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Förord 
 

Det här examensarbetet är utfört på Högskolan i Gävle och omfattar 10 poäng. Det är 

gjort inom geomatikprogrammet i årskurs 3 och är en avslutning på en 

högskoleingenjörsutbildning.  

 

Examensarbetet görs på uppdrag av 3D Focus, ett företag som är etablerat i teknikparken 

i Gävle. Deras inriktning är i första hand att med laserskanner utföra 3D skanningar för 

att beräkna volymer och skapa ritningar och modeller inom bygg/industrisektorn. 

 

Vi vill tacka företaget Tidermans hyrmaskiner som vanligtvis hyr ut utrustning, men som 

till det här examensarbetet lånade ut en bygglaser. Vi vill även tacka våra handledare och 

uppdragsgivare på 3D Focus; Tomas Sundgren och Mikael Östlund. Lärarna i Hus 99 på 

Högskolan förtjänar också ett tack, som har varit snälla och smugit för vår skull när de 

passerat förbi vår utrustning på väg till deras arbetsrum. Slutligen vill vi tacka vår 

vetenskapliga handledare på skolan, Stig-Göran Mårtensson. 
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Sammanfattning 

 
Att mäta i trånga utrymmen medför ofta svårigheter av olika slag, bland annat är det är 

svårt att få långa siktlängder vilket ger en dålig etablering och orientering. Vårat uppdrag 

har varit att testa olika sätt att mäta på i trånga utrymmen som dessutom har en stor 

höjdskillnad.  

 

Vi har testat en vanlig roterande bygglaser för att se hur man kan överföra en ”riktning” 

mellan olika nivåer. Exempelvis om man mäter på en nivå och man sedan i ett schakt ska 

förflytta sig 20 meter till en annan nivå och fortsätta i samma nät.  

 

 Vi har även testat att mäta med traditionell teknik, det vill säga med totalstation och 

måttband där vi har mätt och skrivit ner vinklar. Vi har då använt oss av vajrar som har 

hängt i ett högt ”schakt”. Vi har även använt oss av mätmärken så vi kan jämföra olika 

mätningar och resultat.  Mätningarna har skett mot vajrar och mätmärken på olika 

höjdnivåer i olika lokala nät. Sedan har vi transformerat det två olika näten till ett 

gemensamt via vajrarna.  

 

Vi har också testat en laserskanner som tillhör den nya generationens mätteknik. Vi har 

använt oss av laserskannern i samma ”schakt” som vi mätte med totalstationen. Istället 

för vajrarna använde vi oss av så kallade ”sfärer” till laserskanningen. Dessa skannas in 

från olika lokala uppställningar för att sedan i ett datorprogram sättas i samman till ett 

sammanhållet system. Samma mätmärken som användes med totalstationerna användes 

till laserskanningen där de istället skannades in. 

 

Resultaten var bra, men med tanke på att laserskannern har en noggrannhet på +- 3 mm så 

var det svårt tyda något från jämförelsen mellan de olika mätmetoderna. Bygglasern är att 

rekommendera då liten tidsåtgång prioriteras före höga krav på noggrannhet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid mätning av positioner och riktningar på platser där det är trångt och det förekommer 

nivåskillnader är det ofta svårt att få en hög noggrannhet på resultatet när man förflyttar 

sig mellan nivåerna. Ett ofta förekommande problem är att sammanbinda två 

koordinatsystem som befinner sig på olika nivåer. Exempel på sådana platser kan vara 

kraftverksdammar eller tunnelschakt inom gruvnäringen.    

 

För att vid inmätning kunna orientera sig 

från en punkt till en annan krävs ett känt 

bakåtobjekt eller en känd riktning. Fördelen 

vid husbyggen är att man kan förflytta flera 

punkter mellan de olika nivåerna och på så 

sätt finns den ursprungliga riktningen 

mellan punkterna kvar från den 

ursprungliga nivån (figur 1). I trånga 

utrymmen med endast en väg ner eller upp har man inte alltid möjligheten att få med sig 

flera punkter. Den lodade punkten har fortfarande samma x och y koordinater som vid 

den ursprungliga nivån, men eftersom det inte finns någon mer punkt att orientera sig 

emot på den nya nivån har man tappat riktningen.  

1.2 Syfte  

Det huvudsakliga syftet med det här examensarbetet är att finna lösningar för att vid 

mätning i trånga utrymmen mellan olika nivåer kunna hålla en hög riktningsnoggrannhet. 

Därutöver testas noggrannheten på den metod som 3D Focus använder sig av idag när de 

laserskannar i trånga utrymmen.  

Figur 1: Förflyttning av punkter mellan olika nivåer 
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2 Metoder och material 

Genom litteraturstudier har vi funnit två olika lösningar för att behålla riktningen vid 

mätning där man förflyttar sig mellan olika nivåer. Weisbach triangelmetod samt en 

metod där en gyroteodelit används.   

 

En roterande bygglaser har också testats för att se hur noggrant en riktning mellan olika 

nivåer kan förflyttas med hjälp av en sådan. Resultatet från dessa mätningar kontrolleras 

med en variant av Weisbach triangelmetod där två hängande vajrar mäts in.  

 

Noggrannheten på ytterligare en metod har prövats där en laserskanner har använts.  

Även här kommer vajrarna att användas som en kontroll. 

2.1 Kända metoder för överföring av riktning och position 

mellan nivåer 

2.1.1 Weisbach triangelmetod 

Weisbach triangelmetod är en av de vanligaste metoderna för att föra över en riktning 

mellan olika nivåer (Schofield, 2001). Metoden innebär att en kort baslinje bildas mellan 

två vajrar som hängs upp i till exempel ett schakt (figur 2). För att minimera rörelserna av 

vajrarna hängs vikter i ändarna som sedan sänks ner i hinkar, antingen fyllda med vatten 

eller med olja. Tyngden på vikterna beror på till exempel vajrarnas tjocklek.   

 

Weisbach triangelmetod går ut på att en riktning räknas ut mellan två kända punkter A 

och B (figur 2), på marknivån. Riktning förs sedan vidare via vajrarna till två punkter G 

och H på en annan nivå. 
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2.1.2 Gyroteodolit 

En alternativ metod till Weisbach triangelmetod är att använda ett gyro som är kopplat till 

en teodolit (figur 3). Gyroteodoliten kan under jord ge en vinkel i förhållande till 

nordriktningen. (Wetherelt, Hunt, 2002). 

  

2.1.2.1 Instrumentfel och noggrannhet 

Vid tunnelbyggen som i vissa fall kan bli 10 tals kilometer långa är det viktigt att 

gyroteodoliten är rätt justerad. Om korrektioner på gyrot är utförda korrekt kan man få en 

noggrannhet på 6 mgon för det äldre gyrot GAK 1 samt 0,8 mgon för det modernare 

gyrot Gyromat 2000. Om GAK 1 gyrot kopplas till en WILD T16 teodolit med en 

noggrannhet på 5 mgon så är det möjligt att få en total riktningsnoggrannhet på 8 mgon 

(Lewén, 2006). 

 

 

 

Figur 2: Uppställningarna för Weisbach triangelmetod sedd från sidan  
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2.1.3 Laserskanner 

Laserskanner är ett instrument som kan samla in en stor mängd data på kort tid. 

Laserskannern skannar den omgivning som operatören väljer, antingen ett begränsat 

område eller hela skannerns arbetsområde som för HDS 3000 är 360*270 grader. Det 

valda området kallas för Field of Veiw (FOV). Skanningen ger tusentals punkter med x-, 

y- och z-koordinater.  Antalet punkter som skannas beror på den av operatören valda 

upplösningen. Efter varje laserskanning skapas ett punktmoln (point cloud) som består av 

alla insamlade punkter som skannern har skannat in. Varje punktmoln har sitt eget 

koordinatsystem eftersom origo ligger i skannern. 

 

Med hjälp av detta instrument kan man överföra en riktning mellan olika nivåer. Detta har 

vi beskrivit under avsnitt 2.2.3. 

 

2.1.3.1 Registrering 

För mer komplexa områden krävs det att man har flera punktmoln. Dels för att området är 

större än vad skannern kan skanna från en uppställning och för att det ska vara möjligt att 

skanna ”baksidan” av objektet. När man kopplar samman flera punktmoln görs en s.k. 

registrering. Det kan göras på olika sätt beroende på hur omgivningen ser ut och vad som 

är lämpligast. För att en registrering ska vara möjlig krävs att de skannade punktmolnen 

Figur 3: Observation med gyroteodolit 
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överlappar varandra. I det fall där fler punktmoln krävs, måste operatören själv bestämma 

vilket punktmoln vad som ska vara ”home scanworld”. Home scanworld är det 

punktmoln där origo kommer att befinner sig.  

 

2.1.3.2 Punktmoln till punktmoln 

Efter att ha markerat ut punkter som återfinns i båda punktmolnen kan programvaran som 

används själv sätta ihop två punktmoln till ett gemensamt. Dessa punkter ska vara väl 

spridda på det gemensamma området. 

 

2.1.3.3 Targets till targets 

Targets är ”mål” som laserskannern kan läsa in som antingen kan bestå av sikttavlor som 

sätts upp eller av sfärer som placeras på lämpliga ställen som skannern kan skanna in. När 

en targets skannas sker en tätare variant av skanning som kallas för finskanning. Det 

krävs minst 3 targets för att denna registrering ska kunna utföras men är det möjligt så ska 

fler användas.  Hädanefter kommer den svenska benämningen ”mätmärke” att användas 

istället för engelskans ”target” 

För ännu noggrannare registrering kan punktmoln och mätmärke kombineras. Om möjligt 

ska en sluten registrering eftersträvas, där det sista punktmolnet knyts samman med det 

första. Det kan jämföras med ett slutet polygontåg.  

 

2.1.4 Bygglaser 

Den bygglaser vi använde är en PR10 av märket Hilti. Med den är det möjligt att rotera 

laserstrålen både vertikalt och horisontellt. Ska laserstrålen roteras horisontellt kan lasern 

antingen fästas på en vanlig trefot eller ställas direkt på marken. När horisonteringsskalan 

lyser grönt står bygglasern i plan. Rotationen av strålen kan antingen ske automatiskt med 

olika rotationshastigheter eller manuellt genom att ta tag i den roterande delen. 

 

Specifikation Hilti PR10: 

o Användningsområde 1-30 m radie med strålfångare och 1-100 m med 

stråldetektor 

o Exakthet ± 1,5 mm vid 10 m horisontalt och vertikalt 

o Strålbredd ± 10 mm vid 30 m 

o Instrumenthorisontering justeringsområde ± 3 grader. 
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Figur 4: Trapphuset med de 

upphängda vajrarna 

2.2 Genomförande  

2.2.1 Planering  

En förutsättning för att kunna genomföra mätningarna och få ett bra resultat är en bra 

mätplats. Förutsättningarna var att vi skulle kunna sätta upp två vajrar och två 

totalstationer. Hus 99 vid Högskolan i Gävle valdes som mätplats. I huset finns två höga 

trapphus med ett schakt i mitten som är totalt 23 meter högt.  

 

2.2.1.1 Inmätning av vajrar som facit 

Inmätningen av vajrarna sker vid testet av bygglasern 

och testet av laserskanningen och är två helt skilda 

mätningar vid olika tidpunkter och med olika 

stationskoordinater. Vajrarna mäts in med metoden 

avskärning (2.2.1.2) från de två kända 

stationspunkterna på vardera nivå. Eftersom vajrarna 

hänger rakt har de samma geografiska läge både på 

det övre och det nedre planet men med olika z-

koordinater. För att koppla ihop mätningarna från de 

olika nivåerna görs en unitär 2D 

helmerttransformation (2.2.1.3), vilket innebär att 

den görs utan någon skalförändring och med enbart x 

och y koordinater.  

 

Två vajrar med diametern 1,5 mm används. De fästes 

på femte våningen i trapphuset, vilket betyder en 

ungefärlig vajerlängd på 16 meter. Den ena av vajrarna hängde på trapporna till den femte 

våningen, där riskerna för rörelser var små, eftersom där är få människor i rörelse. Den 

andra vajern hängde på en etage mellan trapporna i trapphuset där underlaget är av 

betong. Vajrarna hängdes i stakkäppar som lades diagonalt över hörnen i den öppna delen 

av trapphuset (figur 4). I ändarna av varje vajer hängdes en vikt på sex kilo, tillräckligt 

för att hålla vajrarna raka och spända. För att ytterligare motverka rörelser i vajrarna 

sänktes vikterna ner i hinkar fylld med vatten. 
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2.2.1.2 Avskärning 

Genom avskärning beräknas koordinater fram för en sökt punkt med hjälp av två kända 

koordinater, i vårt fall stationspunkterna på respektive nivå (figur 5) (HMK-Ge:D.C.2.3). 

Mellan stationspunkterna och den sökta punkten måste riktningen vara given eller 

framräknad. Koordinaterna X och Y för den sökte punkten ges från följande generella 

formel:  

    

APBP

BP YaYbXaXb
XaXp

ϕϕ
ϕ

tantan
)(tan)(

−
−−⋅−+=   

 

BPXbXpYbYp ϕtan)( ⋅−+=  

 

 

2.2.1.3 Helmerttransformation 

 

2.2.1.3 Helmerttransformation 

Inom geodetiska sammanhang är det Helmerttransformation (figur 6) som är den 

vanligaste plana transformationsmetoden (Transformationsmetoder - Helmert, 2-D, 

Internetkälla). Transformationen tar hänsyn till att koordinatsystemen inte har 

sammanfallande origon, att koordinataxlarna inte är parallella och att systemen inte har 

samma skala. Det ger följande parametrar: 

- två translationer, x0 och y0 
- en vridning, α 
- en skalfaktor, m 

 

De generella formlerna nedan motsvarar det koordinatsystem som vi transformerar till 

medan Xf och Yf det koordinatsystem vi transformerar ifrån. 

 

Figur 5: Avskärning där �AP och �BP är den orienterade riktningen 

från respektive station till punkten P. 



 13

αα cosm(P)ysinm(P) xy  (P) y ff 0t ⋅⋅+⋅⋅+=
αα sinm(P)y-cosm(P)  x x (P) x ff 0t ⋅⋅⋅⋅+=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Test av bygglaser 

Lasern placerades på övre våningen så att det var möjligt att se strålen både på den nedre 

och på den övre nivån. Stor vikt lades vid att få lasern att stå stadigt eftersom 

horisonteringen av denna är känslig och har stor betydelse för slutresultatet. Utifrån 

laserstrålen kunde vi sätta ut markeringar med hjälp av kryss på tejpbitar. På den övre 

nivån sattes två laserpunkter med ett så stort avstånd som möjligt, punkterna U10 och 

U20 (figur 7). På den nedre nivån sattes två laserpunkter ut med 80 cm mellanrum, 

punkterna N20 och N30 och två stycken med 220 cm mellanrum, N10 och N40 (figur 7) 

för att simulera ett smalt och ett bredare schakt. Sedan vändes lasern till det andra 

cirkelläget och punkterna U1 och U2 markerades på den övre nivån (figur 7). Ytterligare 

fyra laserpunkter markerades på den nedre nivån, två med det kortare avståndet, N2 och 

N3 och två med det längre avståndet, N1 och N4 (figur 7). Vändningen till det andra 

cirkelläget gjordes för att upptäcka eventuell horisontalaxellutning på lasern. 

Lasermarkeringarna har sedan används som mätmärken för totalstationsmätningarna.(se 

2.2.2.1) 

Figur 6: De ingående parametrarna  i en 

Helmerttransformation.  
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2.2.2.1 Inmätning av laserpunkter 

Stationerna etablerades så att mätmetoden avskärning var möjlig (2.2.1.1) att genomföra 

på respektive nivå. För det krävdes två stationsuppställningar med kända avstånd 

emellan. Avstånden mättes med ett måttband av klass 1, tio gånger, se resultat (3.1). 

Stationerna placerades så det var möjligt att se samtliga mätmärken (figur 7). Från 

respektive uppställning mättes vinklar mellan samtliga lasermärken, vajrarna och 

stationspunkterna. Vid varje uppställning mättes tio helsatser.  

 

2.2.2.2 Bearbetning av data  

Vinklarna från vinkelmätningen fördes in i Microsoft Excel där det reducerade medeltalet 

beräknades. Elva vinklar mättes på den nedre nivån och sex vinklar mättes i den övre 

nivån. 

 

Stationskoordinaterna sattes in som kända koordinater, där de sattes oberoende av 

varandra uppe och nere till två olika lokala koordinatsystem. Stationspunkt 1 respektive 

10 på de båda nivåerna gavs koordinaterna 100,100. Stationspunkt 2 respektive 20 på 

båda nivåerna sattes i X-led till 100 och i Y-led till 100 plus de med måttband mätta 

längderna.  

Figur 7: Den vänstra bilden visar den övre uppställningen med stationsuppställningarna (S10, S20), 

vajrarna (V1, V2) och lasermarkeringarna (U1, U2, U10, U20). Den högra visar de nedre 

stationsuppställningarna (S1, S2), lasermarkeringar (N1, N2, N3, N4, N10, N20, N30, N40) och 

vajrarna (V1, V2).  
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Med koordinater på samtliga laserpunkter var det möjligt att testa laserns förmåga att 

skapa ett vertikalt plan. En skillnad för riktningarna mellan laserpunkterna N10 och N40 

(figur 7) och vajrarna beräknades på den nedre nivån (tabell 3). 

 

På den övre nivån beräknades skillnaden för riktningen mellan vajrarna och punkterna 

U10 och U20 (tabell 3). Om bygglasern skulle ha haft ett perfekt vertikalt plan skulle 

skillnaden mellan riktningarna på den över och nedre nivån ha varit den samma. Samma 

jämförelse mellan nivåerna gjordes sedan för samtliga laserpunkter. 

 

2.2.3 Test med laserskanner 

Till skillnad från inmätningen med bygglasern där vi enbart jobbade och jämförde plana 

koordinater, ska vi med laserskannern testa både plan- och höjdkoordinater. Höjderna 

utgick ifrån två kända koordinater som sattes i ett lokalt koordinatsystem på den nedre 

nivån. Avvägningstången placerades på en av stationspunkterna. Med hjälp av 

avvägningsinstrumentet lästes höjden av och sedan har mätmärkena placerats ut i samma 

höjd runt om på väggarna. För att förflytta Z-koordinaten till den övre nivån hängdes ett 

måttband upp i trapphuset. För att den typ av måttbandet som vi använde ska blir 

tillräckligt sträckt behövs en vikt på 5 kg hängas på. Från avvägningsinstrumentet på den 

nedre nivån lästes måttbandet av. På den övre nivån lästes sedan måttbandet av med ett 

avvägningsinstrument vilket resulterade i en höjdskillnad mellan nivåerna. Höjderna på 

mätmärkena på den övre nivån sattes genom avvägning utifrån avvägningen mot det 

upphängda måttbandet på samma sätt som på den nedre nivån. 

 

Även vid denna metod har vajrarna använts. Två stationspunkter för totalstationen har 

placerats ut så att alla mätmärkena inklusive den andra stationspunkten och vajrarna har 

varit synliga. Fyra helsatsmätningar har sedan utförts mot samtliga mätmärken och vajrar 

på respektive nivå. Mätmärkena på den övre nivån kommer att användas till att 

kontrollera resultatet efter laserskanningen.  

 

2.2.3.1 Skannigsprocessen 

Laserskannern placerades i trapphuset där det var möjligt för skannern att mäta in 

samtliga mätmärken. Rakt ovanför skannern, i höjd med den övre nivån har fyra 

mätmärken bestående av sfärer placerats ut. Dessa skannades sedan in för att sedan sparas 

i ett punktmoln. Detta punktmoln kommer i fortsättningen benämnas ”punktmoln 1”. 
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Laserskannern har sedan placerats på den övre nivån så att den kunde mäta in samtliga 

mätmärken på väggarna och sfärerna i mitten av trapphuset. På samma sätt sparas det 

inskannade datat i ett punktmoln som benämns ”punktmoln 2”. 

 

2.2.3.2 Beräkning av kontrollkoordinater  

 Det reducerade medeltalet från vinkelmätningen mot mätmärken och vajrar och 

koordinater beräknades för de inmätta mätmärkena genom avskärning, utifrån de kända 

stationskoordinaterna på den nedre nivån. Samma procedur utfördes även på den övre 

nivån. De båda nivåerna är av två olika lokala koordinatsystem. Eftersom mätmärkena 

från den nedre nivån ska användas som referenskoordinatsystem måste även det övre 

mätmärkena, som ska användas som kontroll, ligga i samma koordinatsystem.  

 

Den gemensamma länken mellan det övre och under koordinatsystemet är vajrarna. För 

att få ett gemensamt koordinatsystem måste det övre koordinatsystemet transformers till 

det nedre via vajrarna. Det sker genom en unitär 2D Helmerttransformation, som 

resulterar i att vajerkoordinaterna uppe får samma koordinater som vajrarna nere. Därmed 

kommer även kontrollkoordinaterna bestående av de övre mätmärkena att ligga i samma 

koordinatsystem som referenskoordinatsystemet.  

 

2.2.3.3 Bearbetning och kontroll av skannerdata i Cyclone 5.2 

Referenskoordinatsystemet med mätmärkena vars koordinater beräknats utifrån 

totalstationsmätningarna på den nedre nivån har registrerats till punktmoln 1. Det betyder 

att punktmolnet inte längre har sina originalkoordinater. Sedan gjordes en registrering 

mellan punktmoln 1 och punktmoln 2 med det gemensamma området över sfärerna där 

punktmoln 1 var ”home scanworld”. Koordinaterna på mätmärkena på den övre nivån i 

det ihopkopplade punktmolnet har sedan jämförts med de ”sanna” kontrollkoordinaterna 

som har beräknats fram från totalstationen. Är laserskanningen en tillförlitlig metod ska 

då koordinaterna vara så lika varandra som möjligt (3.2).  

 

2.2.3.4 Alternativ registreringsmetod 

Följande metod på registrering av skannerdata används och är utvecklad av 3D Focus. 

Ännu finns inget som visar hur noggrann metoden är. I fortsättningen av detta arbete 

kommer vi att benämna denna metod som metod 2. 
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Laserskannern som vi använt oss av har till skillnad från en totalstation ingen pendel som 

horisonterar instrumentet Därför är det svårt att med enbart skannern, få ett plan som 

ligger helt horisontellt. För att det ska vara möjligt att horisontera skannern kan man med 

ett avvägningsinstrument avväga punkter som ligger i samma plan för horisontering av 

instrumentet. Vi ställde upp avvägningsinstrumentet så vi hade lika långa siktlängder till 

samtliga punkter för att undvika kollimationsfel (Uren, Price, 1994).  

 

Eftersom vi avvägde punkterna på den övre nivån kan dessa utgöra ett referensplan, där 

Z-axeln är normalen mot planet. Ett plan skapades i Cyclone i punktmoln 2 mellan de 

avvägda mätmärkena. Planet kommer då att lägga sig på en medelnivå mellan punkterna.  

Sedan markerades planet i Cyclone och sattes som referensplan med origo på 

tyngdpunkten av planet. Sfärerna och mätmärkena fick därmed nya koordinater i 

punktmoln 2. Vi döper det nya punkmolnet till punktmoln 3. 

 

2D Helmerttransformation. Efter transformationen jämfördes de nya koordinaterna på 

mätmärkena i punktmoln 3 mot kontrollpunkterna.  

 

Höjden på sfärerna i punktmoln 1 (S1-S4) har subtraherats med höjderna på sfärerna i 

punktmoln 3. Medelvärdet på dessa nya höjder utgör höjden på planet i punktmoln 1. För 

att beräkna mätmärkenas höjd på den övre nivån, i punktmoln 1 adderas den 

genomsnittliga höjden på planet i punkmoln 1, med mätmärkenas höjd i Punktmoln 3 i 

förhållande till referensplanet (tabell 1). 

 

 

 

 
Objekt                                     

Höjd i 
punktmoln 
1 

Höjd i 
punktmoln 
3 

H punkt-
moln 1 – 
H punkt-
moln 3  Objekt 

Z-koordinat i 
punktmoln 3 
för 
mätmärkena 
förhållandet 
till 
referensplanet 

Nya Z –
värden för 
mätmärkena 
i punktmoln 
1 

S1 22,815 -0,553 23,368 Tö1 0,000155 23,370 
S2 24,190 0,820 23,370 Tö2 0,00014 23,370 
S3 23,406 0,036 23,370 Tö3 -0,00063 23,369 
S4 23,648 0,278 23,370 Tö4 0,000339 23,370 

  Medeltal 23,370 
 

 

Tabell 1: Nya Z-värden för mätmärkena Tö1-Tö4 (m)  
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De nya höjdvärdena (Z- värden) på mätmärkena i punktmoln 1 jämfördes sedan mot 

höjdvärdena på kontrollpunkterna. 

2.2.4 Utrustning och programvaror 

Laserskanner; HDS 3000 (serie nr P483) 

Totalstation; Trimble 5600 (serie nr) 

Avvägningsinstrument; Leica NA700 

Bygglaser Hilti PR10 

Måttband klass 1 

40 m stålvajrar 1,5 mm  

 

SBG-Geo 

Geo är utvecklat av Svensk Byggnads Geodesi AB och är dominerande inom 

mätbranschen, där det mesta inom mätning kan beräknas. Vi har använt Geo för 

beräkningar av transformationer, koordinater och riktningar. 

Version 2006-03-492 

 

Leica HDS Cyclone 5.2 

Cyclone är en programvara framtagen av Leica som används för bearbetning av data för 

laserskannrar. Programmet kan användas för olika sorts mätningar i laserskanningsdata. 

Programmet är även utvecklat för modellering för visualisering.  

 

Microsoft Office Excel 2003 

Excel är ett kalkyleringsprogram som vi använt för en stor del av våra beräkningar, utöver 

de som gjorts i Geo. 



 19

3 Resultat 

3.1 Bygglaser 

Avståndet mellan stationspunkterna mättes 10 gånger och medeltalet av dessa mätningar 

blev 3,174 meter på den övre nivån. På den nedre nivån gjordes mätningarna på samma 

sätt och där blev resultatet 5,067 meter.  

 

Nedre plan 
Station 1 (S1) Station 2 (S2) 

Objekt 
St.av 
(gon) Objekt 

St.av 
(gon) 

V2 - S1 - 
N40 0,0021 N1 0,0022 
N4 0,0033 N10 0,0023 
N30 0,0027 V1 0,0057 
N3 0,0032 N2 0,0035 
N20 0,0031 N20 0,0013 
N2 0,0029 V2 0,0020 
N10 0,0034 N3 0,0022 
N1 0,0037 N30 0,0021 
V1 0,0038 N40 0,0014 
S2 0,0054 N4 0,0015 

 

Tabell 2 visar standardavvikelsen på det nedre planet och tabell 3 visar 

standardavvikelserna för det övre planet med mätningarna mot laserpunkterna och 

vajrarna. De första objekten på varje station saknar standardavvikelse eftersom vi har 

utgått ifrån dessa. Om standardavvikelsen hade varit med på dessa skulle den i så fall ha 

varit noll.  

 

Tabell 4 visar bäringen mellan lasermarkeringarna och mellan vajrarna på den övre nivån 

och den nedre nivån. Tabell 5 visar skillnaden mellan vajrarna och lasermarkeringar på 

den övre och nedre nivån och standardavvikelsen på bäringarna. Är det ingen skillnad ger 

bygglasern ett perfekt vertikalt plan. Vinkelskillnaden är det fel som bygglasern ger. 

Resultatet i tabell 5 visar att differensen mellan lasermarkeringarna för de olika planen 

ligger mellan 11,4 och 49,5 mgon på 12 meters höjdskillnad. Resultatet är signifikant på 

95 % för den största avvikelsen på 49,5 mgon, medan de övriga avvikelserna inte är 

signifikanta. 

   

 

Övre plan 
Station 10 (S10) Station 20 (S20) 

Objekt 
St.av 
(gon) Objekt 

St.av 
(gon) 

S20 - S10 - 
V1 0,0099 V1 0,0170 
V2 0,0085 U2 0,0160 

U20 0,0060 U20 0,0169 
U2 0,0051 V2 0,0157 
U10 0,0160 U1 0,0189 
U1 0,0047 U10 0,0182 

Tabell 2: Standardavvikelse på den nedre nivån 
Tabell 3: Standardavvikelse på det övre planet 
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Objekt  Bäring (gon) 

Övre nivån   

U1-U2 227,4978 

U10-U20 224,4826 

V1-V2 158,8218 

Nedre nivån  

N1-N4 35,7890 

N2-N3 35,7720 

N10-N40 32,7357 

N20-N30 32,7632 

V1-V2 367,0635 

 

 

 

 

3.2 Laserskanning 

Avståndet mellan stationskoordinaterna på den övre nivån var 3,081 och avståndet på den 

nedre nivån mättes till 3,093 meter. 

 

Tabell 6 visar de mätmärken som vi mätt in med totalstation och sedan räknat fram med 

hjälp av avskärning på den nedre nivån (Tn1-Tn6). Dessa användes som 

referenskoordinater till registreringen av punktmoln 1. Tabell 7 är de kontrollkoordinater 

som räknats fram genom totalstationsmätningen på den övre nivån (Tö1K-Tö4K). Tabell 8 

visar koordinaterna för mätmärkena från laserskannern på den övre nivån (Tö1L-Tö4L). 

Medelfelet räknas ut i tabell 9 sedan mätmärkena från laserskannerdatat i tabell 8 jämförts 

med kontrollkoordinaterna i tabell 7.   

 

 

 

 

 

 

Nivå Objekt Diff mellan vajrar 

och objektet (gon) 

Diff mellan 

våningar 

(mgon) 

Uppe U1-U2 331,3240  

Nere N1-N4 331,2745 49,5 

 N2-N3 331,2915 32,5 

 St.av 0,025  

Uppe U10-U20 334,3392  

Nere N10-N40 334,3278 11,4 

 N20-N30 334,3003 38,9 

 St.av 0,020  

Tabell 4: Bäringen till 

lasermarkeringar och vajrar 
Tabell 5: Skillnaden mellan bäringarna för 

 lasermarkeringar och vajrar på det övre och nedre 

planet.  
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3.3 Metod 2 

I tabell 10 visas koordinaterna för sfärerna i punktmoln 1. Tabell 11 visar koordinaterna 

för sfärerna och mätmärkena (Tö1L-Tö4L) i punktmoln 3. Tabell 12 visar koordinaterna 

för mätmärkena i punktmoln 3 efter en unitär 2D helmerttransformation. 

Transformationen utgår ifrån sfärerna som gemensamma objekt. Den nya höjden i tabell 

12 är framräknad i tabell 1. Tabell 13 visar differensen mellan kontrollkoordinaterna i 

tabell 7 med de transformerade koordinaterna i tabell 12. Resultatet ger ett medelfel på 4 

mm i X och 3 mm i Y. Medelfelet i Z är 5 mm (tabell 13). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt X Y Z 

Tn1 98,402 101,748 11,563 

Tn2 98,231 100,134 11,563 

Tn3 101,353 98,624 11,563 

Tn4 104,217 101,859 11,563 

Tn5 102,343 102,765 11,563 

Objekt X Y Z 

Tö1 K 103,289 102,381 23,374 

Tö2 K 104,943 101,307 23,374 

Tö3 K 102,713 100,088 23,374 

Tö4 K 101,532 98,535 23,374 

Objekt X Y Z 

Tö1L –Tö1K -0,001 -0,003 -0,004 

Tö2L –Tö2K -0,003 -0,001 -0,001 

Tö3L –Tö3K 0,002 0,000 -0,004 

Tö4L –Tö4K 0,003 0,000 -0,004 

RMS 0,002 0,001 0,004 

Objekt X Y Z 

Tö1L 103,288 102,379 23,370 

Tö2 L 104,940 101,306 23,373 

Tö3 L 102,715 100,088 23,370 

Tö4 L 101,535 98,535 23,370 

Tabell 6: Beräknade referenskoordinater på 

det nedre planet (m) 

Tabell 7: Beräknade kontrollkoordinater på det 

övre planet från totalstationsmätningarna(m) 

Tabell 9: Differensen mellan kontrollkoordinater och 

mätmärkena från laserskannern och medelfel (m) 

Tabell 8: Koordinater för mätmärkena på det 

övre planet från laserskannern (m) 
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Objekt X Y Z 

S1 101,090 101,228 22,815 

S2 102,512 100,954 24,190 

S3 102,931 100,609 23,406 

S4 102,385 100,018 23,648 

Objekt X Y Z 

S1  -1,757 -1,209 -0,553 

S2  -0,669 - 0,250 0,820 

S3  -0,140 - 0,130 0,036 

S4  -0,006 - 0,923 0,278 

Tö1L  -1,323 1,235 0,000 

Tö2L 0,535 1,887 0,000 

Tö3L 0,140 -0,619 -0,001 

Tö4L 0,648 -2,502 0,000 

Objekt X Y Z 
Tö1L 103,287 102,376 23,370 
Tö2L 104,936 101,305 23,370 
Tö3L 102,714 100,089 23,369 
Tö4L 101,535 98,537 23,370 

Objekt X Y Z 

Tö1L- Tö1K 0,002 -0,005 -0,005 

Tö2L- Tö2K 0,007 -0,002 -0,005 

Tö3L- Tö3K -0,001 0,001 -0,005 

Tö4L- Tö4K -0,003 0,002 -0,004 

RMS 0,004 0,003 0,005 

Tabell 10: Koordinater för sfärerna i punktmoln 1 
Tabell 11: Koordinater för sfärerna och  

mätmärkena i punktmoln 3 

 

Tabell 12: Koordinater på mätmärkena i 

punktmoln 3 efter helmerttransformation i x 

och y. Z-värdet kommer från beräkningen i 

tabell 1 

Tabell 13: Medelfelet för mätmärkena och skillnaden 

mellan kontrollkoordinaterna från tabell 5 och 

mätmärkena i tabell 10 
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4 Diskussion 

4.1 Bygglaser 

Resultatet på mätningarna med bygglasern var inte så noggranna som vi hade förväntat 

oss (tabell 2,3,4,5). Vid analys av resultatet var det inte möjligt att dra slutsatsen att ett 

längre avstånd mellan lasermarkeringarna skulle ge ett bättre resultat. Mätningarna från 

den andra stationen på den övre nivån blev inte bra då standardavvikelsen är mer än 

dubbel så stor som jämfört med mätningarna från de övriga stationerna vilket kan ha 

påverkat slutresultatet (tabell 3). Det gick inte heller att utläsa någon skillnad mellan de 

olika cirkellägena på lasern. Detta gör att denna metod kan användas om liten tidsåtgång 

prioriteras före höga krav på noggrannhet. En laserutrustning med mindre stråldivergens 

och mer exakt horisontering skulle också ge en noggrannare placering av 

lasermarkeringarna. Dessa faktorer gör att vi antar att de största felen är laserrelaterade. 

Hade bygglasern placerats så att laserstrålarna träffat ytan vinkelrätt hade punkterna blivit 

mer koncentrerade. I vårt fall blev träffbilden väldigt koncentrerad på nedre våningen 

eftersom strålen kommer rakt ovanifrån. Däremot på den övre våningen blev träffbilden 

mer utspridd eftersom strålen kommer från sidan. 

 

Tabell 12 visar hur mycket felplacering av mätmärkena påverkar bäringen. 

En exakthet av ± 1,5 millimeter på sträckor upp till tio meter gör att vår placering av 

märkena på bottenvåningen som befinner sig på ett avstånd av cirka tolv meter från lasern 

kan hamna dryga 1,5 millimeter fel. Det finns nyare bygglaserutrustning som har högre 

noggrannhet än den vi använde oss av, som skulle kunna förbättra resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felplacering 

(mm) 

Avstånd mellan 

mätmärkena (cm) 

Differens mellan 

bäringarna (gon) 

1,5 80 0,1194 

3 80 0,2387 

1,5 220 0,0434 

3 220 0,0868 

1,5 600 0,0155 

1 600 0,0106 

1 220 0,0277 

1 80 0,0708 

Tabell 12: Hur felplacering av mätmärkena påverkar bäringen 
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Noggrannheten för horisonteringen är en faktor som kan påverka resultatet om den visar 

att lasern är horisonterad fast den i själva verket har flyttat sig från sitt ursprungliga läge.   

För oss var problemet att få strålen att synas både på nedre och övre våningen på ett 

sådant sätt att vi fick ett rimligt avstånd mellan märkena både uppe och nere. Det gjorde 

att vi fick ställa lasern långt ute på kanten. Eftersom horisonteringsnoggrannheten är ± 3 

grader kan det hända att den rörde sig något utan att det visade sig på 

horisonteringsskalan. 

4.2 Användning av vajrar som facit 

Innan mätningarna gjordes var vi kritiska till hur Weisbachtriangel metod skulle kunna 

användas ute på jobb. Vi såg den som komplicerad och besvärlig att utföra. Ute på jobb 

finns det andra saker att bära på utöver tunga vikter och hinkar. Efter genomförda 

mätningar var vår uppfattning annorlunda, de problem som vi föreställt oss med att sätta 

upp vajrar och tyngder var inte alls så problematiskt som vi först befarat. I vårt fall hade 

vi bra förutsättningar med trapphuset att sätta upp vajrarna. Ute på jobb krävs det 

förmodligen ytterligare anordningar för att fästa vajrarna. Vår variant till Weisbach 

triangelmetod som går ut på att mäta in vajrarna från två stationspunkter ansåg vi vara 

säkrare och man slipper genomföra de komplicerade och osäkra längdmätningar som 

krävs i ursprungsmetoden. Det som tillkommer i den variant som vi gjorde kräver en 

ytterligare stationsuppställning på respektive nivå och en transformation. 

 

För att vidare underlätta Weisbach-metoden och den metod som vi använt, kan vajrarna 

bytas ut mot laserlod. Dessa kan riktas vinkelrätt upp eller ner och ge laserpunkter på 

golvet och i taket. Istället för att mäta mot vajrarna riktar man in sig och mäter mot 

laserpunkterna.  

 

I det trapphus som vi arbetade i fanns inte direkt några störande moment. Däremot kan 

det på andra platser finnas yttre faktorer som påverkar, till exempel stark vind genom 

luftkonditionering.  

 

Vid uppställning av totalstationen över de kända punkterna uppstår ett så kallat 

centreringsfel. Det vi gjorde för att så mycket som möjligt minimera detta fel var att 

använda oss utav ett snörlod. 
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Användning av vajrar som facit anser vi har fungerat väldigt bra. Genom att mäta mot 

vajrarna med metoden avskärning har vi lyckats flytta och behålla riktningen mellan olika 

nivåer med hjälp av transformation. 

 

4.3 Laserskanner 

Vi testade två olika metoder att kontrollera noggrannheten på laserskannern när man 

skannar med stora nivåskillnader. Resultatet visar att noggrannheten för de båda 

metoderna ligger under 5 mm vilket vi tycker är godkända resultat eftersom laserskannern 

har en noggrannhet på 4-6 mm.  

Det bästa resultatet fick vi när samtliga registreringar gjordes i Cyclone, tvärtom mot 

förväntat. Vid den första registreringen sker transformationen i Cyclone i X, Y och Z-led. 

Idén med metod 2 var att horisontera laserskannern med hjälp av mätmärkena.  Vid 

registreringen av ”metod 2” sker transformationen i enbart X och Y led vilket borde ha 

gett ett bättre resultat. Höjden räknades ut för sig genom det plan som skapades utifrån 

punkterna. 

 

Höjderna för de två metoderna som vi har testat ligger väldigt nära varandra och skiljer 

sig ungefär lika mycket från kontrollhöjderna. Man skulle kunna anta att den ”sanna” 

höjden mer lutar åt de två testmetodernas. Om felet ligger i kontrollpunkterna är ett 

systematiskt fel det troliga. Vi utesluter avvägningsinstrumentet eftersom det var testat 

och kalibrerat före användning. Vi anser att felet med största sannlikhet ligger i 

måttbandet, att den vikt vi använde inte var tillräcklig för att sträcka måttbandet med de 

50 N som krävdes. Skillnaden mellan kontrollpunkterna och testpunkterna var 3 mm och 

på ett avstånd på ca 13 meter som skilde våningarna emellan är det inte alls otänkbart. 

Men vi utesluter inte andra alternativ. I det scenariot där kontrollpunkter är de ”sanna” 

skulle det kunna vara avståndsmätaren i skannern som inte är tillräckligt noggrann, och 

med en noggrannhet på skannern på 4-6 mm går det inte att säga vilken av metoderna vi 

har testat som är bäst och att de är likvärdiga. Därför har vi också avrundat alla siffror till 

tre decimaler eftersom skannern inte har högre noggrannhet.  

 

Vid registreringen mellan punktmolnen användes fyra sfärer som är ett minimum för vad 

som behövs. Ett bättre resultat hade kanske kunnat fås om fler sfärer används vilket hade 

lett till en bättre registrering. På metod 2 hade ett bättre resultat på höjden kunnat fås om 

fler mätmärken använts. Då hade planet som räknades fram genom ett medelvärde från 
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mätmärkena legat bättre genom punkterna.    

  

Vi anser att den enklaste och smidigaste metoden är den första, där den krångligare 

beräkningen med planet inte behövs. Ofta så knyter man samman skannerdata med ett 

annat koordinatsystem där man då mäter in punkter med totalstation som sedan skannas 

in med skannern och då horsionteras skannerdata med punkterna.  



 27

5 Referenser 

HMK-Ge:D (1994). Handbok till mätningskungörelsen, Geodesi detaljmätning. Gävle: 

Lantmäteriverket. 

 

ISN hemsida: http://www.isn.se/avvagning.htm#l0240008a, Åtkommen (2006-06-07).  

 

Lantmäteriet: http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=6039, 

Åtkommen (2006-06-07). 

 

Leica geosystems: 

http://www.leicageosystems.com/se/surveying/Newspaper/Broschyrer/Bygglaser 

/Rugby200_sv.pdf, Åtkommen (2006-06-07) 

 

  

Lewén. I, (2006), Use of Gyrotheodolite in underground control network, Geodesi 

rapport 3090, Institutionen för teknik på KTH, 2006-05-25. 

 

Schofield. W, (2001), Engineering surveying, 5th edition. Oxford, Butterworth-

Heinemann. 

 

Uren. J och Price. W. F, (1994), Surveying for engineers, 3rd edition. London, MacMillan 

 

Wetherelt. A. och Hunt. P, (2002), Underground Azimuth Determinations Using an 

Adapted Wild GAK1: http://www.fig.net/pub/fig_2002/TS6-

1/TS6_1_wetherelt_hunt.pdf, Åtkommen (2006-06-07). 

 

. 

 

 

 


