kunna relatera till varandra i rymden och därmed underlätta 

registreringsarbetet där de enskilda punktmolnen slås samman. 

Effektiviteten i insamling av datapunkter på en viss tid är den största skillnaden 

mellan TLS och äldre metoder för geodetisk mätning såsom GNSS (Global 

navigation satellite system) och totalstation (Reshetyuk 2017). Dessa registrerar 

endast en enskild punkt åt gången. Dagens skanningsinstrument kan istället mäta in 

en miljon punkter per sekund med god precision. Detta har möjliggjort en snabbare 

insamling av data för komplicerade miljöer eller objekt.   

Punkttätheten (punkter per areaenhet vinkelrätt mot laserstrålen) för TLS kan vara 

så liten som någon millimeter på 10 meters avstånd (Vosselman & Maas 2010). 

Punkttätheten kan ställas in manuellt efter behov och bedömd tidsåtgång då det tar 

längre tid att utföra skanning med högre upplösning. Tack vare möjligheten att 

justera punkttätheten går det att skapa punktmoln som illustrerar skanningsområdet 

på ett representativt sätt. Instrumenten är inte beroende av ljus och mätningar går att 

utföra i de flesta väderförhållanden. Moderna skanningsinstrument har en räckvidd 

på cirka 100 - 300 meter och skannar då av allt som laserstrålarna träffar, se Figur 6. 

I figuren framgår även skuggeffekter som träd, lyktstolpar och staketstolpar ger 

upphov till. För att minimera dessa skuggeffekter krävs fler kompletterande 

uppställningar.   
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Figur 6: TLS i parkmiljö, tre gångstråk som möts vid svart hål (uppställning). 

Idag används TLS för noggrann och detaljrik dokumentation av bland annat 

byggnader, tunnlar, dammar och broar (Lantmäteriet 2015). Enligt Moskal och 

Zheng (2012) är TLS en av de mest noggranna metoderna vid skanning av marknivå 

eller andra fasta objekt. Tekniken kan tillämpas både utomhus och inomhus och är 

en god metod för att återge ett objekts 3D geometri med låg mätosäkerhet. 

Lantmäteriet (2015) beskriver att TLS är en lämplig 3D mätningsteknik för objekt 

med komplex form, svårtillgängliga objekt eller vid behov av underlag till 3D 

modeller för visualisering.  

2.1.2 Terrest laserskanning i praktiken  

Instrumentet ställs ofta upp på en trefot och nivelleras för att kunna sammanställa 

punktmoln från mer än en uppställning (Reshetyuk 2017). Trefoten gör att 

instrumentet kommer högre upp vilket förbättrar skanningen. Desto högre upp 

instrumentet kommer, desto bättre blir skanningen då den får en bättre vinkel mot 

objektet som ska skannas. En hög placering av instrumentet ger bättre upplösning i 

både horisontal- och vertikalled. Instrumentet bör placeras stabilt, med hänsyn till 

räckvidd och att instrumentet får så stor täckning och fri sikt som möjligt 

(Lantmäteriet 2015).  

Skanningsutförandet bör planeras noga så att antalet uppställningar blir så få som 

möjligt samtidigt som önskad noggrannhet uppnås (Lantmäteriet 2015). 

Infallsvinkeln är även en parameter som bör tas i beaktning vid uppställning av 

instrumentet, för stora infallsvinklar kan medföra en ökad lägesosäkerhet och 

minskad punkttäthet, se Figur 7. Även Lim, Rosser, Allison och Petley (2010) 

beskriver vikten av planering innan skanningsutförande. För att uppnå önskat 

resultat bör ytans komplexitet studeras så att tillräckligt hög punkttäthet uppnås.   
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Figur 7: Definition av infallsvinkel (Publiceras efter medgivande av Lantmäteriet 2019). 

2.1.3 Mobil laserskanning  

Vid MLS monteras skanningsutrustning, navigeringsutrustning i form av en 

GNSSmottagare och IMU (Inertial Measurement Unit) på ett fordon (Vosselman & 

Maas 2010). Med hjälp av GNSS-mottagaren bestäms fordonets geografiska 

position samtidigt som IMU-utrustningen bestämmer fordonets orientering i det 

lokala referenssystemet. Genom att kombinera GNSS och IMU kan alltså exakta 

tredimensionella koordinater bestämmas för samtliga inmätta punkter. Fordonstypen 

som används beror på den terräng där skanning är avsedd att utföras, vanligtvis 

används någon typ av skåpbil eftersom utrustningen är skrymmande. 

Mätosäkerheten vid MLS varierar beroende på hur långt ifrån det avsedda målet 

fordonet rör sig, men är typiskt 1-3 centimeter.  

MLS kan utföras genom en så kallad ”stop and go”-metod eller ”on the fly”-metod 

(Vosselman & Maas 2010). Stop and go har stora likheter med TLS då det innebär 

att fordonet står stilla och därmed utför skanningen från en fixerad position. När 

skanningen är klar kör fordonet till en ny position där en ny skanning utförs. 

Skanningen av det avsedda objektet sker på så sätt steg för steg.   

 
Figur 8: Principiell beskrivning av ”stop and go”-metoden för MLS. 
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On the fly-metoden är mer effektiv då skanningen utförs kontinuerligt under tiden 

som fordonet rör sig framåt utan att stanna (Vosselman & Maas 2010). Kvalitén på 

resultatet av skanningen beror på hastigheten av fordonet, vilken frekvens lasern 

använder sig av och reflekteringsmönstret (Chen & He 2015). Vid denna metod 

krävs IMU- och GNSS-utrustning eftersom varje punkt får ett unikt individuellt 

referenssystem då skanningsinstrumentet kontinuerligt rör på sig.   

MLS används vanligtvis då långa sträckor ska skannas, exempelvis när floder, 

tunnlar, järnvägar, vägar ska inventeras (Nisula 2011). Trafikverket har använt MLS 

och 360° fotografering för att kartlägga det svenska allmänna vägnätet (Söderman & 

Tolt 2016), se Figur 9.  

 
a) 

 

 
b) 

Figur 9: a) Punktmoln samt b) fotografi över samma yta från trafikverkets kartläggning av 

allmänna vägnätet (Publiceras efter medgivande av Trafikverket 2019). 

Syftet med Trafikverkets skanning är att samla in lägesbunden och detaljerad 

information om vägyta, objekt och anläggningar för att minska produktions- och 

projekteringskostnader. Vid skanningen ställde Trafikverket krav på en noggrannhet 

på cirka 2 centimeter i höjdled men de beskriver att mätosäkerheten kan variera 

beroende på utförande (Larsson & Fransson 2014). Guan, Li, Cao och Yu (2016) 

anger också en noggrannhet på cirka 2 centimeter i höjdled men 3-4 centimeter i 
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sidled efter en utförd skanning av vägar. MLS i kombination med FLS (se nedan) 

används också för att snabbt visualisera och modellera hela stadsdelar. Metoden 

utnyttjas även vid framställning av kartor men har också testats för mjukvara som 

stöder körassistans till bilar (Chen & He 2015).   

2.1.4 Flygburen laserskanning  

FLS innebär laserskanning från flygplan eller helikopter. Vid FLS används två 

huvudkomponenter, en GPS som mäter geografisk position och en skanner som 

mäter avstånd ned till det som ska skannas (Vosselman & Maas 2010). Utrustningen 

i flygplanet eller helikoptern måste även kompletteras med en GPS från marken 

eller terrest inmätta fixpunkter. Dessa fungerar som stöd till flygfarkostens 

instrument och anpassas efter storlek på kartläggningsområdet och den beräknade 

mätosäkerheten i slutprodukten. Avståndet till en referensstation på marken bör inte 

vara mer än 30 km från den GPS som sitter i flygfarkosten. För att synkronisera alla 

instrument som används vid FLS kopplas samtliga referensstationer till 

flygfarkostens GPS. GPS:en sänder ut en PPR signal (pulse per second) som de 

andra instrumenten synkroniseras mot.   

Vid FLS formas laserstrålarna likt en kon och oftast erbjuds en skanningsvinkel från 

5-75 grader, se Figur 10 (Vosselman & Maas 2010). Förutsatt att flygfarkosten 

befinner sig cirka 1000 meter från objektet, mäter instrumentet av ett 90-1500 meter 

brett området beroende av den skanningsvinkel som används.   

 
Figur 10: Principiell beskrivning av flygburen laserskanning och definiering av 

skanningsvinkel och bredd. 
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Flygfarkosten följer en förutbestämd rutt längs parallella linjer och endast mindre 

rörelser görs från banan då flygfarkosten måste vända, öka i höjdled eller gira för 

något (Vosselman & Maas 2010). Denna strikthet krävs vid FLS för att åstadkomma 

ett så exakt resultat som möjligt. En planering över önskvärd punkttäthet för 

skanning görs innan utförandet. För att undgå “glapp” eller “hål” i mätningen måste 

flygfarkosten följa banan i största möjliga utsträckning. Det gäller även att planera 

flygsträckan i förväg då mätinstrumentet kan hålla en god noggrannhet i cirka tio 

minuter i en riktning. Efter det måste flygplanet ändra riktning eller vilket det oftast 

planeras för, vända. Banan planeras även efter det mest ekonomiska alternativet 

(minimal flygtid), utan att negativt påverka slutprodukten (Lantmäteriet 2017). De 

markstöd (GPS) som används vid FLS avgör vilken punkttäthet som önskas. Vid en 

låg punkttäthet används de naturliga stöden (exempelvis målade väglinjer) men kan 

kompletteras med signalerande stöd vid önskan om en högre punkttäthet. Exempel 

på markstödens principiella placering vid skanningsprojekt illustreras i Figur 11.  

 
Figur 11: Principiell placering av markstöd vid flygburen laserskanning (Publiceras efter 

medgivande av Lantmäteriet 2019). 

Vosselman och Maas (2010) menar att vid FLS uppnås det bästa resultatet då en hög 

frekvens av lasern används, låg hastighet hos flygfarkosten, avståndet är så kort som 

möjligt till objektet och skanningsvinkeln låg. Då kan precision på 0.05-0.02 meter i 

höjdled och 0.2-1.0 meter för geografisk position erhållas då mätning sker upp till 

2000 meter över marken. Även Lantmäteriet anger en likvärdig mätosäkerhet vid 

användning av FLS. Beroende av vad som ska mätas in och vilken noggrannhet det 

kräver anges en mätosäkerhet på 0.02-3.0 meter i höjdled och 0.05-2.0 meter för 

geografisk position (Lantmäteriet 2017). Det stora spannet gällande mätosäkerhet 

beror på vad som ska mätas in. Ska ett större skogsområde inventeras är 

upplösningen inte lika viktig vilket tillåter en större mätosäkerhet, jämfört med 

inmätning av ett industriområde för ombyggnation där noggrannheten är viktig för 

korrekta handlingar.   

Laserskanning via flygplan eller helikopter är en vanlig metod vid framtagning av 

3D-modeller för stora områden, exempelvis skogar (Ozdemir & Donoghue 2013). 

Lantmäteriet använder sig av FLS vid framställning av höjdmodeller, för kartering, 

planering och dokumentation (Lantmäteriet 2017). FLS används även av  
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Skogsstyrelsen och har möjliggjort nya typer av kartor och planeringsunderlag så 

som trädhöjdskarta, volymkarta och flygfotokarta. Dessa verktyg används av större 

skogsföretag, myndigheter och andra organisationer, men även privata 

fastighetsägare (Skogsstyrelsen 2018).  

En metod av FLS som vuxit fram på senare år är UAV (unmanned aerial vehicle) 

vilket innebär att skanningsutrustningen monters på en drönare (Jutzi, Weinmann & 

Meidow 2013). Metoden har blivit populär då flygkostnaden är mindre med en 

drönare jämfört med helikopter eller flyg samtidigt som det är smidigare att utföra i 

fält.   

2.2 Cyclone  

Cyclone är en mjukvara utvecklad av Leica för behandling av punktmoln. I Cyclone 

kan punktmoln från olika stationer vid TLS sammanfogas och eventuellt 

georefereras (Leica geosystems 2019b). Punktmolnet kan även beskäras för att ta 

bort irrelevant data och därmed minska filstorleken vilket gör molnet mer 

lätthanterligt, se Figur 12 och Figur 13.   

 

Figur 12: Punktmoln från TLS av stig i parkmiljö. 

 

Figur 13: Beskuret punktmoln i Cyclone. 
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En annan åtgärd som kan appliceras är utglesning av punktmolnet om detta har en 

onödigt hög punkttäthet. Punktmolnet kan vidare exporteras till flera olika format 

för vidare bearbetning.   

2.3 Matlab  

Matlab är ett numeriskt beräkningsprogram. På fundamental nivå kan man se 

Matlab som en avancerad miniräknare men programmet går också att använda för 

programering och modellering (Moore 2012). Matlab används flitigt i 

högskoleutbildningar och flera industrisektioner och har blivit ingenjörernas 

universalverktyg för problemlösning (Verboven & Hubert 2005).  

2.3.1 OpenCRG  

OpenCRG är ett modelleringsformat för att beskriva vägytor. Till formatet finns en 

samling Crutiner (funktioner skrivna i programspråk C) för att ta fram, utvärdera 

och modellera vägytor (VIRES simulationstechnologie GmbH 2017). Runt dessa 

rutiner har ett interface i Matlab utvecklats så att OpenCRG-formatet kan användas 

direkt från Matlab för att skapa, modifiera och visualisera vägytor (Borse 2015). 

Ekevid2 menar att OpenCRG-formatet har blivit industristandard inom 

fordonsindustrin för däck-, vibrations- och fordonssimuleringar på grund av dess 

effektivitet och öppenhet.   

I OpenCRG definieras en godtycklig tvådimensionell centrumlinje (referenslinje) i 

förhållande till vägen (Borse 2015). Genom att definiera specifik startposition, 

riktning längs linjen i flera punkter och slutposition av referenslinjen går det att 

erhålla exakt positionsdata (x, y) för centrumlinjen, se Figur 14 (VIRES 

Simulationstechnologie GmbH 2017).  

 

Figur 14: Centrumlinje (referenslinje) definieras genom startposition och riktning (Publiceras 

efter medgivande av VIRES Simulationstechnologie GmbH 2019). 

OpenCRG modellerar vägytor med hjälp ett rutnät (VIRES Simulationstechnologie 

GmbH 2017). Via rutnätet kan höjdsättning kopplat till centrumlinjen göras vilket 

möjliggör 3D visualisering. Rutnätet består av rader som representerar 

sidoskärningar vinkelrätt mot centrumlinjen och kolumner som beskriver 

längsgående skärningar parallella med centrumlinjen, se Figur 15. Upplösningen av 

 

2 Torbjörn Ekevid, professor Linneuniversitetet Växjö, samtal den 24 maj 2019.   
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vägytan beror på vilken applikation vägen skall användas till, men är typiskt 1-10 

centimeter.   

 

Figur 15: Med hjälp av ett rutnät definieras höjdsättning i förhållande till referenslinjen 

(Publiceras efter medgivande av VIRES Simulationstechnologie GmbH 2019). 

Eftersom det finns en logisk uppbyggnad av höjddata i formatet är det snabbt att 

bestämma däckens kontaktpunkt på vägytan. Detta är en anledning till att formatet 

har fått stor användning i simuleringsmodeller enligt Ekevid3. En typisk vägyta av 

en detaljerad OpenCRG-väg visas i Figur 16.  

 

Figur 16: Kullerstensväg skapad med hjälp av OpenCRG (Publiceras efter medgivande av 

VIRES Simulationstechnologie GmbH 2019) 

 

 

3 Torbjörn Ekevid, professor Linneuniversitetet Växjö, samtal den 24 maj 2019.   
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3 Objektsbeskrivning 

Objektet som kommer att skannas i arbetet är två delar av Volvos cirka 700 meter 

långa terrängbana i Målajord. Delarna som skannas är två vägsektioner av banan 

som vardera är cirka 50 meter långa, se Figur 17.   

 

Figur 17: Testbanan i Målajord. Vägsektioner som skannas är inringade i rött och 

numrerade. 

Banan är omringad av barrskog och innehåller svårt kuperad terräng med stora 

gropar, grus, sten och kalt berg, se Figur 18 - Figur 21.  
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Figur 18: Sektion 1 nedifrån.                                  Figur 19: Sektion 2 nedifrån. 

 
Figur 20: Sektion 1 ovanifrån.                                   Figur 21: Sektion 2 ovanifrån. 
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4 Metod och Genomförande 

4.1 Datainsamling  
Studien var till största del praktiskt inriktad då huvudsyftet var att skapa en 

fungerande vägmodell för virtuell testkörning med TLS-data som underlag för de 

två sektionerna av testbanan. För att uppnå detta krävdes en fältstudie i vilken 

skanningen genomfördes. Eftersom banan var väldigt kuperad och svårtillgänglig 

ansågs TLS vara en väl lämpad metod för att utföra skanningen. Primärdatan i 

arbetet bestod av laserskanningsdata som inhämtades i samband med den praktiska 

skanningen, samt modelleringsresultatet av denna. Även teoretiska moment ingick i 

studien där tre huvudtekniker av laserskanning presenterades. För att göra detta 

inhämtades sekundärdata i form av vetenskaplig information samt kompletterande 

relevant information inom området.   

4.2 Laserskanning  

Det praktiska arbetet inleddes med en övningsskanning av en stig i Växjö. Syftet var 

att bekantas med utrustningen och därmed effektivisera skanningen i Målajord. 

Instrumentet som användes var en Leica ScanStation P30, se Figur 22. Detta 

instrument var det enda som fanns tillgängligt för skanningen men bedömdes vara 

lämplig med hänsyn till detaljnivå och räckvidd. 

 

 

Figur 22: Leica ScanStation P30. 

Instrumentet var försett med en pekskärm på ena sidan för att styra funktioner och 

ställdes upp på en trefot så att det får en bättre vinkel mot marken, vilket ökar 

punkttätheten. Instrumentet skannade upp till en miljon punkter per sekund med en 
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räckvidd på 120 meter (Leica geosystems 2019a). Punkter rakt under ett uppställt 

instrument kunde inte mätas in eftersom detta område skuggades av instrumentet. 

Detta innebar alltså att runt den position instrumentet placerades bildades ett hål i 

punktmolnet. Däremot mättes väldigt många punkter in precis intill själva 

instrumentet på grund av det korta avståndet till marken. Denna punkttäthet var 

onödigt hög och gav upphov till en stor mängd data vilket komplicerade efterarbetet 

i Cyclone och Matlab. Dessa två faktorer innebar att instrumentet placerades vid 

sidan av vägbanan så att området med onödigt hög punkttäthet kunde skäras bort 

samtidigt som en komplett vägyta kunde skannas utan skuggning.  

Innan skanningen av vägsektionerna utfördes ett platsbesök för att lägga upp en 

strategi om hur många måltavlor som behövdes, var de kunde placeras och ungefär 

hur många uppställningar som skulle komma att krävas. Vid varje enskild 

skanningsuppställning lästes måltavlorna in. Det är då viktigt att dessa benämns 

konsekvent så att de enskilda punktmolnen från varje station får samma fasta 

punkter att relatera till. Vid varje skanningstillfälle eftersträvades så få 

uppställningar som möjligt för att minska antalet punkter, vilket underlättade 

efterarbetet. För att skapa en detaljrik helhet av vägsektionerna bedömdes att nio 

uppställningar skulle krävas på grund av den kuperade terrängen och hinder längs 

banan. Positionerna för de olika uppställningarna planerades noga så att 

punktmolnet tydligt skulle kunna redovisa hela vägytan utan skuggeffekter och med 

tillräckligt hög punkttäthet. Runt hela vägbanan fanns en relativt hög bank vilket 

möjliggjorde en hög placering av instrumentet. Placeringen skapade en bra vinkel 

mot vägen och därmed hög punkttäthet, se Figur 23.  

 
Figur 23: Hög bank intill vägbanan. 
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Efter att strategin hade fastslagits upprättades en skiss över sektionerna där 

uppställningarnas position samt måltavlornas placering och numrering redovisades, 

se Figur 24.   

 
Figur 24: Skiss upprättad över vägsektionerna. 

Vid skanningen av första vägsektionen ställdes sex måltavlor upp och numrerades 

(1 - 6). Skanningen utfördes med start mellan sektionerna. Instrumentet flyttades 

sedan uppåt (båda sektionerna lutade mot mellanrummet) för ökad punkttäthet i 

vertikalled för att få med skuggade detaljer längs sträckan. Vid skanningen av andra 

sektionen flyttades måltavlorna 3 - 5 och numrerades istället 7, 8 och 9, se Figur 24. 

Därefter utfördes skanningen enligt samma princip som första. Totalt ställdes nio 

stationer upp för att på ett representativt sätt kunna redovisa vägytan. Då båda 

sektionerna ligger på en sträcka formad som en hästsko skannades även sträckan 

mellan vägsektionerna för att kunna binda ihop dessa och därmed skapa en 

gemensam vägmodell. Vid skanningstillfället användes en punkttäthet på 2,5 

millimeter på 10 meters avstånd, vilket ansågs lämpligt med hänsyn till vägbanans 

utformning.  

4.3 Behandling och modellering av data  

Rådata från skanningen lästes in och behandlades i Cyclone. Här sammanfogades 

punktmolnen från de olika uppställningarna till ett punktmoln i samma 

koordinatsystem genom en registrering. För att uppnå en noggrann registrering 

användes gemensamma fasta punkter i molnen för att anpassa dessa till varandra. 

Registreringen är avgörande för att punktmolnet skall representera verkligheten. När 
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ett gemensamt punktmoln hade skapats beskärdes detta så att endast relevant 

information om vägsektionerna ingick. Vidare exporterades punktmolnet från 

Cyclone till en textfil (ascii) för att kunna användas i Matlab där modelleringen av 

vägen skedde.   

För att kunna modellera data i Matlab användes formatet OpenCRG. Vägytor 

skapade genom OpenCRG används frekvent för olika typer av simuleringar inom 

industrin och ansågs därför vara lämpligt att använda. Den exporterade textfilen 

med punkter lästes in i Matlab. I punktmolnet, där vägen kunde urskiljas, 

markerades centrumlinjen för vägen. Utifrån centrumlinjen som representerades 

med en spline (kurvig linje) angavs en vägbredd av banan. Av angiven centrumlinje 

och vägbredd modellerades en vägyta med hjälp av OpenCRG-formatet som 

anpassades till det inlästa punktmolnet. För att kunna använda vägen till 

dumpersimuleringar krävdes en vägbredd på 5 meter. Resultatet av den modellerade 

ytan kontrollerades genom att jämföras med punktmolnet. 3D-modellen som 

skapades i Matlab jämfördes också med de verkliga vägsektionerna för att 

säkerställa att de representerade verkligheten och därmed kunde användas till 

virtuell testkörning på ett representativt sätt.   
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5 Resultat 

5.1 Laserskanning  
Resultatet av laserskanningen presenteras efter att de transformerats till ett 

gemensamt punktmoln genom en registrering i Cyclone, se Figur 25.  

 
Figur 25: Punktmoln från samtliga uppställningar efter registrering.  

Ointressanta punkter beskärdes bort i Cyclone, se Figur 26.   
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Figur 26: Punktmoln efter borttagning av ointressanta punkter.   

 För redovisning av höjdskillnader längs sträckan, se Figur 27.  
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Figur 27: Höjdskillnader redovisade med hjälp av en färgskala (Bengt Magnusson 

(handledare) 2019). 

Punktmolnet exporterades till en textfil (ascii) för att kunna läsas in i Matlab. Denna 

fil innehöll cirka fem miljoner punkter.     

5.2 Modellering  

Modelleringsresultatet presenteras nedan stegvis i dess utförande.   

Punktmoln inläst i Matlab, se Figur 28.  
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Figur 28: Punktmoln inläst i Matlab. 

Godtycklig centrumlinje som angetts i förhållande till punktmolnet redovisas i Figur 

29. Utifrån centrumlinjen modellerades en vägbredd på fem meter.  
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Figur 29: Centrumlinje (streckad linje) samt vägbredd i förhållande till punktmolnet. 

Efter att centrumlinjen angetts modellerades vägen i form av ett rutnät genom 

interpolation som anpassades till punktmolnet, se Figur 30.  
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Figur 30: Vägmodell anpassad till punktmolnet. 

Från denna representation kunde information om lutning av längdssektioner och 

tvärsektioner erhållas. Lutning längs längdsektioner redovisas i Figur 31, varje färg 

redovisar en separat längdsektion med cirka 1 meters mellanrum. Sträckan ”v” avser 

var på banan i sidled sektionerna skär och går att avläsa i Figur 32.  
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Figur 31: Längdssektioners lutning längs vägsträckan. 

Lutning av tvärsektioner tagna längs sträckan redovisas i Figur 32. Varje färg 

redovisar en separat tvärsektion. Sträckan ”u” är var på banan i längdled sektionerna 

skär och går att avläsa i Figur 31.  

  

Figur 32: Tvärsektioners lutning längs vägsträckan. 

Vägmodellen presenterad i 3D där höjdsättning är anpassad till punktmolnet visas i 

Figur 33.   
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Figur 33: Vägmodell i 3D, höjdsättning, lutning och bankning anpassad till punktmolnet. 

Vid båda ändarna av vägmodellen skapades två platåer eftersom 

simuleringsfordonen måste starta på en plan yta för att fungera, se Figur 34.  

  

Figur 34: Vägmodell inläst i simuleringsprogram för virtuell provkörning, dumpern startar på 

en plan yta (Torbjörn Ekevid (handledare) 2019). 
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6 Analys av resultat 

6.1 Laserskanning och punktmoln  
Moskal och Zheng (2012) beskriver TLS som den metod som tar fram det mest 

noggranna resultatet vid skanning av marknivå eller andra fasta objekt. Denna tes 

styrks även av fler källor i form av Vosselman och Maas (2010) samt Lantmäteriet 

(2015) som båda anger att noggrannheten och mätsäkerheten vid TLS är hög. 

Resultatet av den utförda skanningen understryker också denna uppfattning. 

Skanningens resultat innehöll tillräckligt hög noggrannhet och hade kunnat ställas in 

ännu högre i instrumentet vilket ytterligare styrker den bakomliggande teorin. 

Genom att studera marknivån och fasta objekt längs sträckan kan punktmolnet 

jämföras med verkligheten. Resultatet visar att punktmolnet mycket väl 

representerar verkligheten, se Figur 35 - Figur 38.  
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Figur 35: Fotografi av berg i sektion 2.  

  

Figur 36: Berg i sektion 2 i punktmolnet.  
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Figur 37: Fotografi av vattenpöl mellan sektion 1 och 2. 

  

Figur 38: Vattenpöl mellan sektion 1 och 2 i punktmolnet. 

Lim, Rosser, Allison och Petley (2010) beskriver vikten av planering innan 

skanningsutförande. För att uppnå önskat resultat bör ytans komplexitet studeras så 
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att tillräckligt hög punkttäthet uppnås. Tack vare det tidiga platsbesöket kunde 

uppställningarnas och måltavlornas placering bestämmas för att uppnå önskad 

punkttäthet och minimera skuggeffekter på grund av vägens kuperade yta. Precis 

som Lim, Rosser, Allison och Petley (2010) beskriver var platsbesöket i Målajord 

och planering av skanningstillfället en bidragande faktor till att punktmolnet väl 

representerar verkligheten.  

Lantmäteriet (2015) rekommenderar att flera överlappande uppställningar görs då 

det finns risk att missa skuggade områden. Under skanningstillfället genomfördes 

nio olika uppställningar som överlappade varandra vilket gav ett representativt 

resultat utan större skuggeffekter. Vid ett färre antal stationer hade skuggeffekter 

uppstått vilket stämmer överens med Lantmäteriets påstående.   

I resultatet från Cyclone, programmet där alla punktmoln har slagits samman till ett 

gemensamt punktmoln, går det att se olika färger som representerar 

reflektionsstyrkan. Beroende av reflektionsstyrkan för mätobjekt registreras en 

intensitet för varje laserstråle. Med hjälp av intensiteten kan sedan objektet 

färgsättas (3Deling 2016). Speciellt tydligt blir det i mitten av banan där en stor 

vattenpöl har bildats. Där bildas endast färgen röd, vilket representerar sämst 

reflektionsförmåga. Även några mindre vattenpölar på sträckan ger upphov till svag 

reflektionsstyka vilket tydligt går att se i Figur 39, där röda punkter representerar en 

vattenyta.   

I punktmolnet går det tydligt se att väldigt få punkter mäts in där det finns 

vattenspegel. Detta indikerar att vatten inte reflekterar laserstrålarna lika bra som 

övriga ytor. Tydligt är också att ytan där vattenspeglar finns blir platt vilket innebär 

att laserstrålarna inte tränger igenom vattnet utan reflekteras på vattenytan, därmed 

skannas inte markytan utan punktmolnet representerar endast en platt vattenyta på 

dessa delar.   

6.2 Modellering  

Matlab har fått starkt genomslag inom högskoleutbildningar, industrier och för 

ingenjörer. Likt Verboven och Huberts (2005) uttalande om Matlabs funktion som 

universalverktyg för problemlösning går det efter modellens framtagande endast att 

instämma. Matlab tillsammans med OpenCRG:s format kunde tillsammans effektivt 

modellera och presentera en verklighetsbaserad virtuell körbana med 

laserskanningsdata som underlag. Tack vare Matlab:s matematiska uppbyggnad 

finns också breda möjligheter att analysera det modellerade resultatet, exempelvis 

kan höjder, lutning och koordinater kontrolleras.   

Eftersom punktmolnet togs fram med ett lyckat resultat ger det förutsättningar för en 

lyckad modell eftersom OpenCRG anpassar vägytan till punktmolnet. Genom 

punktmolnets goda representativitet av verkligheten går det att jämföra den 

framtagna modellen med punktmolnet för att kunna avgöra huruvida modellen 

representerar punktmolnet och på så vis verkligheten, se Figur 39 och Figur 40.  



 

33 

 

  

Figur 39: Punktmolnet som representerar vägsektionerna. 

   
 

Figur 40: Vägmodell skapad med hjälp av OpenCRG. 

I Figur 41 går det tydligt att se att modellen har anpassats efter punktmolnet.   

 

 
Figur 41: Vägytan skapad med hjälp av OpenCRG i förhållande till punktmolnet.  
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VIRES Simulationstechnologie GmbH (2017) menar att upplösningen av vägytor 

skapade med OpenCRG typiskt är mellan 1 - 10 centimeter. Vid modelleringen 

användes en upplösning av rutnätet på 5 x 10 centimeter. Detta krävdes på grund av 

den snäva kurvaturen mellan vägsektionerna. Vid högre upplösning (mindre än 10 

centimeter mellan tvärsgående linjer) hamnar de tvärgående rutnätslinjerna omlott, 

vilket gör att vägytan inte kan framställas, se Figur 42. Upplösningen på den 

modellerade vägytan ligger alltså inom det typiska intervallet som VIRES anger.   

  
  

Figur 42: Principiell beskrivning av problem med att tvärsgående linjer i rutnätet hamnar omlott vid 

mindre än 10 centimeters avstånd (Torbjörn Ekevid (handledare) 2019). 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  
Att TLS som metod kan användas för att skanna av vägsektionerna och skapa ett 

representativt resultat av verkligheten ligger helt i linje med den teori som studien 

bygger på. En noggrann planering av skanningens alla steg har resulterat i ett lyckat 

utförande. Mätinstrumentet testades på Linneuniversitetet i Växjö innan skanningen 

i Målajord, vilket gav en uppfattning om hur lång tid det skulle ta samt förståelse för 

grundläggande funktioner i instrumentet. Platsbesök i Målajord gjorde att placering 

av måltavlor och uppställningar i princip bestämdes redan innan skanningen. Allt 

detta bidrog till en tydlig plan för hur skanningen skulle genomföras redan innan 

den utfördes. Data från testskanningen på Linnéuniversitetet behandlades för att 

skapa en uppfattning om hur den skulle hanteras, hur lång tid som måste avsättas 

och datorns kapacitet att hantera vederbörande objekt. Av denna övning drogs 

slutsatsen att bilder inte skulle tas av vägsektionerna då datorn inte skulle klara av 

att hantera denna skanningsdata utan konsekvenser. I efterhand var detta ett klokt 

val då bilder inte heller behövdes för att uppnå önskat modelleringsresultat.   

Något som kunde förbättras hade varit att läsa än mer om instrumentets alla 

funktioner. Hur stor betydelse alternativa noggrannhetsinställningar, bildtagning och 

placering av instrumentet faktiskt har på resultatet. Ytterligare information och 

kunskap om instrumentet hade därför kunnat vara nyttig, dels för att effektivisera 

hela arbetsgången, dels för att förbättra det slutliga resultatet. Det ska poängteras att 

den kunskap som fanns var tillräcklig för att uppnå det önskade resultatet, men för 

att vidare göra det bättre hade ännu större kunskap om instrumentet underlättat.  

Att vidare modellera i Matlab med hjälp av OpenCRG-formatet var en god idé med 

tanke på att vägytor skapade i detta format frekvent används för olika typer av 

fordonssimuleringar. För att kunna förstå och påverka modelleringen än mer och på 

så sätt kanske frambringa ett än bättre resultat hade större kunskap i Matlab behövts.  

7.2 Resultatdiskussion  
Syftet och målet med att presentera de tre huvudteknikerna inom laserskanning 

anses uppnått. De olika teknikernas grundprinciper presenteras samt för- och 

nackdelar, vilket typ av noggrannhet som kan förväntas och vilken typ av 

skanningsuppdrag de är bäst lämpade för. Det går att fundera över vilket teknik som 

hade gett det bästa resultatet av den vägsträckan som skannats i detta arbete. Både 

MLS och FLS hade varit betydligt mer tidsmässigt effektiva jämfört med TLS men 

går inte att utföra på de aktuella vägsträckorna av olika anledningar. MLS kan inte 

tillämpas då ett fordon som skåpbil (vilket ofta används vid MLS) inte hade kunnat 

ta sig fram över den kuperade terrängen. Vilken teknik som sedan bör användas av 

FLS och TLS kan skifta från fall till fall. För just denna vägsträcka var TLS den bäst 

lämpade tekniken då vägbanan var omringad av flertalet stora träd vilket hade 

förhindrat FLS-skanning av den markyta som var av intresse. Möjligtvis hade UAV-

teknik kunnat tillämpas då drönare kan flyga betydligt lägre än flygplan och 

helikopter.   
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Noggrannheten hos de olika teknikerna är också en parameter att diskutera. TLS är 

den teknik med störst noggrannhet, vilket givetvis är en fördel men det går att 

diskutera hur noggrant resultatet faktiskt måste vara för olika typer av simuleringar. 

Mycket tyder på att tillräckligt hög noggrannhet kan uppnås med samtliga tekniker. 

Något som bör noteras är att varken MLS eller FLS praktiskt utförts i detta arbete 

utan diskussionen kring dessa tekniker bygger endast på den bakomliggande teorin. 

 

Resultatet från den praktiska skanningen anses vara av god kvalitet kopplat till det 

mål som var satt. Skanningen resulterade i ett punktmoln som på ett tydligt sätt 

representerar den verkliga testbanan, vilket lade grunden för en verklighetstrogen 

modell. Det som kunde gjorts bättre och som vidare hade resulterat i ett ännu bättre 

resultat hade varit att skanna den sektionen mellan de två huvudsektionerna vid ett 

senare tillfälle. På denna sektion fanns en vattenpöl, laserstrålarna kunde inte skanna 

av marken under vattenpölen utan reflekterades istället tillbaka från vattnets yta. 

Hade önskemål funnits av marken även på denna sektion hade en skanning istället 

fått göras då vattenpölen torkat ut eller om det på något sätt skulle gå att pumpa bort 

vattnet. 

 

Testskanning på Linneuniversitetet i Växjö resulterade i en filstorlek på 1.5 GB och 

innehöll endast tre stationer. Filens storlek gjorde att datamängden i efterarbetet var 

svårhanterlig för de datorer som fanns tillgängliga. Vid skanningen i Målajord togs 

därför inga bilder, vilket resulterade i en filstorlek på sammanlagt 144 MB för de 

nio uppställningarna som gjordes. Detta var avsevärt mycket mindre än filstorleken 

vid testskanningen. Hade större kunskap funnits kring hur mycket plats bilder 

respektive punkter tar hade fler uppställningar kunnat göras och resultatet hade 

vidare blivit än bättre gällande representation av verkligenheten. Ytterligare en 

faktor som hade kunnat förbättra resultatet av punktmolnet var att höja den 

noggrannhetsinställning som användes vid skanningstillfället. I detta arbete 

användes ett avstånd mellan laserstrålarna på 2.5 millimeter på 10 meters avstånd. 

Detta avstånd hade kunnat minskas och på så sätt mer noggrant skanna av vägen.  

 

Ännu högre noggrannhet och fler stationer hade inte automatiskt förbättrat modellen 

särskilt mycket då de fordon som virtuellt ska testköras på banan är utrustade med 

stora däck. Ett dumperdäck som har en diameter om 1,5 - 2 meter och är cirka 50 - 

100 centimeter brett känner inte av små ojämnheter. Modellens representativitet av 

verkligheten får anses vara god då den bygger på det punktmoln som skanningen 

tagit fram. Tack vare skanningens noggrannhet och tillförlitliga förmåga att ta fram 

ett punktmoln som representerar verkligheten på ett bra sätt blir även modellen 

verklighetstrogen och realistisk.   

Efterarbetet av skanningsdata visade sig vara väldigt viktigt. Eftersom 

vägsektionerna innehöll högt gräs och sly på vägbanan kom även punkter från dessa 

med i punktmolnet. Detta skapade sedan en spikliknande yta i vägmodellen på 

grund av den relativt stora höjdskillnaden som det kan ge upphov till. Dessa spikar 

beter sig inte som gräs och sly i simuleringar och ger alltså inte vika. Det var därför 
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viktigt att beskära punktmolnet noggrant för att skapa en jämnare vägyta och 

undvika spikliknande formationer som högt gräs och sly kan orsaka.   

Modellen som tagits fram i detta arbete kommer att kunna användas i olika typer av 

simuleringar så som vibrations, däck och fordons. Resultatet av denna studie utökar 

därmed underlaget för virtuella simuleringar och kan på så sätt förbättra och 

effektivisera företags användning av virtuella testkörningar på tuff terräng.  
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8 Slutsatser 

Utifrån detta arbete kan följande slutsatser konstateras: 

• Med hjälp av terrester laserskanning kan verklighetstroget underlag för 

vägmodellering erhållas.   

• Med hjälp av samtliga tekniker för laserskanning som presenteras i studien 

kan punktmoln skapas med tillräckligt hög precision och noggrannhet för 

modellering.  

• Med hjälp av det instrumentet som användes finns det svårigheter att skanna 

vattentäckta ytor.   

• Modellen som skapats representerar väl den verkliga vägbanan.  

• Den framtagna vägmodellen fungerar i simuleringar.  

8.1 Framtida studier  
Intressant hade varit att praktiskt utföra MLS-, FLS- och UAV-teknik på samma 

sträcka och jämföra punktmolnens noggrannhet och teknikernas effektivitet. Vidare 

att jämföra vägmodeller skapade utifrån olika typer av skanningstekniker som 

underlag.  

Det hade även varit intressant att jämföra alternativa modelleringsprogram som till 

exempel AutoCAD för att utvärdera OpenCRG:s tillämpbarhet. Att beräkna de 

laster som uppkommer vid simulering på denna vägmodell och jämföra med Volvos 

tidigare modeller hade varit givande för att avgöra vägens betydelsefullhet i 

dimensioneringsarbetet. Vidare att jämföra simuleringar på samma vägyta med olika 

hög upplösning hade varit av intresse för att se hur det påverkar de laster som 

uppkommer på de fordon som testkörs. 
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