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Sammanfattning 
När 3D-laserskanning tillämpas för att dokumentera stora objekt såsom flervåningsfastigheter 
innebär datainsamlingen i fält ett stort antal stationsetableringar. Dessa etableringar resulterar 
alla i varsitt punktmoln som i sin tur registreras ihop till ett enda sammansatt punktmoln i 
efterbearbetningen. Om många etableringar binds samman i ett långt led finns det en risk att 
små fel i deras positionering och orientering växer sig stora mot slutet av ledet, en effekt som 
ibland kan motverkas och kvalitetssäkras med hjälp av en totalstation. 
Den valda arbetsmetoden i fält och tillvägagångssättet i efterbearbetning är viktiga faktorer 
som avsevärt kan påverka det insamlade materialet.  
 
Okunskap hos beställare och mätkonsulter samt bristfälliga krav på kvalitetssäkring av 
skannerdata är problem som kan leda till att felaktiga resultat genereras och levereras. 
Konsekvensen av opålitliga leveranser blir att en allmän skepticism riktas mot tekniken i sin 
helhet vilket är dåligt för dess långsiktiga utveckling. Det är av stort intresse för 
mätningsbolag som sysslar med 3D-laserskanning att tillämpningen av tekniken utökar och 
därmed viktigt att ha en uppfattning om vilken fältarbets- och efterbearbetningsmetod som 
lämpar sig bäst för att uppnå ett så noggrant resultat som möjligt. 
 
Syftet med examensarbetet är att praktiskt undersöka hur olika metoder i insamlandet, 
efterbearbetningen och sammansättningen av punktmoln kan påverka punktmolnets 
noggrannhet.  
 
Datainsamlingen sker i Projektengagemangs lokaler med en Leica Scanstation P20 och en 
Leica TS 15. Efterbearbetningen görs med Leica Cyclone 8.1. Två miljöer undersöks, ett 
trapphus och en korridor, där slutresultatet är en jämförelse av kontrollpunkter inmätta med 
laserskannern och totalstationen. 
 
Avvikelsen mellan de skannerinmätta och totalstationsinmätta kontrollpunkterna redovisas för 
respektive miljö i 10 olika registreringsvarianter. En analys av vårt insamlade data visar att 
den automatiserade cloud constraints sökaren i Cyclone 8.1 påverkar noggrannheten i 
punktmolnet positivt i de flesta utfall, och rätar även upp sammansatta punktmoln där större 
avvikelser uppstår. Största avvikelser uppstår i de fall då endast intilliggande 
stationsuppställningar kopplas samman. Avvikelser blir avsevärt mycket större i trapphuset än 
i korridoren, vilket möjligtvis kan förklaras av trängseln i miljön som gör det svårt att ha 
fördelaktiga geometriska förhållanden mellan referenspunkter.  
 
Resultatet framhäver att man i fält bör sträva efter att koppla ihop punktmolnsledet mellan 
första och sista uppställningsplatserna, men även i de fall det är omöjligt så kan Cyclone i de 
flesta miljöer räta upp felen avsevärt om de uppstår. Sammanfattningsvis konstateras att 3D-
laserskanning som utförs enligt våra utvalda metoder resulterar i punktmoln med en 
noggrannhet duglig för fastighetsdokumentation i stora fastigheter. 
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Abstract 
When 3D-laserscanning is used for documentation of large structures such as multi-story 
buildings, copious amounts of scans are generated. These scans, which all consist of point 
clouds, are in turn combined during registration to form one single point cloud. During this 
process small deviations in the positioning and orientation of the point clouds occur and grow 
as adjacent scans are linked. To avoid this effect a total station can be used to create reference 
points to which the point clouds can be constrained. Carefully chosen work methods in field 
and registration are essential in creating high quality point clouds with low deviation values. 
 
Clients’ and contractors’ lack of knowledge combined with low demands on quality control 
within the field of laser scanning can lead to inaccurate results being delivered. The dire 
consequences being that a general skepticism is directed towards the technology as a whole 
thus lessening its potential for long-term development. It is of great interest for surveyors who 
implement laser scanning that its area of application grows and therefor important to 
understand which methods in the data collecting and registration processes will produce the 
most accurate results. 
 
The purpose of this thesis is to examine, in practice, how various methods of data collection 
and registration of point clouds can affect the accuracy of the points. Data was collected in 
Projektengagemang’s offices with a Leica Scanstation P20 and a Leica TS 15. Registration 
was conducted using Leica Cyclone 8.1. The result is a comparison of control point 
coordinates surveyed first with the total station and subsequently with the laser scanner in two 
separate environments normally associated with multi-story building surveys: a stairwell, and 
a corridor.  
 
The deviations between the coordinates are displayed for each environment in 10 different 
variations of point cloud registrations. Each variation simulates different degrees of constraint 
obtainability within the point clouds. An analysis of our data shows that the automated cloud 
constraint finder in Cyclone 8.1 considerably improves the accuracy of the collected points 
and even manages to more accurately realign registered point clouds with high deviation 
values. Furthermore, the highest deviations were found when scans were linked only via 
adjacent scans. The registration of the stairwell resulted in higher deviations than the corridor, 
possibly because the tighter space forced less favorable geometrical positioning of reference 
points.  
 
Results show that the “auto-add cloud constraints” function in Cyclone is essential in creating 
optimum point cloud registrations, and that in-field work should, whenever possible, be 
conducted in a manner that allows linkage between the first and last scans in a series. In 
summary, the report shows that 3D-laserscanning conducted according to tested methods 
results in point clouds with an accuracy suitable for documentation of large structures. 
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Förord 
Detta examensarbete har genomförts som en avslutande del i vår utbildning, Byggteknik & 
Design 180hp, på KTH campus Haninge. Vi vill tacka Arvid Westin, mätningsingenjör på 
Projektengagemang AB, för handledning och stöd under arbetets gång som gjorde det möjligt 
för oss att utföra våra mätningar. Vi vill även tacka vår handledare på skolan, Mikael 
Eriksson, adjunkt på KTH, för inspiration och feedback samt Tewodros Abraha, Ingemar 
Svenonius, Javier Martinez Ortega och Niklas Klingberg för deras input. 

 

”Without deviation from the norm, progress is not possible” – Frank Zappa 

 

Stockholm, December 2014 

Frederick Håkansson   Robert Kis 
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Terminologi 
Stationsetablering 
Även kallat uppställning eller stationsuppställning i rapporten, innebär den position där 
laserskannern är placerad då en skanning/mätning sätts igång. Det är här själva punktmolnet 
skapas med dess origo i instrumentets kikaraxel. 
 
Punktmoln 
Den höga uppsättning av punkter som samlats in under skanning kallas vanligtvis för ett 
punktmoln och kan definieras på följande sätt: 
 
En samling av xyz-koordinater i ett koordinatsystem som avbildar för betraktaren en förståelse 
av den spatiala fördelningen av ett objekt eller område. Det kan också innehålla ytterligare 
information såsom en intensitet eller RGB(röd-grön-blå) värden(Reshetyuk, 2006). 
RGB-värden innebär att punkterna i punktmolnet är färgade enligt en röd, grön och blå 
färgskala. 
 
Registrering 
Moment som utförs för att sätta samman flertalet punktmoln och georeferenser till ett 
gemensamt koordinatsystem. 
 
Referenspunkter 
Även kallade måltavlor och ”black and white targets” i rapporten. Punkterna är nödvändiga 
för att kunna registrera ihop flertalet punktmoln. Referenspunkterna är de enskilda 
punktmolnens gemensamma kopplingar. 
 
Cloud-to-cloud 
En metod för att registrera ihop punktmoln baserat på geometriska gemensamheter. 
Programvaran försöker alltså hitta gemensamma punkter till exempel i hörn som syns i två 
eller fler av punktmolnen. Den gemensamma punkten kallas cloud constraint. 
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1 Inledning 
 
Projektengagemang Geografisk Information är ett företag som dagligen använder sig av 3D-
laserskanningsteknik. De försöker implementera tekniken i alla mätbara miljöer i alla 
projektskeden. För en beställare kan skanning spara både tid och pengar i form av fältbesök 
för kompletterande mått eller annan geografisk information som kan tänkas behövas för det 
aktuella projektet. När ett område, yta eller objekt mäts in med en laserskanner har operatören 
som uppgift att utföra inmätningen och bearbetningen på det sätt som resulterar i ett 
punktmoln med en godtagbar noggrannhet. Då det inte finns fastställda rutiner i fältarbete och 
bearbetning som det finns inom t ex spårinmätning och precisionsavvägning blir operatörens 
utförande av och förmåga att bedöma uppgiften avgörande för noggrannheten. Det finns 
utöver mekaniska begränsningar i instrument även många tillvägagångsätt i fält och 
registrering som påverkar noggrannheten i inmätta punktmoln.  

1.1 Bakgrund 
3D-laserskanning blir successivt ett allt större verktyg inom bygg- och 
fastighetsdokumentationsbranschen och allt fler aktörer börjar erbjuda tjänster inom tekniken. 
Instrument och arbetsmetoder varierar vilket även återspeglas i kvaliteten på de levererade 
resultaten. När 3D-laserskanning tillämpas för att dokumentera stora objekt såsom 
flervåningsfastigheter innebär datainsamlingen i fält ett stort antal stationsetableringar. Dessa 
etableringar resulterar alla i varsitt punktmoln som i sin tur registreras ihop till ett enda 
sammansatt punktmoln i efterbearbetningen. Om många etableringar binds samman i ett långt 
led finns det en risk att små fel i deras positionering och orientering växer sig stora mot slutet 
av ledet, en effekt som ibland kan motverkas och kvalitetssäkras med hjälp av en totalstation. 
I kombination med skanning används ofta även en totalstation för att kunna leverera ett 
resultat i det koordinatsystem projektet fortlöper inom. Den valda arbetsmetoden i fält och 
tillvägagångssättet i efterbearbetning är viktiga faktorer som avsevärt kan påverka det 
insamlade materialet.  
Okunskap hos beställare och mätkonsulter samt bristfälliga krav på kvalitetssäkring av 
skannerdata är problem som kan leda till att felaktiga resultat genereras och levereras. 
Konsekvensen av opålitliga leveranser blir att en allmän skepticism riktas mot tekniken i sin 
helhet vilket är dåligt för dess långsiktiga utveckling. Det är av stort intresse för 
mätningsbolag som sysslar med 3D-laserskanning att tillämpningen av tekniken utökar och 
därmed viktigt att ha en uppfattning om vilken arbets- och efterbearbetningsmetod som 
lämpar sig bäst för att uppnå ett så noggrant resultat som möjligt 

1.2 Syfte  
Examensarbetet syftar till att lyfta fram hur olika metoder i fältarbetet och funktioner i 
efterbearbetningen kan påverka noggrannheten i ett sammansatt punktmoln. Även 
framtagande av en metod som bibehåller en hög kvalitet med minimalt behov av 
totalstationsinmätningar eftersträvas. Fel som möjligen kan uppstå vid olika arbetsmetoder 
och hur de kan undvikas ska också rapporteras. 
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1.3 Mål 
Målsättningen med examensarbetet är att hitta tillvägagångssätt för fält och efterbearbetning 
där noggrannheten är så nära verkligheten som möjligt, för att på så sätt framhäva skanning 
som ett utmärkt verktyg inom mätningsteknik. 

1.4 Avgränsningar 
Två mätningstillfällen kommer att utföras med en 3D-laserskanner (Leica Scanstation P20) 
och en totalstation (Leica TS-15). 
Leica Cyclone 8.1 kommer att användas för efterbearbetning. 
En etablering med totalstation per mätningstillfälle kommer att utföras med ett visst antal 
inmätta referenser av typen ”black and white targets”. 
Inmätningsmiljöerna begränsas till ett trapphus och en korridor i ett kontorsplan. 

2 Metod och material 
2.1 Laserskannern 
Skannern som används är skapad av Leica och kallas Scanstation P20. 

Huvudbeståndsdelarna består av en 
kontrollpanel, två batteriplatser, USB 
gränssnitt samt en vertikalt roterande spegel i 
centrum för instrumentets horisontella 
rotation. Detta medför ett synfält för skannern 
på 360° horisontellt samt 270° vertikalt. Då 
skannern har två batterier finns möjligheten 
att byta ut dessa under drift, ett batteri håller 
ungefär tre till fyra timmar under normala 
förhållanden i fält. Ytterligare fasta 
kopplingar för strömförsörjning och ethernet 
kan kopplas till den del på skannern som inte 
roterar, se figur 1. 

Skannern är bestyckad med en klass 1 laser, i 
enlighet med IEC60825:2014(Leica 
ScanStation P20 - Datasheet), och har en 
räckvidd som uppgår till 120 meter. Det finns 
även en integrerad högupplöst digitalkamera 
som användaren kan nyttja för att drapera de inmätta punkterna med färg, bilder. Datat lagras 
direkt på den inbyggda 256GB SSD hårddisken eller externt via USB-gränssnittet. 
Lagringsutrymmet tillåter att data kan samlas in i flera dagar innan det är dags att lagra 
externt, alternativt rensa. För ytterligare teknisk information se bilaga 1. 

 

2.2 Måltavlor, referenspunkter 
För att kunna sätta samman punktmolnen i en registrering  
kräver programvaran Cyclone referenspunkter, se bild 1, minst tre 

Bild 1. ”Black and white target” med 
magnetfäste, identifieras och numreras i 
Cyclone.  
Bild hämtad från(2014-11-14): 
http://hds.leica-
geosystems.com/en/Targets_19143.htm 

Figur 1. Leica ScanStation P20. 
Bild hämtad från(2014-11-14): http://hds.leica-
geosystems.com/en/Leica-ScanStation-P20_101869.htm  

http://hds.leica-geosystems.com/en/Targets_19143.htm
http://hds.leica-geosystems.com/en/Targets_19143.htm
http://hds.leica-geosystems.com/en/Leica-ScanStation-P20_101869.htm
http://hds.leica-geosystems.com/en/Leica-ScanStation-P20_101869.htm


3 
 

gemensamma punkter mellan minst 2 punktmoln. Dessa ”black and white targets” placeras 
alltså ut så att de är synbara från flertalet stationsetableringar. I det här skedet är det viktigt att 
inte placera tavlorna för långt bort beroende på skannerns upplösning då det krävs en viss 
täthet mellan punkterna för att Cyclone ska kunna tolka centrum. ”Att missbedöma avståndet 
till måltavlor är förmodligen ett vanligt förekommande misstag för oerfarna operatörer” säger 
Tewodros Abraha, Mät/Byggingenjör på Bjerking. Dessa måltavlor finns i två varianter, de 
som kallas ”6" black & white, tilt & turn target” se bild 1, samt de som är utskriva på A4-
papper se bild 2. 

2.3 Datahantering 
Datat från skanningen sparas på den inbyggda hårddisken och flyttas över till en dator via 
USB-gränssnittet. Då filerna är relativt stora är det lämpligt att arbeta lokalt på datorn. 
Kontroll- och utgångspunkterna laddas ur totalstationens fjärrdator för att 
skapa ett utgångsunderlag till registreringarna, detta utförs i TopoCAD. 
 
För att bearbeta skanningens punktmoln används Leicas Cyclone 8.1, en 
databas skapas och de två olika inmätningstillfällena importeras. Hit 
importeras även underlaget från totalstationen. Numrering av måltavlor 
påbörjas. 
 

2.4 Programvaror 
2.4.1 Topocad 
Adtollos programvara för hantering av mätdata.  
Topocad används endast för att plocka fram koordinaterna hos 
kontrollpunkterna och utgångspunkterna med de preferenser som krävs för 
att Cyclone ska tolka punkternas X, Y, och Z värden korrekt. Datat sparas i 
textformat för att senare importeras till Cyclone. I Cyclone sätts de importerade punkterna till 
vad programmet kallar för ”Home Scanworld”. Detta innebär att alla punktmoln som 
registreras kommer att utgå från det lokala koordinatsystem som tilldelats utgångspunkterna.   
2.4.2 Cyclone 8.1 
Leica Geosystems programvara för behandling av punktmolnsdata, Cyclone, är uppbyggt av 
flera olika moduler. Nedan beskrivs de som används. 
 

• Navigator, fönstret som öppnas när Cyclone startas. Används för hantering av filer, 
import, export, skapa registreringar och modelspaces. Här skapas först en databas och 
två projekt i denna för vardera mättillfälle. Rådatat från skannern importeras och 
bearbetas uppställning för uppställning, för att sedan byggas på med registreringar och 
modelspaces för respektive registrering. 

 
• Register, här registreras de enskilda punkmolnen med hjälp av referenspunkterna samt 

referenserna från totalstationen som utgångsvärden. Modulen visar 
hur pass bra gemensamma referenspunkter anslutits mellan 
punktmoln. Det är i det här skedet olika registreringsvarianter kan 
undersökas, man väljer helt enkelt vilka referenser som ska vara 
aktiva punktmolnen sinsemellan. 

 
• Modelspace, visar upp punktmolnen i 3d-miljö. Här identifierar 

Cyclone referensernas centrum och referenspunkterna namnges i 

Bild 2. ”Black and white target” 
på papper, identifieras och 
numreras i Cyclone.  
Bild hämtad från: Cyclone´s 
programkatalog, följer med som 
PDF vid installation av Cyclone. 



4 
 

samtliga punktmoln, detta sker manuellt och varje referens pekas ut var för sig, se bild 
3. ”Döp referenspunkterna manuellt, det finns automatisk referenssökning i Cyclone 
men det blir betydligt mer tidskrävande vid felsökning, se även till att låsning sker i 
centrum, att mitten har tolkats rätt” säger Ingemar Svenonius, Civilingenjör på 
Bjerking. Här visas även punktmolnen som genomgått registreringar och 
kontrollpunkternas koordinater kan observeras. 

2.4.3 Microsoft Excel 
De observerade koordinaterna från Cyclone, modul modelspace, lagras allteftersom i 
Microsoft Excel tillsammans med koordinaterna från totalstationen. Dessa kan nu jämföras 
sinsemellan och medelavvikelsen för varje kontrollpunkt räknas ut. Diagram skapas med 
medelavvikelsen som grund, se bilaga 2 för trapphus och bilaga 3 för 
korridor. 

3 Inmätningen 
Två mätningar utförs i miljöer som är vanligt förekommande i 
fastighetsdokumentationsbranschen: ett trapphus och en korridor. ”De flesta fastigheter brukar 
ha gemensamt att de innehåller trapphus och anslutande korridorer.” säger Arvid Westin, 
mätningsingenjör på Projektengagemang, ”Dessa kan betraktas som en fastighets rumsliga 
skelett, som man utgår ifrån när man vidare skannar i anslutande rum. Det är därför viktigt att 
få till ett bra skelett”.  Leicas ”black and white targets” används som referenspunkter. 
Arbetsflödet med laserskannern ser ut på det sättet att en serie uppställningar görs i den miljö 
som ska mätas. Varje uppställning i serien binds ihop med andra uppställningar via de 
uppsatta referenserna som blir inmätta. I fält sätts rikligt med referenser upp för att i 
efterbearbetningen få möjlighet att simulera olika varianter av referenstillgänglighet. Vid 
deras uppsättning är det fördelaktigt att placera referenserna med så stor geometrisk spridning 
som möjligt. Vid mätningstillfällena mäts ett bestämt antal referenser in med en totalstation. 
De av totalstationen inmätta referenserna kommer att fungera som utgångs- och 
kontrollpunkter för laserskannern. Utgångspunkterna används för orientering av det första 
punktmolnet i ett lokalt koordinatsystem och kontrollpunkter som jämförelseobjekt i det sista 
punktmolnet i serien. Kontrollpunkterna ger de mätbara avvikelserna som behövs för 
undersökningen. 
Inmätningarna med totalstationen sker med dubbla helsatser och endast från en uppställning 
vid varje mätningstillfälle, vilket medför att en felkälla i instrumentets mekanik minimeras 
och fel i referensernas förhållande till varandra minimeras. De koordinater som utgångs- och 
kontrollpunkterna får av totalstationen betraktas som den maximalt möjliga noggrannheten 
som skannern kan uppnå. 
Vid efterbearbetningen görs en undersökning av olika varianter av registreringar. Varianterna 
uppstår genom att aktivera/avaktivera olika kombinationer av referenser i registreringsfasen 
samt genom att använda sig av funktionen ”auto-add cloud constraints” i Cyclone. Mätbara 
avvikelser vid olika tillvägagångsätt påvisas. 

3.1 Mätningstillfälle 1: Trapphus 

Bild 3. Manuellt numrerad och tolkat 
centrum av Cyclone.  
Bild hämtad från: Modelspace 
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Trapphus är vanligt förekommande i de flesta fastigheter och därför väljs ett trapphus i 
Projektengagemangs huvudkontor i Stockholm som första mätobjekt. Instrument är 
kalibrerade. Förberedelser inleds med att planera uppsättningen av ”black and white targets” 
och stationsuppställningsplatser tillsammans med Arvid Westin som är skanneroperatör hos 
Projektengagemang. Från varje stationsuppställning bör minst tre ”black and white targets” 
synas som även är synliga från nästkommande uppställning. Det eftersträvas även att uppnå 
kopplande ”black and white targets” mellan fler uppställningar än endast intilliggande. På så 
vis kan flera olika kombinationer av referenstillgängligheter testas i registreringsskedet. 
Rikligt med B/W Targets sätts därför upp kring varje stationsuppställningsplats (se Bild 3). 
Den trånga miljön gör att avstånden 
från uppställningsplatserna till 
referenserna ofta blir korta. Första 
stationsuppställningen med skannern 
görs på markplan utanför byggnaden 
där tre stycken utgångspunkter är 
uppsatta på en byggnadsfasad. Denna 
uppställning efterföljs av 
uppställningar på tre plan, inklusive 
halvplan, inne i trapphuset och avslutas 
med en uppställning intill ett öppet 
fönster med sikt ut över den första 
stationsuppställningsplatsen där tre 
kontrollpunkter kan mätas in. Totalt 
görs 14 stycken stationsuppställningar. Totalstationen ställs upp utanför huset i närheten av 
skannerns första stationsuppställningsplats. Med den görs inmätningar mot de tre 
utgångspunkterna samt de tre kontrollpunkterna i dubbla cirkellägen. När inmätningarna är 
gjorda importeras all data till Cyclone 8.1 där olika varianter av registrering beprövas. För 
varje registrering kan koordinater för de tre kontrollpunkterna inmätta i den sista 
stationsuppställningen observeras. Dessa förs slutligen in i excel tillsammans med 
koordinaterna, inmätta med totalstationen, för att jämföras.  

3.2 Mätningstillfälle 2: Korridor 
Andra mätobjektet är en korridor på Projektengagemangs huvudkontor. Som i trapphus kan 
man i korridorer tvingas göra långa serier med stationsuppställningar för att ta sig igenom. 
Den långsmala miljön gör det svårt att sprida referenspunkterna. Begränsningarna som 
uppstår kring den geometriska utspridningen av referenspunkter är även representativa för 
andra miljöer såsom tunnlar och gruvor. Projektengagemangs korridor är utformad som en 
sluten rektangulär linje med tre tvärgående passager. Detta öppnar möjligheten för att dels 
kunna koppla sista stationsuppställningen med första stationsuppställningen och även koppla 
ihop stationsuppställningar i passagerna. Fler referenspunkter per uppställning sätts upp i 
korridoren än i trapphuset, detta för att underlätta valen av uppställningarnas placeringar. 
Totalt görs 18 stationsuppställningar med skannern. Med totalstationen görs en 
stationsuppställning i närheten av skannerns första uppställningsplats, där 4 utgångspunkter 
samt 7 kontrollpunkter mäts in. Efter import till Cyclone och prövning av de olika 
registreringsvarianterna kan observerade koordinater på kontrollpunkterna ur skannerns sista 
stationsuppställning föras in i excel för jämförelse.   

3.3 Registrering 
Efter import till Cyclone eftersöks alla referenspunkter i varje enskilt punktmoln manuellt för 
att säkerställa att centrum lokaliseras korrekt. Väl markerade och döpta kan de olika 

Bild 4: vy över referensplacering kring två stationsuppställningar i 
trapphuset. 
Bild hämtad från: Modelspace 

 
 



6 
 

registreringsvarianterna tillämpas. Genom att avaktivera kopplingar mellan utvalda 
uppställningar kan resultaten variera. Nedan redovisas principskisser över de fyra första 
beprövade registreringsvarianterna för trapphuset. De gröna ringarna representerar 
stationsuppställningar och de svarta sträcken sammankopplingar via minst tre stycken 
referenser. 

 
Figur 2: Registrering 1: Kopplingar mellan fler än intilliggande stationer 

Med kopplingar mellan fler uppställningar kan eventuella avvikelser förväntas minska. 
 

 
Figur 3: Registrering 2, endast kopplingar mellan intilliggande stationer 

Registrering 2 kräver endast referenstillgänglighet mellan intilliggande uppställningar i 
stationsuppställningsserien.  

 

Figur 4: Registrering 3: Endast kopplingar mellan intilliggande stationer med återkoppling mellan första och sista 
stationerna 
 
Registrering 3 binder ihop första och sista stationerna vilket förväntas fördela eventuella 
avvikelser jämnare över hela det sammanbundna punktmolnet. 

 
Figur 5: Registrering 4: Kopplingar mellan fler än intilliggande stationer samt återkoppling 

Koordinaterna hos kontrollpunkterna i de resulterande punktmolnen läggs in i excel där X, Y 
och Z differenser mot totalstationsinmätningarna kan observeras. Sedan testas ”auto-add 
cloud constraints” funktionen på varje registrering vilket resulterar i ytterligare fyra 
alternativa resultat. Slutligen görs en 
registrering där alla manuellt erhållna 
referenspunkter avaktiveras efter att 
”auto-add cloud contraints” funktionen 
har använts. Detta innebär att 
punktmolnen endast är sammanbundna 
med Cyclones automatiskt framtagna 
geometriska gemensamheter. Totalt görs 
nio registreringar för trapphuset. 
I registreringen av korridoren uppstår 
ännu en möjlig registreringsvariant. Utformningen av korridoren ger upphov till tvärgående 
kopplingar mellan stationsuppställningar som görs invid anslutande gångar. Översiktsbilder 
finns på korridoren och trapphuset i bilaga 4. 

Figur 6: Registrering 4: Korridor mellan fler än intilliggande stationer 
samt återkoppling 
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4 Resultat 
4.1 Fältarbete 
Mätningarna resulterar i 32 stycken punktmoln som bearbetas, 14 för trapphuset och 18 för 
kontoret. Från dessa utföll 9 respektive 10 olika registreringar med mätbara totalt 10 
kontrollpunkter. 

4.2 Avvikelsekontroll 
För att få en överblick över resultatet beräknas en medelavvikelse för varje registrering. 
Uträkningen sker i Microsoft Excel. Genom att beräkna medelvärdet på absolutbeloppen för 
kontrollpunkternas avvikelser i en registreringsvariant får vi medelavvikelsen inom 
registreringen, se ekv [1.1]. Nedan presenteras medelavvikelserna i X, Y och Z värden för 
varje registreringsvariant i de två mätningstillfällena, för fullständiga värden se bilaga 5 för 
korridoren och bilaga 6 för trapphuset. 
    
|𝑥1| + |𝑥2| + |𝑥3| + |𝑥𝑛|

𝑛
                                                                       [1.1] 

 
4.2.1 Mätningstillfälle 1 
Utförs med tre utgångspunkter samt tre kontrollpunkter. Detta påvisar i stora medelavvikelser 
främst i koordinaternas planläge, se tabell 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.2 Mätningstillfälle 2 
Utförs med fyra utgångspunkter samt sju kontrollpunkter. Variansen för denna inmätning 
håller en jämn nivå i princip samtliga registreringsvarianter, se tabell 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrering X[mm] Y[mm] Z[mm] 
1. 30 25 3 
2. 31 26 2 
3. 13 10 1 
4. 17 12 1 
5. 6 5 1 
6. 6 4 2 
7. 6 5 1 
8. 6 5 3 
9. 5 4 1 

Registrering X[mm] Y[mm] Z[mm] 
1. 1 3 4 
2. 15 4 2 
3. 1 2 2 
4. 1 2 2 
5. 1 1 2 
6. 2 2 2 
7. 1 2 2 
8. 1 2 2 
9. 2 2 2 
10. 1 2 2 
Tabell 2: Mättillfälle 2. Kontor, medelavvikelse registreringar. 
Värden hämtade från: Bilaga 3. 
 

Tabell 1: Mättillfälle 1. Trapphus, medelavvikelse registreringar. 
Värden hämtade från: Bilaga 2. 
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5 Observationer och analys 
Det kan tydligt observeras att kontrollpunkterna i trapphuset visar större avvikelser än i 
korridoren. En bidragande faktor till detta kan vara att det sattes upp färre referenser i 
trapphuset. Utformningen av miljön gör också att avstånden mellan uppställningsplatserna 
och de gemensamma referenspunkterna med de föregående uppställningsplatserna blir väldigt 
korta, vilket medför en större risk för ökande avvikelser framåt i uppställningsserien. 
Trapphusinmätningens allmänt höga medelavvikelser jämfört med korridorinmätningens kan 
också ha att göra med avståndet (ca 40 m) samt infallsvinkeln från plan 3 till markplan där 
kontrollpunkterna var placerade. ”Mätobjektets avstånd bör begränsas till cirka 20 m för att 
utesluta infallsvinkelns påverkan” (Berg & Hermansson, 2009). 
Om registreringsvarianterna med störst avvikelser (1 och 2 för korridoren och 1,2,3 och 4 för 
trapphuset) tas bort, så håller de återstående registreringsvarianternas avvikelser en jämn nivå.  
Alla registreringar där ”auto-add cloud constraints” funktionen tillämpades resulterade i 
relativt små avvikelser. Vid jämförelse av registrering 3 och 9 för korridoren syns det att 
resultatet blir försämrat när funktionen brukas, dock är skillnaden så liten att den kan 
betraktas som försumbar. Att ”auto-add cloud constraints” funktionen tillrättaställer 
avvikelser i trapphuset så kraftigt kan bero på den stora mängd överlappningar som sker på 
grund av den trånga miljön. Bland de registreringar av trapphuset där ”auto-add cloud 
contraints” funktionen inte användes visade sig registrering tre ge minsta avvikelser. Att 
registrering fyra, som hade fler aktiva kopplingar än registrering tre, gav större avvikelser 
visar att det inte nödvändigtvis blir noggrannare resultat då kopplingar till fler än närliggande 
stationer aktiveras. 
Att avvikelserna i höjd höll en relativt jämn och låg nivå i alla registreringar observeras. 

6 Slutsats 
Resultaten från trapphuset visar tydligt hur väl mjukvarans funktion att koppla samman 
punktmoln genom geometriska gemensamheter fungerar. Vi rekommenderar därför att alltid 
utföra denna funktion innan man väljer att låsa sin registrering och skapa sin Modelspace. 
”Auto-add cloud contraints” fungerar antagligen bra i de flesta fastigheter, men kanske inte i 
alla miljöer som till exempel utomhusmiljöer, miljöer med vegetation, och tunnlar i berg med 
ojämna ytor. Återkoppling mellan sista och första stationerna observeras som en stor 
påverkande faktor i flera fall och bör därför eftersträvas i dessa miljöer. Om inte det är ett 
alternativ bör kvalitetssäkring med totalstation övervägas.  
Då ”auto-add cloud-constraints” är en viktig funktion när man registrerar så bör man tänka 
extra mycket på att det ska finnas stora gemensamma ytor i intilliggande punktmoln som inte 
förändras mellan uppställningar. Om man till exempel mäter ett rum i anslutning till en 
korridor bör dörren vara öppen för att skapa gemensamma ytor. I trapphus bör ”auto-add 
cloud contraints” användas för att räta upp eventuella avvikelser som uppstår.  
I intervjuer med Javier Martinez Ortega, CAD-handläggare på Stockholm Stad, och Niklas 
Klingberg, Landskapsarkitekt MSA på Cedervalls Arkitekter, presenteras vårt resultat för att 
utreda om punkmolnens noggrannhet är acceptabla som underlag för deras arbete inom BIM-
modellering och projektering med de avvikelser, 5mm i plan och 2mm i höjd, vårt resultat 
påvisar. De båda anser att punktmolnens noggrannhet är fullt acceptabla som underlag. 
Vi konstaterar därmed att 3D-laserskanning av fastigheter som utförs med de medel och 
rutiner som denna rapport framhäver ger goda förutsättningar att uppnå den noggrannhet som 
branschen efterfrågar.  
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Förslag till fortsatt arbete 
• Då resultatet är framtaget genom ett enstaka praktiskt utförande skulle det kunna 

styrkas eller dementeras statistiskt genom att utföras flera gånger. 
• Det finns ett stort urval av instrument och referenstyper och det är av intresse att 

utreda vilken instrument/referens kombination som ger noggrannast resultat. 
Undersökningen i trapphuset skulle till exempel kunna utföras med sfärer för att 
undersöka måltavlornas påverkan. 
”Avvikelserna från referensavståndet för sfärerna var hela tiden lägre jämfört med 
svartvita signaler, oberoende av infallsvinkel vid samma avstånd”(Comendador 
Maramara & Sandström). 

• Om rådata finns tillgängligt från ett projekt där noggrannheten i ett punktmoln 
underskrider godtagbar kvalitet kan försök att tillrättaställa avvikelser, med hjälp av 
Cyclones ”auto-add cloud constraints” funktion, utföras. 
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Bilaga 4 
 
 

 
Översiktsbild på trapphuset 

 

 
Översiktsbild på korridoren 
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