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kunskaper som inspirerat mig till idén för detta examensarbete. Dessutom vill 
jag tacka min biträdande examninator Stig-Göran Mårtensson som bidragit till 
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Sammanfattning 

Laserskanning och bildbaserad skanning är två metoder för insamling av 
geodata i 3D. Detta kan sedan användas för att exempelvis skapa punktmoln 
och triangelmodeller. Båda metoderna har många användningsområden, 
exempelvis inom samhällsplanering, byggbranschen, brottsutredning och 
industrin. 

Ett vanligt användningsområde är dokumentation av kulturhistoriska 
byggnader. I denna studie har gasklockorna i Gävle, ett område med högt 
kulturvärde, dokumenterats med både bildbaserad skanning och laserskanning. 
Syftet med denna studie är att genom olika tester utvärdera de båda 
metoderna. Framför allt hur väl de presterar rent mätningstekniskt men även 
handhavande, tidsaspekten och kostnader har jämförts. 

Datainsamling genomfördes på flera sätt. Laserskanningen genomfördes med 
multistationen Leica Nova MS50 och den bildbaserade skanningen med 
systemkameran Nikon D7000 samt UAS Smartplanes Smartone C. 
Punktmolnen från laserskanning sammankopplades automatiskt i Leica 
Cyclone (med 5 och 10 mm punkttäthet). I Agisoft Photoscan bearbetades 
bilderna från den bildbaserade skanningen. Blockutjämning utfördes och sedan 
skapades ett tätt punktmoln, en triangelmodell och sist en textur. Punktmoln 
från båda metoderna har därefter jämförts i programvarorna CloudCompare 
och 3D-reshaper. 

Resultatet när endast väggarna jämförs visar på en medelavvikelse mellan 
punktmolnen på 0,028 m med en standardosäkerhet på 0,032 m. Dessutom 
jämfördes 12 stickprov och fem referensplan för att utvärdera skillnader 
lokalt. Skillnaden mellan triangelmodellerna gav en medelavvikelse på 0,008 
m med standardosäkerheten 0,042 m. I 3D-reshaper blev medelavvikelsen 
mellan punktmolnen 0,050 m med en standardosäkerhet på 0,072 m. 

Laserskanning ger generellt sett ett punktmoln med högre kvalitet, korrekt 
form och lägre osäkerhet. Bildbaserad skanning har däremot fördelarna att 
vara enklare att genomföra, billigare, lättare vikt samt är potentiellt mer 
tidseffektivt. Dessutom får andra studier resultat nästan i nivå med 
laserskanning. Dock är dess stora nackdel att kantiga objekt så som hörn blir 
avrundade.  

Det är svårt att bestämma vilken metod som är bäst. I slutändan beror det på 
vilket objekt som ska dokumenteras samt hur låga osäkerheter som krävs. 

Nyckelord: Bildbaserad skanning, närbildsfotogrammetri, terrester laserskanning, terrester 
fotogrammetri, tät bildmatchning, kulturminnen 
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Abstract  

Terrester laser scanning and image based scanning are two methods for 
collecting geodetic data in 3D, which can be used to for example create point 
clouds and 3D-models. Both methods have many applications such as urban 
planning, construction,  forensics and the industry. 

A common application is documentation of cultural heritage. In this study 
Gasklockorna i Gävle, a cultural heritage spot, has been documented using 
both terrestrial laser scanning and image based scanning. The aim of this study 
is by different tests to evaluate both methods. Mainly how accurate they are 
but also operation, time and costs are compared. 

Collection of data was done in many ways. The terrestrial laser scanning was 
done with the multi station Leica Nova MS50 and the image based scanning 
with the DSLR Nikon D7000 and the UAS Smartplanes Smartone C. The 
point cloud from terrestrial laser scanning was merged automatically in Leica 
Cyclone with 5 and 10 mm point density. The images from the image based 
scanning were processed in Agisoft Photoscan. Bundle block adjustment was 
performed and then a dense point cloud, a mesh and a texture were created. 
Then the point clouds from both methods were compared in the software 
suites CloudCompare and 3D-reshaper. 

The results with only the walls of the building compared show a mean 
deviation between the point clouds of 0,028 m with a standard deviation of 
0,032 m. Additionally 12 samples and five reference planes were compared to 
evaluate results locally. The difference between the MESHs show a mean 
deviation of 0,008 m with a standard deviation of 0,042 m. In 3D-reshaper 
the mean deviation between the point clouds are 0,050 m with a standard 
deviation of 0,072 m. 

The point cloud from terrester laser scanning generally have higher quality 
with a more correct shape and lower uncertainty. Image based scanning has, 
on the other hand, the benefits of being a more simple method to execute, 
cheaper, lower weight and potentially more time efficient. Additionaly other 
studies get results almost in level as terrestrial laser scanning. However the big 
disadvantage of image based scanning is that angular objects such as corners 
gets rounded. 

It’s hard to choose which method is the best. In the end it depends on the 
object to be documented and how low uncertainties are required. 

Keywords: Image based scanning, Close-range photogrammetry, terrestrial laser scanning, terrestrial 
photogrammetry, dense image matching, culture heritage 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett punktmoln består ofta av flera miljoner koordinatsatta punkter vilket möjliggör 
att något kan avbildas i 3D. Dessutom kan noggranna mätningar göras direkt i 
punktmolnet. Det är även möjligt att granska punktmolnet noggrant och på så sätt 
exempelvis upptäcka skador på en byggnad. För att samla in data till ett punktmoln 
finns det olika metoder så som laserskanning och bildbaserad skanning. 

Laserskanning har de senaste åren varit den dominerande datainsamlingsmetoden för 
skapande av punktmoln och 3D-modellering. Det är en metod som är relativt enkel 
och tidsbesparande eftersom stora mängder data samlas in på samma gång. Ett 
billigare alternativ som kan ge ett liknande resultat kallas bildbaserad skanning. Det 
är en metod som teoretiskt sett endast kräver en kamera och en mjukvara för 
efterbearbetning. Inom bildbaserad skanning skapas punktmoln med genom 
bildmatching. Remondino, Spera, Nocerino, Menna och Nex (2004) skriver att 
efter många år där laserskanningen varit den ledande metoden sker den stora 
utvecklingen nu inom bildbaserad skanning.  

Laserskanning och bildbaserad skanning har liknande användningsområden så som 
bevaring och vård av kulturarv, brottsutredning, rekonstruktion av mänskliga organ 
samt inom kläd- och modeindustrin. I en artikel av D’Apuzzo & Gruen (2009) 
utvärderas olika metoder för att skanna kroppar inom det sistnämnda. De skriver att 
det kan användas till att ta fram lämpliga plaggstorlekar, virtuellt testa olika plagg på 
3D-modeller samt att producera skräddarsydda kläder. Ett viktigt 
användningsområde är inom industrin där maskindelar skannas. På så sätt kan kopior 
göras av slitna delar från gamla maskiner som saknar ritningar. Denna teknik kallas 
”Reverse engineering” (Ahmadabadian, Yazdan, Karami, Moradi & Ghorbani, 
2017).  

Vid samhällsplanering kan en 3D-modell av en stad ha flera användningsområden. 
Det går exempelvis att beräkna bullernivåer och hur ljudet sprids samt analysera 
utsläpp. Förutom detta går det att skapa effektiva navigationssystem i 3D (Luhmann, 
Robson, Kyle, & Boehm, 2014). 

Ytterligare ett användningsområde är att privatpersoner med lite handledning själva 
kan dokumentera något som ska avbildas i 3D. Nu när användningen av 3D-skrivare 
ökar kan bildbaserad skanning var en del i det. Vidare kan bildbaserad skanning vara 
användbart för exempelvis företag eller kommuner som vill visualisera något i 3D på 
ett relativt enkelt sätt i sin marknadsföring. 

Studier i ämnet har visat att bildbaserad skanning fungerar olika bra vid olika 
tillämpningar. Eftersom olika studier fått varierande resultat är det bra med fortsatt 
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forskning i ämnet för att undersöka vad som orsakar variationerna. Generellt sett 
ger laserskanning lite lägre mätosäkerhet men bildbaserad skanning ger i flera 
studier ett liknande resultat. 

Som tidigare nämnt är ett vanligt användningsområde för båda metoderna 
dokumentation av kulturhistoriska objekt. Detta examensarbete bygger på den 
forskningen genom en fallstudie med nya prövningar av befintliga metoder. Studien 
genomfördes på gasklockeområdet i Gävle där dokumentation med både 
laserskanning och bildbaserad skanning genomfördes. 

Gasklockorna är ett område med stort kulturvärde (figur 1). Området ritades 
huvudsakligen av arkitekten Ferdinand Boberg och består av två gasklockor och ett 
antal tillhörande byggnader i rött tegel (Gävle kommun, u.å.). Byggnaderna 
uppfördes i slutet av 1800-talet och som namnet antyder användes området för att 
leverera gas till Gävle. År 1966 lades gasklockorna ned för gott eftersom 
elektriciteten tog över (Gävle kommun, u.å.). På 1980-talet började det spelas 
teater i de gamla byggnaderna och idag används de även till festivaler, spelningar, 
mässor och bröllop. 

 

Figur 1. Gasklockorna i Gävle 

Terminologin för denna typ av mätningar är lite krånglig att sätta sig in i då det finns 
många liknande begrepp. I detta examensarbete används termen bildbaserad 
skanning och med det menas att punktmoln skapas utifrån bilder. Två andra ord som 
är vanliga att stöta på är närbildsfotogrammetri och terrester fotogrammetri. Det är 
begrepp som bland annat inkluderar mätning i bilder, 3D-modellering och 
skapandet av ortofoton.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka och utvärdera laserskanning och 
bildbaserad skanning för dokumentation av kulturhistoriska objekt. För att göra det 
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har mätosäkerhet, tidsåtgång, kostnader och kvalitet jämförts. Detta inkluderar att 
punktmolnen från de båda metoderna har jämförts noggrant. Slutligen har jag i 
denna studie utvärderat om och när det är möjligt att ersätta laserskanning med 
bildbaserad skanning. Examensarbetet har genomförts som en fallstudie på 
gasklockeområdet i Gävle. Eftersom examensarbetet endast pågått under ca 10 
veckor har studien avgränsats till den stora gasklockan då hela gasklockeområdet är 
relativt stort. 

1.2.1 Frågeställningar 

De forskningsfrågor som ska besvaras är: 

• Vilka är för- och nackdelarna med bildbaserad skanning jämfört med 
terrester laserskanning samt vilka parametrar är viktiga att tänka på för att 
uppnå ett bra resultat? 

• Hur stor är medelavvikelsen och standardosäkerheten mellan de olika 
metodernas punktmoln samt vilket av dessa ger högst kvalitet?  

• Hur fungerar det att kombinera bildbaserad skanning från luften och 
marken? 

• Hur och vid vilka användningsområden kan bildbaserad skanning förenkla 
arbetet och kan det ersätta laserskanning? 

• Vilken av metoderna är mest lämplig vid dokumentation av kulturhistoriska 
byggnader? 

• Hur ser utvecklingen ut och vilken potential har geodata 3D i framtiden?  

1.2.2 Aspekter på miljö och hållbar utveckling 

Både laserskanning och bildbaserad skanning kan bidra till en framtida hållbar 
utveckling. Genom att skanna in större områden när mätning i fält genomförs är det 
möjligt att göra vidare mätningar i en mjukvara vid ett senare tillfälle. På så sätt 
behöver inte ett fordon brukas lika mycket. Detta skulle kan vara användbart om det 
som ska mätas är beläget långt från kontoret.  

Inom samhällsplanering kan denna teknik vara mycket användbar. Det är möjligt att 
simulera nybyggnad genom att placera ut modeller av hus i en 3D-miljö. På så sätt 
går det lättare att överblicka, planera och tänka till lite extra så inte något byggs i 
onödan eller på ett felaktigt sätt. I en 3D-modell går det dessutom att simulera 
exempelvis vind och på så sätt är det möjligt att kartlägga hur utsläpp och avgaser 
färdas i staden. 
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1.3 Terminologi 

Avvikelse – Benämningen av fel enligt Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement (GUM). 

Bildmatchning – Automatisk identifiering och mätning gemensamma punkter i 
två eller flera bilder 

Bildbaserad skanning – Skapandet av punktmoln och 3D-modeller genom 
bildmatchning. 

Digital terrängmodell (DTM) – En terrängmodell som avser markytan utan 
andra objekt så som byggnader och vegetation. 

Fotogrammetri – Begrepp som inkluderar bland annat mätning i bilder, 3D-
modellering och skapandet av ortofoton. 

Geodetiskt referenssystem – Ett koordinatsystem som har en bestämd position 
på jordens yta.  

Georeferering – Transformation av mätdata (t.ex. ett punktmoln) till ett 
geodetiskt referenssystem. 

Konnektionspunkt - En punkt som finns i övertäckningen mellan av två eller 
flera bilder.  

Mätosäkerhet – Mått på mätningars kvalitet som rekommenderas av GUM  

Närbildsfotogrammetri – Mätning i bilder tagna från marken på kortare avstånd. 
Synonymt med terrester fotogrammetri. 

Punkttäthet – Avståndet mellan punkterna i ett punktmoln eller antalet punkter 
per ytenhet. 

Registrering – Sammankoppling av två eller flera punktmoln till ett gemensamt 
koordinatsystem. Detta görs för att alla skanningar av ett objekt ska slås samman till 
ett och samma punktmoln. 

RMSE (Root Mean Square Error) - Kvadratiska medelavvikelsen. En annan 
akronym som används är RMS. 

Standardosäkerhet – Ett mått på hur enskilda mätningar avviker från 
medelvärdet. 
Stödpunkt – Är en punkt som har kända koordinater i både instrumentets interna 
och i ett externt koordinatsystem. 

Unmanned aerial vehicle (UAV) – Obemannad flygfarkost, så kallad drönare. 
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2 Litteraturöversikt 

I detta kapitel presenteras aktuell forskning inom terrester laserskanning och 
bildbaserad skanning samt tidigare studier som är relevanta för denna studie. 

2.1 Laserskanning 

Laserskanning används ofta i byggbranschen för dokumentation av byggnader och 
liknande objekt som komplement till traditionella geodetiska metoder. Andra 
användningsområden är bl.a. deformationsövervakning, arkeologi, övervakning av 
jordskred samt inom kriminaltekniken (Ouedraogo et al, 2014). Eftersom 
laserskanning är en snabb metod för datainsamling passar den mycket bra för 
dokumentation av kulturarv (Vosselman & Maas, 2010). 

Vid laserskanning är det möjligt att få en osäkerhet på några få millimeter beroende 
på skanner och yttre omständigheter (Tang, Tang & Tay, 2016). Reshetyuk (2017) 
skriver att dagens laserskanners generellt har osäkerheter i längdmätningar som inte 
överstiger 10 mm. Fasmätande instrument har normalt sett osäkerheter på endast 
ett par millimeter. Reshetyuk (2017) skriver att ingen standard för kontroll av 
laserskanningsdata finns eftersom det är en relativt ny teknik. 

2.2 Bildbaserad skanning 

Fotogrammetri har förekommit nästan lika länge som kameran. Ordet betyder 
bildmätning och några år efter att det uppfanns gjordes experiment med att mäta i 
perspektiv i bilder (Luhmann et al., 2014). Luhmann et al. (2014) nämner även att 
tekniken är användbar när objektet som ska mätas är svårt att nå, inte får påverkas 
eller att väldigt många mätningar behöver genomföras. Detta reducerar olycksrisken 
och möjliggör även mätning i gamla bilder. Terrester fotogrammetri på avstånd upp 
till runt 300 m brukar definieras som närbildsfotogrammetri (Wolf, Dewitt & 
Wilkinson, 2014).  

Begreppet bildbaserad skanning definieras som skapandet av punktmoln baserat på 
bildmatchning. Exempelvis en systemkamera bör användas men det är inget krav 
utan även en enklare kamera kan nyttjas. Tekniken går till så att bilder tas på det 
objekt som ska mätas in och det är viktigt att bilderna övertäcker varandra med 
minst 80 % (Hanan, Suwardhi, Nurhasanah & Bukit 2015). 

För att kunna få ut 3D-koordinater krävs minst två, men gärna fler, bilder tagna från 
olika håll. Genom att gemensamma punkter, så kallade konnektionspunkter, i olika 
bilder hittas kan de kopplas ihop och ett punktmoln kan skapas. Detta kallas 
bildmatchning och görs i olika datorprogram där en algoritm hittar likheter mellan 
bilderna som ska slås samman (Hanan et al. 2015). Efter att programmet hittat 
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gemensamma punkter i bilderna och definierat de olika kamerornas positioner görs 
tät bildmatching. Tät bildmatching kallas det när bilder kan matchas på pixelnivå, 
alltså att bildens upplösning och den genomsnittliga punkttätheten är på liknande 
nivå (Reshetyuk, 2017).  

Wolf, Dewitt och Wilkinson (2014) beskriver tre punkter att tänka på vid 
fotosituationen för att få ut bilder av hög kvalitet som går att arbeta vidare med. 
Dessa tre är hög upplösning så att små detaljer kan utläsas, långt skärpedjup så att 
hela objektet hamnar i fokus samt korrekt exponering så att tillräckligt bra kontrast 
och ljusstyrka uppnås.  

En lämplig grund för fältarbetet är 3x3-metoden som beskrivs av Lantmäteriet m.fl. 
(2013). Den skapades av Waldhäusl och Ogleby och är speciellt utvecklad för 
fotografering av byggnader. Dessutom är metoden skapad för att personer utan 
djupare kunskap inom mätningsteknik ska kunna använda sig av den för 
dokumentation för framtida fotogrammetrisk mätning (Lantmäteriet m.fl., 2013).  

3x3-metoden består som namnet antyder av tre huvudregler med tre underrubriker 
för varje regel (Lantmäteriet m.fl., 2013). Den första är tre geometriska regler och 
beskriver hur fotograferingen ska genomföras. Bland annat nämns att stödpunkter 
ska mätas in geodetiskt, bilder tas vinkelrätt mot objektet med en övertäckning på 
minst 80 % samt att översiktbilder på längre avstånd också ska tas. Dessutom ska 
fotona helst tas från objektets halva höjd och om möjligt bör kompletterande bilder 
av taket tas.  

Den andra huvudregeln är tre fotografiska regler (Lantmäteriet m.fl., 2013). Där 
beskrivs att ett objektiv av högre kvalitet bör användas, gärna vidvinkelobjektiv och 
stort bildformat. Dessutom rekommenderas ett fast objektiv eller ha samma 
fokallängd hela tiden, fokusera manuellt och använd liten bländare för att få stort 
skärpedjup. Ljuset bör även vara jämnt och därför är det lämpligt att fotografera på 
morgonen eller kvällen och gärna en molnig dag. Den sista regeln är tre 
organisatoriska regler och där är bra tips att ta med sig bland annat att göra skisser 
och skriva protokoll (Lantmäteriet m.fl., 2013). 

Denna metod är sammantaget mycket användbar och täcker det mesta som är 
nödvändigt att känna till för att kunna dokumentera en byggnad med bildbaserad 
skanning. En liten invändning är dock att den skapades på 90-talet så några detaljer 
är inte relevanta idag eftersom vissa steg kan göras mer eller mindre automatiskt i 
ett datorprogram. Det är dock mestadels en lämplig metod som kan det ses som en 
bra vägledning för hur fotograferingen ska utföras med många matnyttiga tips. 

Bildbaserad skanning har många användningsområden. Luhmann et al., (2014) 
nämner vitt skilda områden så som bil- och skeppsbyggarindustrin, arkitektur, 



 

 7 

bevaring av kulturarv, naturvetenskap, medicin och fysiologi, kriminalteknik och 
polisarbete, animation samt inom filmindustrin. 

Inom kriminalteknik är bildbaserad skanning ett mycket bra verktyg. Detta eftersom 
det går snabbt, är noggrant och dokumenteringen sker utan att röra vid något 
(Sansoni, Trebeschi & Docchio, 2009). Bildbaserad skanning är i det fallet 
överlägsen gammal teknik där avstånd mättes för hand och vanliga bilder togs för 
dokumentation. 

När det gäller bildbaserad skanning bör osäkerheter på centimeternivå vara möjliga 
att uppnå. Arias, Ordónez, Lorenzo, Herraez och Armesto (2007) nämner att 
maximala standardosäkerheter under 5 cm normalt sett är godtagbart vid 
dokumentation av kulturhistoriska objekt. I sin studie så fick de en maximal 
standardosäkerhet på 10 mm i x- och y-led samt 20 mm i z-led. Detta gjordes 
genom att mäta in stödpunkter på objektet med en geodetisk metod som sedan 
jämfördes med samma punkter skapade genom skanningen. Sammantaget anser 
Arias et al (2007) att de största fördelarna med bildbaserad skanning är den låga 
kostnaden samt att det är enkelt att genomföra. 

Tang et al. (2016) använde bildbaserad skanning för att mäta in skrovet på en 
bogseringsbåt. Ett antal koordinatbestämda signaler placerades på båten. Resultatet 
visar på en genomsnittlig absolut osäkerhet på 4,1 mm samt en maximal avvikelse på 
17,6 mm vilket får ses som mycket bra. Sammantaget räknas den osäkerheten enligt 
Tang et al, (2016) som tillräcklig inom skeppsbyggnadsindustrin. 

De Reu et al. (2013) har i sin artikel utträtt möjligheterna med bildbaserad skanning 
inom arkeologi. De dokumenterade fyra arkeologiskt viktiga platser i Belgien och de 
kommer fram till att det är en metod som både har låg osäkerhet och hög detaljnivå. 
De sammanlagda (XYZ) RMS-värdena var 23 mm, 15 mm och 9 mm för tre av 
platserna. Skanningen av den sista platsen georefererades inte utan en skalstock 
placerades bredvid objektet för att mätningar ändå skulle kunna göras i modellen 
(De Reu et al., 2013). 

Luhmann et al., (2014) beskriver ett projekt där ett kruttorn dokumenterats sten 
för sten för att en renovering. Det är ett relevant projekt eftersom byggnaden 
liksom gasklockorna är rund. Dessutom är den byggd med sten av liknande storlek 
som gasklockornas tegel. Resultatet ger en ungefärlig medelavvikelse på 1,5 mm 
vilket får ses som mycket bra. 

Remondino et al., (2004) jämför fyra olika mjukvaror för bildmatching i ett 
omfattande test på olika typer av objekt. De mjukvaror som jämfördes var Agisoft 
PhotoScan, Leica Xpro SGM, OpenCV StereoSGBM samt SURE som är utvecklat av 
University of Stuttgart. Alla fyra presterar bra och artikelförfattarna vill inte utse en 
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vinnare. Dock ger generellt Agisoft Photoscan låga osäkerheter och den 
programvaran har därför använts i denna studie. 

I Photoscan rekommenderas en upplösning på minst 12Mpix. Parametrar för 
kamerakalibrering fastställs automatiskt i programvaran när standardoptik med en 
fokallängd på 50 mm används (Agisoft, u.å.). Vidare nämns att ytor utan textur bör 
undvikas. Ahmadabadian et al., (2017) rekommenderar att använda en dator med 
mycket RAM-minne för efterbearbetning då skapandet av ett tätt punktmoln i 
exempelvis i Agiosft Photoscan är mycket krävande. 

2.3 Laserskanning och bildbaserad skanning – 
jämförande studier 

Laserskanning och bildbaserad skanning har båda sina för- och nackdelar. Det är 
lämpligt att ha kunskap om båda metoderna för att beroende på användningsområde 
kunna välja den mest lämpliga.  

Reshetyuk (2017) skriver att en fördel med laserskanning är att det inte är 
nödvändigt med dagsljus vid genomförandet vilket är ett krav vid bildbaserad 
skanning. Han nämner även att inom bildbaserad skanning krävs efterbearbetning för 
att få ett punktmoln medan det fås ut direkt med laserskanning. Slutligen kan det bli 
problem att genomföra bildbaserad skanning om det avbildade inte har något 
mönster (Reshetyuk, 2017). Vid en jämförelse av en tegelvägg och en vit vägg så 
kommer algoritmen i det sistnämna fallet ha mycket svårt att hitta genomsamma 
punkter. 

Vosselman & Maas (2010) påpekar att vid dokumentation av kulturarv så kan 
laserskanning vara att föredra även om bildbaserad skanning också fungerar. Detta 
eftersom många av dessa objekt eller platser ofta består av oregelbundna former 
vilket avbildas bättre med laserskanning. Dock är det även viktigt att fotografier 
också tas av platsen som komplement eller för att ge färg till punktmolnet. 

I en studie av Kolecka (2011) jämförs laserskanning och bildbaserad skanning genom 
att mäta in en bergvägg i Polen. Sedan jämfördes resultatet med en digital 
terrängmodell (DTM) över området skapad av flygfoton med en markupplösning på 
0,2 m. Hennes studie visar att båda metoderna ger liknande detaljnivå och 
osäkerheter. För den bildbaserade skanningen var RMS-värdet 0,504 pixlar för 
stödpunkterna. En parameter som spelar in i studien är att området som 
dokumenterades var mycket bergigt och därför valdes positionerna för 
laserskanningen nära en tågstation i området. Här finns en stor fördel med 
bildbaserad skanning eftersom det är mycket enklare att bära med sig en kamera. 
Idag går det dessutom att köpa en kamera med mycket hög upplösning relativt billigt 
jämfört med en laserskanner (Kolecka, 2011).  
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Vidare nämner hon att nackdelarna med laserskanning är dess höga vikt och pris. 
Givetvis finns det även fördelar med laserskanning. Där påpekar Kolecka (2011) att 
en skanning räcker för att ge 3D-data, att laserskanning kan tränga genom vegetation 
samt att ett punktmoln fås ut direkt och då behövs inte tidskrävande efterarbete. 
Om endast en metod ska rekommenderas så framhäver Kolecka (2011) bildbaserad 
skanning som den bästa. 

Gomes, Regina Pereira Bellon och Silva (2014) påpekar att kulturminnen kan ha 
många besökare vilket gör att dokumentation av platsen endast kan ske under 
begränsad tid. Vid en sådan plats kan bildbaserad skanning vara lämpligare eftersom 
det är en metod som generellt sett går fortare att genomföra.  

Lerma och Muir (2014) dokumenterade i sin studie en typ av runsten från Skottland 
med både bildbaserad skanning och laserskanning. Laserskanning gav marginellt 
lägre osäkerhet men bildbaserad skanning presterade även mycket bra. Den 
maximala avvikelsen mellan modeller skapade av de olika metoderna var 1,5 mm. 
Vidare kommer de även fram till att bildbaserad skanning ger en mer detaljerad 3D-
modell. 

De nämner liksom Kolecka (2011) att en stor fördel med bildbaserad skanning är att 
det är enklare att bära med sig en kamera om det som ska dokumenteras finns på 
avlägsna platser eller höga höjder (Lerma & Muir, 2014). Ett tips till framtida 
användning är att använda sig av en fullformatskamera eller en systemkamera av hög 
kvalitet. Dock påpekar de att en standardkamera oftast används i verkligheten och 
därför blir deras studie mer realistisk. Slutligen påpekar Lerma och Muir (2014) att 
beroende på yttre omständigheter kan det vara mycket användbart att kombinera 
laserskanning med bildbaserad skanning. Genom att utnyttja de båda metodernas 
fördelar till maximum skulle de då kunna komplettera varandra mycket bra. 

För att utvärdera vilken av metoderna som ger bäst resultat kan tre test utföras 
(Ahmadabadian et al., 2017). Det första innebär att ett plan på objektet definieras 
för att sedan testa hur nära båda punktmolnens punkter passar in i planet. I det andra 
testet beräknas skillnaden mellan de båda punktmolnen, alltså hur långt ifrån alla 
punkter i det ena punktmolnet är motsvarande punkt i det andra. Det sista testet 
innebär att punkter i punktmolnet jämförs med punkter som har ”sanna” 
koordinater, exempelvis inmätta med geodetiska metoder. 

Sansoni, Trebeschi och Docchio (2009) jämför olika metoder för datainsamling av 
3D-data och kommer fram till liknande för- och nackdelar som andra studier. De 
nämner även många användningsområden inklusive att skanna värdefulla historiska 
föremål. På så sätt går det att göra en kopia som exempelvis kan ställas ut på 
museum utan att det riskerar att förstöras. Dessutom kan objektet undersöka utan 
att röra det. Vidare nämns sjukvården som ett annat viktigt användningsområde. 
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Idag används tekniken vid exempelvis design av proteser, inom plastikkirurgin, 
ortopedi och kirurgi. 

2.4 Framtid och utveckling 

Bildbaserad skanning är ett ämne har framtiden för sig. En studie av Portalés, Lerma 
och Navarro (2010) visar på ett användningsområde som kan bli mycket användbart. 
De använder sig av bildbaserad skanning för att dokumentera ”The Serrano Towers” 
som är en byggnad med högt kulturvärde. En 3D-modell av byggnaden skapades. 
Sedan placerades 3D-modellen virtuellt genom augmented reality på Universidad 
Politécnica de Valencias område. Detta var möjligt genom att georeferera den 
modellerade byggnaden till den nya platsen. Genom att använda en applikation i sin 
mobiltelefon eller surfplatta är det möjligt att se den gamla byggnaden på den nya 
platsen virtuellt. 

I dagsläget forskas det mycket om dynamiska 3D-modeller för att studera 
människors kroppspositioner och gång (Sansoni, Trebeschi & Docchio, 2009). Detta 
kan vara till stor hjälp för att kunna se så att en person exempelvis sitter eller rör sig 
på ett korrekt sätt. 

Lantmäteriet m.fl. (2016) har upprättat ett ramverk för nationella geodata i 3D på 
uppdrag av regeringen. Det är ett underlag som inkluderar både de som producerar 
och de som använder geodata. Tanken är att data från olika källor ska kunna 
användas samt att insamling, lagring och tillhandahållande ska samordnas. På så sätt 
motverkas dubbelarbete. Visualiseringar i 3D skapar även tydlighet vid exempelvis 
planering av nya bostäder vilket minskar antal överklaganden (Lantmäteriet m.fl., 
2016). 

Olika mål för geodata i 3D har arbetats fram för åren framöver (Lantmäteriet m.fl., 
2016). En av målbilderna för 2018 är att urval av nationella geodata i 3D finns att 
tillgå i en gemensam nationell kartvisningstjänst. Två år senare planeras denna tjänst 
vara rikstäckande. Den sista målbilden är för år 2035 och innefattar att all geodata 
inklusive fastighetsregistret finns i 3D och 4D och underhålls löpande. Vid den 
tidpunkten planeras användandet av geodata i 3D vara integrerat i samhällsprocessen 
(Lantmäteriet m.fl., 2016). En annan fördel som nämns är att mer arbete kan 
utföras i 3D-modeller på kontoret. Ett exempel är inom skogsbruket där fältarbetet 
kan minskas vilket beräknas spara 100 miljoner kronor om året. 

Lantmäteriet m.fl.(2016) nämner ett antal grundläggande teman som bör finnas 
över hela landet, mestadels översiktligt och mer detaljerat där det krävs. Dessa är: 
bilder på jordytan, höjd- och djupförhållanden, inlandshydrografi, marktäcket, 
geologiska förhållanden (Jorddjup, jordart, bergart och grundvatten), byggnaders 
läge samt, infrastruktur för transport (väg och järnväg). Dessa kan senare 
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kombineras med gränser, adresser, planer, ledningsnät, bygglov, arkitektritningar 
och mycket annat (Lantmäteriet m.fl., 2016). 



 

 12 

3 Metod 

3.1 Förberedelser 

För att fältarbetet skulle gå så smidigt som möjligt så gjordes först en rekognosering 
av gasklockeområdet. Detta för att planera för hur många uppställningar som skulle 
göras och på vilka platser. Dessutom mättes stödpunkter in med GNSS nätverks-
RTK som senare användes för att etablera multistationen. Till mätningarna användes 
GNSS-mottagaren Leica GS14 och handenheten Leica CS14 (figur 2). 
Stödpunkterna markerades med geospik i asfalt där det var lämpligt samt plastspik i 
jord på övriga punkter. Punkterna sattes ut på väl valda platser så att multistationen 
skulle kunna etableras med så bra geometri som möjligt. De mättes in med en 
observation i sekunden under 3 minuter. Efter en timme upprepades proceduren 
och sedan angavs punkternas koordinater som medelvärdet av de två epokerna. 
Punkterna definierades i referenssystemet SWEREF 99 16 30 i plan och RH2000 i 
höjd. Ett ortofoto skapat i Agisoft Photoscan över uppställningarna kan ses i bilaga 
A. 

 

Figur 2. GNSS-mottagare Leica GS14 och handenhet Leica CS14. 

3.2 Laserskanning 

Till laserskanningen användes Leica Nova MS50 som är en så kallad multistation, se 
figur 3. Det kan beskrivas som en kombinerad totalstation och laserskanner. Den 
skannar inte med lika hög hastighet som en laserskanner men hastigheten är fullt 
tillräcklig för detta projekt. En annan fördel är att den är lite enklare att bära med 
sig jämfört med exempelvis laserskannern Leica C10.   
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Skanningen planerades till så få uppställningar som möjligt utan att för branta 
infallsvinklar skulle användas. Eftersom gasklockan är rund och inte har helt plana 
väggar så gjordes några extra skanningar för att säkert få med hela byggnaden. Totalt 
11 uppställningar gjordes och vid varje uppställning etablerades multistationen som 
fri station mot tre kända punkter. För att få ett bra resultat så säkerställdes det att 
alla etableringar hade en standardosäkerhet under 14 mm i plan och 10 mm i höjd 
enligt Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) för bruksnät (HMK-GE: Terrester 
detaljmätning, 2015). Sammanlagt tog datainsamlingen inklusive inmätningen av 
punkter med GNSS ca 2 dagar att genomföra. 

Multistationen får efter etableringen en känd position vilket även gäller punktmolnet 
som skannas in. I projektet användes indirekt georeferering, vilket är en metod med 
lägre osäkerhet än direkt georeferering. En liten övertäckning mellan skanningarna 
gjordes för att vara säker på att hela byggnaden skulle inkluderas. Det är även bra att 
för att kunna kontrollera kvaliteten (Reshetyuk, 2017).  

Innan varje skanning definierades ytan som skulle dokumenteras genom att rita ut en 
ruta i multistationens skärm. Eftersom längst tid gick till att etablera multistationen 
skannades varje uppställning två gånger med en punkttäthet på både 5 mm och 10 
mm på avståndet till stationen. Detta för att dels kunna jämföra de båda 
punktmolnen med varandra samt att jämföra punktmolnet från den bildbaserade 
skanningen. Från samtliga uppställningar som gjordes togs även en panoramabild 
över byggnaden. På så sätt var det möjligt att texturera punktmolnet i dess rätta 
färger vilket gjorde det visuellt enklare att identifiera olika detaljer (Reshetyuk, 
2017). 

Laserskanningen kompletterades vid ett senare tillfälle genom att skanna in fem 
referensytor med 10, 5 samt 1 mm punkttäthet. Detta för att kunna anpassa plan till 
dessa och jämföra med motsvarande ytor i punktmolnet från den bildbaserade 
skanningen, se exempel i figur 5-7.  

    

Figur 3-4. Multistationen Leica Nova MS50 (till vänster), Digitala systemkameran Nikon D7000 (till höger) 
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Figur 5-7. Laserskannade referensytor med 10 mm (till vänster), 5 mm (mitten) respektive 1 mm (till höger) 
punkttäthet.  

3.3 Bildbaserad skanning 

Den bildbaserade skanningen utfördes med den digitala systemkameran Nikon 
D7000 med en upplösning på 16,1 megapixel, se figur 4. Huvudsakligen användes 
ett fast objektiv med en fokallängd på 35 mm. På en kamera med Advance Photo 
System-c (APS) sensor som ovan nämnda motsvarar det 50 mm. Denna fokallängd 
rekommenderas för efterbehandling i Agisoft Photoscan så att bilderna ska vara så 
neutrala som möjligt och ge ett gott resultat. Som komplettering togs även bilder 
med ett vidvinkelobjektiv med en fokallängd på 20 mm. Detta eftersom andra 
byggnader var i vägen från vissa vinklar vilket gjorde att 35 mm-objektivet inte gick 
att använda.  

Ett högt bländartal valdes för att hela byggnaden skulle vara i fokus eftersom det 
skapar ett långt skärpedjup. Dessutom användes manuell fokus för att få full kontroll 
över skärpan i bilderna. Bilderna togs på förmiddagen en molnig dag för att starkt 
solsken och skuggor inte skulle påverka slutresultatet. 

Själva metoden genomfördes så att bilder togs runt om hela byggnaden från ca 40 
meters håll. Detta gjordes med ett övertäckning på minst 80 % mellan bilderna. 
Dessutom togs ett antal kompletterande bilder från längre avstånd. Sammanlagt togs 
runt 300 bilder av byggnaden vilket tog ca en timme att genomföra. 

Eftersom gasklockan är en hög byggnad var det omöjligt att få med hela taket från 
marken. Därför kompletterades bilderna tagna från sidan med sned- och lodbilder 
tagna med hjälp av ett Unmanned aerial vehicle (UAV). Det är ett flygplan av 
modellen Smartplanes Smartone C med kameran Pentax Ricoh GR (Fokallängd 18,3 
mm) monterad på. Bilderna är tagna av Luis Martines på företaget Metria och var 
georefererade, dock användes inte den geoferereringen i detta projekt. Lodbilderna 
är tagna från ca 90 meter och snedbilderna från ca 80 meters höjd. 
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3.4 Efterbearbetning av data 

3.4.1 Leica Cyclone 

Cyclone är en programvara från Leica som används för bearbetning och modellering 
av data från laserskanning. Till programmet importerades data i formatet .xml från 
multistationen. Det gjordes via en speciell funktion som kallas Import MS50-data.  

Eftersom alla punktmoln hade georefererats i koordinatsystemet SWEREF 99 16 30 
vid skanningstillfället slogs de ihop automatiskt av programmet. Därför behöver 
ingen manuell registrering genomföras. 

Vidare rensades punktmolnet på felaktiga punkter, så kallat brus. Dessutom 
avgränsades punktmolnet till själva gasklockan och marken ett antal meter runt 
denna. Eftersom två skanningar gjordes vid varje uppställning så skapades två nya 
punktmoln med 5 respektive 10 mm punkttäthet.  

Punktmolnet texturerades med färger från bilder tagna med multistationens kamera 
för att kunna visualisera detaljer på ett tydligare sätt. Slutligen exporterades 
punktmolnet i ASCII-formatet .pts för vidare bearbetning och jämförelser. 

3.4.2 SBG Geo 

Geo är ett program från Svensk byggnadsgeodesi som är vanligt inom 
mätningsteknik. Även detta program kan hantera punktmoln och det testades som 
ett alternativ till Cyclone.  

Punktmolnen importerades i formatet .sdb och var från början varken registrerat 
eller georefererat. Stationsetableringarna importerades för sig i en koordinatfil. 
Koordinaterna beräknades och exporterades som en koordinatfil för punktmoln som 
sedan importerades och punktmolnet georefererades. 

2013-år version av Geo användes och där gick det endast att exportera punktmolnet 
i formatet .pci. Detta gjorde det svårt att jobba vidare med eftersom det inte gick att 
importera i de programvaror som användes för senare jämförelser. Dock finns det i 
nyare versioner av programmet möjlighet att exportera i formaten .pts och .las 
vilket är standardformat som fungerar i många program. 

3.4.3 Agisoft Photoscan 

Photoscan är en mjukvara från det ryska företaget Agisoft. Det är ett program som 
skapar punktmoln från bilder genom bildmatching. Programmet hittar automatiskt 
gemensamma punkter i olika bilder och sammankopplar dessa. Kamerakalibrering 
behöver inte göras eftersom självkalibrering genomförs automatiskt i mjukvaran.  

Det första som gjordes vara att rensa ut dåliga bilder där exempelvis objektet inte 
var i fokus. En extra kontroll gjordes även i programmet där bildkvaliteten kan 
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uppskattas. Bilder med värden under 0,5 rekommenderas att sorteras bort (Agisoft 
LLC., 2016). Alla bilder hade värden mellan 0,8 och 1 och är alltså godtagbara att 
jobba vidare med.  

Sedan maskades de bilder som hade något objekt i förgrunden framför byggnaden, se 
figur 8. Detta görs eftersom det kan störa blockutjämningen och skapandet av textur 
senare. I figur 9 går det att se spår av ett stängsel i texturen vilket visar hur 
resultatet kan bli om inte maskning görs. 

 

    

Figur 8-9. Träd maskat i Photoscan (till vänster). Exempel på när ingen maskning gjorts och ett stängsel syns i 
texturen (till höger).  

Därefter började bearbetningen i Photoscan och nedan beskrivs de olika stegen i 
processen. 

Det första steget som gjordes var att skapa ett glest punktmoln genom 
blockutjämning. Noggrannheten sattes till medium vilket skalar ner bilden med en 
faktor på 4 och rekommenderas vid ett stort antal bilder (Agisoft LLC., 2016). 
Maximalt antal konnektionspunkter per bild sattes till 2000, i programmet kallas 
detta Tie point limit. Key point limit sattes till 40 000. Ju fler punkter desto större är 
chansen att få ett punktmoln med hög kvalitet eftersom fler detaljer inkluderas. 
Slutligen rensades punktmolnet från felaktiga punkter. 

Därefter georefererades punktmolnet genom att blocket passades in på stödpunkter 
på byggnaden. De definierades i punktmolnet från laserskanningen och en bra 
geometri mellan dessa säkerställdes. Koordinater för dessa lästes i programmet 
genom en textfil. Sedan mättes stödpunkterna i alla bilder de fanns representerade i. 
Det var viktigt att zooma in för att se att de verkligen placerades på rätt plats. Efter 
att samma stödpunkt placerats ut i ett antal bilder börjar programmet gissa vart den 
ska sitta i de resterande. Sedan är det upp till användaren att justera eller godkänna 
deras positioner manuellt. Detta upprepades för alla stödpunkter och var en 
tidskrävande process. 
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Standardosäkerheten för koordinaterna angavs till 5 mm. Georefereringen 
uppdaterades och dess RMS-värden räknades ut av programmet. Ett antal punkter 
exkluderades från georefereringen eftersom deras avvikelser var betydligt högre än 
resten. Slutligen optimerades kamerapositionerna. Georefereringens kvalitet 
utvärderades genom avvikelserna på stödpunkterna.  

Nästa steg som genomfördes var tät bildmatching vilket är den mest tidskrävande 
processen i programvaran. Som kvalitet valdes medium vilket rekommenderas för ett 
stort antal bilder. För objekt med många små detaljer rekommenderas mild 
djupfiltrering (Agisoft LLC., 2016). Eftersom gasklockan är ett mycket detaljrikt 
objekt användes den inställningen till detta projekt.  

Ovanstående steg gjordes separat för flygbilderna och bilderna tagna från marken. 
Alltså skapades två täta punktmoln, ett från flygbilderna och ett från sidobilderna. 
Dock georefererades inte punktmolnet från flygbilderna. De båda punktmolnen 
genom blockutjämning, align chunks. Där valdes att punktmolnen skulle matchas 
med hjälp av stödpunkter. För att kunna koppla samman punktmolnen sattes även 7 
konnektionspunkter identifierbara i båda blocken ut manuellt. Detta som 
komplement till stödpunkterna. Slutligen sammanfogades punktmolnen och ett nytt 
block skapades.  

Nästa steg i processen var att skapa en triangelmodell, en så kallad Triangular 
Irregular Network (TIN). I programmet kallas det Modelling Enviroment for 
Software and Hardware (MESH). Som ytans typ valdes inställningen Arbitrary. Det 
rekomenderas för mer detaljerade objekt så som byggnader (Agisoft LLC., 2016). 
Inställningen för maximalt antal polygoner i modellen valdes till medium. 

Det sista steget i att skapa en realistisk 3D-modell över byggnaden är att lägga till 
textur på triangelmodellen. Mapping mode valdes till Adaptive ortophoto, då det 
rekommenderats för liknande projekt. Byggnadens väggar texturerades med bilder 
från sidan och taket från flygbilderna (Agisoft LLC., 2016). Blending mode valdes till 
mosaic, den inställningen väljer att plocka information från den mest lämpliga bilden. 
Slutligen exporterades modellen i formatet .obj, ett vanligt filformat som kan läsas 
av många programvaror. Dessutom laddades den upp på Sketchfab direkt från 
programmet vilket är en webtjänst där det går att dela med sig av 3D-material. Se 
modellen på: https://sketchfab.com/models/190ebfbeea934c6a9c7cdce7452e58b8  

3.4.4 CloudCompare 

CloudCompare är ett open source-program som kan användas till att redigera och 
analysera 3D-data så som punktmoln och triangelmodeller. I detta fall användes det 
till att jämföra punktmolnet från laserskanning med det från bildbaserad skanning. 

https://sketchfab.com/models/190ebfbeea934c6a9c7cdce7452e58b8
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Båda punktmolnen importerades till programmet i formatet .pts. Avstånden mellan 
de båda punktmolnen beräknades genom funktionen cloud to cloud distance. Där 
definierades det laserskannade punktmolnet som reference och det bildbaserade som 
compared. Då beräknas avståndet mellan alla punkter från referensmolnet till 
motsvarande punkter i det jämförda molnet. I detta projekt användes inställningen 
quadratic height function under local modeling för beräkning av avstånd vilket ger lite 
lägre osäkerheter än standardinställningen som använder sig av nearest neighbour. 
Processtiden vid local modeling är lite längre men ger oftast ett mer rättvist resultat. 
Slutligen visualiserades ett punktmoln med en färgskala som indikerar skillnaden 
mellan de två punktmolnen.  

Denna jämförelse gjordes först mellan båda de kompletta punktmolnen. För att få 
ett rättvisare resultat gjordes även en jämförelse av endast byggnadens väggar. Det 
gjordes eftersom taket avbildats olika för de båda metoderna. Stora hål i det ena 
punktmolnet där punkter finns i det andra skulle kunna påverka slutresultatet. 

Utöver det togs 12 stickprov ut på olika ställen av modellerna för att visa lokala 
avvikelser och noggrannare utvärdera kvaliteten. Detta gjordes på ytor med olika 
typer av material och infallsvinklar. Dessa jämförelser gjordes genom att olika delar 
av punktolnet från laserskanningen klipptes ut i programmet för att sedan jämföras 
med motsvarande del i den bildbaserade skanningen. Därefter genomfördes samma 
process som tidigare där avstånden mellan de båda punktmolnen beräknades. 

Triangelmodeller från den bildbaserade skanningen och laserskanningen skapade i 
3D-reshaper jämfördes också. På samma sätt som tidigare jämfördes 
triangelmodellerna och avstånden mellan dem beräknades. Dessutom anpassades 
plan till de respektive finskannade ytorna i punktmolnet från laserskanningen. Sedan 
jämfördes planen med motsvarande yta i punktmolnet från den bildbaserade 
skanningen.  

3.4.5 3D-reshaper 

3D-reshaper är program som liknar CloudCompare och användes som komplement 
för att testa om det gav liknande resultat. Punktmolnen importerades till 
programvaran. Punktmolnet från laserskanningen var efter importen uppdelat så alla 
skanningar var för sig. De sammanfogades och en jämförelse på samma sätt som i 
CloudCompare genomfördes. I programmet skapades även triangelmodeller av de 
båda punktmolnen för vidare jämförelser. 
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4 Resultat 

4.1 Punktmoln från laserskanning 

Från laserskanningen blev resultatet två punktmoln med olika punkttäthet. Figur 10-
11 visar punktmolnen med 5 respektive 10 mm punkttäthet och färgerna 
representerar punkternas intensitet. Punktmolnet texturerades även med färgerna 
från multistationens inbyggda kamera, se figur 12. Figur 13 visar två problem med 
laserskanning, den mindre täta delen av punktmolnet till vänster i figuren orsakas av 
för brant skanningsvinkel. Till höger i figuren syns en stor skugga som orsakats av att 
laserskannern inte kommit åt där från de uppställningar som gjorts. Dessutom 
orsakas en annan skugga av en lampa som är i vägen. 

Som tidigare nämnt testades även punktmolnsfunktionen i Geo, se resultatet i figur 
15. I det programmet var det inte möjligt att rensa punkmolnet på överflödiga 
punkter.  

 

 Figur 10. Punktmoln från laserskanning med 5 mm punkttäthet 
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Figur 11. Punktmoln från laserskanning med 10 mm punkttäthet 

 

 

Figur 12. Punktmoln från laserskanning texturerat med bilder från multistationens kamera 
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Figur 13. Två problem inom laserskanning, brant infallsvinkel vid skanning och dolda vinklar 

 

 

Figur 15. Punktmolnet från laserskanning i SBG Geo 

4.2 Punktmoln från bildbaserad skanning 

Det första resultatet från den bildbaserade skanningen är ett tätt punktmoln, se figur 
16-17. Punktmolnet avbildar byggnaden på ett tillfredställande sätt med mindre 
defekter. Ett exempel på problem är när komplexa former ska avbildas. 
Punktmolnet är även glesare på de delar av taket som inte syns från marken. Detta 
eftersom byggnadens tak är sammansatt av färre bilder samt att de är tagna på längre 
håll vilket gör att punkttätheten inte blir lika hög som övriga modellen. 
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Georefereringens kvalitet då endast byggnadens väggar jämförts redovisas i tabell 1. 
Det totala RMS-värdet är 0,032 m med 17 stödpunkter. Det totala pixelfelet är 
0,306 pixlar. 

 

Figur 16. Tätt punktmoln från bildbaserad skanning 

 

 

Figur 17. Detaljer från det täta punktmolnet skapat med bildbaserad skanning 
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Tabell 1. Georefereringens kvalitet efter blockutjämning i Photoscan då endast väggarna jämförts. 

Punktnummer E (m) N (m) H (m) 3D (RMS) Pixelfel 
1 0,006 -0,002 -0,008 0,010 0,526 
2 0,029 0,005 0,008 0,030 0,466 
3 -0,014 0,012 0,028 0,038 0,520 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

-0,031 
0,021 
-0,019 
0,009 

-0,0001 
0,005 
0,013 
0,008 
-0,032 
0,025 
-0,019 
-0,003 
0,012 
-0,010 

-0,006 
0,033 

-0,003 
0,014 
0,011 

-0,019 
0,0001 
0,002 

-0,005 
0,035 

-0,014 
0,014 

-0,038 
-0,039 

-0,030 
-0,031 
0,002 
0,009 
0,006 
0,030 
-0,019 
-0,032 
0,012 
0,008 
-0,005 
0,021 
-0,003 
0,001 

0,044 
0,050 
0,019 
0,019 
0,013 
0,036 
0,023 
0,033 
0,035 
0,043 
0,024 
0,025 
0,040 
0,040 

0,439 
0,587 
0,476 
0,406 
0,408 
0,551 
0,456 
0,423 
0,383 
0,410 
0,383 
0,487 
0,535 
0,483 

Totalt (RMSE) 0,018 0,020 0,019 0,032 0,466 
 

4.3 Jämförelse av punktmoln 

Resultatet av jämförelsen mellan punktmolnen visar en medelavvikelse på 0,484 m 
med en standardosäkerhet på 0,213 m. En visuell jämförelse av punktmolnen skapad 
i CloudCompare visas i figur 19, där redovisas avvikelser i 3D utan sina tecken. 
Stapeln till höger går från 0 till 1 meter. Till höger om stapeln visas skillnad mellan 
alla punkter i punktmolnen som en kurva. En jämförelse av punktmolnen där endast 
byggnadens väggar var inkluderade gav en medelavvikelse på 0,028 m med en 
standardosäkerhet på 0,032 m, se figur 20. 

I figur 21 ges ett visuellt exempel på skillnaden mellan de båda punktmolnen sett 
ovanifrån. Punktmolnet från laserskanningen är blått och det från bildbaserad 
skanning har färger från fotona. Denna bild visar även generellt punktmolnens form 
där det laserskannade har tydligt skarpa kanter medan det bildbaserade har mjuka 
hörn och rundare former. 

Resultatet av jämförelsen av de 12 kontrollytorna kan ses i tabell 2, där deras 
medelavvikelse och standardosäkerhet presenteras. Deras placering på byggnaden 
kan ses i bilaga B. Resultatet från de fem referensplanen som jämfördes med 
motsvarande yta i punktmolnet från den bildbaserade skanningen kan ses i tabell 3. 
Dessutom har ett signifikanstest på 95% konfidensnivå gjorts av stickproven vilket 
kan ses i tabell 2 och 3. 
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Dessa jämförelser ger en bild över hur punktmolnet från den bildbaserade 
skanningens stämmer överens med punktmolnet från laserskanningen på olika 
ställen av byggnaden. En av ytorna som jämförts kan ses i figur 22 där det blir tydligt 
att de största avvikelserna är i områden med skarpa kanter. 

Resultet av jämförelsen mellan triangelmodellerna från laserskanningen och den 
bildbaserade skanningen kan ses visuellt i figur 23, avvikelserna redovisas i 3D med 
sina tecken. Endast sidorna jämfördes vilket ger en medelavvikelse på 0,008 m med 
standardosäkerheten 0,042.  

Jämförelsen av laserskanningens punktmoln med 5 respektive 10 mm punkttäthet 
visar att båda ger ett acceptabelt resultat, se figur 10-11. I punktmolnet med 5 mm 
punkttäthet är det dock enklare att urskilja detaljer. Eftersom skanningen endast tog 
marginellt längre tid kan den högre punkttätheten rekommenderas. 

Punktmolnen från laserskanningen består av 849 304 punkter för det med 5 mm 
punkttäthet och 173 255 för det med 10 mm. Det sammanslagna punktmolnet från 
den bildbaserade skanningen består av 4 517 487 punkter. Punktmolnens 
detaljrikedom blir ungefär lika hög med de olika metoderna. Plana ytor avbildas på 
ett liknande sätt. Med bildbaserad skanning avbildas dock skarpa kanter mjukt och 
rundar av exempelvis hörn, se figur 24. Med laserskanning avbildas dessa på ett mer 
korrekt sätt. 

I 3D-reshaper blev medelavikelsen mellan punktmolnen då endast sidorna jämförts 
0,050 m med en standardavvikelse på 0,072 m. Se figur 25 för en visuell jämförelse. 

 

Figur 19. Skillnader mellan de två metodernas punktmoln då hela byggnaden jämförs, avvikelser i meter. 
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Figur 20. Skillnader mellan de två metodernas punktmoln då byggnadens sidor jämförs, avvikelser i meter. 

 

 

Figur 21. Exempel på skillnader mellan de två metodernas punktmoln, det blåa är från laserskanning och det 
som är färgat av byggnaden är från bildbaserad skanning 
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Tabell 2. Stickprov som visar skillnader mellan punktmolnen samt signifikanstest (95%) 

Profil Beskrivning Medelavvikelse 
(m) 

Standardosäkerhet 
(m) 

Signifikanstest 
(95%) 

Signifikant 
(1,96) 

1 Klocka 0,018 0,012 1,55 Nej 

2 Elskåp 0,036 0,028 1,30 Nej 

3 Hussida 0,023 0,026 0,88 Nej 

4 Dörr 1 0,024 0,029 0,83 Nej 

5 Dörr 2 0,017 0,008 2,01 Ja 

6 Dörr 3 0,013 0,006 2,24 Ja 

7 Väggsektion 1 0,027 0,028 0,96 Nej 

8 Väggsektion 2 0,036 0,036 1,00 Nej 

9 Väggsektion 3 0,032 0,045 0,72 Nej 

10 Väggsektion 4 0,035 0,042 0,84 Nej 

11 Taksektion 1 0,018 0,036 0,49 Nej 

12 Taksektion 2 0,008 0,006 1,32 Nej 

 

Tabell 3. Stickprov som visar skillnader mellan punktmoln och ytor skapade med laserskanning samt 
signifikanstest (95%) 

Profil Beskrivning Medelavvikelse 
(m) 

Standardosäkerhet 
(m) 

Signifikanstest 
(95%) 

Signifikant 
(1,96) 

1 Elskåp -0,005 0,017 -0,28 Nej 

2 Del av stor dörr 0,010 0,006 1,77 Nej 

3 Del av liten dörr -0,017 0,005 -3,44 Ja 

4 Del av klocka -0,017 0,005 -3,81 Ja 

5 Del av fasad -0,023 0,007 -3,13 Ja 

6 Del av fasad 2 -0,006 0,003 -1,80 Nej 
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Figur 22. Skillnader mellan de två metodernas punktmoln på en utvald del av byggnaden, avvikelser i meter. 

 

 

Figur 23. Skillnaden mellan triangelmodeller från laserskanning och bildbaserad skanning, avvikelser i meter 
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   Figur 24. Punktmoln från bildbaserad skanning, avrundade hörn och fönster 

 

 

Figur 25. Skillnaden mellan de två metodernas punktmoln, jämförelse i 3D-reshaper 

4.4 Jämförelse av tidsåtgång och kostnader  

Fältarbetet för laserskanningen tog ca 2 dagar vilket för en erfaren användare borde 
kunna bantas ned till en dag. Motsvarande fältarbete för den bildbaserade 
skanningen var ca en timme. Då är inte inmätning av stödpunkter inräknat vilket tog 
ca 3 timmar. 

Efterbearbetningen av laserskanningen tog runt en timme. För den bildbaserade 
skanningen tog det ungefär en dag, men då räknas endast processtiden. I Photoscan 
tog blockutjämningen 1h 21min, den täta bildmatchningen 6h 42 min, 
triangelmodellen 13 min och texturen 9 min. Georeferering och maskning av bilder 
beräknas till ungefär en halv dag.Priset för en digital systemkamera av hög klass är 
idag ca 10 000-20 000 kr och uppåt. En multistation kostar ungefär 300 000-400 
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000 kr. En licens till Cyclone har en prislapp på runt 100 000 kr. Photoscan kostar 
ca 30 000 i professionell version och ca 1500 kr för standardversionen. I denna 
studie användes den professionella versionen vilket är ett krav om modellen ska 
kunna georefereras. 

4.5 3D-modell 

Resultatet av 3D-modelleringen i Photoscan kan ses i figur 26. Figur 27-29 visar ett 
antal detaljer. 3D-modellen har en genomsnittlig upplösning på 0,006 m. Det är 
pixelstorleken på byggnaden och den varierar eftersom fotograferingen gjorts från 
olika avstånd och med olika fokallängder. I figur 30 kan ett problem med den 
bildbaserade skanningen ses. Som tidigare nämnt avbildas skarpa kanter som runda 
vilket även blir fallet i 3D-modellen. 

 

Figur 26. 3D-modell av stora gasklockan.  

 

Figur 27. Gasklockans ena sida i 3D-modellen.  
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Figur 28-29. Detaljer från 3D-modellen 

 

 

Figur 30. Skarpa kanter rundas av i den bildbaserade skanningen 
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5 Diskussion 

Resultatet från jämförelsen av punktmolnen tål att diskuteras. För hela byggnaden är 
som tidigare nämnt medelavvikelsen mellan punktmolnen 0,484 m med 
standardosäkerheten 0,213 m. Det är ett dåligt resultat som inte kan anses rättvist. 
Eftersom punktmolnet från laserskanningen saknar punkter över stora ytor på taket 
blir beräkningen av avståndet till närmaste punkt fel vilket ger så pass stora 
avvikelser.  

Det var av den anledningen som en rättvisare jämförelse av endast byggnadens sidor 
gjordes. Den jämförelsen gav en medelavvikelse mellan punktmolnen på 0,028 m 
med standardosäkerheten 0,032 m. Det är helt klart ett godtagbart resultat som är 
tillräckligt vid flera användningsområden. Exempelvis skriver Arias et. al (2007) att 
vid dokumentation av kulturhistoriska objekt så är maximala standardosäkerheter 
under 5 cm normalt sett godtagbara. Dock kan man i Photoscan förvänta sig lite 
lägre osäkerheter och en orsak till detta kan vara att punkter från laserskanningsdata 
användes som stödpunkter vid georefereringen. Om istället väl definerade 
stödpunkter med bra geometri hade mätts in med hjälp av totalstation hade 
resultatet möjligen kunnat bli bättre.  

Jämförelsen av stickproven (Tabell 2) mellan de olika metoderna visar på skillnader 
lokalt. En trend är att de stickprov, där hela ytorna kunnat avbildas korrekt utan hål 
eller dolda vinklar, ger ett bättre resultat. Som exempel har väggsektionerna en 
större medelavvikelse eftersom de består av en större yta samt har dolda vinklar. 
Signifikanstestet på konfidensnivån 95% i Tabell 2 visar att två av jämförelserna 
uppvisar signifikanta skillnader. De andra har inte tillräckligt stora osäkerheter för 
att ge några signifikanta skillnader. Detta visar att de flesta av mätningarna verkar 
vara korrekta och att slumpmässiga fel kan förekomma hos de jämförelser där 
signifikanta skillnader finns. I tabell 3 uppvisar hälften av mätningarna signifikanta 
skillnader då de överstiger konfidensnivån på 95%. Det är troligt att det är ett 
systematiskt fel som orsakats vid skapandet av ytorna som punktmolnen jämförts 
med. 

I jämförelse med mina resultat fick Kolecka (2011) ett resultat på 0.25 m ± 0.12 m 
mellan de båda metoderna vilket är en större skillnad. Dock har objektet i hennes 
studie dokumenterats från betydligt längre avstånd. Liksom i min studie är de största 
skillnaderna mellan punktmolnen i områden där punkter saknas i det ena 
punktmolnet eller punkttätheten är låg vilket inte ger en rättvis bild i jämförelsen.  

I ett par av artiklarna som granskats har artikelförfattarna fått medelavvikelser på 1-2 
cm mellan de båda metoderna. Då är det dock betydligt mindre och enklare objekt 
som dokumenterats. Arias et al (2007) skriver att osäkerheter på centimeternivå bör 
vara möjliga att uppnå vilket inte stämmer överens exakt med denna studie men 
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känns rimligt. Hur resultaten ska visas är något jag även reflekterat över. 
Personligen anser jag att jämförelser likt denna visas bäst visuellt eftersom det är 
enkelt att se lokala avvikelser. Det kan liknas vid en deformationsmätning av en 
damm där man visuellt vill se var på dammen eventuella rörelser har skett.  

Enligt Ahmadabadian et al (2017) var en kontroll som kunde göras att jämföra 
inmätta punkter med motsvarande punkter i punktmolnet. Detta testades men 
visade sig vara svårt eftersom det var nästan omöjligt att lokalisera samma punkt på 
samma ställe i de båda punktmolnen. Därför är det ofta lämpligare att jämföra 
punktmoln mot punktmoln eller punktmoln mot plan. I just denna studie visade sig 
dock vara lite komplicerat att jämföra yta mot plan eftersom byggnaden har väldigt 
få ytor som en plan kan anpassas till. I studien jämfördes några av de få plan som 
fanns på byggnaden. Denna jämförelse fungerar dock bättre på exempelvis en damm 
som ofta har en stor plan och jämn yta. 

I Photoscan kan stödpunkter skrivas ut på papper som sedan programmet känner 
igen och kan identifiera. Om dessa hade placerats på byggnaden under den 
bildbaserade skanningen och sedan mätts in med multistationen skulle 
georefereringens osäkerhet möjligtvis blivit lägre. 

Anledningen till att multistationen Leica MS50 användes istället för laserskannern 
Leica C10 är att det är smidigare för en person att arbeta med. Dessutom är det 
enklare att mäta in enskilda punkter för georeferering och etablering eftersom det 
även är en totalstation. En jämförelse med multistationen blir även rättvisare då den 
både är enklare att bära med sig och betydligt billigare än en laserskanner som Leica 
C10. Generellt sett fungerade det bra att använda sig av multistationen istället för 
laserskannern. Dock upptäcktes att skanningen av de små referensytorna med 10, 5 
och 1 mm tog lång tid. Ska stora ytor skannas med hög punkttäthet rekommenderas 
därför en laserskanner före multistationen. 

Vidare var flygbilderna tagna med UAV inte optimala för detta projekt och skapar 
problem vid bildmatchningen. För det första är de tagna en solig dag vilket ger 
starkt ljus och skarpa skuggor. Dessutom är övertäckningen mellan lod-, sned- och 
sidobilder för litet då bildmatchningen inte fungerar felfritt. Hade flygningen gjorts 
endast för denna studie och inte över ett större område hade en lägre flyghöjd för 
både lod- och snedbilder valts.  

Blockutjämning av flygbilderna tillsammans med sidobilderna gick inte att 
genomföra på traditionellt sätt i Photoscan. Lösningen var att skapa två olika 
punktmoln, det ena med endast sidobilder och det andra med lod- och snedbilder. 
Sedan kunde de två punktmolnen sammankopplas med hjälp av konnektionspunkter 
och stödpunkter.  
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Ett problem med bildbaserad skanning är objekt utan textur. I denna studie rör det 
speciellt byggnadens papptak. Om endast bilderna från sidan används blir det stora 
hål i taket eftersom programmet har svårt att hitta gemensamma punkter. Detta 
beror sannolikt även på den snäva infallsvinkeln.  

Dokumentationen av denna byggnad var generellt sett ganska komplicerad. Många 
objekt så som träd och stängsel står framför byggnaden. Där finns en fördel med 
laserskanning som tränger igenom vegetation på ett bättre sätt. Det finns även 
många dolda ytor som exempelvis orsakas av pelarna som sticker ut, vilket kan skapa 
hål i punktmolnen. Dessutom är ett antal byggnader i vägen och speciellt från en 
vinkel är det svårt att få tillräcklig övertäckning vilket resulterar i hål i 
punktmolnen, speciellt från den bildbaserade skanningen. I laserskanningen gör 
detta att skanningsvinklarna blir lite för branta vilket gör punktmolnet glesare. Det 
är aspekter som gör att många uppställningar krävs vid laserskanningen. En byggnad 
utan objekt i vägen skulle gå mycket snabbare. Samtidigt blir denna studie mer 
realistisk eftersom byggnader sällan står helt fritt utan störande objekt runt dem. 

Något jag upptäckte är att multistationens vikt är en stor nackdel jämfört med 
bildbaserad skanning. Tillsammans med stativ mm. är det väldigt otympligt att bära 
med sig längre sträckor. Många kulturhistoriska platser är belägna på avlägsna platser 
och då är bildbaserad skanning överlägset. Om terrängen är otillgänglig kan det vara 
svårt att välja positioner att etablera instrumentet. Att fotografera kan då vara mer 
flexibelt. Vid riskfyllda platser där dokumentationen måste gå snabbt är även 
bildbaserad skanning bättre. 

Vilken metod som är bäst beror på yttre omständigheter och är inte enkelt att 
utröna. Generellt sett ger laserskanning ett mer korrekt resultat med ett mer exakt 
punktmoln och lägre osäkerhet. Bildbaserad skanning kan dock vara ett alternativ 
som har sina fördelar. Den stora nackdelen är att kantiga objekt tenderar att bli 
runda. Detta gjorde att det var svårt att avgöra exakt var olika hörn var belägna 
vilket gjorde det svårt att jämföra avstånd mellan de olika metoderna. Som 
jämförelse skilde sig mätningar på plana ytor inte speciellt mycket. Vosselman & 
Maas (2010) påpekar detta i sin studie och även de rekommenderar laserskanning 
som metod för dokumentation av kulturarv.  

5.1 Jämförelse av tidsåtgång och kostnader 

Tidsåtgången för båda metoderna är rätt svår att uppskatta men är sammantaget rätt 
lika. Självklart beror det på om en erfaren användare eller en nybörjare utför arbetet 
men även vilket typ av byggnad som ska dokumenteras. Laserskanningen tog som 
tidigare nämnt ca två dagar. Trots att fältarbetet flöt på hade det antagligen kunnat 
genomföras på en dag av en erfaren användare. Arbetet sinkades lite av att varje 
skanning genomfördes med både 5 och 10 mm punkttäthet. Dessutom upptäcktes 
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att det var svårt att uppskatta övertäckning mellan skanningarna eftersom byggnaden 
är rund. Detta gjorde att övertäckningen mellan skanningarna blev större än 
nödvändigt. 

Insamlingstiden vid bildbaserad skanning är mycket snabbare. Här tog det endast en 
timme och då togs ca 300 bilder. Där räknas dock inte insamlingstiden för UAV-
bilderna vilket kan uppskattas till en timme extra. 

Vid efterbearbetningen är det tvärtom. Detta eftersom data från laserskanningen 
sattes samman automatiskt i Cyclone vilket gick på några minuter. 
Bearbetningstiden på ungefär en timme inkluderar att punktmolnet rensades och 
delades upp i två moln med olika punkttäthet.  

Efterbearbetningen av den bildbaserade skanningen tar på pappret en viss tid men 
mycket längre tid i verkligheten. Speciellt skapandet av det täta punktmolnet kan 
vara mycket krävande om många bilder används. Vidare kan georefereringen vara 
tidsödande eftersom stödpunkterna måste mätas i varje bild manuellt samt att det 
kan krävas mycket testande för att få den bra. Om många störande objekt finns i 
förgrunden framför objektet kan dessutom en del tid gå åt att maska bort dessa. I 
denna studie har arbetet i Photoscan tagit flera veckor eftersom många olika 
inställningar testats för att få ett så bra resultat som möjligt. En dator med 16GB 
RAM-minne användes i denna studie, möjligen kan en ännu bättre dator snabba upp 
processen. 

Om inte punktmolnet behöver georefereras och bilderna har en bra övertäckning är 
Photoscan mycket effektivt. Speciellt verktyget batch list där inställningar för alla 
steg i processen kan läggas till i en lista och sedan exempelvis låta programmet stå 
och jobba över natten. 

Prismässigt är laserskanning en helt klart dyrare metod. Både programvaror och 
instrument är dyrare. Dock kan ett alternativ vara att använda sig av Geos 
punktmolnsfunktion samt CloudCompare som är mycket billigare än Cyclone. Bra 
kameror är idag även relativt billiga. 

Planering och förarbete är något som är viktigt vid båda metoderna. En uppskattning 
är att det vid laserskanning tar längre tid. Detta eftersom varje stationsetablering tar 
så lång tid och då är det viktigt att de görs på lämpliga platser för att täcka så stor del 
av det skannade objektet som möjligt. 

5.2 Jämförelse av programvaror 

Efter att ha arbetat i flera program har olika för- och nackdelar i dessa upptäckts. 
Punktmolnen från laserskanningen bearbetades som tidigare nämnt i både Geo och 
Leica Cyclone. Cyclone är ett mer avancerat och kompetent program som upplevs 
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som mer lättarbetat. Om inte så mycket efterarbete behöver genomföras kan dock 
Geo vara ett alternativ eftersom en licens till Cyclone är mycket mer kostsam än 
motsvarande till Geo. Geo är dock ett program som jag inte upplever som speciellt 
användarvänligt. 

Photoscan upplevs däremot som mycket användarvänligt. Det är dessutom enkelt att 
hitta tips och guider på internet för att lösa eventuella problem. Att kombinera olika 
block fungerade även bra. 

När det gäller att jämföra punktmoln användes som tidigare nämnt CloudCompare 
och 3D-reshaper. Där rekommenderas helt klart det förstnämnda vilket är mest 
användarvänligt och även gratis. Medelavvikelsen blir dessutom större i 3D-reshaper 
än i CloudCompare vilken skulle kunna bero på att det programmet använder en 
annan metod för att beräkna kortaste avståndet mellan punktmolnen. 

Att skapa en triangelmodell gjordes i flera program. Detta fungerade bra i Photoscan 
med nackdelen att punktmolnet från laserskanningen inte gick att importera. Det 
fungerade även bra i 3D-reshaper men inte speciellt bra i CloudCompare. En annan 
del där 3D-reshaper fungerade bättre var att kombinera de två punktmolnen från 
UAV respektive marken. 

5.3 Framtid och utveckling  

Som tidigare nämnt går utvecklingen inom både laserskanning och bildbaserad 
skanning framåt. Något jag tror starkt på är Augmented reality vilket kan tänkas bli 
stort i framtiden. Ett exempel kan vara om ett hus ska flyttas eller om nya hus 
planerar att byggas. Om dessa kan visas virtuellt på den plats där de ska byggas blir 
det mycket enklare för exempelvis kommuner och eventuella grannar att se hur 
slutresultet kommer att bli. Detta kan underlätta för kommuner vid samråd inom 
detaljplanering samt samhällsplanering i stort. Om liknande byggnader finns på 
andra platser är det enkelt att dokumentera med bildbaserad skanning och sedan 
skapa en modell som placeras ut på platsen som ska exploateras.  

Inom själva databearbetningen kommer antagligen nya algoritmer förbättra 
exempelvis bildmatchingen. Detta skulle kunna leda till lägre mätosäkerhet och mer 
detaljerade modeller.  

I och med att mätinstrument och mjukvaror blir bättre kommer en stor utveckling 
troligen ske inom lantmäteriteknik. Fördelen med både laserskanning och 
bildbaserad skanning är att större områden kan dokumenteras på kort tid. Detta 
skulle kunna innebära att fler mätningar kan göras i ett punktmoln istället för att 
behöva åka ut i fält. Här ska tilläggas den stora nyttan användandet av UAV innebär 
vilket exempelvis kan snabba upp kartprocessen över mindre områden. Vidare 
kommer antagligen UAV-tekniken öka när fler se nyttan med den. Exempel på 
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användningsområden kan vara att inspektera höga eller otillgängliga byggnader och 
broar från luften. Detta för att upptäcka skador eller deformationer. 

Med tiden har en del av Lantmäteriets geodata blivit fritt tillgängligt för 
allmänheten. Detta är något som antagligen kommer fortsätta och i framtiden är 
säkert all geodata i 3D fritt tillgängligt vilket gör att fler kan nyttja den. 

Som tidigare nämnt har Lantmäteriet m.fl (2016) ett antal målbilder för framtida 
användning av geodata i 3D. En intressant målsättning jag lade märke till är att 
förändringsdetektering av byggnader i 3D ska kunna göras genom att använda sig av 
en ytmodell från punktmoln. Om ytmodellen har tillräckligt låg osäkerhet kan jag 
tänka mig att det kan användas till att göra lägeskontroller av byggnader från 
kontoret. Ytterligare ett användningsområde skulle kunna vara att upptäcka 
svartbyggen genom en automatisk förändringsdetektering. Om all geodata i 3D finns 
samlat i samma databas skulle eventuella förändringar kunna köras mot en databas 
för bygglov. Slutligen kommer säkert nya användningsområden dyka upp som kan 
underlätta på olika sätt och som vi inte tänker på idag. 

5.4 Vidare studier 

Under arbetets gång har flera frågor och tankar dykt upp. Eftersom min studie nu är 
genomförd så är det lämpligt att föra vidare dessa tankar för att kanske kunna hjälpa 
någon med idéer till ett framtida examensarbete.  

En idé som uppkom vid laserskanningen var att jämföra hur olika punkttäthet och 
avstånd påverkar resultatet. Att hitta ett optimalt avstånd med lämplig punkttäthet 
skulle kunna effektivisera datainsamlingen. 

När den bildbaserade skanningen genomfördes kom jag på idén att jämföra olika 
fokallängder och kameramodeller med olika upplösningar. Detta vore intressant för 
att se hur det påverkar slutresultatet och där inkludera någon av de bästa kamerorna 
på marknaden. En negativ aspekt med bildbaserad skanning som tidigare nämnts är 
att det fungerar dåligt på ytor utan textur. Det vore intressant att testa hur olika 
material påverkar bildmatchingen samt hur det kan åtgärdas. 

Ett intressant ämne jag stötte på där det verkligen finns potential är Augmented 
reality. Där vore det intressant att testa hur det kan fungera inom fastighetsbildning. 
En gränspåvisning skulle möjligen kunna göras genom en applikation i telefonen där 
kunden kan se virtuella fastighetsgränser mellan kända gränspunkter
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6 Slutsatser 

Både laserskanning och bildbaserad skanning är väl fungerande metoder för skapande 
av punktmoln. Liksom Kolecka (2011) skriver kan jag hålla med om att det är svårt 
att avgöra vilken metod som är bäst eftersom de båda har sina för- och nackdelar. 
Liksom i annan geodetisk mätning är det lämpligt att välja metod efter hur noggrant 
resultat som krävs.  

Olika jämförelser mellan de båda punktmolnen ger varierande medelavvikelser men 
generellt sett är de på centimeternivå. Mina resultat visar att det skiljer ungefär 0,03 
m mellan de båda punktmolnen. Enligt tidigare studier bör något lägre osäkerheter 
kunna uppnås. En viktig aspekt i detta är vad som ska dokumenteras. Komplexa och 
detaljrika byggnader som gasklockorna är svåra med båda metoderna. En enklare 
byggnad hade antagligen gett ett bättre resultat. 

Om kravet är låg osäkerhet och ett korrekt punktmoln som går att göra noggranna 
mätningar i så rekommenderas helt klart laserskanning. Inom användningsområden 
där inte riktigt lika låga osäkerheter krävs kan istället bildbaserad skanning 
rekommenderas. Det kan t.ex. vara ett alternativ om endast enklare mätningar ska 
göras eller om själva 3D-modellen är målet. Vissa typer av objekt som saknar skarpa 
kanter kan med fördel dokumenteras med bildbaserad skanning. Då tidigare studier 
uppnått bättre resultat krävs vidare forskning i ämnet. 

Utvecklingen går dock framåt och med bättre mjukvaror och algoritmer kan snart 
bildbaserad skanning vara ett lika bra alternativ som laserskanning. Sammantaget är 
jag övertygad om att vi bara har sett början av utvecklingen inom punktmoln och 
3D-modellering. 
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A1 

Bilaga A – Stödpunkter för etablering av 
multistationen 

 

Koordinater för etableringspunkter i SWEREF99 16 30 och RH2000, inmätta med GNSS. (Ortofotot är skapat 
i Agisoft Photoscan med flygbilder från Metria med tillstånd av Luis Martines) 

Punktnummer E (m) N (m) H (m) Standardosäkerhet (3D) 
1 187147,057 6729895,585 2,595 0,007  
2 187147,783 6729869,580 3,092 0,007  
3 187093,007 6729882,980 2,367 0,006  
4 187106,385 6729892,144 1,036 0,007  
5 186981,486 6729861,332 1,286 0,006  
6 186973,583 6729893,173 1,573 0,007  
7 187059,717 6729813,263 3,499 0,010  
8 187055,042 6729769,776 4,439 0,007  
9 187117,289 6729815,483 3,988 0,006  

  



  

A2 

Bilaga B – Stickprov 1-12 
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