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Förord 

I tre år har korridorerna i hus 11 på Högskolan i Gävle varit vårt andra hem, 

men detta arbete markerar slutet på den tiden. Lantmätarprogrammet med 

teknisk inriktning är nu avklarat och karriären står för dörren. 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Ulrika Ågren, som redan långt innan 

examensarbetets början varit ett stöd och inspiritionskälla och som visat stort 

intresse och engagemang för vårt arbete. 

 

Gävle, juni 2017 

Markus Gruvberg & Fredrik Larsen  
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Sammanfattning 

Intresset för och användningen av 3D-modeller har de senaste åren haft en 

uppåtgående trend, samtidigt har teknikerna för att skapa dem blivit fler. 

Utöver krav på noggrannhet läggs även fokus på nytta och funktion, vilket 

bestämmer kostnad och detaljeringsgrad av 3D-modellen. I denna studie har 

tre 3D-modeller skapats och utvärderats, där modellernas noggrannhet och 

tiden det tog att skapa dem kontrollerades. De möjliga användningsområdena 

för de olika 3D-modellerna undersöktes genom litteraturstudie. 

Tre tillvägagångssätt har använts för att ta fram 3D-modeller av en byggnad. 

Kritererna för valet av byggnad var huvudsakligen att byggnaden skulle vara 

belägen i aktiv stadsmiljö, där de naturliga hindren skulle vara närvarande. Två 

modeller är bildbaserade, där den ena skapats i Agisoft Photoscan som till stor 

del utför justering och modellering automatiskt. Det andra bildbaserade 

modellen har tagits fram i Trimble Sketchup, där modellering är helt manuell 

med stöd av bilder tagna diagonalt mot byggnadshörn. För jämförelse med en 

mer traditionell metod har byggnaden också laserskannats för att sedan 

modelleras i Autodesk Revit. 

Byggnaden har kontrollmätts med totalstation där 62 referensmått valdes 

runtom byggnaden, både vertikala och horisontella. Dessa har använts som 

sanna värden i jämförelse med de tre 3D-modellerna. Modellerna utvärderas 

med hjälp av referensmåtten. Resultatet visar att modellen skapad genom 

laserskanning hade minst avvikelse jämfört med referensmåtten, däremot var 

modellen tätt följd av den bildbaserade modellen från Photoscan. Som väntat 

var modellen från Sketchup den med störst avvikelser från de sanna måtten, 

men presterade bättre än förväntat. 

Avseende tidsåtgång stod det klart att laserskanning med tillhörande 

modellering i Revit var den mest tidskrävande metoden, men även här var den 

tätt följd av modellen i Photoscan. Till skillnad från Revitmodellen så är 

modellering i Photoscan bestående av till största del oövervakade processer, 

vilker medger att operatören att kan utföra andra arbetsuppgifter under tiden. 

Med manuell bildmodellering var Sketchup den modell som upptog minst 

total tid, med kraftigt reducerad arbetstid både i fält och vid modellering. 

Nyckelord: Bildbaserad 3D-modellering, laserskanning, fotogrammetri, 

byggnadsdokumention, 3D-geodata, BIM 
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Abstract 

The interest and use of 3D-models is in a rising trend, and at the same time 

new methods for creating such models have been developed. Aside from the 

requirements on uncertainty focus is also being put on the 3D-models 

usefulness and function, which decides the cost and level of detail for the 

model. In this study three 3D-models have been created and evaluated. The 

accuracy of the models and the time it took to create them assessed. 

Three methods have been utilized to create 3D-models of a building. When 

choosing a building to model the criteria was mainly for it to be situated in an 

active urban environment, where natural obstacles would be present. Two 

models are imagebased, where one model was created in Agisoft Photoscan, 

which is an automated method for modeling. The other imagebased model 

was made Trimble Sketchup, where modeling is done manually from images 

taken diagonally from corners of the building. To compare these methods 

with a more traditional method, the building was laser scanned and modeled 

from the point cloud in Autodesk Revit. 

Control measurements of the building was performed with a totalstation. 62 

distances were measured, vertical and horizontal. These distances were used 

as true values when evaluating the accuracies of the three models. The 

evaluation showed that the model created in Autodesk Revit with the use of 

laser scanning had the smallest deviations from the reference measurements. 

The imagebased model created in Agisoft Photoscan was not as accurate as the 

Revit model but close to it. The model created in Sketchup had the largest 

deviations from the control measurements, although it performed better than 

expected. 

As for the expenditure of time it was clear that the method with laser scanning 

and modeling in Autodesk Revit was the most demanding but closely followed 

by the model created in Agisoft Photoscan. Unlike the model created in Revit, 

the model creation in Photoscan is automated which makes it possible for the 

user to focus on other tasks while the software creates the model. The 

imagebased model manually created in Sketchup was completed in much 

shorter time compared to the other methods, due to less time required for 

data collection and modeling. 

Keywords: Image based 3D-modeling, Laser scanning, Photogrammetry, 

Buidling documentation, 3D-geodata, BIM 
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1 Introduktion 

Tredimensionella (3D) modeller har blivit mycket populära och deras 

användningsområden blivit fler, likaså har det utvecklats fler tekniker för att 

framställa dem. Möjligheterna med 3D-modeller är många och används idag till allt 

från presentationsmodeller av enstaka objekt till hela städer fotorealistiskt 

modellerade, från enkla representationer till omfattande och komplexa 

byggnadsinformationsmodeller (BIM). En ökande trend avseende 3D-modeller är att 

de framställs i syfte för planering, analyser och beräkningar (Volk, Stengel, 

Schultmann, 2014). Fokus läggs alltmer på syftet och funktionalitet med modellen, 

vad den ska användas till utöver visualisering. Läggs fokus på syfte och funktion 

avgör det vilka krav som ställs för modellen, vilken noggrannhet den ska ha, vilken 

omfattning och vilka funktioner som ska vara möjliga. Detta bestämmer vilken 

kostnad, detaljeringsgrad och vilken kompetens som krävs för att framställa 

modellen (Singh, Jain & Mandla, 2014; Volk et al, 2014). 

1.1 Nyttan med 3D 

Det framgår från flera håll att en omställning är på väg att ske inom geodata i 

Sverige. Lantmäteriet (2017) har tagit fram ett ramverk för nationell geodata i 3D, 

riktad till de som arbetar med att både skapa och att nyttja 3D-data. 

Innovationsprogrammet Smart Built Environment (2016) har publicerat en förstudie 

som handlar om hur aktörer inom samhällsbyggnad ska samarbeta för att skapa, 

implementera och återanvända 3D-geodata för att få snabbare och effektivare 

processer. Därtill tas de ekonomiska fördelarna upp tillsammans med att 

beslutfattandeprocessen kan bli både säkrare och snabbare. Svensk Geoprocess 

(2016) har tar tagit fram en geodataspecifikation för byggnader där 3D är en naturlig 

del av processen.  
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Lantmäteriet (2017) presenterar i ramverket ett argument som menar att framtida 

generationer i hög grad inte kommer att tolerera tvådimensionell (2D) data och 

trycker på att processen att övergå till 3D-geodata bör påbörjas snarast. I ett 

videoklipp från Lantmäteriet (Lantmäteriet Sverige, 2016) från en workshop i 

Göteborg 2016, intervjuas flera representanter från både offentlig och privat sektor 

som arbetar med samhällsbyggnad. Här framkommer det exempelvis att i dagens 

stadsbyggnadsprocess går geodata från 3D till 2D fram och tillbaka flera gånger och 

behov finns att arbeta i en gemensam 3D-miljö för att inte tappa värden som redan 

finns från början. Detta styrks av Smart Built Environments (2016) förstudie som 

illustrativt visar på hur de olika stegen ser ut, där det i förvaltningsprocesserna ofta 

går till 2D i exempelvis översiktsplanen, detaljplanen och i bygglovshandlingarna. I 

intervjuerna (Lantmäteriet Sverige, 2016) nämns också vilka fördelar som geodata i 

3D kan medföra i medborgardialogen, där både beslutsfattare och invånare får ett 

bättre underlag för bedömning, utvärdering och beslutstagande. 

Detta visar på att visionerna är många och det finns ett stort engagemang för 3D-

geodata. Förutom arbetet i Svenska Geoprocess med att ta fram mätanvisningar, 

omnämns däremot den faktiska datainsamlingen desto mindre. För att i alla led 

kunna genomföra en övergång från 2D till 3D krävs det att ett underlag skapas även 

för det befintliga byggnadsbeståndet. Därför är denna studie inriktad mot olika 

metoder för datainsamling och modellering av existerande byggnader. 

1.2 Syfte och mål 

Tre olika metoder kommer att användas för att avbilda en byggnads fasader och 

detaljer som 3D-modeller. Det övergripande målet för studien är att det ska kunna 

verka som stöd för att i ett projekt innehållande 3D-modellering av existerande 

byggnader kunna ta beslut om vilket tillvägagångssätt som passar projektets tidsram 

och noggrannhetskrav. Detta specifieras vidare i ett antal frågeställningar som varit 

förutsättningar för studien: 

a) Vilken noggrannhet kan uppnås med terrester laserdata, manuell respektive 

automatisk bildbaserad 3D-modellering av en byggnad?  

b) Inom vilka användningsområden är bildbaserade 3D-modeller 

tillämpningsbara?  

c) Hur ser tidsåtgången ut för de olika tillvägagångssätten?  
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1.3 Avgränsningar 

Datainsamlingen för samtliga metoder i detta projekt kommer genomföras 

terrestert, vilket innebär att inga tak kommer att ingå i analysen av modellerna. Det 

är möjligt i två av metoderna att inkludera tak eftersom det går att urskilja profiler 

och vindskivor, men eftersom den tredje metoden saknar den möjligheten togs 

beslutet för kontinuitet att inte inkludera detta.  

Vidare kommer studien vara inriktad på att avbildning av fasader, dess detaljer och 

geometri. Däremot kommer ingen hänsyn tas till georeferering, eftersom detta är 

en manuell process för en av modellerna (Krasić & Pejić, 2014).  

Det finns alltid en ekonomisk aspekt som spelar in om någon av dess metoder skulle 

användas för modellering. Oavsett om det handlar om en privat konsult eller 

kommunal förvaltning är kostnaden alltid en närvarande faktor. I denna studie har 

det däremot valts att bortse från den ekonomiska aspekten. Kostnaden för dessa 

metoder kan variera i nästan obegränsad utsträckning beroende av val av både 

instrument och mjukvara, men också vilken kompetens och utbildning som krävs av 

operatören. Många studier visar att det finns ekonomiska fördelar med de 

fotogrammetriska metoder jämfört med laserskanning (Markley, Stutzman & Harris, 

2008; Klein, Li & Becerik-Gerber, 2011; Bhatla, Choe, Fierro & Leite, 2012; 

Göçer, Hua & Göçer, 2016). 
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2 Teori 

2.1 Litteraturstudie 

Kartor med markanvändnings- och byggnadsinformation har länge representerats 

visuellt med 2D-data men intresset för 3D-modellering och data visualiserat i 3D 

växer starkt. Det är tydligt av den snabba utveckling som skett för olika metoder 

och tjänster som behandlar 3D-data och 3D-modeller (Jazayeri, Rajabifard & 

Kalantari, 2014). Användningen av 3D-modeller inom bland annat 

samhällsplanering har flera positiva effekter gentemot motsvarande 2D-information, 

framförallt för att bidra med bättre förståelse för sammanhang (Herbert och Chen, 

2015). 

2.1.1 3D-modellering av befintliga byggnader 

För att beskriva omfattningen av byggnaders 3D-modeller används vanligast en 

standard framtagen av Open Geospatial Consortium (OGC). OGC är en 

internationell organisation som utvecklar standarder för geospatial data vilka 

används inom flera områden (Lantmäteriet, 2017). De har tagit fram en standard för 

CityGML som delar in detaljeringsgraden, Level of Detail (LoD), av 3D-modeller i 

fem nivåer (Svensk Geoprocess, 2016; SmartBuilt Environment, 2016). Dessa 

nivåer illustreras i figur 1 och representerar följande: 

 LoD 0 – tvådimensionell representation av byggnaden, där antingen takfot 

eller byggnadslivet används för att skapa en yta. 

 LoD 1 – tredimensionell representation i form av en volym där höjden på 

figuren kan representera olika höjder beroende på vad visualiseringen har för 

syfte. 

 LoD 2 – representerar byggnadens fasad och takkonstruktion i förenklad 

form. 

 LoD 3 – mer detaljerad representation av tak, och dessutom inkluderas och 

fönster, dörrar och betydande detaljer. 

 LoD 4 – där även insidan av byggnaden finns med i representationen . 

 

          Figur 1. Representation av de fem detaljeringsgraderna (Level of Detail, LoD) 
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Användning av bildbaserade metoder för 3D-modellering har ökat avsevärt de 

senaste åren, till stor del på grund av billig utrustning som ger bra kvalitet. Inom 

fotobaserad 3D-modellering är det två metoder som återkommer i ett flertal 

studier, automatiserad och manuell bildmodellering. 

I studierna utförda av Klein et al. (2011), Bhatla et al. (2012) och Krasić & Pejić 

(2014) användes mjukvaror som tillämpar den automatiserade metoden för 3D-

modellering. Modellerna skapas från ett stort antal bilder tagna med stor 

överlappning och liten skillnad i perspektiv. Mjukvaran matchar gemensamma 

punkter i bilderna, beräknar kamerapositioner utifrån de gemensamma punkterna 

och skapar ett punktmoln genom triangulering av punkter i bilderna. Från 

punktmolnet genereras den färdiga modellen som ett mesh. En stor fördel med den 

automatiska metoden är att användaren inte behöver vara särskilt tekniskt kunnig. 

En nackdel är att modellerna kan kräva stora mängder lagringsutrymme (Krasić & 

Pejić, 2014). Modellerna skapade med denna metod representerar ofta mycket väl 

verkligheten vilket gör att de med stor fördel kan användas för exempelvis 

stadsmodeller för publicering på internet. Däremot återkommer också problemet 

med de stora datamängderna vilket medför krav på modern och dyr hårdvara för att 

använda dem (Rau & Cheng 2012). Göteborgs Stad har på deras 

kommunförvaltnings hemsida en 3D-modell av sådant slag, Min Stad (Göteborgs 

Kommun, u.å.), som med en vanligt förekommande dator innebär tung navigering, 

näst intill oanvändbarhet. 

Den manuella metoden för modellering användes av Göçer et al. (2016) i deras 

studie där de modellerade en universitetsbyggnad. Även Krasić & Pejić (2014) 

nyttjade denna metod i deras studie om bevarande av historiska byggnader. 

Med denna metod krävs det att användaren har en förståelse för perspektiv eftersom 

modellering sker utifrån axlar etablerade i bilder tagna från olika perspektiv. Med 

två bilder från olika sidor av samma objekt kan det exakta tvåpunkts-perspektivet 

bestämmas och med hjälp av ett känt mått markerat i bilderna kan skalan på 

modellen sättas (Göcer et al., 2016). Utifrån de två perspektiven modelleras sedan 

solida geometriska former utefter de axlar som etablerats i bilderna och resulterar i 

en fotorealistisk 3D-modell (Krasić & Pejić, 2014). 
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Stojakovic och Tepavcevic (2010) skapade i sin studie fyra 3D-modeller av ett 

historiskt torg, föreställande fyra tidsperioder under torgets utveckling. Modellerna 

skapades genom att kombinera automatiska och manuella metoder för modellering. 

Modelleringen skedde utifrån bilder tagna under de fyra tidsperioderna. Den första 

tidsperioden visar torget i slutet av 1800-talet och sista perioden nutid (Stojakovic & 

Tepavcevic, 2010). Eftersom bilderna från de äldre tidsperioderna var av dålig 

kvalitet på grund av linsförvrängningar och för få tydliga detaljer, kunde inte dessa 

användas för automatisk modellering. Istället använde Stojakovic och Tepavcevic 

(2010) en delvis manuell metod som först återskapar bildegenskaperna, vilket krävs 

för den automatiska modelleringsprocessen. Modellen som gestaltar torget i nutid 

skapades genom att kombinera flygburen och terrester fotogrammetri. Med hjälp av 

dessa modeller kunde torgets utformning och förändring under de senaste 100 åren 

analyseras, byggnader som rivits eller tillkommits (Stojakovic & Tepavcevic, 2010).  

I och med dagens teknikutveckling så har laserskanning blivit en alltmer 

förekommande metod för att skapa 3D-modeller av befintliga objekt (Markley et 

al., 2008). Metoden är mest förekommande inom industri och kraftanläggningar 

men används även inom samhällsbyggnad och geotekniska undersökningar. Markley 

et al. (2008) beskriver laserskanningens styrkor och svagheter tillsammans med 

fotogrammetrins för- och nackdelar, sett utifrån noggrannhet och 

kostnadseffektivitet, till exempel att laserskanning lämpar sig bättre för objekt med 

ojämna och komplexa former medan fotogrammetri kan passa bättre för stora plana 

ytor som väggar och golv. Markley et al. (2008) föreslår en hybridmetod där både 

laserskanning och fotogrammetri används för att utnyttja de olika metodernas 

styrkor, vilket ger kortare modelleringstider och en hög noggrannhet bibehålls. 

Denna metod utvecklades med syfte att skapa noggranna 3D-modeller av äldre 

industrianläggningar för att underlätta och effektivisera uppdateringar och 

renoveringar av anläggningarna. 

En förutsättning för att få bra resultat med denna hybridmetod är att det etablerats 

ett nätverk med signaler som kan användas för att registrera och kombinera data från 

laserskanningen och fotogrammetrin. Markley et al. (2008) rekommenderar i sin 

artikel även ett rigoröst statistiskt test av den resulterande 3D-modellen.  



 

7 
 

Både Trimble Sketchup och Autodesk Revit, mjukvaror för manuell modellering 

använda i studierna av Göcer et al., (2016) och Krasić & Pejić, (2014), har en 

objektbaserad typ av modellering vilket innebär att detaljer och byggnaders delar 

skapas som separata men länkade objekt i modellen. Dessa mjukvaror har också 

kapaciteten att hantera BIM, vilket gör det möjligt att beroende av krav på innehåll 

bygga upp BIM även för en befintlig byggnad. Mjukvaror som använder den 

automatiska modelleringsmetoden skapar en ytbaserad modell, vilket är som ett nät 

av polygoner eller trianglar uppbyggda utifrån punktmoln. Dessa två typer av 3D-

modeller lämpar sig för olika ändamål, ytbaserade modeller är mest förekommande 

som terrängmodeller (DTM) och ytmodeller (DSM) och lämpar sig inte lika bra för 

analyser som objektbaserade modeller (Smart Built Environment, 2016). 

2.1.2 Kontroll av 3D-modeller 

Vid analyser av 3D-modellers noggrannhet genomförs vanligtvis 

dimensionsjämförelser. Klein et al. (2011) jämförde deras bildbaserade modellers 

dimensioner med referensmått inmätta manuellt. Distanser extraherades ur 

modellerna där motsvarande referensmått tagits och i kontrollen mot manuellt 

mätta mått inomhus, i två olika rum, var resultatet 4,88 cm respektive 6,42 cm i 

RMSE (root mean square error). De största felen i modellerna orsakades av hinder, 

objekt såsom möbler, i vägen för en del hörn i rummen (Klein et al., 2011). När 

referensmått från dessa skymda delar av rummen exkluderats blev RMSE-värdena 

betydligt mindre. De tillägger även att detaljer som fönster och dörrar orsakat stora 

avvikelser i modellerna inomhus.  

För kontrollen av utomhusdelen av modellerna blev resultatet mindre avvikelser 

med ett RMSE på 4,02 cm eller 0,92 % (procentsatserna visar de procentuella 

avvikelserna från kontrollmätningar på respektive objekt). En skillnad i modellering 

av inomhus- och utomhusdelarna i studien av Klein et al. (2011) var antalet mått 

använda för att ange skala i modellerna. Inomhus användes endast ett mått per rum 

medan utomhus gjordes iterationer med ett, två, fyra och åtta mått för att ange 

skala. I dimensionsjämförelserna för utomhusmodellerna är det tydligt att ju fler 

mått som använts för skalsättning, desto lägre blev avvikelserna. Markley et al. 

(2008) skriver att minst 30 kontrollmått ska användas. Måtten ska spridas ut så olika 

typer av objekt i modellen kontrolleras och så att måtten inte överlappar varandra 

eller är samlade i samma område i modellen. Kontrollmåtten kan mätas med 

måttband om avstånden är korta. Ska längre distanser kontrolleras rekommenderas 

att totalstation används (Markley et al. 2008). 
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3 Metod 

Kriterierna för val av byggnad inför projektet var att den skulle ligga inom 

tätbebyggt område, vara av betydande storlek och ha utmärkande detaljer som 

lämpar sig för kontroll av mått. Detta för att utvärdera metoderna med vanligt 

förekommande objekt i stadsmiljö. 

3.1 Områdesbeskrivning 

Byggnaden som modellerats är Borgarskolans gymnastiksal (figur 2) som ligger i 

Gävle, intill korsningen mellan Engelbrektsgatan och Brändströmsgatan (figur 3). 

Området kring den valda byggnaden består av hyreshus och ytterligare 

skolbyggnader väster om Engelbrektsgatan, Kulturskolan Gävle ligger öster om 

byggnaden och ett flerbostadshus ligger norr om Brändströmsgatan. 

Byggnaden är från 1896 och under 70-talet gjordes en tillbyggnation intill dess södra 

fasad. För projektet ansågs detta som ett hinder av positivt slag, eftersom det i 

stadsmiljö sällan ges idealiska förutsättningar för datainsamling. Projektets 

datainsamling genomfördes dagtid vilket innebar att störningar som linjebusstrafik, 

bilar och fotgängare ofta var närvarande. 

 

     Figur 3. Flygfoto över området kring den utvalda byggnaden, lokaliserad i norra delen av Gävle centrum. 
     Bildkälla: ©Lantmäteriet [i2014/00655] 

  Figur 2. Byggnaden vald för projektet, Borgarskolans gymnastiksal. 
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3.2 Datainsamling 

Under samtliga datainsamlingstillfällen dokumenterades tidsåtgången för respektive 

metod. Vidare gjordes all datainsamling i molnigt väder för att undvika direkt 

solsken och därmed skuggbildning vid fotografering. 

Två olika uppsättningar med bilder togs oberoende av varandra; en upsättning med 

bilder till den manuella modelleringen och en uppsättning till den automatiska 3D-

modellen. Detta för att möjliggöra separat tidsjämförelse mellan de olika 

metoderna. Fotograferingen för de bildbaserade modellerna följer i största mån 

arbetsgången rekommenderad av Lantmäteriet (2013) för planering av terrester 

fotogrammetri, den så kallade ”3x3-metoden”. Denna metod består av tre 

kategorier med tre regler i varje kategori, men alla är inte relevanta regler för den 

här studien. Endast de regler som är tillämpbara har använts.  

Den första kategorin omfattar geometri och här behandlas stödpunkter, 

referensmått, planering av fotostationer och stereopar. Det som varit vägledande i 

den här studien från Lantmäteriets (2013) kompendium är inmätning av 

referensdata, planering av fotostationer, att ta bilder diagonalt mot byggnadshörn 

och på objektets halva höjd. I detta fall är det inte aktuellt med stereopar, därför 

bortsågs det från rekommendationen 60 % överlapp i bildtagningen. Däremot togs 

bilderna med ännu större överlapp och liten skillnad i perspektiv för att kunna 

användas i den automatiska metoden, vilken kräver ett ännu högre antal bilder. För 

att möjliggöra skalsättning av modellen vid de bildbaserade modelleringarna lades 

stor vikt vid inmätning av referensmått vid byggnadshörn. Vidare kompletterades 

bilderna med översiktsbilder från ett längre avstånd.  

I den andra kategorin beskrivs fotografiska regler. Hänsyn togs till att ha en kamera 

av hög kvalitet, att inte använda zoom-optik, att använda oändlig fokusering och 

optimering av ljusförhållanden.  

Organisationen vid fotograferingen beskrivs i den tredje kategorin. Här har har i 

stort sett hela uppsättningen av regler att efterföljts. Som skiss för för området 

användes samma underlag som för laserskanning avseende läge och orientering. 

3.2.1 Bilder till Sketchup 

Det som krävs för att skapa en 3D-modell i Sketchup är bilder som täcker alla 

fasader. I denna studie består byggnaden av 4 fasader, vilket innebär att det i 

praktiken skulle räcka med tre bilder. Däremot är en fasad till viss del skymd av en 

påbyggnad, därför togs fyra bilder för att kunna modellera den fasaden från två håll. 

Det rekommenderas av utvecklaren Trimble (u.å.) att bilderna tas med en vinkel på 

45 grader i förhållande till hushörnet (figur 4).  
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Figur 4. Här illustreras hur kameran bör positioneras för att ta bilder för modellering i Sketchup.  

Det finns flera anledningar till detta. En är att för att om inpassningen ska fungera 

bra behöver bilden två perspektivpunkter, punkter där horisontella linjer 

konvergerar. Vidare behövs det sättas ut en utgångspunkt, vilken med fördel 

placeras på ett byggnadshörn som är vinkelrätt.  

Inför modellering i Sketchup behövs skalsättningsmått mätas manuellt. För denna 

modell mättes skalsättningsmåttet med måttband. Detta mått ska mätas på en detalj 

som är tydlig i bilden. I princip krävs endast ett mått för att skalsätta hela modellen, 

och endast ett mått kan anges i mjukvaran. Däremot togs två skalsättningsmått, ett 

mot varje perspektivpunkt för att säkerställa att båda riktningarnas 

perspektivpunktslinjer gav rätt perspektiv. 

Tabell 1. Specifikationer för kameran i en Huawei Nexus 6P. 

 

För att fotografera bilder till modelleringen i Sketchup användes kameran i 

mobiltelefonen Huawei Nexus 6P (tabell 1). Detta för att bilderna i jämförelse med 

de från Canon EOS 100D upplevdes stämma bättre överens med Sketchups 

perspektivpunktslinjer, linjerna som rör sig mot perspektivpunkterna. Totalt 

användes fyra bilder för modelleringen (figur 5). 

 

Figur 5. Bilder tagna för att användas för modellering i Sketchup. 

Totalt antal pixlar 12,3 megapixlar 

Objektiv 5 mm 

f-tal 2,0  

Bildförhållande 3:2 
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3.2.2 Bilder till Agisoft Photoscan 

Bilderna för modellering med Agisoft Photoscan togs med en Canon EOS 100D, 

specifikationer i tabell 2. Objektivet låstes på 34 mm för att det inte skulle vara 

några skillnader mellan bilderna inför bildmatchningen. I manualen (Agisoft LLD, 

2016) rekommenderas en fokallängd på 50 mm, men fokallängder mellan 20 och 80 

mm fungerar.  

Tabell 2. Specifikationer och inställningar för Canon EOS 100D. 

 

I denna studie begränsas användandet av ett 50 mm-objektiv. Därför valdes 

fokallängden 34 mm som en kompromiss mellan rekommenderad och 

användarvänlig längd. Kamera ställdes in för stort skärpedjup genom att välja en 

liten bländare och placerades på stativ.  

Bilderna togs vinkelrätt mot fasaderna och med kameran riktad mot hushörnen vid 

hörnen, som en svepande rörelse runt byggnaden (figur 6). Totalt togs 66 bilder 

med upplösningen 5484 x 3456 pixlar, med en pixelstorlek på 4,38 x 4,38 µm. 

  

Totalt antal pixlar 18,5 megapixlar 

Objektiv 18 – 135 mm, låst på 34 mm för alla bilder 

f-tal 3,5 – 22 

Bildförhållande 3:2 

Figur 6. Bildtagning av objekt för modellering i Agisoft Photoscan sett uppifrån. Bilderna togs vinkelrätt mot 
fasaderna och riktades mot hörnen vid hushörnen. 
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3.2.3 Laserskanning 

Laserskanning av byggnaden utfördes med en Leica Scanstation C10 (tabell 3). Fyra 

stationsuppställningar användes runtom byggnaden med två skanningar per 

uppställning. Stationerna planerades enligt figur 7.  

Tabell 3. Specifikationer för Leica Scanstation C10. 

  
Typ av mätning Pulsmätning 

Laserklass 3R 

Distans för skanning min 0,1 m, max 300 m 

Skanningshastighet Upp till 50 000 punkter/sekund 

Osäkerheter för mätningar 
*1 – 50 meter, 1 sigma 

*Position: 6 mm 
*Distans: 4 mm 

Vinkel (horisontell/vertikal): 

60 μrad / 60 μrad 

Figur 7. Planering av uppställningar för laserskanningen. De rosa områdena illustrerar skannerns siktfält (field of 
view). Skanningarna utfördes så att alla fasader skulle omfattas av två uppställningar. 
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Från varje station skannades en kortsida och en långsida av byggnaden samt en del av 

taket. Detta gav ett stort överlapp mellan punktmolnen som underlättade 

registrering av punktmolnen med metoden att matcha punkter till punkter i de olika 

punktmolnen. Figur 8 visar skanningsresultatet från station 3. 

Denna metod för registrering valdes för att det är mycket människor i rörelse i 

området. Alternativet skulle ha varit att använda sfärer eller HDS-signaler (High 

Definition Survey) som konnektionspunkter för att binda samman punktmolnen från 

de fyra uppställningarna. Men risken bedömdes som stor att de skulle kunna rubbas 

eller flyttas, vilket skulle förkasta möjligheten att göra en sådan registrering. 

Ytterligare en anledning till att istället använda punktmolnsmatchning var att spara 

tid i fältarbetet. 

3.2.4 Mätning av referensmått 

Eftersom modellerna inte skulle georeferas beslutades det att noggrannheten i 

modellerna kontrolleras med avstånd, rekommenderat i HMK: Terrester 

laserskanning (2015). Byggnaden som valts i projektet har en fasad av tegel med 

flertalet fönster. Infasningarna medför att tagna referensmått enkelt kan identifieras 

längs fasaden så inte bara fasadens totala längd kontrolleras, utan även delmått. För 

att mäta referensmåtten användes totalstationen Leica Viva TS15. Kortare 

referensmått kan mätas med måttband, men för längre mått rekommenderas 

totalstation (Markley et al., 2008). För säkerhets skull användes totalstation till att 

mäta samtliga referensmått. 

Referensmått mättes för varje fasad individuellt. Totalstationen etablerades genom 

en linje längs fasaden. Därefter mättes varje detalj och varje mått med reflektorfri 

mätning. Varje punkt som valdes för att mäta ett referensmått mättes tre gånger 

oberoende, och totalstationens funktion för medeltalsbildning användes. På det viset 

undveks det att något mått blev missvisande på grund av misstag vid inriktning. För 

överbestämning kontrollmättes dessa mått med måttband där det var möjligt.  

Figur 8. Punktmoln från Leica Cyclone. Vyn är från station 3. 
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Genom att använda totalstation etablerad genom en linje längs fasaden kunde det 

horisontala avståndet mellan två punkter mätas även om totalstationen riktades in 

något högre eller lägre för den ena punkten i förhållande till den andra. Måtten tas 

ut från fotpunkter på den etablerade linjen. Det gäller också för vertikala mått, men 

då är detta fotpunkter till höjdaxeln. I figur 9 illustreras tillvägagångssättet vid 

mätning av bredden av ett fönster. 

3.3 Databearbetning 

I de flesta fall behöver rådata bearbetas för att kunna användas i sina respektive 

mjukvaror. En stor fördel med bildbaserad 3D-modellering är att bilderna kan 

användas i det bildformat som kameran levererar, så länge användaren har följt 

rekommendationerna för hur bildera bör tas. 

3.3.1 Punktmoln 

Punktmolnen insamlade från laserskanningen registrerades i Leica Cyclone 9.1, och 

eftersom inga signaler eller sfärer användes vid skanningen registrerades 

punktmolnen manuellt punktmoln mot punktmoln. Efter registrering rensades 

onödiga punkter från det sammansatta punktmolnet, punkter som ej tillhörde 

byggnaden togs bort. Det slutgiltiga punktmolnet exporterades till det textbaserade 

punktmolnsformatet PTS, ett ASCII-baserat standardformat för punktmolnsdata, för 

att sedan kunna konverteras till Autodesks egna punktmolnsformat ReCap Scan 

(RCS). 

  

Figur 9. Illustration av tillvägagångssättet för mätning av referensmått. 
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3.4 Modellering 

Tre olika mjukvaror användes för att skapa de tre olika modellerna: 

 Autodesk Revit, för att modellera punktmolnet från laserskanning 

 Trimble Sketchup, för att manuellt modellera med ett fåtal bilder på 

hushörn. 

 Agisoft Photoscan, där modellering sker till stor del automatiskt med ett 

stort antal bilder. 

Vid de manuella modelleringarna i Revit och Sketchup behövde det bestämmas en 

detaljnivå. Från de detaljnivåer som omnämns i introduktionen, kan ett antal 

nödvändiga anpassningar göras för det aktuella projektet (Svensk Geoprocess, 

2016). För denna studie föll valet på LoD 3, eftersom detaljer som fönster, dörrar 

och infasningar ingår i kontrollerna av modellerna.  

3.4.1 Autodesk Revit 

Vid modellering från punktmoln i Autodesk Revit utgår användaren från 

horisontella 2D-vyer (figur 10) och horisontella tvärsnitt i punktmolnet sett 

uppifrån.  

 

Figur 10. Horisontell 2D-vy som används för att definiera höjdnivåer. 

Med hjälp av de horisontella tvärsnitten som definierats modellerades byggnadens 

väggar och infasningar med hjälp av punktmolnet (figur 11). Fönster och dörrar 

skapades som egna objekt enligt mått tagna i punktmolnet och placerades i de 

modellerade väggarna och positionerades i de horisontella vyerna för att stämma 

överens med deras position i punktmolnet. 



 

16 
 

 

Figur 11. Horisontellt tvärsnitt av en höjdnivå. 

3.4.2 Trimble Sketchup 

Modelleringen inleddes med att matcha en bild med perspektivpunktsaxlar. En 

utgångspunkt sattes i ett hörn på byggnaden för att sedan passa in 

perspektivpunktslinjer längs tydliga vågräta detaljer på byggnaden i bilden (figur 

12). Modellen skalsattes med hjälp av skalsättningsmåttet som mättes vid 

datainsamlingen. De två fasaderna i den första bilden ritades upp, vilket 

möjliggjorde att passa in de övriga tre bilderna. För varje bild skapades en vy med 

sina respektive perspektivpunkter och perspektivpunktslinjer. Därmed kunde hela 

byggnaden modelleras runt om och alla detaljer som infasningar, fönster och dörr 

ritas in.  

 

Figur 12. Matchning av bild i Sketchup för modellering. 

För modelleringen i Sketchup förutsattes det att byggnaden är rektangulär och att 

fönster som till synes är likadana och sitter på linje också gör det. Anledningen till 

detta är dels att mjukvaran erbjuder användarvänliga verktyg för just detta, dels att 

detta antogs vara det mest sannolika arbetssättet när denna metod skulle användas i 

ett större projekt. 
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3.4.3 Agisoft Photoscan 

Modellering i Agisoft Photoscan omnämns i flera artiklar som en automatisk process 

(Singh, Jain & Mandla, 2014; Klein & Becerik-Gerber, 2012; Krasić & Pejić, 2014). 

Det är sant i det avseendet att användaren inte manuellt skapar geometrier och 

objekt i modellen. Däremot så har användaren fortfarande en hand i skapandet av 

modellen.  

Inledningsvis passades bilderna in för att hitta kamerapositionerna. Detta är en 

automatisk process som utförs av mjukvaran, men användaren kan hjälpa mjukvarans 

beräkningar genom att placera konnektionspunkter på gemensamma punkter i bilder 

som har detta. När kameravinklarna justerats, skapades automatiskt ett mycket glest 

punktmoln om knappt 50 000 punkter (figur 13). 

 

Figur 13. Skärmbild från Photoscan efter att kameravinklarna justerats och ett glest punktmoln skapats. 

Redan i det här skedet går det att urskilja om inpassning av bilderna varit lyckad. 

Från det glesa molnet byggdes därefter ett tätt punktmoln (figur 14). I det täta 

punktmolnet sattes punkter ut för att skalsätta modellen. Referensmått mätta med 

måttband sattes in längs två fasader, den västra och norra sidan av byggnaden, och 

därefter beräknades punktmolnet om för att hela modellen skulle få rätt mått.  

 

Figur 14. Tätt punktmoln skapades baserat på det glesa. 

Från det täta punktmolnet skapades en 3D-modell i form av ett mesh. Slutligen 

genererades en textur för modellen utifrån en mosaik av de bilder som punktmolnet 

skapats från. 
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3.4.4 Utvärdering av 3D-modellerna 

För att kontrollera avvikelser i modellerna mättes avstånd i modellerna och 

kontrollerades gentemot motsvarande referensmått (ekvation 1), där avvikelsen (εi) 

är avståndet mätt i modellen (xi) minus referensmåttet (xsant). Osäkerhet för hela 

modellerna beräknades som RMS avvikelse (root mean square), enligt ekvation 2. 

Osäkerheterna beräknades även som relativ avvikelse (ε%) och RMS relativ avvikelse 

enligt ekvation 3 och 4.  

Varje mått i varje modell kontrollerades mot sitt korresponderande referensmått. 

Eftersom modellerna i denna studie är en hybrid med LoD 2 och LoD 3, bestämdes 

det att toleransen som ska gälla för projektet är HMK-standardnivå 3 för 

lägesosäkerhet (HMK:Geodatakvalitet, 2015). Detta innebar att tolerans för alla 

mått är fem cm.   

𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒, 𝜀𝑖 =  𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑡   Ekvation 1. 

𝑅𝑀𝑆𝜀 = √
∑ 𝜀𝑖

2𝑛
𝑖=0

𝑛
   Ekvation 2. 

𝑅𝑀𝑆𝜀% = √
∑ 𝜀%𝑖

2𝑛
𝑖=0

𝑛
  Ekvation 4. 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒, 𝜀% =
𝜀𝑖

𝑥𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡

   Ekvation 3. 
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4 Resultat 

De färdiga modellerna skapade i Autodesk Revit, Trimble Sketchup och Agisoft 

Photoscan visas nedan i figur 15, 16 och 17. 

 

Figur 15. Två vyer av modellen skapad i Autodesk Revit. 

 

Figur 16. Två vyer modellen skapad i Trimble Sketchup. 

 

Figur 17. Två vyer modellen skapad i Agisoft Photoscan. 

Resultatet för laserskanningens registrering mellan varje station redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Resultat redovisat som RMS-avvikelse mellan varje uppställnings punktmoln. 

 

För kontroll av modellernas noggrannhet togs totalt 62 kontrollmått av olika 

detaljer på byggnaden, både i horisontal- och vertikalled. Resultatet visas i bilaga A, 

med en översikt av deras spridning på byggnaden i bilaga B. 

STATIONER RMS (mm) 

1 & 2 6,6 
2 & 3 7,9 
3 & 4 6,6 
4 & 1 8,4 
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I sina respektive mjukvaror plockades måtten ut på de sträckor som motsvarar 

referensmåtten. Resultatet redovisas här som sammanställningar av kontrollerna 

som RMS-avvikelse och RMS i procentuell avvikelse från referensmått (tabell 5 och 

6). De fullständiga måttjämförelserna återfinns i bilaga C. Slutligen redovisas hur 

stor datamängd som varje modell använt i tabell 7. 

Tabell 5. RMS-värden för samtliga kontrollmått i respektive modell. 

 

Tabell 6. RMS-värden för samtliga kontrollmått i procentuell avvikelse från referensmåtten. 

 

Autodesk Revit 

 
Punktmolns-

modell 

Trimble Sketchup 

 
Manuell 

bildmodellering 

Agisoft Photoscan 
 

Automatisk 
bildmodellering 

Horisontella mått 0,57% 0,63% 0,85% 

Vertikala mått 0,84% 1,01% 0,45% 

3D 0,71% 0,83% 0,69% 

 

Tabell 7. Datamängder för respektive modell, från datainsamling till färdig modell. 

Datamängder 
         Cyclone/Revit       Photoscan       Sketchup     

Punktmoln från 
laserskanning 

406 MB   Bilder från 
fotografering 

410 MB   Bilder från 
fotografering 

20 MB 

  

  
  

  
 

  

Exporterat 
punkmoln (pts) 

180 MB   Glest punktmoln 6 MB   Modell 27 MB 

  

  
   

  
  

  

Importerat 
punktmoln (rcs) 

86 MB   Tätt punkmoln 130 MB   
  

  

  

  
   

  
  

  

Modell 20 MB   Modell (mesh) 92 MB   
  

  

   

  
   

  
  

  

Totalt 692 MB   Totalt 638 MB   Totalt 47 MB 

 

 

 

 

 
   Autodesk Revit Trimble Sketchup Agisoft Photoscan 

 
Punktmolns-

modell 
Manuell 

bildmodellering 

(m) 
Automatisk 

bildmodellering  

Horisontella mått 0,020 0,090 0,056 

Vertikala mått 0,030 0,035 0,023 

3D 0,025 0,070 0,043 
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Tidsåtgången för alla moment för att skapa modellerna dokumenterades, resultatet 

återfinns i tabell 8. 

Tabell 8. Tidsåtgång för varje modell 

Modell från punktmoln  
 

Leica Cyclone & Autodesk Revit 

Moment Manuell Oövervakad Tidsåtgång 

Skanning • 
 

1 h 

Registrering • 
 

45 min  

Rensning & konvertering • 
 

45 min  

Modellering • 
 

5 h 

    

  

Totalt 7 h 30 min 

    Automatisk bildmodellering  Agisoft Photoscan Pro 

Moment Manuell Oövervakad Tidsåtgång 

Bildtagning & referensmått • 
 

30 min 

Markörer & skalsättning • 
 

15 min 

Kamerajustering 
 

• 15 min 

Bygga tätt punktmoln 
 

• 15 min 

Bygga mesh (modell) 
 

• 5 h 

    

  

Totalt 6 h 15 min 

 
Varav operatörstid 45 min 

    Manuell bildmodellering  
  

Trimble Sketchup 

Moment Manuell Oövervakad Tidsåtgång 

Bildtagning & referensmått • 
 

10 min 

Modellering • 
 

2 h 30 min 

    

  

Totalt 2 h 40 min 
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5 Diskussion 

Vid planeringen av laserskanningen övervägdes flera tillvävagångssätt för att efter 

skanning registrera samman punktmolnen. Det uppenbara valet skulle normalt vara 

att sätta upp signaler som skannas in från flera uppställningar gemensamt. Men på 

grund av projektets karaktär, laserskanning i stadsmiljö, där rörelse och aktivitet 

präglar vardagen valdes istället att skanna utan signaler. Byggnaden som skannats 

ligger vid ett stort skolområde där barn och ungdomar i alla åldrar rör sig. Därtill 

finns också en idrottsplats i direkt anslutning till området. Risken för att en signal 

skulle rubbas ur sitt läge bedömdes som stor, vilket skulle omkullkasta metoden 

fullkomligt. Tilläggas ska också att både arbetstiden och materialbehovet i fält 

reduceras genom användning av registreringsmetoden punktmoln till punktmoln. 

I flera artiklar skrivs det om att datamängd (Krasić & Pejić, 2014; Rau & Cheng, 

2012) också har en betydelse. Avseende datamängder har Sketchup något av ett 

övertag jämfört med de andra tillvägagångssätten. Som presenterat i tabell 7 i 

resultatet, reduceras datamängderna dramatiskt när det inte används några 

punktmoln för modellering. Även om lagringsutrymme inte är speciellt dyrt idag får 

detta betydelse när modellen ska kommuniceras med andra, antingen genom att det 

ska laddas och ned på internet eller användas för visualisering på en hemsida. 

Något som bör beaktas vid terrester datainsamling för 3D-modellering av byggnader 

är höjden som bilder ska tas på. Helst ska bilder tas på halva byggnadens höjd och 

om möjligt ska även taket fotograferas (Lantmäteriet, 2013). Detta bör även 

betänkas vid laserskanning att placering av uppställningar sker så att skannern har fri 

sikt mot taket. I den genomförda studien blev taket laserskannat och det gick att 

modellera taket med två av mjukvarorna i denna studie, Autodesk Revit och 

Trimble Sketchup. Modellen skapad med Agisoft Photoscan måste däremot ha bilder 

som täcker taket väl, gärna lodbilder, för att mjukvara ska kunna skapa punkter som 

den sedan kan skapa modellen utifrån.  
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Under utvärderingen av 3D-modellerna blev det klart att modellen framställd i 

Autodesk Revit var den med lägst osäkerhet, vilket var väntat, men modellen skapad 

i Sketchup blev mer noggrann än förväntat. Dock så klarade inte Sketchup modellen 

kraven för HMK-standardnivå 3, vilket båda de andra modellerna gjorde. HMK-

standardnivå 3 anger att insamlad data ska ha en osäkerhet på max fem cm (HMK: 

Geodatakvalitet, 2015), Revitmodellen fick en RMS-avvikelse på 2,5 cm för den 

kompletta modellen och modellen skapad med Agisoft Photoscan 4,3 cm RMS-

avvikelse medan Sketchupmodellen fick ett RMS-avvikelse på 7,0 cm. Det som 

orsakade att Sketchup modellen inte klarade kraven för HMK-standardnivå 3 är 

längden på fasadens långsidor, detta kan dels bero på små förvrängningar i bilderna 

som medför en viss osäkerhet vid modelleringen. Det går dock att stävja detta med 

fler mått för skalsättning. För mindre byggnader, alternativt en större byggnad där 

flera skalsättningssmått mäts, skulle metoden förväntas prestera mycket väl och 

inom HMK-standardnivå 3. 

Något som kan vara ett hinder för modellering med den automatiska 

bildmodellering är föremål och vegetation nära byggnaden som skymmer sikten mot 

byggnaden i flera bilder. Detta kan orsaka att delen av byggnaden som skymts inte 

avbildas i punktmolnet skapat från bildmatchningen, vilket i sin tur ger en modell 

som ej är fullständing. Vidare så blir hörn mer eller mindre runda i ett mesh från 

Photoscan, vilket medför svårigheter att mäta på ett bra sätt. Fasader och andra 

plana ytor blir heller aldrig helt plana, utan ytan blir skrovlig eftersom den består av 

ett TIN (triangular irregular network). Däremot finns möjligheten att exportera det 

täta punkmolnet i ett standardiserat punktmolnsformat, exempelvis PTS, för att 

använda detta till att modellera i andra mjukvaror. Detta möjliggör att använda 

denna metod som datainsamling för sedan skapa objektbaserade modeller. 

Avseende tidsåtgången blev resultatet i linje med vad som var förväntat. Eftersom 

Sketchup inte kräver bearbetning av data innan modellering förutom att ställa in 

perspektivcentrum, skala och perspektivpunktslinjer så kommer man snabbt igång 

med modelleringen. Laserskanningsmetoden saktas ned av 

punktmolnsbearbetningen omfattande registrering och konvertering till önskat 

format. Photoscan-modellen har processortunga beräkningar vilket inte behöver 

vara ett hinder tidsmässigt, eftersom de inte behöver övervakas av operatören. 

Önskas det att däremot att punktmolnet ska användas till objektorienterad 

modellering, blir tidsåtgången jämförbar med laserskanning.  
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6 Slutsatser och framtida studier 

Modellen skapad i Autodesk Revit utifrån laserskanningen var den som resulterade 

med minst avvikelse i jämförelse med referensemåtten. Med denna modell kom vi 

fram till att: 

- Med det sätt som Autodesk Revit modellerar är det möjligt att skapa mycket 

detaljerade och informationsrika modeller, eftersom varje detalj modelleras 

som ett separat objekt och kan knytas till egna attribut. 

- På grund av den objektbaserade modellering är det möjlgt att genomföra 

noggranna och komplexa analyser med 3D-modellen. 

- Modellering med denna metod kan bli tidskrävande, i jämförelse med de två 

övriga modellerna är det denna som klart tar mest tid. Det är också en av 

metoderna som har stor datamängdsanvändning. 

- Modellen skapad utifrån laserskanning mötte kraven för noggrannhet i 

HMK-standardnivå 3 med god marginal. 

Modellen framtagen i Sketchup hade som förväntat störst avvikelser i jämförelse 

med referensmåtten. Däremot presterade den betydligt bättre än vad som kunnat 

förutspåtts. Det som konstaterats för denna modell är: 

- Tidsgåtgången i jämförelse med de två andra modellerna (om processtiden i 

Photoscan räknas med) är förhållandevis liten, och är den modell som kräver 

minsta totala tid. 

- Kvaliteten är godtagbart bra, framförallt i de detaljer som modellerats nära 

referensmåtten som mätts för att skalsätta modellen.  

- Eftersom modelleringen i Sketchup är manuell finns möjligheten att skapa 

objekt och geometrier för detaljer som inte är synliga i bilderna. Skulle 

exempelvis en buske eller ett träd skymma sikten, är det möjligt att ta bilder 

från flera vinklar och komplettera modellen. 

- Sketchupmodellen använder knappt en tiondel av datamängden jämfört med 

de andra metoderna. 
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Avseende avvikelse från kontrollmåtten presterade modellen framställd med Agisoft 

Photoscan inte lika bra som Revitmodellen men bättre än Sketchupmodellen. 

Utöver detta kan det konstateras för denna typ av automatisk modellering från 

bilder att: 

- Eftersom hela processen från bildmatchning till färdig modell kan 

automatiseras så kan fokus läggas på andra arbetsuppgifter under tiden denna 

process genomförs av datorn. 

- Utan lodbilder på byggnaden är det inte möjligt att skapa en komplett 

modell av en byggnad.  

- Metoden kan användas för att skapa punktmoln som sedan kan användas för 

modellering i andra mjukvaror. 

6.1 Framtida studier 

I instruktionerna från Trimble för att använda funktionen Match Photo i Sketchup 

förklaras det med ganska enkla medel hur funktionen ska användas. Det omnämns 

att bilderna bör tas med en vinkel på 45 grader ut från byggnadshörn (se figur 4, 

bilder till Sketchup) och att kameror med vidvinkelobjektiv ska undvikas. Däremot 

beskriver inte manualen något om kameraegenskaper som bör tas i beaktning. 

Sketchup har inte många alternativ när det kommer till inställningar i 

modelleringsläget, men en av dom är synfältets vinkel (field of view). I projektet 

användes två olika kameror, Canon EOS 100D och kameran i en Huawei Nexus 6P. 

Utanför studien har två ytterligare systemkameror testats i syfte att användas till 

modellering i Sketchup, men i alla fall har bilderna från Huawei Nexus 6P upplevts 

stämma bäst överens med mjukvaran. Ytterligare studier kan göras på vad som 

skulle kunna vara optimalt för att stämma med perspektivinställningar i mjukvaran 

och vad som påverkar det.  

Något som omnämns i denna studie är möjligheten att exportera punktmoln från 

Agisoft Photoscan för att modelleras i andra mjukvaror. Det har verifierats att det är 

möjligt, men det har inte rymts inom ramen för studien hur denna metod skulle stå 

sig emot de som utvärderats, och huruvida det skulle vara möjligt att uppnå 

kvalitetskraven i HMK-standardnivå 3. 
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Bilaga A – Referensmått 

Detta är en sammanställning av resultat från mätningen av referensmått.  

  
OBJEKT 

 
HORISONTELLT 

(m) 
VERTIKALT 

FASAD NORR Fasad norr 19,630 -- 
 Infasning 1 3,356 9,601 

 Infasning 2 3,353 7,633 
 Infasning 3 1,967 5,590 
 Fönster 1 2,137 3,238 
 Knut NO - Infasning 1 8,134 -- 

 Knut NO - Infasning 2 12,426 -- 
 Knut NO - Infasning 3 16,739 -- 
 Knut NO - Fönster 1 8,747 -- 
 Knut NO -- 6,366 

 Nock till grund -- 11,111 
 Grund till fönster 1 -- 3,337 

FASAD VÄST Fasad väst 37,425 -- 
 Infasning 4 3,359 5,619 

 Infasning 5 3,333 5,632 
 Fönster 2 2,128 2,454 
 Fönster 3 2,127 2,440 
 Fönster 4 2,114 2,437 
 Knut NV - Infasning 4 8,444 -- 

 Knut NV - Infasning 5 25,607 -- 
 Knut NV - Fönster 2 4,778 -- 
 Knut NV - Fönster 3 17,627 -- 
 Knut NV - Fönster 4 30,500 -- 
 Knut NV -- 6,300 

 Grund till fönster 2 -- 2,017 
 Grund till fönster 3 -- 2,054 
 Grund till fönster 4 -- 2,037 

FASAD SYD Infasning 6 3,381 9,573 
 Infasning 7 -- 7,620 
 Infasning 8 2,003 5,600 
 Nock till grund -- 11,040 

FASAD ÖST Fasad öst 37,423 -- 
 Infasning 9 3,358 5,614 

 Infasning 10 3,336 5,630 
 Fönster 5 2,134 2,455 
 Fönster 6 2,106 2,451 
 Dörr 2,112 3,321 
 Dörrvalv -- 4,481 
 Knut SO - Infasning 9 8,442 -- 

 Knut SO - Infasning 10 25,631 -- 
 Knut SO - Fönster 5 4,780 -- 
 Knut SO - Fönster 6 30,521 -- 
 Knut SO - Dörr 17,642 -- 
 Grund till fönster 5 -- 2,023 

 Grund till fönster 6 -- 2,046 
 Knut SV -- 6,297 
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Bilaga B – Placering av referensmått 

 

1. Knut SO 

2. Fönster 5 

3. Infasning 9 

4. Dörr 

5. Infasning 10 

6. Fönster 6 

7. Knut NO 

8. Knut NV 

9. Fönster 2 

10.   Infasning 4 

11.   Fönster 3 

12.   Infasning 5 

13.   Fönster 4 

14.   Knut NO 

15.   Infasning 1 

16.   Fönster 1 

17.   Infasning 2 

18.   Infasning 3 

19.   Knut NV 

20.   Infasning 6 

21.   Infasning 7 

22.   Infasning 8 

23.   Knut SO 
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Bilaga C – Resultat av modellkontroll 

Resultat från kontroll av modellernas mått jämfört med referensmåtten, för norra 

fasaden och horisontella mått. 

  
Autodesk Revit Trimble Sketchup Agisoft Photoscan 

Fasad Norr 

Objekt 
Horisontella 
Kontrollmått 

Punktmolns-
modell 

Manuell 
bildmodellering 

(m) 
Automatisk 

bildmodellering 

Fasad norr 19,630 19,644 19,625 19,580 

Infasning 1 3,356 3,350 3,300 3,324 

Infasning 2 3,353 3,350 3,305 3,367 

Infasning 3 1,967 1,994 1,992 2,016 

Fönster 1 2,137 2,130 2,132 2,121 

Knut NO - Infasning 1 8,134 8,154 8,110 8,124 

Knut NO - Infasning 2 12,426 12,439 12,421 12,366 

Knut NO - Infasning 3 16,739 16,719 16,700 16,658 

Knut NO - Fönster 1 8,747 8,754 8,718 8,709 

Avvikelse i meter     

Fasad norr  0,014 -0,005 -0,050 

Infasning 1  -0,006 -0,056 -0,032 

Infasning 2  -0,003 -0,048 0,014 

Infasning 3  0,027 0,025 0,049 

Fönster 1  -0,007 -0,005 -0,016 

Knut NO - Infasning 1  0,020 -0,024 -0,010 

Knut NO - Infasning 2  0,013 -0,005 -0,060 

Knut NO - Infasning 3  -0,020 -0,039 -0,081 

Knut NO - Fönster 1  0,007 -0,029 -0,038 

Procentuell avvikelse 
   Fasad norr 

 
0,07% 0,03% 0,25% 

Infasning 1  0,17% 1,67% 0,95% 

Infasning 2  0,09% 1,43% 0,42% 

Infasning 3  1,37% 1,27% 2,49% 

Fönster 1  0,33% 0,23% 0,75% 

Knut NO - Infasning 1  0,25% 0,30% 0,12% 

Knut NO - Infasning 2  0,10% 0,04% 0,48% 

Knut NO - Infasning 3  0,12% 0,23% 0,48% 

Knut NO - Fönster 1  0,08% 0,33% 0,43% 
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Resultat från kontroll av modellernas mått jämfört med referensmåtten, för norra 

fasaden och vertikala mått. 

 

Fasad Norr 

Objekt 
Vertikala 
Kontrollmått 

Punktmolns-
modell 

Manuell 
bildmodellering 

(m) 
Automatisk 

bildmodellering 

Nock till grund 11,111 11,094 11,109 11,115 

Fönster 1 3,238 3,220 3,302 3,238 

Knut NO 6,366 6,300 6,300 6,319 

Infasning 1 9,601 9,600 9,612 9,556 

Infasning 2 7,633 7,640 7,650 7,630 

Infasning 3 5,590 5,620 5,592 5,599 

Grund till fönster 1 3,337 3,328 3,328 3,338 

Avvikelse i meter     

Nock till grund   -0,017 -0,002 0,004 

Fönster 1  -0,018 0,064 0,000 

Knut NO  -0,066 -0,066 -0,047 

Infasning 1  -0,001 0,011 -0,045 

Infasning 2  0,007 0,017 -0,003 

Infasning 3  0,030 0,002 0,009 

Grund till fönster 1  -0,009 -0,009 0,001 

Procentuell avvikelse     

Nock till grund  0,16% 0,02% 0,03% 

Fönster 1  0,56% 1,98% 0,00% 

Knut NO  1,04% 1,04% 0,74% 

Infasning 1  0,01% 0,11% 0,47% 

Infasning 2  0,09% 0,22% 0,04% 

Infasning 3  0,53% 0,03% 0,16% 

Grund till fönster 1  0,28% 0,28% 0,02% 
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Resultat från kontroll av modellernas mått jämfört med referensmåtten, för västra 

fasaden och horisontella mått. 

 

Fasad Väst 
Objekt 

Horisontella 
Kontrollmått 

Punktmolns
-modell 

Manuell 
bildmodellering 

(m) 
Automatisk 

bildmodellering 

Fasad väst 37,425 37,457 37,223 37,345 

Infasning 4 3,359 3,352 3,370 3,387 

Infasning 5 3,333 3,357 3,342 3,424 

Fönster 2 2,128 2,150 2,131 2,119 

Fönster 3 2,127 2,150 2,131 2,102 

Fönster 4 2,114 2,150 2,131 2,112 

Knut NV - Infasning 4 8,444 8,454 8,405 8,399 

Knut NV - Infasning 5 25,607 25,580 25,395 25,491 

Knut NV - Fönster 2 4,778 4,794 4,749 4,773 

Knut NV - Fönster 3 17,627 17,624 17,506 17,562 

Knut NV - Fönster 4 30,500 30,504 30,326 30,464 

Avvikelse i meter     

Fasad väst  0,032 -0,202 -0,080 

Infasning 4  -0,007 0,011 0,028 

Infasning 5  0,024 0,009 0,091 

Fönster 2  0,022 0,003 -0,009 

Fönster 3  0,023 0,004 -0,025 

Fönster 4  0,036 0,017 -0,002 

Knut NV - Infasning 4  0,010 -0,039 -0,045 

Knut NV - Infasning 5  -0,027 -0,212 -0,116 

Knut NV - Fönster 2  0,016 -0,029 -0,005 

Knut NV - Fönster 3  -0,003 -0,121 -0,065 

Knut NV - Fönster 4  0,004 -0,174 -0,036 

Procentuell avvikelse    

Fasad väst  0,09% 0,54% 0,21% 

Infasning 4  0,21% 0,33% 0,83% 

Infasning 5  0,72% 0,27% 2,73% 

Fönster 2  1,02% 0,14% 0,42% 

Fönster 3  1,07% 0,19% 1,18% 

Fönster 4  1,69% 0,80% 0,09% 

Knut NV - Infasning 4  0,12% 0,46% 0,53% 

Knut NV - Infasning 5  0,11% 0,83% 0,45% 

Knut NV - Fönster 2  0,33% 0,61% 0,10% 

Knut NV - Fönster 3  0,02% 0,69% 0,37% 

Knut NV - Fönster 4  0,01% 0,57% 0,12% 
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Resultat från kontroll av modellernas mått jämfört med referensmåtten, för norra 

fasaden och vertikala mått. 

Fasad Väst 
Objekt 

Vertikala 
Kontrollmått 

Punktmolns-
modell 

Manuell 
bildmodellering 

(m) 
Automatisk 

bildmodellering 

Knut NV 6,300 6,300 6,300 6,313 

Infasning 4 5,619 5,620 5,593 5,606 

Infasning 5 5,632 5,620 5,593 5,593 

Fönster 2 2,454 2,475 2,449 2,459 

Fönster 4 2,440 2,475 2,437 2,444 

Fönster 3 2,437 2,475 2,433 2,411 

Grund till fönster 2 2,017 2,039 2,004 2,023 

Grund till fönster 3 2,054 2,009 2,017 2,039 

Grund till fönster 4 2,037 2,014 2,045 2,041 

Avvikelse i meter    

Knut NV  0,000 0,000 0,013 

Infasning 4  0,001 -0,026 -0,013 

Infasning 5  -0,012 -0,039 -0,039 

Fönster 2  0,021 -0,005 0,005 

Fönster 4  0,035 -0,003 0,004 

Fönster 3  0,038 -0,004 -0,026 

Grund till fönster 2  0,022 -0,013 0,006 

Grund till fönster 3  -0,045 -0,037 -0,015 

Grund till fönster 4  -0,023 0,008 0,004 
Procentuell avvikelse 
 

   

Knut NV  0,00% 0,00% 0,20% 

Infasning 4  0,01% 0,47% 0,24% 

Infasning 5  0,22% 0,70% 0,70% 

Fönster 2  0,86% 0,20% 0,20% 

Fönster 4  1,43% 0,12% 0,16% 

Fönster 3  1,56% 0,16% 1,07% 

Grund till fönster 2  1,07% 0,66% 0,28% 

Grund till fönster 3  2,21% 1,82% 0,75% 

Grund till fönster 4  1,15% 0,38% 0,18% 
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Resultat från kontroll av modellernas mått jämfört med referensmåtten, för södra 

fasaden och horisontella mått. 

Fasad Syd 

Objekt 
Horisontella 
Kontrollmått 

Punktmolns
-modell 

Manuell 
bildmodellering 

(m) 
Automatisk 

bildmodellering 

Infasning 6 3,381 3,380 3,371 3,414 

Infasning 8 2,003 2,001 1,995 2,009 

Avvikelse i meter     

Infasning 6  -0,001 -0,010 0,033 

Infasning 8  -0,002 -0,007 0,006 
Procentuell avvikelse 

 
   

Infasning 6  0,02% 0,29% 0,99% 

Infasning 8  0,07% 0,37% 0,32% 

     

 

Resultat från kontroll av modellernas mått jämfört med referensmåtten, för södra 

fasaden och vertikala mått. 

     

Fasad Syd 
Objekt 

Vertikala 
Kontrollmått 

Punktmolns
-modell 

Manuell 
bildmodellering 

(m) 
Automatisk 

bildmodellering 

Infasning 6 9,573 9,600 9,635 9,616 

Infasning 7 7,620 7,640 7,646 7,633 

Infasning 8 5,600 5,620 5,586 5,590 

Nock till grund 11,040 11,087 11,109 11,081 

Avvikelse i meter     

Infasning 6  0,027 0,062 0,043 

Infasning 7  0,020 0,026 0,013 

Infasning 8  0,020 -0,014 -0,010 

Nock till grund  0,048 0,069 0,041 
Procentuell avvikelse 

 
   

Infasning 6  0,28% 0,64% 0,44% 

Infasning 7  0,26% 0,34% 0,17% 

Infasning 8  0,36% 0,25% 0,18% 

Nock till grund  0,43% 0,63% 0,38% 
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Resultat från kontroll av modellernas mått jämfört med referensmåtten, för östra 

fasaden och horisontella mått. 

 

Fasad Öst 
Objekt 

Horisontella 
Kontrollmått 

Punktmolns-
modell 

Manuell 
bildmodellering 

(m) 
Automatisk 

bildmodellering 

Fasad öst 37,420 37,422 37,223 37,314 

Infasning 9 3,353 3,345 3,350 3,347 

Infasning 10 3,322 3,360 3,313 3,352 

Fönster 5 2,138 2,150 2,137 2,132 

Fönster 6 2,135 2,150 2,137 2,110 

Dörr 2,127 2,131 2,121 2,128 

Knut SO - Infasning 9 8,440 8,440 8,414 8,419 

Knut SO - Infasning 10 25,640 25,592 25,454 25,497 

Knut SO - Fönster 5 4,773 4,752 4,736 4,760 

Knut SO - Fönster 6 30,487 30,492 30,308 30,406 

Knut SO - Dörr 17,633 17,606 17,526 17,583 

Avvikelse i meter     

Fasad öst  0,002 -0,197 -0,105 

Infasning 9  -0,008 -0,003 -0,006 

Infasning 10  0,038 -0,009 0,030 

Fönster 5  0,012 -0,001 -0,006 

Fönster 6  0,015 0,002 -0,025 

Dörr  0,004 -0,006 0,001 

Knut SO - Infasning 9  0,000 -0,026 -0,021 

Knut SO - Infasning 10  -0,048 -0,186 -0,143 

Knut SO - Fönster 5  -0,020 -0,037 -0,013 

Knut SO - Fönster 6  0,006 -0,179 -0,081 

Knut SO - Dörr  -0,026 -0,107 -0,050 

Procentuell avvikelse    

Fasad öst  0,01% 0,53% 0,28% 

Infasning 9  0,24% 0,09% 0,18% 

Infasning 10  1,14% 0,27% 0,90% 

Fönster 5  0,56% 0,05% 0,28% 

Fönster 6  0,70% 0,09% 1,17% 

Dörr  0,19% 0,28% 0,05% 

Knut SO - Infasning 9  0,00% 0,30% 0,24% 

Knut SO - Infasning 10  0,19% 0,72% 0,56% 

Knut SO - Fönster 5  0,43% 0,76% 0,26% 

Knut SO - Fönster 6  0,02% 0,59% 0,26% 

Knut SO - Dörr  0,15% 0,60% 0,28% 
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Resultat från kontroll av modellernas mått jämfört med referensmåtten, för östra 

fasaden och vertikala mått. 

 

Fasad Öst 
Objekt 

Vertikala 
Kontrollmått 

Punktmolns-
modell 

Manuell 
bildmodellering 

(m) 
Automatisk 

bildmodellering 

Dörr 3,321 3,300 3,277 3,336 

Dörrvalv 4,481 4,387 4,434 4,448 

Infasning 9 5,614 5,620 5,567 5,568 

Infasning 10 5,630 5,620 5,567 5,609 

Fönster 5 2,455 2,475 2,443 2,446 

Fönster 6 2,451 2,475 2,436 2,436 

Grund till fönster 5 2,023 2,016 2,018 2,024 

Grund till fönster 6 2,046 2,046 1,992 2,034 

Knut SV 6,297 6,300 6,300 6,286 

Avvikelse i meter     

Dörr  -0,021 -0,044 0,015 

Dörrvalv  -0,094 -0,047 -0,033 

Infasning 9  0,007 -0,046 -0,045 

Infasning 10  -0,009 -0,062 -0,020 

Fönster 5  0,020 -0,012 -0,009 

Fönster 6  0,024 -0,015 -0,015 

Grund till fönster 5  -0,006 -0,005 0,002 

Grund till fönster 6  0,001 -0,053 -0,011 

Knut SV  0,003 0,003 -0,011 

Procentuell avvikelse    

Dörr  0,63% 1,32% 0,45% 

Dörrvalv  2,10% 1,05% 0,74% 

Infasning 9  0,12% 0,83% 0,81% 

Infasning 10  0,17% 1,11% 0,36% 

Fönster 5  0,81% 0,49% 0,37% 

Fönster 6  0,98% 0,61% 0,61% 

Grund till fönster 5  0,32% 0,22% 0,07% 

Grund till fönster 6  0,02% 2,62% 0,56% 

Knut SV 
 

0,05% 0,05% 0,17% 
 

 


