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Sammanfattning 

I rapporten beskrivs laserskanning inom byggindustrin och studeras om 

laserskanning är en användbar metod att förlita sig på vid ombyggnationer, 

tillbyggnad, renovering och liknande projekt. Rapporten behandlar 

skanningsprocessen med tillämpningar på ett konkret objekt. 

I teorin sker en beskrivning av laserskannerns bakgrund, olika mätningsmetoder, 

varianter av 3D-skanning, användningsområden men även olika begrepp som 

framgår i rapporten tydliggörs.  

Genomförandet består av att två takbalkar skannades av med hjälp av en 

skanningsutrustning, Leica P30, i Södra Climate Arena i Växjö. Skanningen av 

takbalkarna utfördes med hjälp av fyra stycken uppställningar och sex stycken 

måltavlor. Program som sedan har använts för att få fram informationen i AutoCAD 

är Leica Cyclone och Autodesk Recap. 

Genomförandet jämförs med befintliga ritningar av takbalkarna för att få en 

uppfattning om det är en användbar metod att använda sig av vid mätning. Mätningar 

utförs i AutoCAD på den information som har samlats in med hjälp av 

uppställningarna. De uppmätta resultaten ställs sedan mot måtten som är angivna på 

ritningarna för att se om de relaterar med varandra. 
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Summary 

In this report laser scanning in the construction industry is being described and 

studied too see if it is a useable method to rely on when buildings are getting 

reconstructed, renovated or similar tasks. The report is addressing the scanning 

process with application on beams in a tennis arena. 

The theory chapter is a description of the laser scanners background, different 

measuring methods within 3D-scanning, areas of use and different terms that is used 

get explained. 

The execution consists of a scan of two beams in the construction of the roof in 

Södra Climate Arena in Växjö. The equipment used for the scanning was a Leica 

P30. In total, there were four different scanning stations and six different targets 

when the scans were performed. Programs that was used to import the data to 

AutoCAD was Leica Cyclone and Autodesk Recap 

The scans taken on the construction were compared with drawings of the 

construction to get an understanding if it is a useable method for measuring. 

Measurements were obtained from AutoCAD from the imported data collected from 

the scans. The measurements got compared with the measurements found in the 

drawings to see if they were related to each other. 
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Abstract 

Rapporten går ut på att se om laserskanning är en bra metod att använda sig av vid 

ombyggnation, tillbyggnad och renovering. För att få fram ett svar på detta har två 

takbalkar i Södra Climate Arena skannats av. Vid genomförandet användes en 

laserskanner från Leica av varianten P30. Försöket innehåller fyra stycken 

uppställningar som riktas mot sex stycken måltavlor. Informationen som fåtts ut från 

skanningen i form av en sektion i AutoCAD har jämförts med befintliga ritningar för 

att se om informationen från skanningen stämmer överens med ritningarna. I 

modellen som fåtts ut från försöket har också mätning och undersökning skett för att 

se hur bra det går att mäta i modellen och om det är något som fungerar lätt att 

använda sig av i praktiken. Arbetet går även ut på att få en god inblick i hur 

laserskannern Leica P30 fungerar.  

Nyckelord: Laserskanning, 3D-data, Leica P30, Leica Cyclone, Autodesk Recap, 

AutoCAD, terrester laserskanning, Södra Climate Arena, Time of flight, takbalkar 
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Förord 

Det sista innan examination för utbildningen Byggteknik på 180 högskolepoäng vid 

Linneuniversitetet i Växjö är att ett examenarbete på 15 högskolepoäng ska skrivas. 

Detta arbete skrivs under de två sista månaderna på vårterminen. När arbetet är 

färdigt och 180 högskolepoäng har uppnåtts har en kandidatexamen inom byggteknik 

tagits. Detta examensarbete uppkom genom att Linneuniversitetet hade köpt in en ny 

laserskanner och ville få fram mer information om dess funktion.  

Arbetet har helt och hållet skrivits med gemensamma beslut. Under genomförandet 

har arbetsuppgifterna skiftats för att båda ska få en uppfattning över hur 

laserskannern fungerar. 

Avslutningsvis vill vi tacka Bengt Magnusson som har varit vår handledare och hjälp 

oss genom arbetet med både informationssökning och kunskap om programmen som 

använts. Vi vill också tacka Bertil Enquist som har stått för utrustningen och hjälpt 

oss med lärandet av laserskannern och var med vid genomförandet. Ett tack går 

också till personal på Södra Climate Arena som gjorde det möjligt att få skanna av 

takbalkarna i byggnaden. 

 

Andreas Johannesson         &         Erik Rydberg 

Växjö, 30/31 Maj 2016  
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1. Introduktion 

Laserskanning är en relativt modern teknik som idag kan användas för att 

bygga upp modeller i 3D. Tekniken kan användas till att skanna allt från 

stora landskap till små mynt. 

Med ökat antal översvämningar världen över de senaste åren har ett flertal 

studier utförts på hur laserskanning kan användas inom områden så som 

samhällsplanering och klimatanpassning (Nyberg, 2010). För att kunna göra 

trovärdiga analyser med hjälp av GIS-system när det gäller 

översvämningsrisk behövs noggrann höjddata över terrängen i området. 

Höjddata är möjlig att samla in genom flygburen laserskanning över 

området. 

Digitala höjdmodeller är ett mycket viktigt verktyg vid insamling av data om 

jordens former och dess uppkomst (Ouedraogo, et al., 2014). Dessa modeller 

ger viktigt information så som sluttningar, krökningar och flödesriktningar. 

Det är möjligt att insamla data via mätningar från marken men dessa 

metoder är tidskrävande jämfört med fotoskanning eller LiDAR-tekniker. 

Dessa tekniker kan dock vara kostsamma om det endast gäller en liten yta. 

Laserskanning har blivit mer kostnadseffektivt och användarvänligare med 

åren vilket gör att det har blivit mer tillgängligt för forskare i vissa länder 

(Neiss, Sholts och Wärmländer, 2013). Eftersom 3D-skanning har en hög 

noggrannhet vid mätningar av former och ytor så passar de sig även till att 

skanna föremål inom arkeologin. 

Resultaten från skanningen kommer skilja sig mellan olika fall (Barber och 

Mills, 2011). Förutsättningarna för varje föremål kommer ge olika resultat 

för laserskanningen. Generellt kan det sägas att större objekt kommer ge en 

mindre noggrannhet och lägre upplösning. Detta är i samband med de olika 

mätningsmetoderna för en laserskanner som arbetar på olika avstånd. Vid 

längre avstånd kommer större yta som ska täckas med samma densitet av 

mätpunkter och fångar därför mindre detaljer. 

Laserskanning arbetar med tre olika principer när det gäller mätning av 

avstånd (Barber och Millis, 2011). Dessa sätt är triangulering, gångtid och 

fasjämförelse. Triangulering arbetar med en laser som skjuter strålar mot 

objektet för att reflekteras och sedan fångas upp av en kameralins. Dock så 

är triangulering inte vanligt förekommande i byggsammanhang. Instrument 

som arbetar med pulsad skanning (time-of-flight) beräknar den tid det tar för 

lasern att färdas fram och tillbaka från målet. Fasförskjutning (phase 

comparison) är likt att arbeta med restid men istället mäter utrustningen den 

signal strålen avger när den skjuts ut och kommer tillbaka. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Laserskanning i 3D används inom husbyggnads- och infrastrukturområdet 

sedan början av 1990-talet (Randall, 2013). Metoden är en hög teknologisk 

utveckling inom mätningsområdet (Szczepanski, Orczykowski och 

Tokarczyk, 2012). Med hjälp av laserstrålens reflektion och vinkelns 

avmätning kan X,Y och Z koordinaten av en given punkt fås fram. Detta 

görs med hjälp av att en laserskanner skickar ut laserstrålar mot ett föremål, 

se Figur 1. Metoden gör också att det är möjligt att erhålla data från den 

återkommande laserstrålens intensitet. Intensiteten (I) är reflexens styrka 

(Randall, 2013). Genom fototeknik kan en skanner även fånga färger vid 

mätning. De färger som mäts är röd, grön och blå som förkortas till RGB. 

Koordinaterna, intensiteten och färgen benämns sedan i ett samlingsnamn, 

XYZIRGB där X,Y och Z är koordinaten, I intensiteten och RGB färgen. De 

insamlade punkterna sparas sedan i laserskannern och bildar ett punktmoln. 

För att få fram föremålet som har skannats förs data in i ett program i en 

dator och en 3D bild skapas. 

 

Figur 1: Laserskanning av föremål. Källa Client Guide to 3D Scanning and Data Capture. 

För att få en snabbare och bättre översyn över ett projekt kan laserskanning 

användas (Barber och Mills, 2013). De frågorna som kan viljas besvaras 

varierar beroende på vilket område det handlar om. Exempel på 

användningsområden kan vara att en förvaltare vill veta hur snabbt en 

egendom förändras, dokumentering av olycksplatser, skanna en grushög för 

att snabbt kunna beräkna volymen. De kan även användas till att 

dokumentera hur stor en byggnad är och var olika utrymmen finns.  

Linneuniversitetet har köpt in en ny utrustning som endast har testats ett 

fåtal tillfällen. De vill med hjälp av denna utrustning lära sig mer om 

laserskanning och dess fördelar samt nackdelar. Detta ska göras genom att 

laserskanna takbalkar och se om de har påverkats och förändrats under åren. 

De takbalkar som skall studeras finns i Södra Climate Arena i Växjö stad, se 

Figur 2. Byggnaden invigdes den 30 augusti 2012 och har nu stått där i cirka 

3,5 år (Södra, 2012 A). Detta är en relativt kort tid men tillräckligt lång tid 
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för att kunna påverka takbalkarna. För att se om förändring har skett av 

takbalkarna ska detta projekt jämföras med befintliga ritningar.  

 

Figur 2: Utsidan av Södra Climate Arena. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att studera en befintlig byggnad med hjälp av laserskanning för att 

se dess precision och om det är möjligt att avläsa förändringar på 

byggnadens struktur. 

Syftet med arbetet är att ta fram mer information om laserskanning inom 

byggindustrin och se om det är en användbar metod att förlita sig på. Även 

om laserskanning ger tillräckligt med information för att användas vid 

ombyggnationer, tillbyggen, renovering och liknande utförande. 

1.3 Avgränsningar 

Laserskanning kan utföras på ett flertal olika sätt. Det objekt som ska 

studeras finns inne i en byggnad och därför utförs enbart terrester 

laserskanning. På grund av byggnadens storlek och att takbalkarna är det 

som står i fokus kommer endast en del av byggnaden att skannas. I den 

delen av byggnaden där skanningen ska utföras finns det ett flertal takbalkar 

men bara två stycken kommer att skannas av. Att det bara är två takbalkar 

som kommer att skannas är på grund av att tillträdet till byggnaden är 

begränsat och tiden kort för besöket. Detta är inget som kommer att medföra 

konsekvenser för arbetet förutom att mer fokus kan riktas mot ett mindre 

område. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel kommer att beröra fakta som är relevant för projektet och kan 

hjälpa läsaren med förståelse genom arbetet. Inledningsvis kommer 

bakgrund om laserskannern och information om laser att förklaras. Därefter 

kommer tre olika sorters skanning att tydliggöras för att sedan övergå till 

förklaring av olika begrepp som används i arbetet. Kapitlet avslutas med 

olika användningsområden.  

2.1 Laserskannerns bakgrund 

Laser i olika instrument och hjälpmedel har används inom många områden 

väldigt flitigt de senaste 30 åren (Svedberger och Andersson, 2013). Några 

exempel på dessa är totalstationer, laserlängdmätare och laserpass. För 

byggsektorn blev det naturligt att vidare utveckla sina totalstationer vilka 

redan var utrustade med längd och vinkelmätare med hjälp av laser. På slutet 

av 1990-talet utvecklades dessa totalstationer till automatiska och icke 

specifika mätinstrument (Liang, et al., 2016). Dessa fångade då 

omkringliggande omgivning i en 3D-miljö med mätpunkter med hög 

densitet. Detta är vad idag kallas en terrester laserskanner.  

På de senaste åren har de blivit dramatiska förändringar på instrumenten 

(Svedberger och Andersson, 2013). De har blivit snabbare, noggrannare och 

lättare att hantera. Samtidigt med denna utveckling så har tekniken blivit 

billigare och mindre i storlek. De första tillämpningsområdena för denna 

teknik var vid farliga miljöer med begränsad tillgång. Exempel på dess 

miljöer är oljeriggar till havs och kärnkraftverk. Dessa industrier stod för 

stor del av strävandet att utveckla denna teknik ytterligare. 

2.2 Laser 

Den grundläggande principen för laser är att ett aktivt medium placeras 

mellan två speglar (Laser, 2016). Den ena spegeln är lätt genomskinlig för 

att senare fungera som en utgång för genererad laserstrålning. Mediet som 

placerat mellan speglarna får energi tillfört genom en blixtlampa. Atomerna 

i mediet som befinner sig över blixtlampan absorberar den tillförda energin 

och befinner sig sedan i exciterat tillstånd. Molekylen absorberar energin 

genom att plocka upp en foton. Atomens exciterade tillstånd varar inte länge 

(mellan en mikrosekund och nanosekund) innan atomen går tillbaka till sitt 

normala tillstånd och samtidigt utsänder strålning. 

De finns två olika strålningsprocesser, spontan emission och stimulerad 

emission. Den spontana emissionen uppstår på grund av det kortlivade 

tillståndet, strålning sänds då ut i slumpmässig riktning. Den stimulerade 

strålningen sker endast när atomen blir belyst med strålning av samma 

frekvens som motsvarar övergången av fotonen. 
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2.3 Mätningsmetoder 

2.3.1 Triangulering (Triangulation) 

Trianguleringsmetoden fungerar på så sätt att koordinater tas fram i 3D 

genom att beräkna positionen där lasern träffar föremålet (Barber och Millis, 

2011). En bild på hur detta fungerar illustreras i Figur 3. Lasern genererar en 

mätning genom att skjuta ut en ljusstråle på den roterande spegeln. Lasern 

träffar sedan objektet och fokuseras med hjälp av en lins på sensorn i 

kameran. Genom placeringen av laserpunkten på sensorn, det kända 

avståndet mellan spegeln och linsen och vinkeln på spegeln bestäms 

punktens position på objektet. 

 

Figur 3: Metod för mätning genom triangulering. Källa 3D Laser Scanning for Heritage. 

Vissa trianguleringssystem kräver att det objektet som skannas ska vara 

placerat på ett roterbart bord framför skannern. Alternativt kan skannern 

monteras på en mekanisk arm för att kunna skanna objektets alla sidor. 

Vanligtvis med dessa uppställningar används skannern på ett avstånd mindre 

än en meter till objektet och ger en noggrannhet på 0,1 millimeter. Det finns 

även en variant av skanner som använder sig av mekaniska speglar och 

prismor. Dessa är vanligtvis inte lika exakta vid mätning. Denna variant av 

skanner kan jämföras med en kamera placerad på ett stativ. Det är den mest 

portabla varianten och klarar av längre avstånd från föremål upp till 25 

meter. En skanner som använder sig av triangulering arbetar vanligtvis inte 

bra i starkt solljus vilket gör att en temporär skugga kan behövas vid 

utförandet. 
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2.3.2 Pulsad skanning (Time of Flight) 

Time of Flight är en annan metod för en laserskanner att mäta koordinater. 

Lasern genererar en puls och samtidigt startas en tidtagare (Barber och 

Millis, 2011). Lasern träffar en spegel som riktar pulsen mot objektet som 

kan ses i Figur 4. När objektets yta träffats reflekteras lasern tillbaka för att 

tas upp av mottagaren och tidtagaren stoppas. Med den kända tiden det tar 

för ljuset att nå objektet och återvända beräknas koordinaterna med hjälp av 

den vinkel spegeln befann sig i när lasern projekterades. Koordinater för X, 

Y och Z bestäms. 

 

Figur 4: Beskrivande bild av Time of Flight. Källa 3D Laser Scanning for Heritage. 

Denna metod kan ge en noggrannhet mellan 3-6 millimeter. Jämfört med 

triangulering så klarar denna metod av att mäta avstånd upp till 300 meter. 

Dock så har den ett minimum på 2 meter. Metoden kan mäta tusentals 

punkter varje minut genom att skjuta ut en laserstråle mot ytor med en 

roterande spegel eller prisma. 

2.3.3 Fasförskjutning (Phase Comparison) 

Fasförskjutning ger liknande säkerhet på mätningarna som Time of Flight. 

Skillnaden är att den utför beräkningar av avståndet lite annorlunda (Barber 

och Millis, 2011). Istället för en tidtagare som mäter tiden det tar för lasern 

att färdas fram och tillbaka mäter denna metod signalen på laserstrålen. En 

jämförelse görs mellan signalen på utgående och den återvända strålen. 

Denna metod har en mycket högre hastighet av datainsamling. Den har en 

förmåga att lagra miljontals punktmätningar varje minut som resultera i ett 

mycket tätare punktmoln. Med den högre densiteten av mätpunkter så ställs 

dock högre krav på datorns hårdvara i bearbetningsprocessen. 
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2.4 Leica Scanstation P30 

I detta projekt används en skanner ifrån Leica av modell P30 se Figur 5. 

Denna skanner samlar punkter med en hastighet av 1 miljon punkter per 

sekund på ett avstånd upp till 120 meter (Leica, 2016 A). Genom skanning 

med P30 fås 3D-data och HDR bilder ut som förklaras nedan. P30 klarar av 

besvärliga miljöförhållanden med temperaturer från -20 grader till +50 

grader. Den uppfyller IP54 klassning vilket är en klassificering hur resistent 

den är mot damm och hur vattentålig den är. Laserstrålen är av klass 1, 

vilket innebär att den är ofarlig även vid utsättning en längre tid 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2014). Laser av klass 1 har en utstrålning på 

max 0,4 milliwatt. Skannern styrs med hjälp av en touch-display men kan 

också sammankopplas med t.ex. en pekskärm om så önskas. Skannern drivs 

av två stycken batterier.  

 

Figur 5: Leica Scanstation P30. Källa Leicaestonia. 

2.5 HDR bilder 

HDR står för High Dynamic Range vilket är en teknik för kameror som 

används för att få en bild som liknar det ögat kan uppfatta (Nikon, 2016). 

Tekniken går ut på att många bilder tas direkt efter varandra och sedan 

samanfogas till en enda bild, se Figur 6 och Figur 7. Detta sker antingen i 

kameran eller i ett efterredigeringsprogram. Det största problemet med 

denna tekniken är processen för att sammanfoga bilderna (Zimmer, Bruhn 

och Weickert, 2011). Det som orsakar problem är förflyttningar i tagna 

bilder. Exempel på dessa förflyttningar kan vara objekt i rörelse så som 

moln och personer. En annan faktor som kan bidra är vibrationer eller 

rörelser i kameran under bildtagning. Det är möjligt att kompensera bilderna 

efter förflyttningen men det är svårt eftersom de är tagna med olika 

exponeringstider som varierar ljuset. Dessa faktorer kan elimineras genom 

att använda sig av ett stativ och fota stilla objekt. 
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Figur 6: Sex olika foton från  en kyrka. Källa Wikipedia. 

 

Figur 7: Sex foton sammanfogade till ett foto. Källa Wikipedia. 

2.6 Leica Cyclone (Bearbetning av rådata) 

Leica Cyclone är en programvara som används vid bearbetning av rådata vid 

laserscanningsprojekt (Leica, 2016 B).  Programvaran består av flera olika 

moduler där varje del kan anpassas och konfigueras efter behov. Leica 

Cyclone används för att sätta ihop punktmoln från olika uppställningar till 

en enda modell. Detta sker genom gemensamma referenspunkter. Hur ett 

punktmoln i Leica Cyclone kan se ut visas i Figur 8.  

Metoden för att sammanställa ett punktmoln kallas en registrering (Tang, et 

al., 2010). Det har utvecklats automatiserade metoder för att sammanställa 

alla skanningar i ett koordinatsystem men metoder som kräver användarens 

bearbetning används fortfarande. Användaren studerar punktmolnsdata för 

att identifiera placeringar av måltavlor i miljön. Att bearbeta data kan också 

inkludera manuell eller automatisk filtrering för att ta bort oönskade 

mätpunkter. Exempel på dessa kan vara mätningar på objekt i rörelse och 

reflektioner. 
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Figur 8: Punktmoln över en uppställning i Leica Cyclone. 

2.7 Varianter av 3D-skanning 

2.7.1 Terrester laserskanning 

Med terrester laserskanning menas enkelt att skapa en verklig 3D-modell av 

ett objekt och omgivningen runt om (Szczepanski, Orczykowski och 

Tokarczyk, 2012). Terrester laserskanning sker ifrån marken. 

Laserskanningen består av två steg där första steget är fältarbete och att få 

fram data. Efter fältarbetet är andra steget att bearbeta modellen från data 

som fåtts ut. Principen för terrester laserskanning är att laserpulser sänds ut 

mot föremålet som ska skannas med hjälp av horisontalriktning och 

vertikalvinkeln, se Figur 9 (Reshetyuk, 2009). När laserpulsen träffar ytan 

av föremålet sker en reflektion och laserpulsen reflekteras tillbaka till 

laserskannern. Med hjälp av att laserpulsen reflekteras tillbaka kan avståndet 

uppmätas. 

 Horisontalriktning () 

 Vertikalvinkeln () 

 Avståndet (r) 
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Figur 9: Principen för terrester laserskanning. Källa Yuriy Reshetyuk, 2009. 

 

Med hjälp av skannern fås 3D-data ut i form av ett punktmoln, även HDR 

bilder tas (Terratec, 2016 A). Denna metod används vid t.ex.: 

 Dokumentation av byggnader på insidan och utsidan. 

 Dokumentering av broar, tunnlar, kulturminnen och industrier. 

Fördelar med terrester laserskanning är att metoden är ekonomisk, 

tidseffektiv och har en väldigt bra kvalité (Cowi, 2015). Data som fås ut är 

skalenlig och detta bidrar till att mätning kan ske i t.ex. CAD från modellen.  

2.7.2 Flygburen laserskanning 

Denna metod fungerar genom att en sensor sänder laserpulser från ett 

flygplan eller helikopter (Terratec, 2016 B). Dessa laserpulser träffar 

terrängen och reflekteras tillbaka till sensorn, se Figur 10. Med hjälp av att 

mäta tiden det tar för laserpulsen att träffa terrängen, objekten på marken 

och återvända kan längden på avståndet beräknas fram. Detta bidrar till att 

mer än 100 000 punkter samlas in per sekund. Dessa punkter kan sedan 

studeras och en modell av marken med alla objekt kan tas fram. Objekt på 

marken kan vara träd, hus, sjöar och vägar men även objekt som är väldigt 

små. Oftast sker en bearbetning där en höjdmodell tas fram (Lantmäteriet, 

2009 A). I denna höjdmodell filtreras de objekt bort som inte anses tillhöra 

markytan. Förslag på objekt är hus och vegetation. Mätningar med denna 

teknik ger en mycket hög noggrannhet. Vid flygburen datainsamling är det 

vanligt att densiteten på punkterna är 1 punkt per kvadratmeter (Godwin, 

Chen och Singh, 2015). Flygburen laserskanning fångar som nämnt ovan 

även träd vid mätning. Detta räknas vanligtvis som avvikande värden i 
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insamlad data och går att identifiera med hjälp av filterekvationen som 

uppfanns av Kraus och Pfeifer år 1998. Denna metod används för att urskilja 

mätpunkter på marken från mätpunkter på vegetation. 

Användningsområden för flygburen laserskanning kan vara (Lantmäteriet, 

2016 B) : 

 Höjdmodeller  

 Höjdkurvor 

 Ortofoton 

 

Figur 10: Flygburen laserskanning av mark. Källa Terratec. 

2.7.3 Fotobaserad skanning 

Dagens bildbaserade skanningsutrustning är nästan helt baserat på digitala 

bilder eller video (Börlin och Igasto, 2009). Dessa kameror kan placeras i 

stereo, med ett flertal jämte varandra eller endast en kamera vid utförandet. 

Den mer traditionella varianten av flygburen fotoskanning använder sig av 

kameror som är riktade rakt ner från planet men den modernare tekniken 

använder sig av kameror med linser som är riktade framåt, bakåt och nedåt. 

Klassiska flygfoton fångas genom en nedåtmonterad kamera med en 

flyghöjd på ungefär 2000 till 5000 meter. Istället för att använda sig av ett 

bemannat flygplan är de även möjligt att montera dessa kameror på ett UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle). Fördelen med denna metod gör det möjligt att 

ta foton från en lägre flyghöjd och andra platser utan att ha bemanning i 

flygplanet. 

Att sammanställa foton till en 3D-miljö utförs genom att hitta 

referenspunkter mellan de olika bilderna (Changhun och Pan Young, 2016). 

En variant är punktbaserad matchning. Denna metod utförs genom att hitta 

referenspunkter, generera beskrivningar, matchning av kännetecken och 

sedan 3D-generering. Den viktigaste delen är beskrivningarna eftersom detta 
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är vad 3D-genereringen är baserad på. Den största delen av utförandet 

spenderas på detta steg för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Exempel 

på skiljande drag vid punkter av intresse är gradientinformationen eller 

intensiteten i bilden. Exempel på intressepunkter visas i Figur 11. 

 

Figur 11: Referenspunkter för bilder tagna från olika vinklar. Källa 3D Measurements of Buildings 

and Environment. 

2.8 Användningsområden 

Laserskanning är en modern teknik men det är viktigt för användare att vara 

medveten om dess begränsningar, fördelar och användningsområden. 3D 

data kan användas på ett flertal olika sätt eftersom 3D-skanning har fördelen 

att den kan levereras som ett punktmoln eller triangulär mesh till 

användaren. Detta gör att den då kan användas till en mängd applikationer 

genom de dokumenterade föremålens och terrängens livstid. 

2.8.1 Granskning av arbetsplatser och olycksplatser 

Metoden kan användas vid byggen för att bättre förstå utvecklingen på 

arbetsplatsen (Randall, 2013). På en arbetsplats är de nödvändigt att studera 

området för att fastställa arbetarens säkerhet samt optimera materialflöde. 

Genom punktmoln eller 3D-modeller kan olika scenarier anknytas till 

projektet för att stödja resan till målet. 

3D-skanning kan även användas vid dokumentation av olyckor (Randall, 

2013). Tekniken används till allt mellan platser utsatta för naturkatastrofer 

till trafikolyckor och brottsplatser. Ett bildexempel visas i Figur 12. 

Platserna kan fångas genom flygskanning eller markburen skanning 

beroende på vad det är som ska studeras. Tekniken har blivit en stor tillgång 

för polisen genom sin egenskap att snabbt kunna fånga en olycksplats eller 

brottsplats i detalj för att sedan röja undan och göra ytterligare utredningar 

på annan plats. Tekniken används också flitigt för att få mätningar på 



13 

Johannesson & Rydberg 

områden som riskerar att svämmas över för att inte riskera att arbetare 

skadas eller att samhällets infrastruktur tar skada. 

 

Figur 12: Laserskanning av en olycksplats. Källa Client Guide to 3D Scanning and Data Capture. 

2.8.2 Analys av byggnader 

Terrester laserskanning är en effektiv metod när analyser eller bedömningar 

ska göras på existerande byggnader (Randall, 2013). Med hjälp av denna 

teknik kan en byggnads struktur snabbt mätas istället för att använda sig av 

klassiska uppmätningsmetoder som tar längre tid. Data och mått kan snabbt 

samlas in på exempelvis broar för analys av dess egenskaper med tiden. 

Viktiga saker att tänka på vid användning av laserskanning är val av 

utrustning och planering. Planering ska utföras så att uppställningsplatserna 

väljs på ett sådant sätt att det ger en så komplett vy och korrekt mätning av 

föremålet som möjligt. Terrester laserskanning behöver inte bara användas 

för mätningar av nya byggnader. Den används också till konst, landmärken 

och arkeologiska fynd. 

2.8.3 Infrastruktur 

Tekniken laserskanning används för att kunna arbeta med infrastrukturen i 

städer (Randall, 2013). Genom skanning kan en bra grund skapas för att 

använda sig av BIM (building information model). Detta ger möjligheten att 

studera och utvärdera delar i städer som ständigt är i rörelse eller skapar 

besvär om de skulle stängas ner en period. Exempel på denna infrastruktur 

är vägar, kraftverk eller tunnelbanor. Genom skanning kan området snabbt 

fångas upp och bearbetas på annan ort. Den reducerade tiden som spenderas 

på mätningar vid trafikerade vägar och liknande minskar även skaderisken 

för arbetarna. Att stänga vägar och liknande kostar också pengar så denna 

teknik bidrar till besparingar för underhållsansvarig som slipper spärra av en 

sträcka under arbetstiden. 
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3. Södra Climate Arena 

2009 startades en arkitekttävling för att ta fram ett nytt förslag för en 

tennishall i trä som senare skulle kallas Södra Climate Arena (Södra, 2012 

A). Södra Climate Arena invigdes den 30 augusti år 2012 och befinner sig i 

Växjö vid Södras huvudkontor. Byggnaden har fyra tennisbanor tillgängliga 

för spel (Södra, 2012 B). Den övre delen av byggnaden består av kök, 

kontor, expedition och konferensrum. På den undre våningen hittas 

omklädningsrum, gym, tekniska utrymmen och tennisbanorna. Hallens 

totala storlek är 73x47 meter (3400 m2). 

3.1 Konstruktion 

Tennishallen är byggd efter kraven på passivhus vilket innebär att 

energianvändningen får ej överstiga 15 kWh/m2 (Södra, 2012 B). 

Byggnadens konstruktion består av trä. De bärande balkarna, pelare och 

väggar i byggnaden är av limträ med kompletterande utfackningsväggar för 

att forma hallens klimatskal. Resterande byggdelar ovan mark i byggnaden 

består även av trä.  

Cirka 750 m3 trä har används varav 350 m3 är limträ. Alla isolerande ytor är 

försedda med minst 60 cm isolerande material och taket är belagt med ett 

sedumtäcke för att jämna ut vattenflödet vid kraftig nederbörd.  

För att skapa stora, fria spännvidder i rummet där tennisbanorna ligger har 

stora limträbalkar placerats vid de olika banornas långsidor (Södra, 2012 C). 

Dessa är avlastningspunkter för de sekundärbalkar som går längs hela 

byggnadens sträckning (74 m). 

Den stora balken som är placerad mellan tennisbanorna har inte en hel 

löpande längd över hallen. Balken är skarvad vid ena sidan med ett 

gerbersmide, se Figur 13Figur 14. Denna skarv ligger dolt monterad i balken 

och kommer färdigmonterad från fabrik. Skarvens profil påminner om en h-

profil. Den är sedan monterad med 10 dymlingar av storleken 12*450 i varje 

sida för att förankras. Se bilaga 3 och 4. 
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Figur 13: Bilden visar skarven som är gömd i balken. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs använda metoder genom arbetets gång för att uppnå 

syftet.  

4.2 Kvantitativ metod 

Skanningsobjektet är insidan av en byggnads takstolskonstruktion. För att få 

så detaljerad mätning som möjligt utfördes ett flertal uppställningar vid 

konstruktionen. Dessa mätningar skall sedan sammanställas i Leica Cyclone 

till en punktmolns-fil. 

Denna metod valdes för att få tillgång till nyligen tagna mätningar med 

laserskannern och samtidigt komma i kontakt med mätningsutrustningen. 

Med egna verklighetsrelaterade mätningar kan en jämförelse sedan göras 

med teorin. 

4.3 Data 

Datainsamlingen är baserade på en kvantitativ metod. I detta fall är mätdata 

tagen från Södra Climate Arena i Växjö som är primärdata. Mätningarna 

sammanställs sedan till ett punktmoln för att ge en grund till att uppnå syftet. 

Mätningarna baseras på större idrottshallar med takkonstruktioner av limträ 

men samma mätningsmetod kan användas för andra tänkbara 

konstruktionslösningar.  

Anledningen till att Södra Climate Arena valdes var att byggnaden använder 

sig av en öppen konstruktion vilket underlättar skanning. 

4.4 Urval, validitet och reabilitet 

Litteratursökningens urval är till största delen tekniska rapporter och artiklar 

från olika tidskrifter. Detta är fakta som är trovärdig och mest relevant för en 

rapport av denna sort. 

Vid skanningen av takbalkarna kommer omgivningen också med. 

Huvudmålet med skanningen är att få med takbalkarna och detta mål 

uppnås.  

Om en exakt likadan uppställning hade skett med måltavlorna på samma 

ställe och med exakt likadana förutsättning, hade i stort sett likartad data 

erhållits. 
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5. Genomförande 

5.1 Test av utrustning i labbsalen 

Arbetet började med att studera en manual samt göra en skanning. Inlärning 

ifrån Leicas manual var något som var betydande för att kunna utföra 

laserskanningen och veta hur utrustningen fungerar. När inlärning ifrån 

manualen kändes tillräcklig gjordes en testskanning i en labbhall på 

Linneuniversitetet i Växjö. Testet utfördes för att göra ett realistiskt projekt 

med laserskannern och för att det skulle gå smidigare vid skanningen av 

takbalkarna i Södra Climate Arena. Testet i labbsalen genomfördes med två 

uppställningar som riktades mot sex olika måltavlor, se Figur 14. En 

måltavlas funktion är att ge referenser för att foga samman data från flera 

uppställningar. En måltavla som kan användas visas i Figur 16. Genom att 

göra dessa två uppställningarna skannades hela labbsalen av. När 

laserskannern var klar med avskanningen och samlat in 3D-data och HDR 

bilder fördes data in i programmet Leica Cyclone för att sammanfoga 

punktmolnet ifrån de båda uppställningarna till ett punktmoln. För att kunna 

arbeta med 3D-data ifrån uppställningarna överfördes punktmolnet till 

AutoCAD. Då AutoCAD inte kan läsa filer ifrån Leica Cyclone gjordes filen 

om i Recap till ett läsbart filformat. Recap är ett program som gör 

Cyclonefilen läsbar i AutoCAD. När filen sedan lades in i AutoCAD kunde 

den studeras. Mer ingående hur skanningen utförs kommer nedan. 

 

Figur 14: Uppställning i labbsalen. 

5.2 Skanning av takstolar i Södra Climate Arena 

Skanningen började med att studera byggnadens utformning för att välja 

lämpliga uppställningsplaceringar för att fånga så mycket som möjligt av 

balken vid varje skanning. När fyra stycken uppställningsplatser valts 

placerades måltavlor ut på positioner synliga från alla 

uppställningsplatserna. Totalt placerades sex stycken måltavlor ut. Fyra av 

måltavlorna var utskrivna på A4 och tejpades på de bärande pelarna. De 

resterande två måltavlorna var i metall och placerades med stativ på nätets 
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ändstolpar. Uppställningens placeringar visas i Figur 15. Alla måltavlor var 

av sorten Leica B/W 4,5” och denna variant visas i Figur 16. 

 

Figur 15: Uppställning vid utförandet av skanning. 

 

 

Figur 16: Exempel på måltavla som används. Källa Leica. 

Första uppställningen gjordes vid ingången mellan de två takbalkarna. 

Stativet placerades och justerades till lämplig höjd för användaren och 

handtaget togs bort. För att placera stativet på en plan hård yta användes en 

stativfot enligt Figur 17. 
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Figur 17: Stativfot. Källa Leica. 

Sedan centrerades instrumentet i horisontalplan och kompensatorn var 

aktiverad. Kompensatorn hjälper till att balansera instrumentet i 

horisontalplan genom mjukvaran om det skulle vara små felmarginaler som 

gör att instrumentet ej är helt horisontellt. Andra steget var att skapa en 

mapp för projektet att spara all data i, sedan påbörjades skanningen. Vid 

start av skanning valdes alternativet target all i fliken field of view för att ge 

en fullständig skanning i 360 grader. Skanning och bildtagning valdes. 

Upplösningen för skanningen bestämdes till 6,3mm@10m vilket bestämmer 

tätheten av mätpunkterna på ett fixerat avstånd av 10 meter vid skanning. 

För bilderna valdes exponering till automatisk och vitbalansen till kallt ljus. 

Upplösningen på bilderna som togs sparades till 1920x1920. Avståndsfiltret 

var avslaget och detaljskanningen var inställd på fixerat avstånd 

(3,1mm@10m). Detaljskanningens upplösning är relevant vid skanning av 

ett specifikt objekt med kommandot Detail Scan. Detta kommando markerar 

ett litet område eller detalj som ska skannas men användes inte i detta 

utförande. När inställningarna var klara startades skanningen. 

När skanningen var klar och bilderna tagna var det dags att läsa in alla 

måltavlor. Genom skanningsmenyn valdes fliken targets. Vid inläsning av 

måltavlorna valdes lämpliga namn från target1 – target6 för att lätt kunna 

identifiera vid senare inskjutningar. Alla sex måltavlor söktes upp genom 

funktionen PickT och hamnade i target list benämnda target1 – target6. När 

alla måltavlor befann sig i target list startades en enkel inmätning med 

funktionen Meas. Skannern söker då upp de angivna måltavlorna och mäter 

deras position. Måltavlornas mätning kontrollerades så de var ok och sedan 

förflyttades uppställningen till motsatt sida för att utföra uppställning 

nummer två. 

Uppställning nummer två startade med en uppställning av stativet följt av 

placering av instrumentet och centrering i horisontalplan. Genom att trycka 

på StdStp skapades station nummer två i projektet. Skanningen utfördes med 

samma inställningar som tidigare och targets lästes in med samma namn 

som i uppställning ett. Även denna gång gjordes en enkel mätning med 

funktionen Meas på måltavlorna. 
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Uppställning nummer tre utfördes mitt på tennisbana nummer ett. För att ge 

bättre mätresultat på takkonstruktionen minskades styrkan på belysningen. 

Samma uppställningsprocess och skanningsutförande gjordes vid denna 

station som föregående uppställningar.  

Uppställning nummer fyra utfördes även här på samma sätt som föregående 

skanningar med en uppställning, centrering och skanning. När skanning 

nummer fyra var avklarad började filöverföringen till ett USB. 

5.3 Bearbetning i Leica Cyclone 

USB stickan placerades i en dator med Leica Cyclone installerat. När Leica 

Cyclone startats upp skapades en databas genom att trycka på 

Configure>Databases>New för att välja plats att spara filen. Under fliken 

Edit>Preferences kontrollerades att längdenheterna var inställda på meter. 

När detta var kontrollerat valdes File>Import ScanStation Data>Import 

ScanStation Project för att få in hela projektet. Generella inställningar som 

användes vid import var 100% SubSample, 4,5” storlek på targets och 

Estimate Normals. Under fliken Advanced användes Remove Intensity 

Overload Pixels, Remove Mixed Pixels och Do Tone Mapping. Tone 

Mappning Resolution var valt till medium. Även Mixed Pixle Filter valdes 

till medium. 

Med alla filer importerade var det dags att skapa en registrering. Genom att 

högerklicka på projektmappen och under funktionen Create valdes 

Registration. Registreringen skapades och öppnades. Inne i registreringen 

valdes ScanWorld i menyfältet och sedan AddScanWorld. I rutan som kom 

upp markerades de fyra skanningarna som gjorts och lades till. Detta syns i 

Figur 18. Begränsningar importerades genom komandot Constraint>Auto-

Add Constraints (Target ID-Only) därpå utfördes en registrering. I 

menyfältet valdes Registration>Register. En snabb kontroll gjordes på 

värdena under fliken ConstrainList för att se om det fanns avvikande värden. 

 

Figur 18: Inne i registrering med skanningar importerade. 
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Det var nu dags att skapa en ScanWorld. Med funktionen Create 

ScanWorld/Freeze Registration under menyfliken Registration utfördes 

detta. Efter frysningen skapades ett ModelSpace genom att trycka på 

Registration>Create Modelspace och sedan stängdes Registration rutan. 

Längst ner i projektmappen låg den nyskapade skanningsvärlden. Genom att 

högerklicka på Modelspace>Create>Create and Open ModelSpace View 

skapades en modell vy. Placering av modellvyn syns i Figur 19. 

 

Figur 19: Modellvy har skapats i Leica Cyclone. 

ModelSpace View öppnades och aktiverade Use Color From Scanner i 

menyfältet för att sedan exportera filen i ett .ptg-format. Inställningarna som 

användes var Object Type, Point Cloud, Sphere och Vertex vid export. En 

sammanställning av alla punktmoln kan visas i Figur 20. 

 

Figur 20: Sammanställning av 4 skanningar. Mätpunkter utanför hallen uppstår när skannern 

försöker mäta mot ett transparent material. 
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5.4 Recap 

Genom att importera den exporterade ptg-filen från Leica Cyclone hämtades 

all sparad data till Recap. När all data laddats klart startades en indexering 

för projektet. Efter indexeringen var slutförd startades projektet. När 

projektet startats sparades det direkt till ett rcp-format som är läsbart för 

AutoCAD. I Figur 21 syns ett färdigt resultat av Recap-filen som importeras 

i AutoCAD. De sfärer som sparats från Leica Cyclone presenteras i 

Autodesc Recap som gråa klot, se Figur 22. Dessa representerar 

uppställningspunkterna där instrumentet har varit placerat vid utförandet av 

skanning. Förutom att förflytta sig fritt i miljön kan även vyn från en 

uppställning visas genom att trycka på en sfär. 

 

Figur 21: Illustration av skanningen från en sfär i Recap. I denna bild visas de HDR bilder som är 

tagna från den valda uppställningen. Kartan i det högra hörnet visar orienteringen på vyn. 

 

Figur 22: Illustration av en sfär i Autodesk Recap. 
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5.5 AutoCAD Architecture 

Den skapta filen från Recap importerades till CAD med kommandot 

Insert>Attatch. Ett nytt koordinatsystem skapades utmed ena kortsidan i 

punktmolnet med kommandot UCS för att bli mer lättbearbetad. När 

kommandot var aktivt valdes planet på kortsidan som utgångspunkt och de 

olika axlarna sattes som vinkelräta mot detta plan. Genom att sedan trycka 

på punktmolnet i CAD användes ett CROP kommando för att beskära en 

sektion av skanningen. Sedan utfördes ett antal mätningar på 

takkonstruktionen. 
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 6. Resultat 

En jämförelse gjordes mellan mätningar på balken och de byggritningar som 

användes vid framställandet av byggnaden. I Figur 23 visas ritningen av den 

balk som studerats från sidan. Ritningar som används hittas i bilaga 1-4. Det 

utfördes mätningar på fem olika ställen på balken som illustreras i Figur 24. 

 

Figur 23: Sektion av takbalk. Källa Martinsons. 

 

Figur 24: Sektion av punktmolnet. Linjer visar utvalda punkter för mätning av höjd på balken. 

Mätningarna visar att höjderna till balken varierar över balkens längd. 

Balken är lätt välvd och att det uppstår en förskjutning där takbalken är 

skarvad. Den konstanta höjden hittas i bilaga 3 och ska enligt ritningarna 

vara 6,855 meter men uppmätta höjder varierade mellan 6,84 meter i sidan 

vid fönstret och upp till 6,89 meter i mitten. 

Balken är skarvad på den vänstra sidan som visas i Figur 13. Detta gjorde att 

en förskjutning mellan de olika delarna kunde noteras då delarna av balken 

inte låg i liv i underkant. 

Balkens totala längd mellan pelarna ska enligt ritningarna vara 36,617 meter. 

Enligt uppmätta längder i punktmolnet är det cirka 36,62 meter. Detta ger en 

uppmätt skillnad på 3 millimeter vilket är inom noggrannheten av mätning 

för instrumentet. 

Centrumavståndet på ritningarna och punktmolnet jämfördes med mätningar 

på båda sidor. Ritningarna visar ett centrumavstånd på 2,4 meter och de 
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uppmätta resultaten visar ett liknande resultat med en avvikelse på ±10 

millimeter. 

Med de uppställningar som gjordes var de även möjligt att kontrollera 

bredden på de bärande pelare och balkar i taket. Enligt ritning som visas i 

Figur 25 ska bredden på de primära balkarna och pelarna vara lika stora. 

Dimensionen för dessa är 430 millimeter. Mätningar utfördes vid foten på de 

fyra pelarna och fick fram ett resultat på cirka 434 millimeter. Exempel på 

en av mätningarna visas i Figur 26. 

 

Figur 25: Inzomning av Bilaga 3. 

 

Figur 26: Exempel på en av mätningarna för att få fram balkarnas bredd. 

För att ge mer kontrollmätningar på pelarna samtidigt som mätningar 

utfördes på balkar gjordes mätningar vid anslutningarna av primärbalken 

och pelaren. På detta sätt mäts de båda detaljerna samtidigt. Även dessa 
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mätningar gav ett liknande resultat på 436 millimeter dock gav de ett litet 

högre medelvärde med ett par millimeter. En av mätningarna visas i Figur 

27. 

 

Figur 27: En av mätningarna som utfördes vid anslutning av balk och pelare. 

Ett flertal mätningar utfördes på takåsarnas centrumavstånd mellan varandra. 

Enligt ritningar som visas i Figur 23 och bilaga 3 ska detta avstånd vara 

2400 millimeter för de utvalda fack som mätningarna utförts på. I Figur 28 

visas dessa fack mellan åsarna numrerade 

 

Figur 28: Numrering av fack mellan takåsar. 
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Mätresultaten för varje fack blev: 

 
Tabell 1: : Mätningar på sekundärbalkarnas c/c. 

Facknummer Mått (mm) Mått enligt 

ritning (mm) 

Avvikelse (mm) 

1 2393,53 2400 6,47 

2 2394,03 2400 5,97 

3 2395,62 2400 4,38 

4 2401,57 2400 1,57 

5 2394.79 2400 5,21 

6 2399,50 2400 0,5 

7 2398,08 2400 1,92 

8 2400,53 2400 0,53 

9 2392,03 2400 7,97 

10 2399,31 2400 0,69 

11 2393,30 2400 6,7 

12 2399,66 2400 0,34 

Medel 2396,83  3,52 

Mätvärdena visar goda resultat som ligger i närheten av mått som framgår av 

ritningar. Enstaka mått avviker lite mer än andra men ligger fortfarande 

inom precisionsintervallet för mätutrustningens kapacitet som är mellan 3-6 

millimeter i bra förhållanden. Mätvärden som är avvikande är främst de fack 

som befinner sig rakt över någon av de uppställningspunkter som gjordes. 

Detta gäller fack 11 och . 

Vid mätningar av avstånden mellan takåsarna valdes tydliga former i 

geometrin i punktmolnet som enkelt kunde identifieras på de olika 

sekundärbalkarna. Mätningarna utfördes på ett sådant sätt att avstånd mättes 

mellan hörnen i nederkant av sekundärbalkarna för att få så lika 

förutsättningar som möjligt mellan de olika mätningarna. 
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7. Analys 

Analysen av insamlad data med laserskannern visar att den har mycket goda 

egenskaper att fånga omgivande miljö. Med sammanställningen av de olika 

skanningarna som gjorts visades en skillnad med ett par millimeter vilket 

liknar vad som nämns av Barber och Millis (2011). Denna skillnad låg runt 

6 millimeter. Vissa marginaler kunde också noteras beroende på vilka ytor 

som skannats. Släta solida ytor gav bättre mätningar och fönster eller 

transparenta ytor gav betydligt sämre resultat. 

Förmågan att kunna fånga ett större objekt i relativt stor detalj på kort tid 

som nämns av Randall (2013) visades möjligt. Genom att spendera endast 

ett par timmar med skanningen var de möjligt att fånga en takkonstruktion 

på 37x2,5 meter i detalj och minimera uppehållstiden på tennisbanorna så 

spel kunde fortsätta. 

Metoden ger avvikelser på ett par millimetern men är fullt möjlig att 

använda för att redovisa placeringar av existerande ventilation, vs, väggar, 

balkar och bärande konstruktioner. Insamlad data kan sedan användas som 

underlag till projektering för ändringar av en befintlig byggnad. Exempelvis 

om nya ventilationskanaler, rördragningar eller liknande skulle behövas. 

Resultaten av skanningen kan förbättras med bearbetning av sammanfogad 

data. Detta kräver mycket goda kunskaper om programmet då det finns 

många möjligheter i Leica Cyclone. Detta är inte det enda programmet som 

används. Data som samlas in genom laserskanning har möjligheter att 

användas till ett brett område och olika mjukvaror.  

Som Randall (2013) nämner är det betydande för resultatet att tänka på 

placering och uppställningar för att få så bra mätning på sitt objekt som 

möjligt. Objektet som i detta fall var takbalken placerades i fokus när 

uppställningar valdes. Detta visar senare att mätningarna blir mer detaljerade 

då platser valdes för att fånga så mycket av balkens olika vinklar som 

möjligt. 

Som Zimmer, Bruhn och Weickert (2011) beskriver om HDR bilder, att det 

som orsakar problem för bilderna vid sammanfogningen är förflyttningar. 

Detta syns på vissa av bilderna då det var personer som utförde aktiviteter 

samtidigt i lokalen där skanningen utfördes. Även våra egna kroppar och 

solljus påverkade bilderna. 

Utvecklingen av instrumenten har gått snabbt den senaste tiden (Svedberger 

och Andersson. 2013, sid 4). De har blivit snabbare, noggrannare och lättare 

att hantera. På grund av att inget testande av de äldre varianterna har gjorts 

kan ingen jämförelse ges. Men efter det som lästs visas att Leica P30 är 

mycket lättare än de äldre varianterna där klättring och mätning för hand 

hade utförts. Detta bidrar till att det går snabbare, blir noggrannare och är 
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mycket lättare att hantera. Inga faktorer av människans mätning kan 

påverka. 
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8. Diskussion  

Under en av uppställningarna i Södra Climate Arena råkade handtaget till 

skannern vara på. Detta bidrog till att handtaget kom med på bilderna och 

3D-data som skannades uppåt. Felet uppmärksammades när skannern 

arbetade och därför kunde en andra skanning göras direkt efter där handtaget 

var av. För att jämföra när handtaget sitter på och där handtaget är av 

kommer här två bilder i Figur 29. 

  

a) b) 

Figur 29: a) Visar skanning utan handtag och b) visar skanning med handtaget på. 

Ett problem som uppstod när sammanställningen av skanningen i Leica 

Cyclone skulle överföras till en USB enhet var att ett felmeddelande hela 

tiden avbröt överföringen vid cirka 4 GB. Detta var ett problem som tog tid 

att lösa då inte problemet var bekant. Efter ett antal tester att bara spara in 

filen på nytt på USB enheten togs beslutet att ta kontakt med It support på 

Linneuniversitetet. Felet som hade avbrutit överföringen visade sig vara att 

USB enheten hade ett format av FAT 32-modellen. Detta format kan inte ta 

större filer än 4 GB, då filen som skulle överföras var på cirka 4,5 GB 

avbröts överföringen. För att åtgärda detta problem formaterades USB 

enheten om till ett annat format. Formatet som valdes var NTFS, detta 

format kan lagra betydligt större filer men arbetar betydligt långsammare vid 

överföring av filer än vad FAT 32 gör.  

I början lagrades och överfördes filer ifrån Leica Cyclone direkt till USB 

enheten. Detta visade sig ta väldigt lång tid och därför försöktes en annan 

väg som skulle gå snabbare hittas. Genom att istället spara filen lokalt på 

datorn och därifrån föra över filen till USB enheten gick betydligt snabbare. 

Det här visar att det inte är optimalt att arbete direkt till en USB enhet ifrån 

Leica Cyclone då filerna oftast är stora. 

För att sammanställa de olika uppställningarna skulle kommandot Auto-Add 

Constraints användas enligt manualen. När detta gjordes lade sig de olika 

uppställningarna vridna i förhållande till varandra istället för i linje. Därför 

valdes istället Auto-Add Constraints (targets) som la uppställningarna i linje 

över varandra. 
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När allt var klart i Leica Cyclone och filen skulle sparas ner måste ett 

filformat väljas. Här valdes filformatet E57, när formatet E57 väljs kommer 

inte bilder med i filen. Detta var något som var obekant och därför testades 

det med olika inställningar fram och tillbaka för att få med bilderna. Efter en 

längre tids testande och läsande i manualen togs kontakt med handledaren. 

Han berättade att filen skulle sparas i ett annat format som heter ptg. Vid val 

av ptg formatet och i klickande av objekt type kommer bilder med i filen. 

Denna fil var tänkt att exporteras direkt till USB enheten, dock kraschade 

den vid 50% av första uppställningen. Då togs beslutet att istället testa att 

exportera filen direkt lokalt till datorn, vilket fungerade. 

Ett betydande verktyg för detta examensarbete har varit manualen ifrån 

Leica. Utan denna manual hade det varit svårt att veta hur laserskannern 

skulle användas men även hur informationen ifrån skanningen skulle 

överföras till Leica Cyclone. Fast att manualen fanns till hjälp var inte alla 

steg självklara. Vid testet i labbsalen uppstod problem om hur en andra 

uppställning skulle skapas och hur inriktningen mot samma måltavlor skulle 

göras. Detta var inget som hittades i manualen och istället fick 

telefonkontakt tas med Leica. Annars har manualten varit till stor hjälp och 

gjort att arbetet med laserskannern har blivit smidigare. Själva 

laserskannerns meny är uppbyggd på ett bra och lättsamt sätt att orientera sig 

i. 

8.1 Metoddiskussion 

Jämförelser mellan de befintliga ritningarna och punktmolnet som 

importerades till AutoCAD går att göras till en viss mån av säkerhet. Att 

arbeta i 3D i AutoCAD ger en bra överblick men något exakt är svårt att 

mäta ut ifrån modellen. Ritningarna som användes var i PDF-format där 

måtten var utsatta och som sedan jämfördes med AutoCAD-modellen. En 

annan jämförelse hade kunnat göras med att placera ritningen i AutoCAD 

och lägga dessa på varandra. Då hade skillnad mellan modellen och 

ritningen lättare setts. En osäkerhet ifrån mätning hade då inte uppkommit. 

För att få ett bättre resultat ifrån skanningen kunde fler uppställningar ha 

gjorts. Istället för fyra kunde sex uppställningar ha utförts, vilket hade gjort 

att balken skannats av från fler vinklar. Fler uppställningarna hade bidragit 

till större noggrannhet av hur balken ser ut genom att eliminera skarpa 

vinklar som är svåra för skannern att mäta. Med skarpa vinklar menas 

infallsvinkeln för lasern till ytan. En annan anledningen till att det är bättre 

att använda fler uppställningsplatser är att det är möjligt att undvika alla de 

”skuggor” som uppstår när hörn och objekt skymmer varandra. Detta gör de 

möjligt att få med alla ytor i ett rum eller liknande som har oregelbundna 

former som skapar skuggor. 

Ljuset i Södra Climate Arena kunde justeras mellan ett antal olika 

ljusstyrkor. Vid skanningen ifrån sidorna valdes ljusstyrkan att sänkas då det 



32 

Johannesson & Rydberg 

riktades rakt mot skannern. På grund av den begränsade tiden fanns ingen tid 

att experimentera med detta och se vilket läge som gav bästa kvalitet.  

När skannern arbetar skannar den av allt runtomkring om inte en 

begränsning ställs in. Detta gjordes inte och därför kom allt i omgivningen 

med och inte bara själva takbalken.  

Hade samma test utförts igen med måltavlorna på samma ställe och stativet 

till skannern på samma utställningsplatser, hade i stort sett samma resultat 

fåtts. Det som hade kunnat skilja är kvalitén på informationen. En faktor 

som påverkar lite är själva träffsäkerheten på måltavlorna. Mätningarna på 

de olika måltavlorna skiljde sig lite åt mellan de olika uppställningarna. Den 

största skillnad är för target 1, vilket är den måltavlan som sitter vid ett 

fönsterparti. När solljuset kom in hade skannern lite svårt att hitta måltavlan 

som var av papper. Hade en måltavla av aluminium använts hade kanske 

skannern fått bättre fokus. Annars vid förhållanden utan solljus påverkades 

inte resultat av om måltavlan är av papper eller aluminium. 

8.2 Resultatdiskussion 

När punktmoln läggs ihop med så många mätningar i varje skanning ger det 

många mätningar på en liten yta som skiljer sig lite från varandra. Detta gör 

att exempelvis golvet kan mätas flera gånger på en liten yta men det ger ett 

antal olika nivåer. Denna skillnad är inte så stor (cirka 7 millimeter) men det 

är tillräckligt för att skapa en viss otydlighet var konturer börjar och slutar. 

Exempel på detta visas i Figur 30.Vid mätningarna i resultatet togs detta till 

hänsyn och uppskattade ett medel för att de skulle bli så korrekt resultat som 

möjligt. Men även om mätningarna utfördes noggrant så finns de alltid risk 

för felmarginaler när uppskattningar och mätningar görs för hand (i CAD). 

 
Figur 30: Figuren visar skillnaden mellan alla mätpunkter på en del av golvet i tennishallen. 
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När det utför 3-dimensionella mätningar eller linjer på ett objekt i CAD kan 

det vara svårt att få programmet att veta exakt vilket plan som ska användas. 

När ett punktmoln har importerats ligger det ett antal punkter bakom 

varandra i nästan alla vyer. Detta gör det svårt för programmet att veta exakt 

vart i modellen användaren vill rita/mäta när en punkt ska väljas. Det gör att 

saker kan mätas på helt andra koordinater som råkar passa in i den vy 

användaren befinner sig i. I utförandet av mätningar hände detta men linjer 

ritades så noggrant som möjligt och studerades så de hamnat rätt genom att 

vrida och vända på modellen. Men även här finns de marginaler för fel 

eftersom ögonmåttet användes. 

Vid nedböjning i träkonstruktioner finns det en allmän rekommendation som 

säger att nedböjningen ska begränsas till L/400. Detta gör för vårt fall att 

balken skulle kunna böjas ner cirka 10 cm då den totala längden på balken är 

36,617 m. Detta gör att resultatet som visade att balken var välvd uppåt 

ungefär 5 cm får böjas ner ytterligare 5 cm efter den har tryckts ner till en 

perfekt horisontell balk. Mätningar utfördes under sommartid då tyngder på 

taket är som minst. Om mätningar skulle ha utförts på vintern skulle 

snötyngder bidra till en ökad tyngd på taket vilket kanske hade ändrat 

resultatet på mätningarna. 
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9. Slutsatser 

Laserskanning är en enkel metod att använda sig av för att göra en 

dokumentering av en byggnad. Med denna metod kan placering av 

exempelvis ventilation och rördragning i en byggnad lätt framställas om de 

saknas dokumentering. 

Om objektet av intresse är placerat på ett ställe som är svårt att nå med 

traditionella mätmetoder är laserskanning en bra lösning. Exempel vid denna 

studie är att mätningar kunde utföras på takstolar genom att endast behöva 

skanna objektet från marken. 

Denna metod av mätning är mycket snabb i jämförelse till mer traditionella 

metoder när det gäller att fånga stora objekt. På ett fåtal minuter kan en 

skanning utföras beroende på vilken upplösning som väljs på skanningen. 

Laserskanning ger bra resultat och mätningar på objektet ner på centimetern 

men kan variera med några millimeter. Med denna noggrannhet kan en bild 

enkelt fångas av rum och byggnaders struktur för dokumentering eller 

ombyggnation om några millimeters marginal inte är något problem. 

För att kunna utnyttja tekniken ordentligt krävs det goda kunskaper om de 

bearbetningsprogram som används för att sammanställa skanningarna och 

utföra mätningar. 
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