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Sammanfattning 

I denna studie har förutsättningarna för att använda data insamlad med mobil 

laserskanning för att uppdatera den svenska nationella höjdmodellen utretts. 

Trafikverket startade under 2016 ett projekt där syftet var att samla in 

information och inventerar det svenska stomvägnätet med mobil 

laserskanning. Lantmäteriet har fått tillgång till data från det här projektet och 

vill undersöka möjligheterna för att använda data från mobil laserskanning för 

att uppdatera den nationella höjdmodellen. 

 Förutsättningarna för att använda data från mobil laserskanning för att 

uppdatera nationella höjdmodellen har utretts genom att undersöka vilken 

avvikelse det finns mot inmätta kontrollpunkter, jämföra höjdavvikelse mellan 

data från nationella höjdmodellen och mobil inskannad laserdata, samt studera 

utbredning och fullständighet i data från den mobila laserskanningen i de 

förändrade områden som den är tänkt att ersätta. 

Resultatet visar en låg avvikelse i höjd mot kontrollpunkterna på 1,2 

centimeters medelavvikelse. Raster jämförelsen visar även den en låg avvikelse 

i höjd, medel avvikelse -2,4 cm. Klassningen av punktmolnen från mobil 

laserskanning visar problem vid tät vegetation där det inte finns returer från 

marken vilket tillsammans med begränsningar i den mobila laserskanningens 

utbredning sätter begränsningar kring vilka områden som kan uppdateras. 

Det är främst bristen på markpunkter i punktmolnen samt att punktmolnen 

inte täcker in de förändrade områdena som begränsar möjligheterna att 

använda data från mobil laserskanning för att uppdatera den nationella 

höjdmodellen. 

Nyckelord: Digital höjdmodell, Mobil laserskanning, Uppdatering, 

Punktmoln.  
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Abstract 

In this study the prerequisites for using data collected using mobile laser 

scanning are investigated for updating the Swedish national elevation model. 

In 2016, the Swedish Transport Administration started a project where 

information from the road network is collected with mobile laser scanning. 

The National Land Survey of Sweden has gained access to data from this 

project and wants to investigate the possibilities of using data from mobile 

laser scanning to update the national elevation model.  

The prerequisites for using data from mobile laser scanning to update the 

national elevation model is investigated by examining the deviation against 

measured control points, comparing height deviation between data from the 

national elevation model and mobile scanned laser data, as well as studying the 

distribution and completeness of data from the mobile laser scan is compared 

to the changed areas it is supposed to replace.  

The result shows a low deviation in height to the control points of 1.2 

centimeter in mean deviation. The grid comparison also shows a low deviation 

in height, mean deviation -2.4 cm. The classification of the point cloud from 

mobile laser scanning shows problems in dense vegetation where there are no 

returns from the ground, which, along with restrictions on the spread of 

mobile laser scanning, impose restrictions on areas that can be updated. It is 

primarily the lack of ground points in the point cloud and that the point cloud 

does not fully cover the changed areas that limit the ability to use data from 

mobile laser scanning to update the National Elevation Model. 

Keywords: Digital Elevation Model, Mobile Laser Scan, Updating, Point 

Clouds. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

  

Regeringen startade 2005 en utredning kring samhällets sårbarhet för 

klimatförändringar där klimat och sårbarhetsutredningen 2007 presenterade ett 

förslag om att Lantmäteriet skulle få resurser för att utveckla en ny nationell 

höjdmodell (NH) (Miljö & Energi departementet, 2007). Slutsatsen av utredningen 

var att det inte fanns bra beslutsunderlag för frågor som rörde klimatet och dess 

förändringar. Den tidigare höjddatabas, GSD-höjddata (Geografiska Sverige Data), 

som Lantmäteriet färdigställt under 1994 hade för låg upplösning och noggrannhet 

för de analyser som nu är möjliga att genomföra (Miljö & Energi departementet, 

2007). Därför fick Lantmäteriet ansvar för att utveckla en ny nationell höjdmodell. 

Målet var att skapa en ny höjddatabas med upplösning på 2,5 x 2,5 m och en 

osäkerhet under 0.5 m (Lantmäteriet, 2015a). Arbetet med den nya höjdmodellen 

inleddes 2009, insamlingen av ny höjddata kommer utföras med flygburen 

laserskanning, och arbetet kommer förhoppningsvis avslutas under 2017. 

1.2 Problembeskrivning 

  

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att skapa en ny nationell höjdmodell 

och ska också hålla den uppdaterad. Uppdateringen kommer dock inte skötas med 

nya systematiska laserskanningar, enligt Lysell (2012) kommer ajourhållningen och 

uppdateringen av modellen främst skötas via flygfotogrammetri och det nationella 

bildförsörjningsprogrammet. Bildförsörjningsprogrammet planerar för 

flygfotograferingen som utförs i Sverige och beroende på var i landet platsen är kan 

det dröja mellan 2-10 år innan ny flygfotografering genomförs (Hedqvist och 

Jakobsson, 2016).  

Eftersom intervallen mellan flygfotograferingarna varierar kan det leda till att 

höjdmodellen inte kan uppdateras i den takt som önskas vid förändringar. Därför har 

möjligheterna att använda andra metoder för datainsamling och uppdatering av 

områden med förändringar börjat utredas.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna för att uppdatera den 

nationella höjdmodellen med data inhämtade från ett projekt som Trafikverket 

påbörjade under 2016, där stomvägnätet i Sverige skannas med mobil laserskanning 

(http://www.wsp.se). I studien kommer det undersökas vilken avvikelse det finns 

mellan data från nationella höjdmodellen och den data som inhämtas från 

Trafikverkets projekt, samt vilken utbredning och fullständighet det finns i data som 

inhämtas från Trafikverkets projekt.  

Som ett led i att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats. 

 

– Hur stor är avvikelse i höjd mellan Trafikverkets mobil inskannade laserdata 
och data från nationella höjdmodellen? 

– Vilken utbredning är möjlig att nå i mobil laserskanning i jämförelse med de 
områden som behöver uppdateras? 

– Hur väl går marken att klassa i data från mobil laserskanning? 
– Hur påverkar terrängen punktmolnets utbredning och fullständigheten i 

insamlingen? 
– Rekommendationer för att mobil laserskanning ska kunna användas för 

uppdatering av nationella höjdmodellen. 

1.4 Avgränsning  

Vägsträckan som det genomförts mobil laserskanning längs och som kommer ingå i 

den här studien sträcker sig från Norrköping till Malmö, längs Europaväg 22. 

Kontroller av avvikelse i höjd kommer genomföras längs hela sträckan.  

För att besvara övriga frågeställningar kommer studien begränsas till ett mindre 

område markerat i figur 1, eftersom syftet med studien är att undersöka om MLS-

data är lämpligt att använda för uppdatering av förändrade områden i NH kommer 

ett område där förändringar ägt rum undersökas. I figur 1 visas sträckan som de 

mobila laserskanningar har genomförts längs och det område som undersökning av 

punktmolnets utbredning koncentreras till är markerat med röd cirkel. 



 

 
3 

 

Figur 1. Sträckan som blivit skannad med mobil laserskanning. Bakgrundsbild: Topografiska webbkartan © Lantmäteriet (2017).  
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2 Teori 

I det här kapitlet ges en beskrivning av vad laserskanning är samt de olika 

insamlingsmetoderna, flygburen och mobil laserskanning, en undersökning av 

tidigare studier inom området mobil laserskanning samt integration av 

punktmolnsdata från olika typer av system. 

2.1 Laserskanning 

 

Laserskanning är en metod för att skapa en tredimensionell representation av 

omgivningen. Laserskannern består av en laseravståndsmätare och en 

skanningsmekanism. Instrumentet skjuter iväg laser mot ett objekt, eftersom ljusets 

hastighet är känd kan avståndet till objektet beräknas genom att mäta tiden från att 

laserstrålen sänds ut tills att den kommer tillbaka till instrumentet (Harrie, 2012). 

För att täcka in ett område eller objekt måste laserstrålen förflyttas i horisontal och 

vertikalled (Reshetyuk, 2017). Därför behövs en skanningsmekanism som sprider 

laserstrålen i olika riktningar, en sådan mekanism kan vara flera sensorer  som  

mäter  i  olika  riktningar  eller  en  rörlig  spegel eller ett prisma som sprider 

laserstrålen från sensorn och därigenom skapar ett punktmoln som avbildar mark, 

vegetation och byggnader (Harrie, 2012). Slutligen kan tredimensionella 

koordinater beräknas för varje enskild reflektionspunkt under förutsättningen att 

instrumentets position och orientering är känd. 

 

Mobil laserskanning (MLS) bygger på en plattform som består av en laserskanner, en 

mottagare för satellitbaserad positionering (GNSS), ett tröghetsnavigeringssystem 

(INS) samt eventuellt en odometer (Vosselman & Maas, 2010). Beståndsdelarna i 

systemet ser ut på ungefär samma sätt, oavsett om datainsamlingen sker från luften 

eller marken. Eftersom fordonet är i ständig rörelse mäts positionen kontinuerligt av 

GNSS-mottagaren som bestämmer plattformens position i ett globalt 

referenssystem. GNSS-mätningen ger inte ett tillräckligt underlag för bestämning  

av  fordonets position och rotation kring koordinatsystemets 3 axlar (X, Y, Z), för 

att orientera fordonet i det lokala referenssystemet används ett INS-system. (Klang 

& Burman, 2006). Informationen från de olika delarna gör det möjligt att beräkna 

tredimensionella koordinater för alla reflektionspunkter (Harrie, 2012).  
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2.1.1 Mobil laserskanning 

 

Vosselman och Maas (2010) beskriver två olika metoder för mobil laserskanning, 

dels stop-and-go metoden som går att likna vid statisk terrester laserskanning där 

fordonet stannar och står stilla under tiden skanningen genomförs och skannerns 

position och orientering inte förändras under tiden som data insamlingen pågår. På 

så sätt skannas långsträckta objekt som vägar del för del. 

Effektiviteten är dock högre vid kinematisk mätning som också kallas On-the-fly 

metoden då laserskannern kontinuerligt skannar profiler och fordonets rörelse längs 

banan skapar ett 3D-punktmoln (Vosselman & Maas, 2010). Problemet med on-the-

fly metoden är att alla laserpunkter refereras till ett eget individuellt referenssystem. 

För att kunna registrera och georeferera ihop laserpunkterna till ett gemensamt 

referenssystem måste det som tidigare nämnts finnas ett tröghetsnavigeringssystem, 

en GNSS-mottagare och i vissa fall en odometer monterade på fordonet för att 

kunna beräkna positionen för alla laserpunkter. 

2.1.2 Flygburen laserskanning 

 

Laserskannning av större områden sker stråkvis med ungefär 20 % överlapp mellan 

stråken i sidled. Flera stråk slås ihop till block genom en så kallas stråkutjämning, 

därefter kan blocken georefereras med stödpunkter som är synliga i laserdata 

(Harrie, 2012). En viktig parameter för en flygburen laserskanner är svepbredden 

som avgör hur brett varje stråk skannas, svepbredden beror på vilken flyghöjd och 

vilken öppningsvinkel som används (Harrie, 2012), Öppningsvinkeln är vinkeln 

mellan maximal skanningsvinkel och lodlinjen. En större svepbredd reducerar 

antalet stråk som behöver flygas för att skanna ett helt område men en större 

svepbredd ger en högre skanningsvinkel och ger till resultat att fler punkter 

refleteras från vegetationen (Harrie, 2012).  

Laserstrålens fotpunkt när den träffar marken avgörs av flyghöjden och vilken 

divergens det är på laserstrålen (Klang & Burman, 2006). Vid en divergens på 0,5 

tusendels radianer och flyghöjd 1000 m är fotpunkten på marken 0,5 m, en större 

fotpunkt gör det svårare att tolka vad laserstrålen reflekteras mot (Harrie, 2012). 

Om mark som är täckt med mycket tät låg vegetation skannas kommer laserstrålen 

inte att kunna tränga ner till markytan istället kommer den att reflekteras från 

vegetationen (Reshetyuk, 2017). Detta medför att det inte blir möjligt att modellera 

markytan korrekt. Beroende på hur hög vegetationen är kan avvikelser från den 

verkliga markytan vara på centimeter till decimeternivå (Reshetyuk, 2017). 
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Punkttätheten är antalet laserpulser som reflekteras per kvadratmeter och beror på 

laserns pulsfrekvens, flyghöjd och flygplanets hastighet (Klang & Burman, 2006). 

Pulsfrekvensen är antalet utsända laserpulser per sekund en högre frekvens är 

likställt med en högre punkttäthet. En utsänd laserpuls kan reflekteras från flera 

objekt vilket kan ske om den först träffar ett träd och därefter träffar marken vid ett 

sånt tillfälle kan laserskanningssystemet registrera flera returer (Harrie, 2012). 

2.2 Tidigare studier 

 

Det finns olika metoder för att kombinera data som är insamlad med olika typer av 

laserskannings system. Zhu och Hyypaa (2014), Kedzierski och Fryskowska (2015), 

Teo och Huang (2014), och Polewski et al. (2016) presenterar alla olika metoder 

för att genomföra en sådan sammanslagning. De använder olika metoder så som yta 

mot yta, punkt till punkt eller olika geometriska objekt för att registrera ihop olika 

punktmoln eller punktmoln med DEM eller 3D-modell. Samtliga visar att det finns 

fördelar med att kombinera data insamlat från luften med data insamlat från marken 

för att få information från olika insamlingsvinklar, när syftet är att skapa 3D-

modeller av byggnader.  

Många av de studier som existerar i ämnet behandlar sammanslagning av data från 

mobil laserskanning och flygburen laserskanning för att kunna skapa fullständiga 3D-

modeller av byggnader och infrastruktur. Kedzierski och Fryskowska (2015) 

presenterar i sin artikel en metod för integrering av data från terrester och flygburen 

laserskanning. Problemet är enligt Kedzierski et al. (2015) att välja samma punkt i 

de olika punktmolnen för att kunna genomföra en 3D-transformation, eftersom de 

två datatyperna har olika karaktär, olika osäkerheter, punkttäthet och innehåll. 

Författarna skapar approximerade plan för tak och väggar med utgångspunkt från 

insamlad laserdata från flygburen- och mobil laserskanning och de testar tre olika 

tekniker för att välja ut de punkt par som ska användas för att integrera data från 

flygburen- och mobil laserskanning. Manuell metod där användaren väljer punkter, 

semi-automatisk metod där användaren väljer vilka parametrar som ska användas 

och en helt automatisk metod och testar de tre metoderna på en vanlig byggnad och 

en mer avancerad konstruktion. Resultatet visar att metoden där punkter väljs 

manuellt resulterar i en lägre osäkerhet för den avancerade byggnaden, medan den 

semi-automatiska metoden ger lägst osäkerhet för den enklare konstruktionen. 
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Polewski et al. (2016) presenterar en annan metod för att slå samman punktmoln 

från flygburen laserskanning och i det här fallet terrester fotogrammetri. Eftersom 

det är en stor geometrisk skillnad mellan laserskanningen som sker uppifrån och 

terrester fotogrammetrin som sker på marknivå, har författarna använt sig av 

trädstammars position för att göra samregistreringen. Polewski et al. (2016) 

beräknar approximerade positioner för trädstammarna i respektive punktmoln och 

därefter kan matchande stammar från respektive punktmoln paras ihop. 

När knutpunkter har bestämts kan en transformation mellan det flygburna och 

terrestra punktmolnet genomföras. Tester av metoden har genomförts och i 

försöket med existerande data kunde 24 trädstammar samregistreras med en 

medelavvikelse på 66 cm  i plan position. Den största felkällan är enligt författarna 

möjligheterna att bestämma trädstammarnas position i punktmolnet från flygburen 

laserskanning. 

Teo och Huang (2014) använder i sin studie en metod för att registrera ihop 

punktmoln från flygburen och mobil laserskanning med stöd av yt-objekt och 

undersöker skillnader vid olika punktäthet. Punktmolnsdata från olika plattformar 

har olika karaktär, beroende på skillnader i avstånd till objektet och 

skanningsriktning (Teo och Huang, 2014). För att analysera effekten punkttätheten 

har på registreringen simulerade Teo & Huang (2014) olika avstånd och teoretiska 

fel. Väldefinierade punkter mättes in i respektive punktmoln och ett avstånd kunde 

mätas mellan dessa punkter före och efter registrering. Resultaten av Teo & Huang 

(2014) analys visar att osäkerheterna för registreringen blir bättre när punktätheten 

var högre. Deras metod för registrering av flygburen och MLS laserdata vid högre 

punkttäthet visar också en förbättring av noggranheten från 84 till 4 cm. 

Zhu och Hyypaa (2014) beskriver en metod för 3D-modellering av järnvägsmiljöer 

där de använder data från flygburen- och mobil laserskanning för att skapa en 

fullständig 3D-modell. Zhu och Hyypaa (2014) poängterar att vid hopslagning av 

data insamlad från olika typer av laserskanningsplattformar är det viktigt att 

kontrollera avvikelse mellan data eftersom olika punktmolnsdata kan ha samlats in 

med olika instrumenttyper och tröghetsnavigeringssystem samt använda 

gemensamma referenspunkter för kontroll. 

Zhu och Hyypaa (2014) löser det genom att använda samma kontrollpunkter för 

både den flygburna- och den mobila laserskanningen, vilket är möjligt då 

datainsamling för båda systemen skedde samtidigt. Registrering av de båda molnen 

gjordes mot kontrollpunkter på marken med ett kvadratiskt medelvärde (RMS)  på 

0,034 m. Att använda samma kontrollpunkter är inget krav men underlättar data 

från olika system ska slås samman. 
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Till skillnad från de studier som tidigare nämnts där data från mobil laserskanning 

använts i kombination med andra insamlingsmetoder för att skapa 3D-modeller eller 

digitala höjdmodeller, har Tyagur och Hollaus (2016)  i sin studie skapat en digital 

höjdmodell med data endast från en mobil laserskanner, de använder tre olika 

interpolations metoder för att skapa tre höjdmodeller. De undersöker kvalitén på de 

digitala höjdmodellerna dels genom en kontroll mot 87 referenspunkter inmätta 

med totalstation, de kontrollerar dessutom höjdavvikelsen mellan höjdmodeller 

skapade i studien med data från MLS mot den tjeckiska nationella höjdmodellen 

(DMR 4G) som har en upplösning av 5x5 m och är skapad genom flygburen 

laserskanning.  

I Tyagur och Hollaus (2016) studie är resultatet en medelavvikelse i höjd mot 

inmätta referenspunkterna -0,095 m med en standardosäkerhet av -0,044 m, 

samtliga avvikelser mot referenspunkterna är dessutom negativa vilket innebär att 

den digitala höjdmodellen har en systematisk avvikelse över marken. Höjdavvikelsen 

mellan höjdmodellerna varierar från -0,877 m till -3,143 något som ska noteras är 

att den här jämförelsen genomfördes i skogsterräng där den tjeckiska nationella 

höjdmodellen har en standardosäkerhet på nästan 1 m. 

Barber, Mills och Smith-Voysey (2008) undersöker också kvalitén på laserdata 

insamlade med en mobil laserskanner som kallas Streetmapper. De utför tester i två 

olika områden, ett område med höga industribyggnader och smala gator, och ett 

område med lägre bostadshus och bredare gator för att undersöka precision och 

noggrannhet i höjd och plan. 

Barber et al. (2008) mätte in 200 kontrollpunkter i testområde 1 och 120 

kontrollpunkter i testområde 2 med GNSS samtidigt som områdena skannades med 

mobil laserskanning för att säkerställa att samma satelliter användes. För att kunna 

utvärdera position i plan mätte Barber et al. (2008) dessutom in 15 referenspunkter 

(hörn på målade vägmarkeringar) i de två testområdena dessa punkter 

kontrollerades också mot laserdata för att säkerställa att de kunde identifieras i 

punktmolnet. 

I jämförelse med resultaten från Tyagur et al. (2016) är medelavvikelsen i höjd 

betydligt lägre 0,03 m. Positionen i plan är enligt Barber et al. (2008) betydligt 

svårare att kontrollera, problemet ligger i att verkligen identifiera samma punkter i 

laserpunktmolnet som har blivit inmätta i verkligheten, den plana avvikelsen 

bestämdes till 0,1 m. 
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Undersökningar som kommer genomföras i den här studien har inte som mål att 

utreda själva metoden för inhämtning av mobil laserdata. Det som är betydande att 

komma fram till är om det data som redan är insamlad med mobil laserskanning är 

av den kvalité att den skulle kunna ersätta inaktuella områden av nationella 

höjdmodellen. Det är därför av värde att sammanfatta vilka metoder som använts i 

tidigare studier och vilka problem som de stött på i de studierna. 

För att kontrollera höjdavvikelse kan liknande metoder som Tyagur et al. (2016) 

och Barber et al. (2008) användas där kontrollpunkter mäts in och höjdavvikelse 

mot insamlad MLS-data beräknas. Den plana positionen har i till exempel Barber et 

al. (2008) studie varit svår att bestämma då det ofta råder oklarhet kring om det 

verkligen är hörnet på en målad vägmarkering som är synlig i punktmolnet, vilket är 

något att beakta i arbete med att kontrollera plan position i den här studien.  
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3 Metod 

I följande avsnitt presenteras vilka programvaror som använts i studien, var data har 

inhämtats samt vilken typ av data. Därefter beskrivs vilka metoder som använts för 

att besvara syfte och frågeställningar. 

3.1 Programvaror 

I tabell 1 visas vilka programvaror som använts i studien samt till vad de olika 

programmen använts till. 

Tabell 1. Programvaror som har använts i studien 

Program Version Uppgift 

Bentley Microstation  

Terra Scan 

Connect edition (64 bit) Bearbeta laserdata 

FME Workbench 2016.1 Raster beräkningar 

Qgis 2.18.5 Visualisering 

 

3.2 Erhållen data 

  

Data från studieområdet har tagits emot från Trafikverket på tre externa hårddiskar 

innehållande: 

 

– 1754 filer med punktmolnsdata i las-format. Punktmolnen hade vid leverans 
en genomförd mark-klassning för vägbanan. 

– Rapporter från datainsamlingen, information om insamlingsbanor, 
separation mellan insamlingsbanor samt kontroller som utförts mot NH. 

MLS-data som ingår i studien samlades in under juli och augusti 2016. 

Data som har erhållits från Lantmäteriet: 

– Data med motsvarande geografiska utbredning från Nationella 
höjdmodellen, 257 filer, punktmoln i las-format. 

Kontrollpunkter: 

– Kontrollpunkter insamlade under arbetet med NH och använda under 
kontroll av NH. Profiler för kontroll i plan, och i höjd punkter jämnt 
distribuerade över en plan yta samtliga inmätta med GNSS, exempel av 
kontrollytor för höjd visas i figur 3. 
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– Nya inmätningar genomförda under april 2017 samma typer av objekt i 
anslutning till vägbanan för att se till att de är inom räckvidden för den 
mobila laserskanningen. 

3.2.1 Insamling av mobil laserdata 

Data i Trafikverkets projekt är insamlat med ett system som kallas Geotracker. 

Geotracker består av följande komponenter (Geotracker systembeskrivning, uå). 

– Tröghetsplattform, OXTS Inertial+ 250 Hz 

– Odometer, PEGASEM WS3 

– GNSS-mottagare, Novatel ProPakV3 

– Laserskannrar, SICK LMS511 PRO 

– 360 kamera, Ladybug5 

Geotracker systemet går att anpassa för att passa olika typer av projekt. Under 

skanningen för Trafikverkets projekt användes åtta stycken lågupplösta SICK 

laserskannrar (Geotracker systembeskrivning, uå). Systemet kan användas utan 

fysiska stödpunkter med en medelavvikelse i höjd mellan 2 -5 cm (Geotracker 

systembeskrivning, uå).  

Positionsbestämning genomförs med data från INS-systemet och GNSS-mottagaren 

och en odometer, positionen loggas under hela skanningen och efterberäknas med 

data från Swepos (Virtuell rinex). Dessa data ligger som grund till de 

positionsberäkningar som genomförs (Geotracker systembeskrivning, u.å). 

Det genomförs två kvalitets kontroller av insamlad data, eftersom den mobila 

laserskanningen genomförs i två riktningar skapas det ett punktmoln för varje kör 

riktning. Respektive punktmoln klassas och de punkter som är klassade till 

hårdgjord yta används i kontrollen där avståndet mellan punktmolnen undersöks 

(Separationen mellan de två punktmolnen). Om separationen håller sig inom 

uppsatta toleranser (< 5 cm) genomförs inga korrigeringar (Geotracker 

systembeskrivning, uå).  

Dessutom genomförs en kontroll av höjdosäkerheten var femtionde kilometer längs 

den skannade stäckan, kontrollen utförs mot en 7x7 m stor ruta ur nationella 

höjdmodellen. Den data som insamlats med mobil laserskanning jämförs med 

kontrollytan för att identifiera avvikelser. De mål som fanns inför projektet var en 

medelavvikelse i höjd på 25 cm, detta uppnåddes med marginal då resultatet var på 

mellan 15 – 20 mm.  

3.2.2 Data insamling för NH 

 

– Höjddata till den nationella höjdmodellen har samlats in med flygburen 
laserskanning, med en flyghöjd på 1700 -2300 meter över marken.  
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– Punkttätheten ska minst vara 0,5 - 1 punkt per kvadratmeter.  
– Skanningsvinkeln ± 20 grader  
– Övertäckning mellan stråken på 20 %.  
– Laserns fotavtryck på marken är mellan 0,4 – 0,8 m. 

All data har korrigerats geometriskt genom att använda data från satellit 

positionering och INS-system som har kombinerats för att få orienteringsdata med 

endast små systematiska fel (Klang och Burman, 2006). Det genomfördes en 

stråkutjämning globalt för alla stråk för att kompensera för systematiska fel och en 

mer lokal stråkutjämning där lokala avvikelser justerades. Slutligen kontrollerades 

och justerades laserpunkterna in mot plan och höjdstöd. 

Lägesnoggrannheten för den nationella höjdmodellen har beräknats genom 

kontroller mot höjd och planstöd, medelfelet i höjd på öppna plana hårdgjorda ytor 

är 0,05 m och i plan är den 0,25 m (Lantmäteriet, 2015b). 

3.3 Kontroll av avvikelse mot NH 

 

För att skapa rasterfiler med höjdvärden för det laserdata som har laserpunkter med 

klassen mark används funktionen ”Export lattice model”, både för data från mobil 

laserskanning och data från nationella höjdmodellen. I funktionen väljs vilken  klass 

som ska användas i det här fallet punkter med klassen mark. Samt vilket värde som 

ska användas, i det här fallet används en medelhöjd, samt cellstorlek (2 x 2 m) för 

att rastret från MLS-data ska ha samma storlek som det raster som kommer från 

NH. 

Ascii-grid filerna från MLS-data och NH-data importeras till FME, där storleken 

justeras till 5x5 m för att reducera mängden data och därigenom göra operationen 

snabbare, värde för celler utan värden ändras för att de ska överensstämma. 

Slutligen exporteras filerna ut till Geotiff-format. Därefter används en funktion i 

FME för att skapa en rastermosaik och slå samman alla Geotiff-filerna till ett raster 

för respektive data lager. Slutligen kan en rastersubtraktion genomföras i FME där 

MLS-data subtraheras från NH-data för att beräkna höjdavvikelsen mellan de två 

data typerna. 
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3.4 Kontroll av position i höjd 

För att jämföra laserdata mot de kontrollmätningarna för NH som erhållits från 

Lantmäteriet används funktionen ”Output control report” i programmet Terra Scan. 

Programmet triangulerar ett plan mellan tre returer i anslutning till kontrollpunkten 

och utifrån det planet kan en höjdavvikelse beräknas till kontrollpunkten. I 

funktionen så väljs först den textfil med kontrollpunkternas koordinater som ska 

användas samt vilken klass som ska användas för kontrollen i det här fallet punkter 

klassade som mark. I figur 2 visas ett exempel på kontrollpunkter som använts, 

punkter jämnt utspridda på en plan yta.  

 

 

För att bestämma vilka laserpunkter som ska användas i trianguleringen finns tre 

olika parametrar ”max triangel” bestämmer inom vilken radie som punkter används 

för kontrollen, ”max lutning” hur mycket varje triangel får luta samt ”Z tolerans” hur 

stor variation som tillåts för höjdvärdena. I det här fallet valdes max triangel till 5m, 

max lutning till 90 grader och Z tolerans till 0 m. 

 

 

 

Figur 2. Exempel på kontrollyta för kontroll av höjd. Bakgrund: Ortofoto 2,5 m 
upplösning © Lantmäteriet (2017) 
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En kontrollrapport genereras direkt i programmet med plana koordinater, känd 

höjd för kontrollpunkten och höjd för laserdata. En höjdavvikelse beräknas där höjd 

för laserdata subtraheras med känd höjd för att bestämma en differens mellan 

kontrollpunkter och laserdata. Ett medelvärde för höjddifferensen vid jämförelsen 

mellan kontrollpunkter och laserdata redovisas också i rapporten som en 

medelavvikelse. Medelavvikelsen ger en indikation på om det finns en förskjutning i 

höjd. Standardavvikelsen visar med vilken precision som höjdskillnaden bestämts, 

min och max visar den minsta och den största avvikelsen i jämförelsen. Slutligen 

finns ett kvadratiskt medelvärde (RMS) med i rapporten, RMS värdet visar med 

vilken osäkerhet som avvikelsen bestämts. 

3.5 Klassning 

 

För att kunna utreda fullständigheten och utbredning i MLS punktmolnen utförs en 

klassning av mobila laserdata med Terras Scan. MLS-data har vid leveransens redan 

en genomförd klassning, vägbanan har klassats till mark men i övrigt ligger alla 

övriga punkter kvar i gruppen oklassificerade. När man tittar på molnet med alla 

punkter tända ser utbredningen ut att vara god, men de punkter som är aktuella att 

använda i höjdmodellen är endast de som kan anses vara punkter på marken. Därför 

måste övriga punkter filtreras bort för att kunna göra en bedömning av mark-

klassade punkters utbredning. 

Först används en funktion som söker efter låga punkter i laserdata funktionen söker 

efter punkter som ligger väsentligt lägre än övriga punkter. Enligt Terra Scans 

manual (2017)  är det viktigt att identifiera låga punkter och filtrera bort dessa innan 

en klassning av mark utförs då en sådan klassning söker efter de lägsta punkterna i 

punktmolnet. Låga punkter kan vara resultatet av felaktiga returer som reflekterat i 

ett objekt och fördröjts vilket resulterar i en felaktig avståndsbedömning (Harrie, 

2012). De inställningar som använts i låga punkter filtreringen är punkter mer än 

0,3 m under övriga punkter inom en radie av 5 m runt punkten. De punkter som 

uppfyller de kraven filtreras till klassen låga punkter och är inte att anse som en del 

av marken. 
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Klassning av mark punkter skapar en triangulerad yt-modell och fungerar bäst i 

naturlig terräng (Terra Scan, 2017). Det första steget är att välja från vilken klass 

som funktionen ska utgå ifrån, den väljer ut lokala punkter som med säkerhet är 

träffar på marken, därefter skapar funktionen en yt-modell och utifrån flera 

parametrar lägger den till en punkt i taget för att skapa en modell som följer 

markens form. Parametrarna är vinkel i terrängen, vinkel till planet och avstånd till 

planet. Dessutom kan man genom att sätta en begränsning i storleken på trianglarna 

begränsa antalet punkter till ett minimum för att inte få med onödigt många 

punkter. 

För att filtrera bort ytterligare felaktigheter används funktionen ”Under yta” som 

används för att hitta punkter som ligger under den sanna markytan. Funktionen 

passar in ett plan till de närmast liggande punkterna och beräknar en 

standardosäkerhet för höjdskillnaden mellan punkten och planet. Om punkten ligger 

mer än standardosäkerheten multiplicerad med en täckningsfaktor under planet 

räknas den inte vara en del av marken och flyttas till klassen låga punkter. 

 

3.6 Undersökning av utbredning och fullständighet 

 

Eftersom studien syftar till att utreda vilka problem det finns vid användning av 

MLS-data vid uppdatering av nationella höjdmodellen har fokus legat kring de 

områden som har stora förändringar. Tvärsnitt har tagits från olika sektioner och i 

dem har utbredningen och fullständigheten undersökts.I de olika tvärprofilerna så 

kontrollerades det hur väl klassningen av laserdata lyckats eftersom omgivande 

terräng och vegetation kan vara svår för klassningen, samt hur utbredning och 

fullständighet av marken återges. 
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4 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet från kontroller av höjd, plan, och avvikelse 

mellan NH samt mobil laser data. Även resultat från undersökning av mark klassning 

samt MLS-molnets utbredning och fullständighet. 

4.1 Kontroll av avvikelse mot NH 

I figur 3 visas det raster som illustrerar höjddifferensen mellan nationella 

höjdmodellen och MLS-data. Grön färg representerar en differens mellan ± 0,1 m. 

Sett över hela sträckan är det några få områden som överskrider den gränsen. 

Eftersom det är svårt att få rastret visuellt tydligt på grund av den smala profilen 

redovisas resultatet från raster jämförelsen därför med en medelavvikelse i tabell 2. 

Sett över hela sträckan är alltså medelavvikelsen mellan NH och MLS-data -2,4 cm 

med en standardosäkerhet på 4,4 cm. 

 

Figur 3. Jämförelse av höjdskillnad mellan NH och mobil laserskannad data, förevisar också de områden som använts i 
undersökning av klassning av mark punkter. Bakgrundsbild: Topografiska webbkartan nedtonad © Lantmäteriet (2017).  
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Raster jämförelsen visar avvikelse mellan data från MLS och NH, där det sett över 

hela sträckan stämmer bra överens. Det finns dock undantag, de områden i rastret 

vilka orsakats av förändringar i mark höjden till följd av nya vägsträckningar eller 

andra fysiska förändringar. De områden som har en avvikelse på ±0,5 m har 

undersökts visuellt för att utreda anledningen till den avvikelsen. Den vanligaste 

anledningen till större avvikelse mellan NH och data från mobil laserskanning är att 

vägen där den mobila laserskanningen genomförts har fått en ny dragningen under 

de år som skiljer mellan data insamlingarna. 

 

 

Figur 4. Tvärsnitt från område med separation mellan nordlig och sydlig insamlingsbana. Vägbanan är omgiven 
av skog, de olika färgerna representerar punkter från de olika insamlingsbanorna. 

Förutom de sträckor som det faktiskt skett förändringar längs finns det några 

områden till som har en hög avvikelse men som inte kan förklaras med fysiska 

förändringar. De sträckorna är mellan 1-2 km långa och har en höjd differens på upp 

till 0,6 m. I figur 4 visas ett tvärsnitt från ett sådant område där punktmolnet fått 

olika färgsättning utifrån vilken insamlingsbana de kommer ifrån, tvärsnittet är 50 m 

brett och det syns en tydlig separation mellan punktmolnen där den som störst är 

0,6 m.  

Punktmoln från insamling i nordlig riktning är markerade med blå punkter och från 

den sydliga riktningen är markerade med röda punkter. Den horisontella ytan är 

vägbanan och den omges av träd och vegetation.En möjlig förklaring är att systemet 

som  har stöd för positionsbestämning från GNSS-mottagare, har förlorat kontakten 

med satelliter som är viktiga för att hålla en hög precision vid 

positionsbestämningen. Därför får insamlingen av laserdata en sämre precision 

under några hundra meter innan systemet återupprättat kontakten med satelliterna 

igen.  
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4.2 Kontroll av position i höjd   

  

Ytterligare kontroller av höjdnoggranheten har genomförts mot kontrollpunkter 

inmätta med GNSS-instrument längs vägsträckan. Resultatet redovisas i tabell 2. I 

höjd finns en avvikelse mot det som används som kontrollpunkter på 1,2 cm med en 

standardosäkerhet på 2,4 cm. 

Tabell 2. Resultatet från Output control report och statistik från raster jämförelsen, differensen redovisas i 
meter. 

 Medel 

avvikelse  

Minimum Maximum  RMS Standardosäkerhet 

Kontroll 

punkter 

0,012 m -0,064 m 0,08 m 0,027 m 0,024 m 

Kontroll 

ytor 

-0,024 m -0,21 m 0,28 m 0,05 m 0,044 m 

 

Resultatet från jämförelsen med kontrollytorna från NH visar en större avvikelse 

sett för de största och minsta värdena, troligen på grund av att det finns kortare 

sträckor som förändrats mellan insamlingen av data i de olika projekten. Trots det 

finns en låg medelavvikelse sett över hela sträckan. 

Resultaten från de båda höjdkontrollerna visar att avvikelsen i höjd är relativt låg, 

när man tittar på de områden som ligger på hårdgjorda asfaltytor. 

 

4.3 Klassning av mark punkter utanför vägbanan 

Jämförelsen av höjdnoggranheten visar att noggranheten är god vid laserskanning av 

hårdgjorda ytor. En klassning har gjorts av markpunkter utanför vägbanan 

genomfördes för att undersöka vilken utbredning som skulle kunna uppnås med 

mobil laserskanning. I figur 5 markeras de sektioner som undersöktes.  

I figur 6 och 7 visas tvärprofiler från ett område med få eller inga förändringar i 

terrängen. Figur 6 visar hela MLS punktmolnet med samtliga inskannade punkter i 

grönt, Nationella höjdmodellens punktmoln är också inläst som en referens för att 

åskådliggöra hur data från mobil laserskanning matchar mot punktmolnet från NH 

och markeras med orangea punkter.  
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I figur 7 visas ett försök av klassning av mark punkter som ligger utanför vägbanan. 

Orangea punkter är dels de punkter som representerar hårdgjord yta, men också de 

punkter från NH som är inlästa som referenspunkter. Man kan tydligt se hur de 

punkter som klassats i den här studien (lila) ligger 0,5 – 0,6 m ovanför NH när man 

kommer några meter utanför vägbanan. Punktmolnet från MLS har en bredd av 100 

m. 

 

Figur 5. Det område där indersökningar av utbredningen efter 
mark klassning genomförts, de tre sektioner som tvärprofilerna 

dragits. Bakgrund Topografiska webbkartan nedtonad © 
Lantmäteriet (2017). 
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Figur 6. Tvärprofil med alla inskannade punkter, gröna punkter representerar samtliga inskannade punkter, orangea punkter är referenspunkter från NH. 

Figur 7. Tvärprofil med bara mark klassade punkter, lila punkter från klassning som genonförts i den här studien, orangea punkter är referenspunkter från NH. 
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Figur 8. Tvärprofil från område med förändringar, gröna punkter representerar samtliga inskannade punkter, orangea punkter representerar referenspunkter från NH. 

Figur 9. Tvärprofil från område med förändringar man kan se hur det finns en avvikelse mot NH, lila punkter representerar markpunkter som klassats i den här studien, orangea 
representerar referenspunkter från NH. 
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I figur 8 och 9 visas tvärprofiler från en annan sektion där det finns förändringar. 

Även här representerar de orangea punkterna tidigare klassade mark punkter från 

hårdgjord yta samt referenspunkter från NH. Lila punkter är från klassningen som 

utförts i den här studien och även i det här exemplet är de en avvikelse mellan de lila 

punkterna och referenspunkterna. 

Det går tydligt att se att den tidigare marknivån från NH orangea punkter som inte 

är aktuell, men eftersom det inte är tydligt om klassningen selekterar de punkter 

som ligger på marken kan inte marken entydigt bestämmas.  

4.4 Utbredning i förhållande till förändringar 

Enligt systembeskrivingen för det mobila laserskanningssystemet (Geotracker, u.å) 

är den maximala utbredningen i sidled cirka 100 m i båda riktningarna ut från 

vägbanan. De förändrade områdena består förutom av körbanor också av 

trafikplatser och på och avfarter. Därför har inte det mobila laserskanningssystemet 

en tillräcklig räckvidd för att fullständigt uppdatera förändrade områden.   

I figur 10 och 11 presenteras tvärsektioner från ett sådant område, orangea punkter 

representerar referenspunkter från NH samt tidigare klassade punkter från 

vägbanan. Den tidigare markytan är den övre orangea linjen. De gröna punkterna 

visar den nuvarande markytan, det går en tydlig gräns vid släntkrönet där den 

mobila laserskanningen inte längre har täckning. Vilket leder till att det inte finns en 

anslutning mellan aktuella och inaktuella områden. I figur 9 kan samma typ av effekt 

noteras där släntkrönet visar var punktmolnet från MLS slutar sin täckning. 
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Figur 10. Tvärprofil från trafikplatsen med alla inskannade punkter, gröna punkter representerar alla inskannade punkter, orangea punkter är referenspunkter från NH. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 11. Tvärprofil från trafikplatsen med bara mark klassade punkter, lila punkter är markpunkter klassade i den här studien, orangea punkter är referenspunkter från NH.  
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5 Diskussion 

5.1 Position i höjd och plan 

För att kunna använda data från mobil laserskanning för uppdatering av den 

nationella höjdmodellen, måste insamlad laserdata hålla en tillräcklig kvalité i 

jämförelse med NH. I kvalitetsdokumentet för NH (Lantmäteriet, 2016b) står att 

medelavvikelsen i höjd för plana hårdgjorda ytor är 0,05 m i nationella 

höjdmodellen, medelavvikelsen i plan är något sämre 0,25 m. I jämförelse med de 

resultat som redovisas i tabell 3 kontroll av position för data från MLS, finns en 

medelavvikelse på 0,012 m med standardavvikelsen 0,024 m vilket betyder att data 

från MLS är jämbördig med det data som den är tänkt att ersätta. Resultaten av den 

undersökta positionen i höjd är också jämförbar med de resultat som Barber et al. 

(2008) fick i sin studie. 

Barber et al. (2008) hade problem att identifiera samma punkt i de olika 

punktmolnen för att kontrollera position i plan. De försök för att kontrollera plan 

position i den här studien har stött på liknande problem, dels praktiska problem då 

det finns svårigheter med att göra mätningar inom det område som punktmoln från 

MLS skanningarna täcker in eftersom det är en väl trafikerad väg och de objekt som 

är definierade i punktmolnet ligger väldigt nära vägen.  

I jämförelsen mellan raster från MLS-data och NH-data finns några sträckor som har 

en separation mellan nordlig och sydlig insamlingsbana identifierats. Separationen 

mellan punktmolnen från de nordliga och sydliga insamlingsbanorna, är i 80 % av 

fallen under 0,05 m, trots det finns några sträckor där det finns en separation som 

överstiger de tillåtna 0,05 m. I figur 4 visas ett tvärsnitt från en sådan sträcka där 

punktmolnet som är insamlat när fordonet färdades norrut (blå punkter) och 

punktmolnet insamlat när fordonet färdades söderut (röda punkter), där det finns en 

separation på upptill 0,6 m mellan punktmolnen.  

Eftersom det inte använts några yttre referenspunkter för den mobila 

laserskanningen förlitar sig systemet enbart på positionsbestämning av GNSS-

mottagaren och tröghetsnavigeringssystemet, satellit-tillgängligheten varierar under 

datainsamlingen och uppenbarligen i det här fallet i så stor utsträckning att en 

separation mellan insamlingsbanorna existerar för vissa sträckor.  

5.2 Utbredning och fullständighet 

En av de viktigaste frågorna att besvara är om det laserdata som finns att tillgå från 

mobil laserskanning har tillräckligt stor utbredning i sida från vägbanan för att kunna 

ersätta de inaktuella områdena. Samt om punktmolnet efter filtrering kan täcka in 

samma område med markpunkter. 
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För att kunna höja aktualiteten i nationella höjdmodellen måste fullständigheten av 

data från mobil laserskanning beaktas, sett till utbredningen längs bara vägbanan 

finns möjligheter för att kunna skapa en heltäckande bild av förändrade områden i 

ett sådant scenario att det bara är vägbanan som behöver uppdatering men eftersom 

det inte bara är vägbanan utan även en del omkringliggande terräng som är inaktuell 

är utbredningen inte tillräcklig. I figur 11 och 12 visas en tvärprofil från en  

trafikplats, det går en tydlig gräns för var systemets räckvidd tar slut, eftersom MLS-

punktmolnets utbredning inte täcker hela det förändrade området saknas en 

anslutning mellan aktuell och inaktuell data.  

Den mobila laserskanningen har kapacitet att skanna cirka 100 m ut från fordonet i 

de fall där inga hinder finns. Terrängen runt vägen begränsar skanningskapaciteten 

till exempel på och avfarter som illustreras i figur 9 eller bullervallar/slänter som 

oftast finns i anslutning till större vägar kan begränsa utbredningen. 

För att kunna skapa en höjdmodell måste de punkter som är en del av marken 

filtreras ut från övriga punkter, laserskannern kan som nämnts tidigare registrera 

flera returer från en laserpuls och det är returen från marken som behövs för att 

skapa en höjdmodell. För att kunna filtrera ut mark returerna måste det finnas 

träffar på marken, i kvalitetsbeskrivningen för NH (Lantmäteriet, 2016b) beskrivs 

det hur man haft problem med att filtrera ut markpunkter där väldigt tät låg 

vegetation påträffats, vid sädesfält eller skogspartier med väldigt tät vegetation kan 

laserstrålen inte tar sig ner till marken. Det är ett problem som har uppkommit vid 

de försök till klassning som visas i figur 8 och 10, Vegetation i diken och i 

anslutningen till vägen är så pass tät att laserstrålarna inte reflekteras från marken 

utan från vegetationen vilket gör att det inte finns några returer från marken, 

punkter blir systematiskt felklassade och ligger ovanför den verkliga mark höjden.   

Det finns alltså två problem de områden där MLS punktmolnets utbredning från 

vägbana inte är tillräcklig för att täcka in de förändrade områdena, och en 

systematisk avvikelse i höjd där punktmolnet ligger förskjutet ovanför marken 

mellan centimeter till decimeter nivå beroende på hur hög vegetationen är, båda 

dessa problem påverkar fullständigheten i data från MLS. 
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6 Slutsatser 

Studien syftar till att undersöka om data från mobil laserskanning är lämplig att 

använda för uppdatering av den nationella höjdmodellen.  

De kontroller som genomförts av positionen i höjd visar låg avvikelse mot 

kontrollpunkter, plan position har inte kunnat kontrolleras på samma sätt och 

ytterligare försök för att kontrollera plan position skulle behövas. Höjdavvikelse 

mellan data från mobil laserskanning och nationella höjdmodellen visar också en låg 

medelavvikelse, därför skulle det med tanke på kontroll av position i höjd finnas 

möjlighet att använda data från mobil laserskanning för att uppdatera NH. 

De begränsande faktorerna i det här fallet är fullständigheten av data från mobil 

laserskanning som kan delas in i två separata faktorer, dels punktmolnets utbredning 

från vägbanan där den inte är tillräcklig för att ge en fullständig bild av förändrade 

områden, och dels filtrering av markpunkter där det finns en systematisk avvikelse i 

höjd vid tät vegetation som gör att det inte finns markpunkter för många områden 

längs sträckan.  

6.1 Rekommendationer 

Mobil laserskanning är en teknik som ständigt utvecklas, i den här studien har 

material som i första hand var insamlat för att användas i ett annat projekt med andra 

krav undersökts. Genom att ställa krav anpassade för uppdatering av nationella 

höjdmodellen skulle mobil laserskanning kunna vara en metod för att uppdatera 

åtminstone mindre områden av den nationella höjdmodellen. Genom att sätta krav 

på att insamling ska ske under höst och vår för att undvika problemet med tät 

vegetation, samt andra krav på utbredningen av laserskanningen, skanna på/avfarter 

från motorvägen eller andra omkringliggande vägar skulle mobil laserskanningen nå 

en större utbredning och förhoppningsvis en större fullständighet i förändrade 

områden.  

6.2 Förslag till vidare studier  

Ytterligare undersökningar av position i höjd för områden som inte ligger på 

hårdgjord mark. Större undersökning av plan position eftersom det inte blev något 

resultat i undersökningen i den här studien. 

Det skulle vara intressant att samla in data med en mobil laserskanner specifikt för 

ändamålet att uppdatera nationella höjdmodellen, eftersom det är en bra metod för 

att samla in data från långsträckta objekt som vägar är det en intressant metod om 

det utförs på rätt sätt och med rätt krav. 
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