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Sammanfattning 

Utförande av kontroller av olika objekt i byggskedet är av stor betydelse för 

att undvika onödiga kostnader och förseningar. Betonggolv är en typ av objekt 

som har toleranskrav avseende lutning och buktighet. I Sverige gäller det 

svenska referensverket AMA-Hus, där anges toleranser för lutning och 

buktighet. Buktighet kontrolleras för två olika diametrar på 0,25 m respektive 

2 m, i den här studien benämnda som lokal och global buktighet.  

Avsikten med studien var att identifiera det optimala tillvägagånssättet att 

kontrollera lutning och buktighet av en horisontell yta samt infallsvinkelns 

påverkan vid reflektorlösa mätningar. Rutnätsskanning med olika 

punktavstånd utförd med multistation och laserskanning från multistation och 

laserskanner har använts för att samla in data. Före mätning placerades 

konstgjorda upphöjda buktningar ut på golvet. Data från mätningarna 

interpolerades i Surfer-mjukvara, där kartor med höjdkurvor skapades. 

Interpolationsmetoden som användes var Kriging. Även ett program för 

objektiv kontroll av buktighet utvecklades i samarbete med en civilingenjör i 

datateknik.  

Vid analys konstaterades det att rutnätsskanningarna med punktavstånden över 

12,5 cm ej anses lämpliga för kontroll av buktighet. Rutnätsskanningen med 

punktavstånd på 12,5 cm eller tätare kan inte heller anses optimal för kontroll 

av buktighet då tidsåtgången blir för omfattande. Laserskanning med 

multistationen är det tillvägagångsätt som utifrån resultatet i denna studie, 

baserat på kontrollbarhet av buktighet och lutning, ger tydligast resultat i 

förhållande till tidsåtgång.  

Högre infallsvinkel från mätningar längre bort från instrumentet visade ingen 

systematisk inverkan på mätningarna i denna studie. Den ökade punkttätheten 

som påvisats nära instrumentet orsakade något som tolkats som brus i 

punktmolnet och förhöjd tidsåtgång för utförande av mätningar. 

 

Nyckelord: Planhet, Laserskanner, Multistation, Punkttäthet, Deformation 

 



 

 
v 

Abstract 

Performing controls of different types of objects in the construction phase of 

buildings are of great importance to avoid unnecessary costs and delays. 

Concrete floors are one type of object that has defined tolerances regarding 

levelness and flatness. In Sweden, the tolerance for levelness and flatness can 

be found in the national guideline AMA-Hus. Flatness is controlled within two 

different diameters of 0.25 m and 2 m respectively, in this study referred to as 

local and global flatness. 

The aim of this study was to identify the optimal method to control levelness 

and flatness of a horizontal surface and to determine the effect from the angle 

of incidence using reflectorless measurements. Grid scanning with different 

point density performed with a multi station and laser scans from multi station 

and laser scanner were used to collect the data. Before measurements artificial 

elevated curvatures where placed on the concrete floor. Data from the 

measurements where interpolated in Surfer software, and height maps were 

created. The interpolation method used was Kriging. Software containing an 

algorithm for objective flatness detection was developed in cooperation with a 

civil engineer in computer science.  

Analysis of the grid scanning data revealed that point density over 12.5 cm is 

not sufficient to detect significant elevation differences when controlling 

flatness. Grid scanning at 12.5 cm or thicker also cannot be deemed optimal 

since the time required to perform the measurements are disproportionately 

long. Laser scanning using the multi station proved, in the conditions of this 

study, to be the optimal method for levelness and flatness control in respect to 

time consumption.  

Steeper angle of incidence from measurements further from the instrument 

showed no systematical deviations of the measurements in this study. 

However, the increased point density found close to the instrument caused 

something that could be considered as noise in the point cloud as well as 

increased time consumption.  

 

Keywords: Levelness, Flatness, Laser scanner, Multistation, Point density, 

Deformation 

 



 

 
vi 

Innehållsförteckning 

 

1 Introduktion ................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .............................................................................. 1 

1.2 Syfte .................................................................................... 2 

2 Teoretisk Bakgrund ........................................................................ 3 

2.1 Kontroll av lutning och buktighet ................................................. 3 

2.2 Geodetiska mätinstrument ......................................................... 6 

3 Metod och Material ........................................................................ 8 

3.1 Utrustning ............................................................................. 8 

3.2 Mätområde ........................................................................... 10 

3.3 Datainsamling ........................................................................ 11 

3.3.1 Laserskanning ................................................................. 11 

3.3.2 Reflektorlös rutnätsskanning ............................................... 11 

3.3.3 Övrig inmätning .............................................................. 11 

3.4 Databearbetning ..................................................................... 12 

3.4.1 Cyclone ......................................................................... 12 

3.4.2 SBG-Geo ....................................................................... 12 

3.4.3 Surfer ........................................................................... 13 

3.4.4 Automatisk buktningsdetektion ............................................ 13 

3.5 Fältkontroll av lokal buktighet .................................................... 14 

3.6 Lutning ................................................................................ 15 

3.7 Tidsåtgång ............................................................................ 16 

4 Resultat ..................................................................................... 17 

4.1 Buktighet ............................................................................. 17 

4.1.1 Rutnätskanning punkttäthet 12,5 cm ..................................... 18 

4.1.2 Rutnätskanning punkttäthet 25 cm ........................................ 19 

4.1.3 Rutnätskanning punkttäthet 37,5 cm ..................................... 20 

4.1.4 Rutnätskanning punkttäthet 50 cm ........................................ 21 

4.1.5 Rutnätskanning punkttäthet 100 cm ...................................... 22 

4.1.6 Laserskanning MS50 ......................................................... 23 

4.1.7 Laserskanning C10 ........................................................... 24 

4.2 Lutning ................................................................................ 25 

4.3 Tidsåtgång ............................................................................ 25 

4.3.1 Rutnätsskanning............................................................... 25 

4.3.2 Laserskanning ................................................................. 26 

5 Diskussion .................................................................................. 27 

6 Slutsatser .................................................................................... 30 

6.1 Framtida studier ..................................................................... 30 

Referenslista ...................................................................................... 31 

Bilaga 1 ............................................................................................ 33 

 



 

 
1 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Byggprocessen är ett omfattande skede där flera aktörer måste samverka för att 

undvika komplikationer för övriga parter och förhindra förseningar. För att reglera 

så att kvalitet uppnås finns det toleranskrav för de flesta typer av objekt. Kraven 

varierar beroende på objekttyp och dess användningsområde. Toleranskraven anges i 

olika etablerade regelverk skapade av institutioner över hela världen. Kvalitet kan 

definieras enligt Arditi och Gunaydin (1997, s. 235) som: ”… uppfyllandet av de 

juridiska, estetiska och funktionella kraven på ett projekt.” [egen översättning]. 

Kostnad, tid och kvalitet är tre individuella aspekter som är beroende av varandra 

och styr i princip hela byggbranschen. Hu och He (2013) menar att dessa tre 

aspekter är svåra att balansera i ett byggprojekt, men att det oftast är kostnaden som 

väger tyngst när det kommer till upphandling av ett projekt. Nedskärningar av 

kostnader för ett byggprojekt medför ofta att byggtiden förlängs eller att kvaliteten 

försämras. Det är av stor vikt att upptäcka brister som uppstått tidigt i byggskedet, 

annars kan omkostnaderna bli förödande för byggprojektet (Akinci et al., 2006). Att 

genomföra en effektiv och noggrann kontrollprocess av objekt, som måste uppfylla 

vissa krav, för analys och dokumentation är därför angeläget. Planhet för en yta är 

enligt Tang, Huber och Akinci (2011) ett viktigt kontrollobjekt för många byggnads- 

och infrastrukturprojekt. 

Betonggolv för industribyggnader där lagerförvaring och/eller arbetsfordon brukas 

har ofta strikta krav på ytans planhet (Loprencipe & Cantisani, 2015). Om 

signifikant buktighet förekommer riskerar arbetsfordons styrförmåga att påverkas 

vilket medför risker vid framförandet av dessa. Signifikanta ojämnheter på golvet 

påverkar till exempel hur högt upp förvaringshyllorna kan förekomma i förhållande 

till rasrisk (Loprencipe & Cantisani, 2015).  
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att fastställa vilket tillvägagångssätt som är optimalt 

för att utföra kontroll avseende lutning samt buktighet på en horisontell yta. Det 

optimala tillvägagångssättet avser kombinationen av punkttäthet och instrumentval 

vid inmätning. Punkttätheten bör vara tillräckligt hög för att upptäcka signifikant 

buktighet, men samtidigt ökar tidsåtgången vid högre punkttäthet vilket också måste 

tas i beaktning. Jämförelser kommer att utföras mellan olika punkttätheter med 

rutnätsskannings-funktionen i en multistation samt punktmolnsdata erhållet med 

terrester laserskanner och multistation. Detta leder till följande frågor som studien 

har för avsikt att besvara: 

 Vilka är de optimala punktavstånden vid kontroll av buktighet och lutning 

med avseende på toleranskraven angivna i det svenska referensverket AMA-

Hus? 

 Vilken metod är tidseffektivast vid inmätning av en horisontell yta för 

detektering av lutning och buktighet? 

 Hur påverkas reflektorlösa mätningars osäkerhet och användbarhet då 

infallsvinkeln ökar? 
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2 Teoretisk Bakgrund 

2.1 Kontroll av lutning och buktighet 

Horisontella ytor, i denna studie avgränsade till golv, har toleransnivåer vid 

anläggning som bör uppfyllas enligt flera olika nationella regelverk (Bosché & 

Guenet, 2014). Dessa toleransnivåer anger hur mycket golvet får luta och bukta på 

ett visst avstånd. Det är av stor betydelse att ett golv konstrueras inom ramarna för 

de angivna toleranserna för att undvika komplikationer senare i byggskedet eller vid 

färdigställd byggnad. 

En ytas planhet beror på dess lutning och buktighet. Med lutning avses 

höjdskillnader som sträcker sig från ena sidan av golvet till den andra. Buktighet i en 

plan yta definieras som avvikelser i höjd på ett begränsat område på en yta (figur 1) 

(British Standards Institution i Bosché & Guenet, 2014). Kontroll av buktighet 

utförs ofta inom två olika diametrar definierade som global respektive lokal 

buktighet. Terminologin global respektive lokal buktighet är hämtad från Bosché 

och Biotteau (2015). Buktningar definieras antingen som gropar eller ryggar. Med 

en grop menas att den ligger under medelhöjden och med en rygg åsyftas att 

buktigheten stiger över medelhöjden (figur 1). 

 

Figur 1. Exempel på olika kombinationer av lutning och buktighet. 

1) Ytan både buktar och lutar. 2) Ytan lutar. 3) Ytan buktar. 4) Ytan är helt plan. 
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Flera olika tillvägagångssätt finns för att kontrollera att toleransnivåer avseende 

golvets lutning och buktighet inte överskrids. För lutning är kraven baserade på 

längden av objektet och för buktighet kontrolleras höjdskillnader inom ett 

specificerat område. Vanliga metoder för kontroll av en ytas planhet är enligt 

Loprencipe och Cantisani (2015) och Tang et al. (2011) mätning med rätskiva eller 

profilometer. Vid mätning med rätskiva bestäms buktningar genom att fastställa 

höjdskillnaden mellan rätskivan och ytan. Rätskivan placeras då på ytan och 

höjdskillnaden avläses med hjälp av en måttbestämd kil. Två rätskivor av olika längd 

används för att kontrollera global och lokal buktighet. Längden på de två olika 

rätskivorna beror på vilken specifikation som kontrollerna utförs mot. För global 

buktighet används normalt en rätskiva på 2–3 m. Under kontroll av lokal buktighet 

används normalt en rätskiva som är 20–30 cm lång (AMA-Hus:14, 2015; Bosché & 

Guenet, 2014; Bosché & Biotteau, 2015). En profilometer kan förekomma i olika 

skepnader. Metoden fungerar genom att förflytta anordningen, som mäter höjder, 

på ytan i ett förbestämt mönster. Höjderna jämförs sedan mot en referenshöjd för 

planhetsbestämning. Tang et al. (2011) menar dock att metoderna har 

begränsningar i dess utförande vad gäller gleshet vid mätningar, behov av att beträda 

kontrollytan samt tidsåtgången. Laserskanner är en metod som enligt studien inte 

berörs av dessa begränsningar. Bosché och Guenet (2014, s. 212) beskriver att: 

”Terrester laserskanning är en modern teknologi som är revolutionerar 

mätningsarbeten” [egen översättning]. 

Bosché och Guenet (2014) genomförde kontrollmätningar på två horisontella ytor 

om 4,80 m × 8,10 m respektive 6,40 m × 6,70 m med både rätskiva och 

laserskanner. Jämförelser mellan metoderna gjordes på bland annat kvalitet och 

tidsåtgång. Resultat och slutsatser från studien är bland annat att 

laserskanningsmetoden både sparar in tid och utför tillräckligt noggranna mätningar 

för analys. Tidsåtgången beräknades till 30 respektive 60 minuter snabbare för 

laserskanningsmetoden där beräkningen även inkluderade efterbearbetning av data. 

Beaktningsvärt var att mätningarna utfördes med en överdrivet hög punkttäthet 

vilket ökade skanningstiden (Bosché & Guenet, 2014). Någon specifik punkttäthet 

för de utförda testerna eller rekommendation av punkttäthet framgår däremot inte i 

studien. 
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Enligt svenska referensverket AMA-Hus finns det gränsvärden som inte bör 

överskridas när det kommer till golvets lutning och buktighet. Toleransnivåer samt 

ekvation avseende lutning av ett golv erhålls i tabell 1. Toleransen för lutningen är 

beroende på längden på den sträcka av golvet som ska kontrolleras (L). Ett åtta 

meter långt och tio meter brett golv skulle alltså ha lutningstoleransen ±13,3 mm 

för längd respektive ±16,7 mm för bredd (AMA-Hus:14, 2015). För att undvika 

oproportionerligt låga eller höga toleransnivåer finns det minimum- och 

maximumnivåer. Lägsta tillåtna toleransnivån är ±8 mm och högsta är ±20 mm. 

Det betyder att ett betonggolv i en stor byggnad, t.ex. flyghangar, har en högsta 

lutningstolerans på ±20 mm. Vid kontroll av generell buktighet av ett golv används 

en längd på 2 m och toleransnivån är ±5 mm. För kontroll av lokal buktighet 

används en kortare längd på 0,25 m och toleransnivån är då ±1,2 mm (AMA-

Hus:14, 2015). 

 

Tabell 1. Toleranser enligt AMA-Hus avseende golvets lutning samt buktighet. 

 
 

Kontrolltyp Mätlängd (m) Tolerans (mm)

Buktighet

Lokal 0,25 ±1,2

Global 2 ±5

Lutning L L/600*

*) Lägsta ±8 mm och högsta ±20 mm
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2.2 Geodetiska mätinstrument 

Idag finns det moderna instrument som kan utföra lutning- och buktningskontroller 

med betydlig mindre arbetsbelastning än traditionell mätning med rätskiva. Som 

tidigare nämnt är terrester laserskannern ett instrument som snabbt kan utföra 

kontrollmätningar men även en totalstation eller multistation kan användas. Både 

reflektorlös rutnätsskanning och manuell mätning med prisma kan utnyttjas med 

tillfredsställande resultat beroende på ytans omfattning och instrumentets placering. 

Principen med totalstationsmätning är att mäta lutande längd samt horisontal- och 

vertikalvinklarna vilka används för att beräkna koordinater på den punkt som mätts 

in (Beshr & Abo Elnaga, 2011). För att mäta den lutande längden så finns en 

elektromagnetisk distansmätare (EDM) inbyggd i totalstationen (Mårtensson, 2016). 

Vid reflektorlösa mätningar med totalstation finns det enligt Lambrou och Pantazis 

(2010) flera viktiga parametrar som påverkar hur pålitlig en mätning är, till 

exempel: avstånd till objektet, infallsvinkel för laserstrålen till den yta som mäts och 

instrumentets egenskaper. Osäkerheter knutna till ytans färg och materialtyp, vid 

reflektorlös mätning, visas också på i en studie utförd av Beshr och Abo Elnaga 

(2011). Dessa parametrar gäller även för mätning med terrester laserskannrar som 

enligt Zamecnikova, Ressl, Wieser och Woschitz (2014) baserar sig på samma 

princip som EDM-instrument. Eftersom kontrollmätning av ett golv många gånger 

måste göras från en uppställning på själva golvet är infallsvinkeln för laserstrålen 

enligt Lambrou och Pantazis (2010) en parameter som är extra viktig att tänka på. 

Reshetyuk (2012) menar att laserskanning med stor infallsvinkel kan få avgörande 

konsekvenser, framförallt då mätning utförs mot mörka och/eller högreflekterande 

ytor. I sådana situationer kan det hända att laserstrålen inte returneras till 

instrumentet och följden blir att den mätningen inte registreras (Reshetyuk, 2012). 

Ett återkommande problem som uppstår vid terrester laserskanning av horisontella 

ytor är skillnaden i punktavstånd som uppstår vid successivt ökande avstånd från 

skannern. Punkttätheten påverkas främst i ledet ortogonalt i skanningens riktning. 

Utförs mätningar mot en stor area där skanningsdistansen bestäms till mitten av den 

önskade arean kan punkttätheten avta så mycket att data blir för glest långt bort från 

instrumentet. Bestäms dock distansen till det längsta avståndet kommer 

punkttätheten bli överdrivet hög närmare instrumentet, vilket i sin tur kan leda till 

onödigt stora datamängder, längre tidsåtgång samt problematik kopplad till 

lägesosäkerheten. Lägesosäkerheten för en punkt bestäms bland annat av 

tillverkarens specifikationer samt osäkerheter för de koordinater som används för 

georeferering. På t.ex. en byggarbetsplats eller i en laborationssal med ett bra 

referensnät kan låga lägesosäkerheter uppnås, ofta runt 1 mm (HMK-Ge:Terrester, 

2015). Överstiger punkttätheten instrument-tillverkarnas specifikationer vad gäller 

punkternas lägesosäkerhet leder det till ett ökat brus i punktmolnet och sämre 

kvalitet på data i sig (HMK-Ge:Terrester, 2015). 
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Enligt Reshetyuk (2017) måste punktavståndet vid stor infallsvinkel beräknas 

trigonometriskt då den normala ekvationen baseras på returer i vinkelrätt läge, t.ex. 

mätningar mot en vägg. Vid en sådan ekvation krävs kännedom om instrumentets 

höjd, avstånd mellan punkten och instrumentet, samt vinkelupplösningen 

(Reshetyuk, 2017). Stråldivergensen, d.v.s. tjockleken på laserstrålen vid kontakt 

med objekt, påverkar det lägsta möjliga punktavståndet. Är strålens diameter längre 

än punktavståndet överlappar punkterna varandra och då erhålls punktupplösningen 

från laserpunktens diameter (HMK-Ge:Terrester, 2015; Reshetyuk, 2017). 

Laserstrålens geometri vid retur påverkas även den av högre infallsvinkel. Returer 

vid vinkelrät mätning är normalt runda men vid ökad infallsvinkel övergår de 

successivt mot en mer elliptisk form (Pesci et al, 2011). Det leder till försämrad 

mätosäkerhet vid längre avstånd då träffbilden blir större. 

Vid beslut om skanningsavstånd och punkttäthet krävs det alltså att användaren 

överväger faktorerna vad gäller skanningsavstånd samt areans omfång, 

lägesosäkerhet, kvalitet av georeferering och punkttäthet. Eventuellt kan flera 

skanningar från samma uppställning med olika avstånd och/eller andra 

uppställningar med viss punktmolnsöverlappning var nödvändigt för att garantera 

noggrannheten av mätningen. Ett möjligt alternativ för skanning av mer omfattande 

horisontella ytor är enligt Reshetyuk (2017) laserskanning eller flygfotografering 

med hjälp av Unmanned Aircraft System (UAS). Möjligheten att utföra mätningar 

med UAS är dock oftast bundna till ytor belägna utomhus där utrymmet inte 

begränsas i höjdled. 

Mycket av den tidigare forskningen, bland annat utförd av Bosché och Guenet 

(2014) och Bosché och Biotteau (2015), konstaterar att terrester laserskanning är ett 

smidigt och noggrant alternativ till mer traditionella mätningsmetoder, som 

exempelvis rätskiva. Eftersom att mäthastigheten med en laserskanner är så snabb 

behövs ingen optimal punkttäthet tas fram utöver den som är bunden till 

lägesosäkerheten. Det som saknas är effektivitetstester av mätningar av samma 

karaktär utförda med total- eller multistation. Svenska riktlinjeverk listar enbart 

toleransnivåer och hur de beräknas beroende på objektets karaktär. Om en 

totalstation ska användas för att utföra samma kontroll som en laserskanner bör det 

finnas riktlinjer för vilket punkttäthet som lämpar sig bäst. Totalstationen kan 

potentiellt mäta lika många punkter som en laserskanner, men inte alls med samma 

hastighet. Reduceras punktavståndet vid mätning med totalstation ökar tiden som 

krävs för att genomföra mätningen. 
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3 Metod och Material 

3.1 Utrustning 

Två mätinstrument användes för datainsamling av mätområdet, Leica Nova MS50 

och Leica ScanStation C10. MS50 är en multistation, vilket är en avancerad 

totalstation med inbyggd skanningsfunktion (figur 2). För avståndsbestämning 

utnyttjar den tekniken Wave Form Digitising (Leica Geosystems, 2013). En fördel 

med multistationer är att de kan etableras lika enkelt som en vanlig totalstation men 

kan även utföra laserskanning där punktmolnet direkt blir georefererat. Skanning 

utförs med en hastighet upp till 1000 punkter per sekund (Leica Geosystems, u.å). 

ScanStation C10 (figur 3), är en terrester laserskanner som utnyttjar 

pulsmätningsprincipen för insamling av data. Instrumentet kan samla in upp till 50 

000 punkter per sekund enligt tillverkarens specifikationer (Leica Geosystems, 

2011). Både MS50 och C10 tillhandahölls av Högskolan i Gävle. Övrigt material 

som användes var stativ, trefötter, High Definition Scanner Targets (HDS-signaler), 

miniprisma, kontrollverktyg och silvertejp.  

 

     

Figur 2 & 3: Till vänster multistation MS50; till höger laserskanner C10. 
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Tre stycken konstgjorda upphöjningar (ryggar) framställdes av personal i hus 45 vid 

Högskolan i Gävle. Ryggarna är av olika material med dimensioner presenterade i 

tabell 2 och kan ses figur 4. Gemensamt för ryggarna var att alla var runda, dock ej 

exakt och hade en sluttande höjd från mitten. Ryggarna användes för att undersöka 

förmågan att upptäcka buktningar av olika storlek och omfattning från mätningar 

med olika punkttäthet. Höjderna för ryggarna är baserade på de toleranskrav som 

erhålls i AMA-Hus och har för avsikt att överskrida toleransen för global respektive 

lokal buktighet. Före mätning placerades ryggarna godtyckligt ut på mätområdet och 

fästes i golvet med silvertjep.  

 

Tabell 2: Benämning av de konstgjorda ryggarna och dess egenskaper. 

 
 

 

 

 
Figur 4: Ryggar som användes. Från vänster: R25, R50 och R100 

Rygg Material Diameter (cm) Maxhöjd (mm)

R25 Masonit 25 3

R50 Trä 50 4

R100 Masonit 100 6
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3.2 Mätområde 

Samtliga mätningar utfördes mot ett golv beläget i en labbhall tillgänglig i Hus 45 vid 

Högskolan i Gävle (figur 5). På golvet som är av betong förekommer det ojämnheter 

och sprickbildningar på ytan. Mätområdet är en del av den totala golvytan i 

labbhallen om 6x8 m; hörnen för området markerades med hjälp av silvertejp. Ett 

lokalt koordinatsystem realiserat med reflextejp och prismor fördelade i hallen finns 

att tillgå. Före mätningarna påbörjades sopades ytan av för att säkerställa att inga 

returer återvände från andra objekt än golvet, t.ex. gruskorn.  

 

 

Figur 5: Bild över mätområdet och de utplacerade ryggarna. Från vänster R100, R25 och R50. 
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3.3 Datainsamling 

3.3.1 Laserskanning 

Laserskanning utfördes med både multistationen och laserskannern. Dessa 

placerades på stativ uppställda på betonggolvet ungefär 2 m framför mätområdets 

ena kortsida. Punkttätheten valdes till 20x20 mm, för ett avstånd på ungefär 8 m för 

båda mätinstrumenten. För att definiera inskanningsområdet användes respektive 

instruments inbyggda kamera som hjälp. Det definierade inskanningsområdet var 

större än mätområdet för att säkerhetsställa att hela ytan blev inskannad. 

Multistationen etablerades med fri-stationsetablering mot det lokala 

koordinatsystemet inne i labbhallen. För att georeferera punktmolnet inskannat av 

laserskannern placerades tre stycken HDS-signaler ut i hallen. HDS-signalerna 

positionsbestämdes med hjälp av multistationen och skannades in med 

laserskannern.   

3.3.2 Reflektorlös rutnätsskanning 

Rutnätsskanning är en funktion tillgänglig i de flesta moderna total- och 

multistationer. Genom att definiera en area med hjälp av hörnpunkter och mäta in 

några punkter inom arean för att etablera ett referensplan kan en yta automatsikt 

mätas in. Punktavstånd anges för att bestämma tätheten vid vilka mätningarna ska 

utföras. Metoden baseras på reflektorlös EDM-mätning. En fördel med metoden är 

att punkttätheten anpassas utifrån inkommande avståndsvärden vilket leder till att 

den önskade punkttätheten är densamma över hela ytan oavsett avstånd från 

instrument. Denna skillnad är markant i jämförelse med laserskanning där det 

önskade punktavståndet etableras vid ett angivet eller inmätt avstånd. Avstånd 

kortare än det angivna ökar punkttätheten medan längre avstånd minskar 

punkttätheten. Nackdelen med rutnätsskanning är att varje inmätt punkt skapas 

genom en enskild observation av instrumentet. Resultatet blir att mätningen tar 

avsevärt mycket längre tid än vad en laserskanning gör.  

Rutnätsskanning utfördes med multistationen etablerad utifrån det lokala 

koordinatsystemet tillgängligt i labbhallen. Punkttätheter vid mätningarna var 

följande: 12,5 cm, 25 cm, 37,5 cm, 50 cm och 100 cm. Alla rutnätsskanningar 

utfördes från samma stationsetablering och mätningarnas tidsåtgång antecknades.  

3.3.3 Övrig inmätning  

Från multistationens uppställning mättes sprickbildning och ryggar in på golvet med 

hjälp av miniprisma. 
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3.4 Databearbetning 

3.4.1 Cyclone 

För att bearbeta punktmolnen erhållna genom laserskanning användes främst 

programmet Leica Cyclone. Punktmolnen importerades till programmet från ett 

externt minne tillsammans med koordinatfil för HDS-signaler. En georeferering 

utfördes för att koordinatbestämma punkterna erhållna med laserskannern i enlighet 

med det lokala koordinatsystemet tillgängligt i labbhallen. Eftersom multistationen 

redan var etablerad mot koordinatsystemet vid inskanning blev det punktmolnet 

automatiskt georefererat. Ett begränsningsområde skapades för mätområdet och alla 

returer som inte inföll inom denna eliminerades. Punktmolnen färgades efter värdet 

på Z-koordinaten för att skapa en preliminär uppfattning om de ojämnheter som 

förekom på ytan (bilaga 1, figur B1). Innan punktmolnen exporterades som en 

textfil för att importeras till programvaran Surfer decimerades de till en mer rimlig 

nivå av punkter. Decimeringen av punktmolnen medförde även en jämnare 

fördelning av punkterna. Punktmolnen, både från laserskannern och multistationen, 

exporterades även som Triangual Irregular Network (TIN) i dxf-format.  

3.4.2 SBG-Geo 

Mätdata från rutnätsskanningarna importerades till Geo. Koordinater skapades ifrån 

plm-filen genom att ange bakåtobjekt samt fri stationsetablering som metod. 

Punkterna delades in i separata koordinatfiler efter de olika punkttätheterna. TIN-

modellerna skapade i Cyclone importerades också till Geo. För att upptäcka stora 

avvikelser mellan punktmolnen och rutnätsskanningarna utfördes en operation där 

höjden för TIN-modellerna subtraherades från koordinatfilerna. För punkttätheterna 

12,5 och 25 cm upptäcktes några punkter med signifikant avvikande höjd i mitten av 

mätområdets bortre kortsida. Dessa avvikelser framgick både vid jämförelse mellan 

TIN-modellen från laserskannern och från multistationen. Efter att ha kontrollerat 

området på golvet kunde inga anomalier upptäckas varför dessa punkter 

eliminerades från koordinatfilerna. Totalt togs 5 punkter bort från 

rutnätsskanningen på 12,5 cm och 1 punkt från 25 cm. Övriga punkter exporterades 

för vidare bearbetning i Surfer.   
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3.4.3 Surfer 

Surfer är ett program som tillåter användaren att visualisera koordinatdata med 

bland annat höjdkurvor och/eller färgdiagram. Styrkan i programmet ligger i 

möjligheten att enkelt kunna utföra interpoleringar av data för att ge en teoretisk 

utfyllnad till de utrymmen som saknar uppgifter. För att framställa kartor där 

höjdskillnader tydligt framgår i millimeter samt huruvida höjderna är negativa eller 

positiva sattes medelvärdet av höjden för varje enskild koordinatfil till noll. Textfiler 

med data för X-, Y- och Z-koordinater importerdes till programmet och sparades 

som dat-filer. Därefter interpolerades dessa genom Krigingmetod med de 

förbestämda inställningarna i programmet. Den nya interpoleringsfilen öppnades 

som en karta i programmet och grafiskt optimerades avseende färg samt intervall för 

nivåskillnader.  

Kartor med nivåkurvor (höjdkartor) skapades för alla rutnätsskanningar: 12,5 cm, 

25 cm, 37,5 cm, 50 cm, 100 cm samt från punktmoln från multistation och 

laserskanner. Samma interpolationsmetod och inställning för grafisk representation 

användes för varje höjdkarta. Även punkterna som mättes in för de sprickbildningar 

som löper igenom salen importerades.  

3.4.4 Automatisk buktningsdetektion 

Buktningar på en yta kan i viss mån upptäckas rent grafiskt genom att analysera en 

höjdkarta av området. Dock blir kontrollen att upptäcka buktningar subjektiv. Det 

blir också svårare att upptäcka signifikanta buktningar vid analys av lokal buktighet 

än vid global. Av dessa anledningar formades en idé för att objektivt kunna utföra 

analys av buktighet utifrån matematisk applikation. 

Ett buktningsdektekteringsprogram med en matematisk algoritm framtogs för denna 

studie med hjälp av en civilingenjör i datateknik. Programmet användes för att 

genomföra en selektion av punkter baserad på kriterier angivna av användaren. 

Kriterierna som går att ställa in är det maximala avståndet mellan punkter och den 

minsta tillåtna höjdskillnaden. Efter att kriternarna har angivits så söker programmet 

igenom den fil som matats in av användaren för att hitta de punkter som matchar 

kriterierna. Sökningen utförs genom att först beräkna det det horisontella avståndet 

mellan två punkter genom distansformeln. Underskrider det horisontella avståndet 

det avstånd som angivits som kriterie undersöks höjddifferansen mellan samma 

punkter. Överskider det den angivna maximalt tillåtna höjdskillnaden så markeras 

punkterna genom att skrivas in i en ny fil. Denna process upprepas till alla punkter i 

filen jämförts med varandra. Programmet togs fram för att underlätta vid analys av 

buktighet från koordinatdata, framförallt lokal buktighet. Användningsprocessen för 

programmet kan ses i figur 6. 
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Figur 6: Flödesschema för användningsprocessen av program för buktingsdetektion. 

 

Koordinatfiler från laserskanning och rutnätsskanningarna med 12,5 cm och 25 cm 

punkttäthet matades in i programmet. För att kontrollera lokal buktighet användes 

250 mm som längsta avstånd och 1,2 mm som minsta höjdskillnaden, alla punkter 

som har minst en matchande punkt som uppfyller kriteriena återfinns i resultatfilen. 

För att utföra analysen vid högre punkttäthet än 25 cm utökades avståndet och 

höjdskillnaden. Vid punkttäthet på 37,5 och 50 cm användes sökavståndet 37,5 

respektive 50 cm samt minsta höjdskillnad 1,8 respektive 2,4 mm. Ingen utökad 

analys utfördes för punkttäthet på 100 cm.  

3.5 Fältkontroll av lokal buktighet 

Efter att ha sammanfört data från respektive höjdkarta med de punkter som 

selekterats av buktningsdekteteringprogram upptäcktes några fall av lokal buktighet 

utanför toleransnivån på andra platser än vid de utplacerade ryggarna. För att 

försäkra att dessa stämmer överens med verkligheten utfördes kontrollmätningar på 

ytan med ett specialgjort kontrollverktyg (figur 7). Instrumentet nollställdes mot 

den plana ytan på ett vattenpass. Främst undersöktes de av programmet urvalda 

punkter belägna längs med en av sprickorna på golvet. Många av mätningarna visade 

på att det buktade från sprickan in mot mitten av mätområdet med mer än 1,2 mm 

på 25 cm. De buktningarna som upptäcktes vid de utplacerade ryggarna undersöktes 

inte eftersom att buktigheten redan var känd.  
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Figur 7: Specialgjort kontrollverktyg för att identifiera buktningar på 25 cm. 

 

3.6 Lutning 

För att utföra analys av golvets lutning skapades plan för respektive punktmoln 

enligt formeln: 

𝑎𝑋 + 𝑏𝑌 + 𝑐 = 𝑍 

X, Y och Z är kända parametrar från varje punkts enskilda koordinater, medan a, b 

och c är okända parametrar som måste beräknas fram. Av de okända paramterarna 

står a för lutning i X-led, b för lutning i Y-led och c är en konstant motsvarande 

höjden i koordinatsystemets origo för det beräknade planet. Osäkerheter till de 

beräknade parametrarna fås med hjälp av minsta-kvadratmetoden. Beräkningar för 

planen utfördes automatiskt i Surfer genom interpolatsionsmetoden polynomial 

regression. Kontrollberäkning för en av mätningarna utfördes i Microsoft Excel med 

observationsekvationer hämtade från Mårtensson (2016). Observationsekvationerna 

lyder: 

𝐴�̂� = 𝐿 + 𝑉 

Där A är kofficientmatrisen, �̂� är parametervektorn bestående av a, b och c, L är 

observationsvektorn och V är residualvektorn. I utskriven matrisform ser 

ekvationerna ut på följande vis: 

(

𝑋1 𝑌1 1
𝑋2 𝑌2 1
𝑋… 𝑌… 1
𝑋𝑛 𝑌𝑛 1

) (
𝑎
𝑏
𝑐

) =  (

𝑍1

𝑍2

𝑍…

𝑍𝑛

) + (

𝑉1

𝑉2

𝑉…

𝑉𝑛

) 
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För att lösa ut a, b och c används följande matrisberäkningar: 

�̂� = (
𝑎
𝑏
𝑐

) = (𝐴𝑇𝐴)−1(𝐴𝑇𝐿) 

Residualvektorn löses ut genom följande matrisberäkningar: 

𝑉 = 𝐴�̂� − 𝐿 

För att beräkna standardosäkerhet för respektive okänd parameter (a,b och c) 

beräknades först viktenhetens standardosäkerhet (u0(x)) med följande formel: 

𝑢0(𝑥) =  √
𝑉𝑇𝑉

𝑛 − 𝑚
 

Där n är antalet observationer för respektive mätning och m är antalet obekanta 

paramterar, vilka är tre stycken. Efter det utförs beräkningar av Varians-

kovariansmatrisen (C) enligt följande: 

𝐶 = 𝑢0 
2 (𝑥)(𝐴𝑇𝑃𝐴)−1 

Då erhålls standardosäkerheter för a, b och c genom att beräkna roten ur 

diagonalelementen i C-matrisen. För att kontrollera om lutningarna a och b är 

signifkant, gjordes en hypotesprövning enligt följande hypoteser: 

H0: lutningen är lika med noll (golvet lutar inte). 

H1: lutningen är skilld från noll (golvet lutar). 

Signifkansnivå 5%. Testformel ser ut som följande: 

𝑍𝑜𝑏𝑠 =  |
𝑎 − 0 

𝑢(𝑎)
| ≤ 1,96 => 𝐻0 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 

3.7 Tidsåtgång 

För varje utförd mätning antecknades den tid det tog för instrumentet att utföra 

mätningen. Tidsåtgången presenteras i resultatet och användes även för att beräkna 

antalet punkter mätta per sekund för varje rutnätsskanning. För att beräkna en 

teoretisk tidsåtgång för ett område större än mätområdet som användes i studien 

måste antalet teoretiska punkter beräknas för ytan. Det enklaste sättet är att först 

räkna ut hur många rader och kolumner med punkter som krävs för att täcka ytan 

genom att dividera längden och bredden med punkttätheten och addera resultaten 

med ett. Därefter multipliceras antalet rader med antalet kolumner av punkter. För 

att få reda på tidsåtgången divideras antalet punkter med hur många punkter per 

sekund som beräknats för varje punkttäthet i studien. 
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4 Resultat 

4.1 Buktighet 

Analys för buktighet utfördes främst visuellt genom att undersöka de interpolerade 

höjdkartorna skapade i Surfer utifrån rutnätsskanningen vid olika punkttäther samt 

punktmoln från laserskanner och multistation. Borstett från de utplacerade ryggarna 

var generella drag för området: 

 Förhöjning längs med en spricka som löper längs den högra kanten. 

 Någorlunda plant i mitten av området.  

 En mindre sänka i övre vänstra hörnet. 

 En djupare och vidare sänka i vänstra nedre hörnet.  
 

De utplacerade ryggarna går att upptäcka i alla mätningar förutom: 

 R25 i mätning med punkttäthet på 50 cm och 100 cm. 

 R100 i mätning med punkttäthet på 100 cm.  

 

Vid undersökning av global buktighet syns överskridningar av toleransen visuellt i 

alla höjdkartor, främst längs den naturligt förekommande sprickan och vid R50 och 

R100. Lokal buktighet är svårare att upptäcka rent visuellt i kartan. För höjdkartor 

framtagna med rutnätsskanning med högre punkttäthet och punktmoln från 

laserskanning går det att urskilja förekomst av lokal buktighet utanför toleransen vid 

de utplacerade ryggarna, men det är betydligt svårare att upptäcka längs sprickan. 

Genom att undersöka kartorna tillsammans med de punkter som selekterats av 

programmet avsett för buktningsdetektion går det ändå att konstatera att toleransen 

för den lokala buktigheten överskrids även där.  

Höjdkartorna är visualiserade med en färgskala där blått representerar negativa 

höjder och rött representerar positiva höjder i förhållande till medelvärdet. Sprickan 

som sträcker sig längs mätområdet visualiseras i kartorna med en turkost sträckad 

linje. Punkterna som matchades i buktningsdektekteringsprogrammet vid analys av 

den lokala buktigheten representeras i kartorna med svarta och halvt transparenta 

kryss.  
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4.1.1 Rutnätskanning punkttäthet 12,5 cm 

Höjdkartan framställd med punkttäthet på 12,5 cm kan ses i figur 8. Lokala 

buktningar utanför toleransnivå kan ses främst vid de utplacerade ryggarna och längs 

med sprickbildningen. Det förekommer även några punkter i nedre delen av kartan 

som matchat med kriterierna. Sammanlag var det 325 punkter som selekterats av 

totalt 3066 punkter.  

 

 

Figur 8: Höjdkarta framställd med punkttäthet 12,5 cm. Interpolationsmetod Kriging.  
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4.1.2 Rutnätskanning punkttäthet 25 cm 

Den framställda höjdkartan med punkttäthet på 25 cm kan ses i figur 9. Kartan visar 

liknande mönster av selekterade punkter utanför buktingstoleransen som vid 

punkttätheten på 12,5 cm. Glesare matchningar oberoende av skillnaden i 

punkttäthet går att se längs sprickbildningen där de matchade punkterna är 

grupperade i tre kluster istället för en någorlunda kontinuerlig fördelning. 

Sammanlagt var det 89 punkter som selekterats av totalt 764 punkter. 

 

 

Figur 9: Höjdkarta framställd med punkttäthet 25 cm. Interpolationsmetod Kriging.  
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4.1.3 Rutnätskanning punkttäthet 37,5 cm 

Höjdkartan framställd med punkttätheten på 37,5 cm kan ses i figur 10. Generella 

drag för kartan överensstämmer med kartorna för 12,5 respektive 25 cm. Samtliga 

tre ryggar kan identifieras. Utökad analys användes för att hitta lokal buktighet som 

överstiger toleransnivån och ses runt ryggarna och längs med sprickbildningen 

fördelat på två kortare sträckor. Antalet punkter som matchades vid analys var 32 av 

totalt 352 punkter.  

 

 

Figur 10: Höjdkarta framställd med punkttäthet 37,5 cm. Interpolationsmetod Kriging.  
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4.1.4 Rutnätskanning punkttäthet 50 cm 

Den framställda höjdkartan med punkttäthet på 50 cm kan ses i figur 11. Det mest 

noterbara jämfört med lägre punkttätheter är att ingen retur vid mätning kom från 

R25, och den syns därför inte i kartan. Lokal buktighet som överstiger toleransnivån 

syns vid R100 och R50 och längs med delar av sprickbildningen. Antalet punkter som 

selekterats var 25 av totalt 192 punkter. 

 

Figur 11: Höjdkarta framställd med punkttäthet 50 cm. Interpolationsmetod Kriging. 
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4.1.5 Rutnätskanning punkttäthet 100 cm 

Höjdkartan framställd med punkttäthet på 100 cm kan ses i figur 12. Lokal buktning 

går att antyda vid R50 visuellt tack vare interpolation, ingen utökad analys användes. 

R25 går R100 går inte att se i kartan då ingen punkt retunerades från dessa.  

 

 
Figur 12: Höjdkarta framställd med punkttäthet 100 cm. Interpolationsmetod Kriging.  
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4.1.6 Laserskanning MS50 

Höjdkartan framställd från punktmoln med multistationen kan ses i figur 13. Kartan 

visar på god detaljrikedom. Vid analys av lokal buktighet ses områden som visas för 

rutnätskanningarna, d.v.s runt ryggarna och längs med sprickbildningen. Lokal 

buktighet förekommer även utspritt på små områden över hela ytan. 

 

 

Figur 13: Höjdkarta framställd från punktmoln inskannat med multistation. Interpolationsmetod 
Kriging.  
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4.1.7 Laserskanning C10 

Den framställda höjdkartan med punktmoln från laserskanner kan ses i figur 14. 

Kartan är betydligt plottrigare än den som framtagits med punktmoln från 

multistationen, vilket gör den svårare att avläsa. Vid analys av lokal buktighet blev 

större delen av kartan täckt av punkter som selekterats, dessa punkter valdes att inte 

redovisas i resultatet men kan ses i bilaga 1, figur B2. 

 

Figur 14: Höjdkarta framställd från punktmoln inskannad med laserskanner. Interpolationsmetod 
Kriging.  
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4.2 Lutning 

Resultatet för lutning presenteras i tabell 3, där a står för lutning i X-led och b för 

lutning i Y-led. Lutningarna beräknade från rutnätskanningarna och 

laserskanningsdata skiljer sig inte anmärkningsvärt mycket. Samtliga beräknade 

lutningar är signifikanta, det vill säga att H1 accepteras. Det undersökta området 

klarar toleranskravet från AMA-Hus för lutningar. Resultatet från kontrollberäkning 

i Excel överensstämde med lutningar erhållna från Surfer. 

Tabell 3: Lutningsparametrar och osäkerheter för planet beräknat utifrån de olika punkttätheterna 
från rutnätsskanning samt laser- och multistationsskanning. 

 

4.3 Tidsåtgång 

4.3.1 Rutnätsskanning 

Tidsåtgången för rutnätsskanning redovisas i tabell 4. tillsammans med antalet 

punkter inmätta och hur många punkter som mätts per sekund. Samtliga mätningar 

utom punkttätheten på 100 cm saknar en rad och en kolumn med punkter för att nå 

ända ut till mätområdedets yttre gräns. Antalet punkter inmätta för dessa mätningar 

är således färre än antalet teoretiskt uträknade punkter för ett område på 6×8 

meter. Mätningarna med punkttäthet på 12,5 cm och 25 cm misslyckades att mäta 

en punkt inom området. Punkten skulle ha sammanfallit på samma ställe för de båda 

mätningarna. Vid kontroll av punkternas position på ytan hittades inget avvikande 

som skulle kunna orsaka detta.  

 

 

Punkttäthet (cm)/Metod 12,5 25 37,5 50 100 C10 MS50

a (mm/m) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3

Standardosäkerhet 0,011 0,022 0,032 0,045 0,078 0,0077 0,0063

b (mm/m) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

Standardosäkerhet 0,015 0,030 0,044 0,061 0,10 0,0096 0,0081

Lutning X-led 8 m (mm) 2,2 2,2 2,4 2,2 1,7 2,6 2,2

Tolerans 8 m (mm) 13 13 13 13 13 13 13

Lutning Y-led 6 m (mm) 8,0 7,9 7,7 7,6 7,7 8,4 8,5

Tolernas 6 m (mm) 10 10 10 10 10 10 10
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Tabell 4: Tidsåtgång vid olika punkttätheter. Värden inom parantes är utan missade returer. 

 

Eftersom väldigt få golv har en så pass liten yta motsvarande 6×8 meter beräknades 

en teoretisk tidsåtgång på två ytor motsvarande 12×16 meter och 30×40 meter som 

redovisas i tabell 5. Den teoretiska tidsåtgången är baserat på antal punkter per 

sekund från tabell 4. 

Tabell 5: Teoretiskt beräknad tidsåtgång. Värden inom parantes är tiden konverterad till timmar och 
avrundad till närmaste halvtimme. 

 

4.3.2 Laserskanning 

Det område som skannades in med multistationen var något större än själva 

mätområdet, främst mellan mätområdet och instrumentet (bilaga 1, figur B3). Vid 

analys i Cyclone kan det konstateras att detta område utgör mer än två tredjedelar 

av alla punkterna som skannades in. Tidsåtgången för skanningen tog ca 15,5 min 

och 185 999 punkter skannades in. Antalet punkter som skannades inom 

mätområdet var 44 288 punkter och antal returer som hamnade utanför mätområdet 

var 141 711. De returer som hamnade mellan mätområdet och instrumentet 

motsvarade ca 126 213 punkter. Det motsvarar ca 68% av alla punkter i hela 

punktmolnet.  

 

För laserskanningen valdes även där ett större område än den tänkta ytan som skulle 

mätas in. Totalt skannades 142 369 punkter in under ett tidsspann om ca 1,5 min. 

Av de punkter var 25 454 returer belägna inom själva mätområdet. De returer som 

hamnade utanför mätområdet motsvarade då 116 915 punkter. I likhet med 

skanningen från multistation var det många punkter som hamnade i området mellan 

instrumentet och själva mätområdet, närmare bestämt 65 017 punkter. Det 

motsvarade ca 46% av hela punktmolnet. 

Punkttäthet (cm) Tid (min) Antal punkter Punkt/sekund

12,5 45,5 3071 (3072) 1,13

25 13 765 (766) 0,98

37,5 6 352 0,98

50 3,8 192 0,85

100 1,3 63 0,79

Rutnätskanning

Punkttäthet (cm) 12x16 m 30x40 m

12,5 185,3 (3 h) 1145,8 (19 h)

25 53,9 329,7  (5½ h)

37,5 24,5 147,7  (2½ h)

50 16,1 96,5    (1½ h)

100 4,6 26,8

Tid (min)
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5 Diskussion 

Resultatet från rutnätsskanning visar på att valet av punkttäthet har stor inverkan på 

detaljrikedomen för en höjdkarta och således förmågan att upptäcka buktningar 

utanför toleransnivån. Höjdkartan som framtagits från rutnätsskanning på 100 cm 

lämpar sig inte för analys av buktighet. Två av de utplacerade konstgjorda ryggarna, 

R25 och R100 missades vid inmätningen och överlag saknar kartan betydelsefull 

information i jämförelse med övriga höjdkartor. Anledningen till att R100, som har 

samma diameter som punktavståndet vid mätningen, missades vid inmätning är att 

returerna oturligt nog hamnat precis utanför ryggen. Även vid punkttätheten på 50 

cm missades R25 vid inmätning. Vissa avvikelser i detaljrikedom förekommer också 

men ej i samma mån som för punkttätheten på 100 cm. Trots missen av R25 som 

endast ger utslag för lokal buktighet tyder resultatet på att 50 cm punktavstånd ger 

ett tillfredsställande resultat för att upptäcka global buktighet vid kontroll. Då 

punktavståndet på 100 cm missade R100 måste dock hänsyn tas till att punktavståndet 

på 50 cm likväl hade kunnat missat R50 som ger utslag för global buktighet i 

resultatet. Det finns med andra ord inga garantier för att alla globala buktningar 

kommer upptäckas. I höjdkartorna för punkttätheterna 12,5 cm, 25 cm och 37,5 cm 

går det att upptäcka alla de utplacerade ryggarna, samt den buktighet som finns i 

anknytning till sprickbildningen. Det är inte garanterat att R25 skulle upptäckas vid 

punkttätheterna 25 cm respektive 37,5 cm eftersom att diametern för ryggen är lika 

med eller kortare än punktavståndet. Punkttätheten på 12,5 cm är den enda 

rutnätskanning som garanterar att upptäcka samtliga konstgjorda ryggar. Generellt 

antyder resultatet att det krävs ett punktavstånd som motsvarar halva diametern av 

en buktiget med rund karaktär för att garanterat upptäcka buktigheten. 

En svaghet med att använda en punkttäthet som motsvarar sökavståndet vid analys i 

den automatiska buktningsdetektorn är att endast intilliggande punkter i rad och 

kolumn blir jämförda. Eftersom att sträckan mellan två diagonalt närliggande 

punkter blir längre än sökavståndet kan inga buktningar detekteras i dessa led. Det 

kan i sin tur leda till att buktigheter inte upptäcks om inte sökkriterierna utökas 

därefter.  
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Valet av punkttäthet har även stor inverkan på den tid det tar att utföra 

rutnätsskanningen. Resultatet visar att den teoretiska tidsåtgången för 

rutnätsskanning med punkttäthet på 12,5 cm, på större ytor, blir så pass stor att 

mätningen skulle ta flera arbetsdagar att utföra. På grund av den faktorn kan 

mätningar med den punkttätheten eller lägre helt uteslutas som optimal på större 

ytor. Är området som ska kontrolleras mycket större än området som analyserades i 

studien är skanningsfunktionen hos en multistation framförallt ett snabbare 

alternativ. Resultatet skapat från punktmolnet från multistation visar, utöver de 

redan kända buktningar, flera ställen där toleransen för lokal buktighet överskrids. 

Vid dessa platser är de matchade punkterna betydligt färre och glesare än vid de 

kända buktigheterna.  

Vid fastställande av golvets lutning märktes inga större skillnader på resultatet 

mellan de olika instrumenten och metodvalen. Största skillnaden för den totala 

lutningen i X-led var 0,9 mm som påträffades mellan rutnätsskanningen med 

punkttäthet på 100 cm och laserskannern. Även för den totala lutningen i Y-led var 

största skillnaden 0,9 mm, som påträffades mellan rutnäts skanningen med 50 cm 

punkttäthet och laserskanningen från multistation. En generell trend var att den 

beräknade lutningen minskade något vid glesare punkttäthet. Vikten av högre 

punkttäthet ligger snarare i möjligheten att kunna avgöra huruvida en lutning är 

signifikant. 

Ingen negativ inverkan bunden till ökande infallsvinkel konstateras för de mätningar 

som utfördes i studien. Alla punkter vid rutnätsskanningarna, förutom en i de två 

mätningarna med punkttätheten 12,5 och 25 cm, blev registrerade. Det var även 

runt denna punkt, som befinner sig i bortre änden av mätområdet, där punkter med 

signifikant avvikande höjd jämfört med resultaten från laserskanning befann sig. Stor 

infallsvinkel är som tidigare nämnts enligt Reshetyuk (2012) en parameter som 

påverkar att mätningar inte registreras. Eftersom flera punkter med större 

infallsvinkel ändå registrerats utan några problem så är det sannolikt inte 

infallsvinkeln som varit den avgörande orsaken till att punkten inte registrerats. 

Eftersom inget som avviker från övriga punkter inom mätområdet kunde hittas efter 

kontroll på plats, är orsaken till händelsen okänd.  
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Inverkan knuten till infallsvinkel syns tydligare vid de returer som i punktmolnen 

från laserskanning ligger närmare instrumenten. Punkttätheten i det området blev 

väldigt hög i förhållande till den punkttäthet som valdes vid påbörjad skanning. För 

multistationen och laserskannern var 68% respektive 46% av de totalt inskannade 

punkterna i punktmolnet belägna mellan mätområdet och instrumentet. Om det 

skulle tas i beräkning vid tidsåtgången så motsvarar det ungefär 10 minuter av den 

totala skanningstiden på 15,5 minuter för multistationen. Däremot, eftersom att 

skanningstiden är så snabb för laserskannern jämfört med multistationen blir 

inverkan på tidsåtgången i det här fallet enbart några sekunder. 

Den allt högre punkttätheten vid laserskanning närmare instrumenten kunde tolkas 

som någon form av brus, främst i det punktmoln inmätt med laserskannern, vilket 

går att se i höjdkartan. Närmare instrumentet blir höjdkartan svårläst på grund av de 

många, små höjdkurvorna som finns. Ett annat problem som påträffades i 

punktmolnet från laserskannern var vid den automatiska analysen för 

buktningsdetektion. Eftersom att toleransen för lokal buktighet är så pass låg gjorde 

bruset i punktmolnet att det selekterades överdrivet många punkter av den 

matematiska algoritmen i buktningsdektekteringsprogrammet jämfört med hos 

multistationen. Då punkter från buktningsanalysen skapade från laserskanningdata 

sammanfördes med höjdkartan från samma punktmoln resulterade det i att kartan 

blev helt oläsbar (bilaga 1, figur B2). Till skillnad från den slutsats som Bosché och 

Guenet (2014) samt Bosché och Biotteau (2015),  redogör för om att laserskanner 

är en fungerande metod för kontroll av golvplanhet, blev resultatet med vårt 

tillvägagångsätt med laserskannern inte tillfredsställande vid kontroll av buktighet. 
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6 Slutsatser 

Rutnätsskanning med punkttäthet på 12,5 cm lämpar sig bra för kontroll av 

buktighet av plana ytor med toleranskraven angivna i AMA-Hus. Tillvägagångsättet 

fungerar på mindre ytor, som till exempel mätområdet i denna studie, men den 

höga tidsåtgången gör att tillvägagångsättet inte kan anses vara optimal. 

Laserskanning med med multistationen har i denna studie varit det tillvägagångsätt 

som baserat på kontrollbarhet av buktighet och lutning gett tydligast resultat i 

förhållande till tidsåtgång.  

 Vid tillgång till multistation bör laserskanningsfunktionen användas i första 

hand vid kontroll av buktighet, då punkter i tätare intervall erhålls snabbare 

vid mätning. 

 Vid laserskanning rekommenderas det att inte etablera instrumenten för nära 

området samt att ej definiera skanningsområde för nära instrumentet för att 

undvika brus samt onödig tidsåtgång. 

6.1 Framtida studier 

Vi föreslår att utföra en studie med större mätområde för att se vid vilka avstånd 

infallsvinkeln får signifikant betydelse. Det finns även behov att utföra studier med 

flera mätningar för avseende att identifiera lokal buktighet. En möjlig vidare studie 

är att placera ut flera små konstgjorda ryggar likt R25 på golvet och mäta mot ytan 

för att se hur många som kan detekteras vid olika punktavstånd. Eftersom att 

deformationer på golv oftast inte är symetriskt runda hade det varit interresant att 

utföra studier med asymetriska konstgjorda buktningar. Även tester med olika 

interpolationsmetoder kan vara av vikt för att se hur det påverkar förmågan att 

visuellt upptäcka buktningar i höjdkartor.  Det hade vart interessant att se en 

vidareutveckling av algoritmen
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Bilaga 1 

 
Figur B1: Punktmoln från multistation färgat efter höjdvärden. Grönt representerar lägsta höjder och 

blått representerar de högsta höjderna.  
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Figur B2: Höjdkarta från laserskanner med punkter för matchade buktningar inom 25 cm. 
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Figur B3: Visar de punkter från multistationsskanningen som hamnade mellan mätområdet och 
instrumentet. Dessa punkter motsvarar 68 % av alla punkter som skannades in. 


