
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 

Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

Möjligheten att använda terrester 
laserskanning och fotobaserad skanning vid 

utredning av trafikolyckor 

Susanna Ohrzén och My Westlund 

2015 

 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Lantmäteriteknik 

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 

 
 

Handledare: Mattias Lindman 
Examinator: Yuriy Reshetyuk 

Bitr. examinator: Mohammad Bagherbandi 



 

 

 

 



 

i 

 

 

Förord 

Detta examensarbete på C-nivå skrivs som avslutning av våra treåriga studier på 

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, vid Högskolan i Gävle. Intresset för 

laserskanning väcktes under kursen Laserskanning från marken och luften där vi även 

kom in på ämnet laserskanning inom brottsutredning. Efter att ha diskuterat vår idé med 

Stig-Göran Mårtensson, som är f.d. utbildningsansvarig, introducerade han även s.k. 

fotobaserad skanning. Vi valde då att rikta in oss på att utvärdera dessa två 

skanningsmetoder med en inriktning mot trafikolyckor. 

Vi vill särskilt tacka vår handledare Mattias Lindman för sitt engagemang och all hjälp 

med vår rapport, det har varit till stor hjälp i vårt arbete. Vi vill även tacka Stig-Göran 

Mårtensson för goda idéer, kunskap och hjälp med programvaror. Sedan vill vi tacka 

Mattias Strömgren på Myndigheten för samhällskydd och beredskap för information 

och kontaktuppgifter samt Bengt Svensson på Polismyndigheten för information kring 

polisens arbetssätt. Sist men inte minst vill vi tacka Jon Westberg för lånet av hans fina 

bil för skanning. 

 

 

Gävle den 31 maj 2015 
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Sammanfattning 

Det sker dagligen olyckor i trafiken runt om i världen och för att göra vägarna säkrare 

krävs utredning om vad som orsakar olyckorna. I Sverige sker idag dokumentation av 

olycksplatsen enbart med bilder och skisser i 2D. Att i stället ha en dokumentation i 3D 

över olycksplatsen gör det lättare att i efterhand studera och analysera vad som skett på 

platsen. Dokumentation i 3D kan göras med flera metoder, och i denna studie har 

terrester laserskanning samt s.k. fotobaserad skanning som baseras på bildmatchning 

testats och utvärderats för dokumentation av trafikolyckor. 

För att testa respektive metod placerades två bilar mot varandra för att simulera en 

krocksituation. Först laserskannades bilarna med en multistation, Leica MS50, från fyra 

stationer med upplösning på 10 mm på 50 m i horisontal- och vertikalled. För att testa 

olika upplösningar laserskannades även bakluckan på den ena bilen från två stationer 

med en upplösning på 5 mm respektive 15 mm. Den fotobaserade skanningen utfördes 

med en digitalkamera, Nikon D7000, där bilderna togs runt om bilarna från tre olika 

vyer med övertäckning på minst 70 % mellan bilderna. Efter skanning importerades 

laserskanningsdata till programvaran GEO och bilderna från den fotobaserade 

skanningen till programvaran Agisoft PhotoScan för bearbetning. En 3D-modell 

skapades även utifrån den fotobaserade skanningen. 

Resultatet av laserskanningen gav ett tydligt och jämnt punktmoln med endast ett fåtal 

felaktiga punkter. Bilarnas glasrutor gav dock inga returer vilket resulterade i att inga 

punkter skapades på glasrutornas ytor. Resultatet av den fotobaserade skanningen gav 

ett relativt tydligt och översiktligt punktmoln men med flertalet felaktiga punkter. Den 

ena bilen, som var vit, genererade fler felaktiga punkter p.g.a. dålig textur jämfört med 

den andra bilen, som var röd. 

Laserskanning är en mycket användbar metod för dokumentation av trafikolyckor 

eftersom metoden är relativt snabb och ger en korrekt avbildning av olycksplatsen. Den 

fotobaserade skanningen bedöms inte vara helt tillförlitlig eftersom den har flera brister 

i punktmolnet. Det kan vara gynnsamt för Polisen eller Trafikverket att investera i 

laserskanning eftersom dokumentation i 3D ger en tydlig överblick av olycksplatsen 

samtidigt som detaljer kan studeras, vilket är fördelaktigt i utredningssyfte.  
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Abstract 

Traffic accidents occur daily all around the world, and to make the roads safer, 

investigation about what caused the accident needs to be done. In Sweden, 

documentation of an accident scene is only done with photographs and sketches in 2D. 

To have documentation over the accident scene in 3D makes it easier to study and 

analyze afterwards what actually caused the accident. Documentation in 3D can be done 

with several methods and in this study terrestrial laser scanning and photo based 

scanning have been tested and evaluated for documentation of traffic accidents.  

To test the methods, two cars were placed against each other to simulate a collision. The 

cars were first laser scanned with a multi station, Leica MS50, from four stations with a 

resolution of 10 mm in both horizontal- and vertical directions. To test different 

resolutions, the boot lid in one of the cars was laser scanned from two stations with a 

resolution of 5 mm and 15 mm. The photo based scanning was performed with a digital 

camera, Nikon D7000, and the photos were taken around the cars from three different 

views with an overlap of at least 60 % between the images. After the scanning was 

performed, the data was imported to the program GEO and the images from the photo 

based scanning - to the program Agisoft PhotoScan to be processed. A 3D model was 

also created based on the photo based scanning.  

The result of the laser scanning gave a distinct and smooth point cloud with only a few 

inaccurate points. The panes of glass on the cars gave no returns which resulted in that 

no points were created on this surface. The results of the photo based scanning gave a 

relatively clear and general point cloud but with many inaccurate points. One car that 

was white generated more inaccurate points compared to the other car that was red 

because of bad texture.  

Laser scanning is a very useful method for documentation of traffic accidents because 

the method is relatively fast and gives a distinct record of the accident scene. The photo 

based scanning is deemed not to be completely reliable because it has several flaws in 

the point cloud. It could be favorable for the Police or Swedish Transport and 

Administration to invest in laser scanning methods as documentation in 3D gives a 

distinct overview of the accident scene but also details can be studied at the same time, 

which is useful for investigation purposes.      
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Antalet trafikolyckor ökar sakta men säkert runt om i världen. En stor anledning till 

ökningen är att antalet fordon och förare ute på vägarna blir allt fler och att 

hastigheterna ökar. Topolsek, Herbaj & Sternad (2013) beskriver att som följd av 

antalet ökade olyckor i trafiken får rättsväsendet fler fall av trafikolyckor och på så sätt 

måste fler rekonstruktioner av olycksplatser skapas. Studier har visat att för varje minut 

som spenderas att städa undan på en olycksplats går fyra till fem minuter förlorade för 

berörd trafik. Långa köer kan även bildas och desto längre tid som går desto fler 

inblandade parter blir det på platsen (Du, Jin, Zhang, Shen & Hou, 2009). 

Statistik från Trafikanalys & SCB (u.å.) visar dock att mängden trafikolyckor minskat i 

Sverige de senaste åren. Detta beror till största delen på att Sverige satsar mycket på att 

öka trafiksäkerheten med Nollvisionen. Trafikverket (2014) beskriver att allt ska göras 

för att undvika att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken i arbetet kring 

trafiksäkerhet enligt Nollvisionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) & Trafikverket (2012) betonar vikten av att få kunskap kring hur en olycka gått 

till för att möjliggöra utvecklingen av säkrare vägar och fordon m.m. Chalmers och 

Sahlgrenska akademin ledde tillsammans med dåvarande Vägverket, sjukvården och 

svensk fordonsindustri pilotprojektet INTACT (Investigation Network and Traffic 

Accident Collection Techniques). Projektets mål var att ta fram en effektiv heltäckande 

utredningsmetod för trafikolyckor där personer skadats, allt ifrån innan kraschen ägde 

rum, slutsats om hur olyckan skett och tills det att Trafikverket åtgärdat det som brustit i 

trafiksäkerheten. Projektet var lyckat och ett samarbete mellan Sverige (INTACT) och 

flera andra länder i Europa startades, vilket resulterade i DaCoTA-modellen (Road 

safety Data Collection, Transfer and Analysis) som är en manual för ingående utredning 

av trafikolyckor. I manualen finns en beskrivning hur utredning av trafikolyckor ska gå 

till, från planering till slutsats.  
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I Tyskland finns ett liknande INTACT-projekt vid namn GIDAS (German In-Depth 

Accident Study) där de även använder sig av terrester laserskanning (i denna studie 

beskrivet som laserskanning) för dokumentation av olycksplatser. Av 

laserskanningsdata kan sedan 3D-modeller skapas som enligt Ehigiator-Irughe & 

Ehigiator (2012) underlättar utredningen av vad som hände i kraschen genom att på ett 

tydligt sätt visualisera skador på fordon och spår på marken. En annan metod för att 

samla in 3D-data är s.k. fotobaserad skanning där man av bilder kan skapa ett 

punktmoln i tre dimensioner genom digital bildmatchning. Av detta punktmoln skapas 

sedan en 3D-modell som på ett liknande sätt visualiserar skador och spår. 

För att kunna dra slutsatser kring en trafikolycka är det viktigt att samla in så mycket 

information från olycksplatsen som möjligt. MSB & Trafikverket (2012) beskriver att 

räddningstjänstens huvuduppgift på en olycksplats är att avbryta olycksförlopp och 

begränsa skador, men att de även har en undersökande roll för utredningssyfte 

tillsammans med Polisen. Om ett brott misstänks ha begåtts är det Polisen som utreder 

trafikolyckan men i övrigt är det Trafikverket och MSB som sköter utredningen vars 

fokus är att skapa säkrare vägar. 

 

1.1.1 Datainsamling vid trafikolyckor i Sverige idag 

En del i processen för datainsamling är att intervjua vittnen där en olycka skett samt att 

samla information från annan räddningspersonal. MSB & Trafikverket (2012) beskriver 

även att “Vid trafikolyckor kan t.ex. uppgifter om väder, väglag, fordonens slutposition, 

räddningsåtgärder och övriga förhållanden behöva samlas in innan olycksplatsen städas 

och trafiken släpps på” (s. 6). En av de viktigaste delarna i dokumentation av en 

olycksplats är fotografering. Bilder på olycksplatsen innan den städas bort, kan bli 

mycket värdefulla vid utredning. 

MSB & Trafikverket (2012) har tagit fram en vägledning för olycksutredning i Sverige 

som bygger på DaCoTA-metoden utifrån INTACT-projektet. I denna vägledning delas 

fotograferingen av olycksplatsen in i fyra delar och rekommendationen är att ta dem i 

följande ordning:  
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1. Översiktsbilder  

2. Fordon  

3. Spår  

4. Vägmiljö 

MSB & Trafikverket (2012) betonar att det alltid är viktigast att ta översiktsbilder, alltså 

de bilder som skapar en översikt av hela området kring olycksplatsen. Dessa bilder bör 

innehålla referensobjekt som t.ex. stolpar, skyltar, byggnader m.m. tillsammans med 

fordonens placering. Översiktsbilder tas lämpligast från en högre position vid sidan av 

vägen eller räddningsbilens tak. I fordonsbilder kan fordonens position och skador ge 

mycket information om bl.a. rörelse, skyddssystemet, skademekanismer och 

losstagning. Flera bilder tas runt om fordonen och det är viktigare att ta bilder där hela 

fordonen kommer med på samma bild än att ta bilder på detaljer. Bilder på fordonens 

skador, där ovanliga skador är av särskilt intresse, tas efter översiktbilderna. När tunga 

fordon är inblandade i olyckan gäller samma principer som för personbil, bra 

översiktsbilder, då det är viktigt att kunna se hela fordonet inklusive släp. Speglar runt 

t.ex. lastbilar kan vara mycket intressant att dokumentera eftersom olyckan kan ha 

berott på dålig sikt. 

Efter att fordonen dokumenterats ska omgivningen fotograferas enligt MSB & 

Trafikverket (2012). Bilder på spår och andra föremål som visar olycksförloppet samlas 

in. De spår som har tendens att snabbt försvinna fotograferas först t.ex. glassplitter. 

Vägmiljön så som vägbana, räcken, skyltar och siktförhållanden in mot olycksplatsen 

ska till sist också dokumenteras för att analysera om det är något i vägmiljön som 

orsakat olyckan. Bilderna tas i den ögonhöjd som föraren troligtvis hade på vägen när 

personen körde. 

Bengt Svensson, kommissarie på Polisens utvecklingsavdelning, (personlig 

kommunikation den 21 april 2015) beskriver att det viktigaste att dokumentera är ”spår 

som kan vara en grund till olyckan: bromsspår, sladdspår m.m. men även längden på 

spår. Rullande däcksavtryck i grus som kan tyda på insomning och ingen bromsning 

eller undanmanöver för hinder”. Polisen i Sverige använder idag enbart bilder och 
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skisser för dokumentation men Bengt Svensson förklarar att han själv försökt diskutera 

möjligheten att införskaffa skanningsutrustning men att ett svagt intresse tyvärr finns. 

1.1.2 Sekretess 

Räddningstjänstens och Polisens arbete vid olycksplatsundersökning och 

räddningsinsats omfattas av sekretess enligt 32 kap. 8 § offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Forssman (2009) förklarar att det utredningsmaterial 

som samlas in på olycksplatsen är vanligtvis arbetsmaterial hos den berörda 

myndigheten och får inte lämnas ut förrän rapporten är klar. All personal omfattas även 

av tystnadsplikt, vilket hindrar dem från att lämna ut uppgifter muntligen. För att kunna 

använda de bilder som samlats in vid en olycksplats i offentliga rapporter måste de 

sekretessprövas. MSB & Trafikverket (2012) förklarar att registreringsnummer och 

dekaler på fordon alltid tas bort från bilderna. Privatpersoner ska inte kunna identifieras 

så ansikten eller andra igenkänningstecken suddas även ut eller täcks med färgfält. 

Författarna menar att bilder på avlidna personer kan vara värdefulla vid utredning men 

ska tas bort i rapporter med stor respekt för den personliga integriteten. 

 

1.2 Skanning 

Med hjälp av skanning kan en 3D-modell skapas av platsen där en trafikolycka ägt rum. 

En 3D-modell över olycksplatsen gör det enklare för utredare att i efterhand analysera 

olika scenarion av händelseförloppet. Data som samlats in med skanning kan som 

Reuschling (2014) redogör även hjälpa utredare att lösa rättsfall. Om t.ex. en förare med 

avsikt kört in i en annan bil och orsakat en trafikolycka kan skador som uppkommit på 

bl.a. fordon och vägbana analyseras tydligt i efterhand. Att ha en rekonstruktion av 

platsen i färg och grafiska bilder i 3D ger en mer objektiv och bättre presentation av 

resultatet än enbart bilder, vilket Buck, Naether, Räss, Jackowski & Thali (2012) 

beskriver. Fördelar med att dokumentera olycksplatser i 3D är att det inte heller behövs 

större förberedelser eller kontakt med föremål på olycksplatser vid inmätning, allt kan 

göras runt om olycksplatsen (Buck et al., 2010). 
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1.2.1 Laserskanning 

Metoden laserskanning introducerades under tidiga 1990-talet och 1999 konstruerades 

den första terrestra laserskannern (Kolecka, 2011). Med denna metod skannas objektet 

med hjälp av en laserskanner som skickar ut en laserstråle som träffar objektet och 

sedan reflekteras tillbaka till instrumentet. Genom att instrumentet mäter laserstrålens 

löptid (tiden fram och tillbaka till instrumentet) kan avstånd beräknas till objektet. 

Instrumentet mäter även riktningar och vertikala vinklar och på så sätt kan en viss punkt 

på objektet få en bestämd koordinat. Flera tusentals punkter mäts in över hela objektet 

och bildar ett ”moln” av dessa med bestämda koordinater som gör att avstånd mellan 

punkterna kan mätas direkt i punktmolnet. Punktmoln kan sedan modelleras i 3D och 

visualiseras.  

1.2.2 Fotobaserad skanning 

Enligt Remondino, Grazia-Spera, Nocerino, Menna & Nex (2014)  kan fotobaserad 

skanning spåras tillbaka till 1950-talet då första matchningsalgoritmer utvecklades. 

Fotobaserad skanning kan utföras med en vanlig digitalkamera. Vid fotobaserad 

skanning tas flera bilder, med övertäckning, runt ett objekt från ett så jämnt avstånd som 

möjligt. Mårtensson & Reshetyuk (2014) beskriver fördelen att ha en kamera med hög 

upplösning och med möjlighet att kunna göra manuella inställningar som att stänga av 

autofokus för att få en jämn bildkvalitet. Enligt Luhmann, Robson, Kyle & Harley 

(2006) finns ingen fast definition för vilket avstånd som bör användas vid fotobaserad 

skanning, men mellan 1 och 200 m anses vara lämpligt. De tvådimensionella bilderna 

kan i lämplig programvara sedan omvandlas till ett tredimensionellt objekt genom 

bildmatchning. Deuber, Cavegn & Nebiker (2014) förklarar att med hjälp av s.k. tät 

bildmatchning kan koordinater i tre dimensioner för varje pixel i bilden beräknas. Dessa 

koordinater skapar sedan ett punktmoln som representerar objektet. Om det finns ett 

känt avstånd för objektet kan även avstånd mellan punkter i punktmolnet mätas. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att utvärdera laserskanning och fotobaserad skanning för 

dokumentation av trafikolyckor. Kvantitativa faktorer som kostnader och tidsåtgång 

samt mer kvalitativa faktorer som att studera detaljrikedom och realistisk återgivning 

har utvärderats. Studien har riktat in sig på hur laserskanning och fotobaserad skanning 

kan tillämpas vid trafikolyckor i Sverige utifrån följande frågeställningar:  

 Vilken metod av laserskanning och fotobaserad skanning lämpar sig bäst för 

dokumentation av en trafikolycka?  

 Vad är fördelarna och nackdelarna med respektive metod?  

 Vilken potential har skanning för utredning av trafikolyckor i Sverige? 

Examensarbetet har pågått i 10 veckor och för att hinna med all datainsamling och 

bearbetning har studien begränsats till att enbart skanna fordon med intilliggande mark 

för att studera detaljåtergivning på dessa. 

 

1.4 Tidigare studier 

1.4.1 Laserskanning 

Buck et al. (2012) beskriver att laserskanning är en teknik som idag används av polisen 

i bl.a. USA, Storbritannien och Schweiz för dokumentation av brottsplatser. Detta 

eftersom laserskanning är relativt enkelt att använda och att det är en väldigt effektiv 

samt användbar teknik. Ehigiator-Irughe & Ehigiator (2012) beskriver dokumentation 

med hjälp av laserskanning som “...a more flexible and faster way, as a single user can 

operate the instrument in complete darkness or direct sunlight.” (s. 40). Rusted (u.å.) 

beskriver hur laserskanning automatiskt plockar upp detaljer som märken efter bildäck 

och utspridda delar efter kollision vid en trafikolycka som annars tar lång tid att 

kartlägga. Författaren menar även att fukt, svagt målade vägmarkeringar och märken på 

vägbanan detekteras automatiskt med laserskanning, vilket andra metoder inte har 

möjlighet att detektera på samma sätt. Pagounis, Tsakiri, Palaskas, Biza & Zaloumi 

(2006) beskriver i sin artikel att för att spara tid bör detaljer inom den specifika platsen 
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först skannas innan något flyttas och medan vägen är avstängd. Efter detta kan fler 

uppställningar göras för att samla in information om omgivningen. Genom att dela upp 

dokumentationen på detta sätt kan vägen också städas fortare och trafiken släppas på 

igen. Pagounis et al. (2006) visar i sin studie att laserskanning fungerar lika bra i 

dagsljus, skymning och mörker men att detaljrikedomen tappas på avstånd över 30 m 

vid skanning med en upplösning på 5-10 mm. Författarna skriver även att våta vägbanor 

påverkar laserskanning, vilket medför att spår på vägbanorna knappt blir synliga. 

Både Reuschling (2014) och Ehigiator-Irughe & Ehigiator (2012) menar att en stor 

fördel med att använda laserskanning vid trafikolyckor är säkerheten. Reuschling (2014) 

beskriver att de inte behövde beträda vägen i deras uppdrag vid inskanning eftersom en 

översiktlig bild av trafikolyckan kan göras från sidan av vägen. Detta gör det betydligt 

säkrare för personen som utför skanningen då den kan utföras på säkert avstånd från 

kommande trafik.  

 

1.4.2 Fotobaserad skanning 

Fotobaserad skanning har i flera fall testats för att kunna göra rekonstruktioner av 

trafikolyckor. Du et al. (2009) beskriver i sin studie hur trafikpolisen i Shanghai 

Municipal Bureau of public Security varit med och testat fotobaserad skanning och 

vanlig traditionell inmätning med måttband och fotografering i 2D på 142 olika 

trafikolyckor. De kom fram till att med hjälp av fotobaserad skanning kan tiden att städa 

bort en olycksplats reduceras med över 50 % jämfört med traditionella metoder. Med 

fotobaserad skanning behövdes även färre utredare vid olycksplatsen. Du et al. (2009) 

påvisar att mindre tid för att samla in bevis och data på olycksplatsen samt färre 

utredare gör metoden kostnadseffektiv. Fraser, Cronk & Hanley (2008) beskriver även i 

deras studie hur fotobaserad skanning vid rekonstruktion av trafikolyckor kan reducera 

tiden att städa bort på en olycksplats, de påpekar dock att mer tid behövs för efterarbete. 

Något som Fraser et al. (2008) stryker under är att utrustning vid fotobaserad skanning 

inte behöver vara allt för dyr. Billiga och lättanvända kameror är allt som behövs, vilket 

gör det relativt enkelt även för den mindre erfarne. 
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1.4.3 Jämförelse av laserskanning och fotobaserad skanning 

Kolecka (2011) har gjort en jämförelse av hur terrester laserskanning och fotobaserad 

skanning kan användas för att konstruera en 3D-modell av en 300 m hög bergsvägg på 

Koscielec Mountain i Zakopane, Polen. Laserskanningen av bergsväggen utfördes 2009 

från tre olika uppställningar med en Riegl LPM-321 (Laser Profile Measuring system). 

Arbetet tog två dagar och utfördes av ett team. Den fotobaserade skanningen utfördes 

under 2010 där Kolecka (2011) använde sig av en kamera Nikon D80. Fotograferingen 

utfördes av en person under fem timmar och resulterade i 30 bilder. 

Efter studien kom Kolecka (2011) fram till att fotobaserad skanning har billigare och 

lättare utrustning och kräver inte lika lång arbetstid ute i fält jämfört med laserskanning. 

Kolecka (2011)  menar även som Fraser et al. (2008)  beskriver att fotobaserad skanning 

är lätt att utföra även av den mindre erfarne. Vid fotobaserad skanning krävs minst två 

uppställningar för att generera 3D-data medan laserskanning däremot kan ge 3D-data 

från enbart en uppställning. Vid laserskanning kan även ett punktmoln fås direkt vid 

inmätning medan det vid fotobaserad skanning behövs tidskrävande efterarbete. 

Kolecka (2011) beskriver även att laserstrålen vid laserskanning till viss del även kan 

tränga igenom vegetation, vilket är en fördel jämfört med fotobaserad skanning. 

Efter att för- och nackdelar vägts mot varandra beskriver Kolecka (2011) att båda 

metoderna gav liknande resultat i osäkerhet och kvalitet, men att fotobaserad skanning 

ger bättre geometrisk osäkerhet medan laserskanning uppfyller högre krav på detaljnivå. 

Val av metod beror därför på vilket område eller objekt som ska skannas in, vilka krav 

som ställs vid skanningen samt budget, tid, erfarenhet och tillgång till utrustning. 
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2 Material och metod 

 

2.1 Instrument och programvaror 

Idag finns det flera instrument och programvaror på marknaden som kan användas vid 

laserskanning och fotobaserad skanning. I denna studie har instrument och 

programvaror använts efter vad som funnits tillgängligt och vad som ansetts lämpligt 

för det tänkta resultatet. I detta avsnitt beskrivs de instrument och programvaror som 

använts i studien. 

 

2.1.1 Leica Nova MS50 

Multistationen, Leica Nova MS50, se 

figur 1, har samma basfunktioner som 

en vanlig totalstation men jämfört med 

en vanlig totalstation kan Leica MS50 

bl.a. laserskanna. Multistationen 

integrerar inskannade 3D punktmoln till 

det traditionella arbetsflödet, vilket gör 

det möjligt att samla in och visualisera 

topografiska data tillsammans med 3D-

punktmolnen. Leica Nova MS50 har en översikts- och teleskopkamera med autofokus 

som kan förstora bilder upp till 30 gånger. Specifikationerna redovisas i tabell 1. 

Multistationen har även, i vissa fall, kontakt med GNSS (Global Navigation Satellite 

System) som gör det möjligt att få positionsbestämning med hjälp av satellitsignaler. 

  

Figur 1. Leica Nova MS50. Källa: Leica Geosystems: 
http://www.leica-
geosystems.com/downloads123/zz/tps/nova_ms50/white-
tech-paper/Leica_Nova_MS50_TPA_en.pdf 
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Tabell 1. Specifikationer för Leica Nova MS50. Källa: Leica Geosystems (2013). 

Skanner 

Max hastighet 1000 Hz 

Max räckvidd 300 m 

Skanningsintervall upp till 1000 m 

Noggrannhet 1 mm vid 50 m 

Kamera 

Upplösning 5 Mpixel CMOS-sensor 

Siktfält vidvinkel/teleskop 19,4° / 1,5 ° 

Hastighet Upp till 20 bilder/sek 

    

Pris Ca 450 000 kr 

Difttemperatur −20°C till +50°C 

Vikt Ca 7,60 kg 

  

 

2.1.2 Nikon D7000 

Nikon D7000, se figur 2, är en SLR 

(Single-lens reflex) digital kamera. Med 

SLR visar den optiska sökaren vyn 

genom kameralinsen. Denna modell ger 

även möjlighet att stänga av autofokus 

och sköta fokus manuellt. Kamerans 

specifikationer redovisas i tabell 2.  

 

  

Figur 2. Nikon D7000.  
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Tabell 2. Specifikationer för Nikon D7000 (effektiva pixlar är antalet pixlar bilden innehåller). Källa: Nikon 
(u.å.).  

 
Bildsensor 23,6x15,6mm CMOS-sensor 

Totalt antal pixlar 16,9 miljoner 

Effektiva pixlar 16,2 miljoner 

Effektiv bildvinkel ca 1,5 x objektivets brännvidd 

Brännvidd 35 mm 

Pris kamerahus ca 7000 kr 

Pris objektiv ca 1500-15000 kr 

Vikt ca 0,78 kg (exkl. objektiv) 

Lagring - filformat NEF (RAW) och JPEG eller båda 

 

Kameran ger flera alternativ till lagring: 1. NEF: detta är ett RAW-format som ger en 

förlustfri lagring i 12 eller 14 bitar. 2. JPEG: Komprimerande filformat som ges i tre 

alternativ:  

 Fine (komprimering ca 1:4),  

 Normal (komprimering ca 1:8) och  

 Basic (komprimering ca 1:16). 

2.1.3 GEO 

GEO är en kraftfull och modern mjukvara för geodesi och byggmätning där bl.a. 

koordinatberäkning, 3D-modeller, ritningar och rapporter kan göras. Genom ytterligare 

moduler kan GEO även hantera punktmoln, skapa terrängmodeller och utföra 

linjeberäkningar, volymberäkningar samt nätutjämningar. 

I GEO kan punktmoln exporteras till en geo-fil (koordinatfil för GEO), pci-fil 

(Microsoft Windows System file), ptc-fil (3D points file) eller las-fil (Laser file format).  

LAS är enligt ASPRS (The American Society for Photogrammetry & Remote Sensing) 

ett offentligt filformat som används av flera företag för datautbyte. LAS stödjer alla 

typer av tredimensionella koordinatsystem vid datautbyte även om formatet är primärt 

utvecklat för LIDAR (Light Detection and Ranging) punktmoln. 
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2.1.4 Agisoft PhotoScan 

Agisoft PhotoScan är en avancerad 3D-modelleringslösning baserad på bilder där målet 

är att skapa 3D-objekt med professionell kvalitet från stillbilder. Enligt leverantören ska 

programmet genom att baseras på den senaste ”multi-view” 3D-rekonstruktionstekniken 

fungera med godtyckliga bilder och vara effektiv i både kontrollerade och 

okontrollerade förhållanden. Kravet är att objektet som ska rekonstrueras måste synas 

på minst två bilder men i övrigt kan bilder tas från vilken position som helst. Alla steg i 

processen för 3D-modelleringen sker helt automatiskt. 

1. Först kopplas alla bilder ihop. PhotoScan letar då efter gemensamma punkter på 

bilderna och matchar ihop dem, programmet beräknar även positionen på 

kameran där bilden togs ifrån. De valbara parametrarna i denna process är 

Noggrannhet, Parförval och Punktgräns. Högre noggrannhet ger en mer exakt 

kameraposition men kan ta lång tid. Genom att välja en lägre noggrannhet kan 

PhotoScan beräkna ungefärlig kameraposition på kortare tid. Parförvalet är ett 

val som kan snabba på matchningsprocessen genom att välja en delmängd av 

bildpar som ska matchas. Med Generic väljs de övertäckande paren genom att 

bilder matchas med lägre osäkerhet först. Med Ground Control väljs de 

övertäckande paren baserat på de mätta kamerapositionerna om dessa finns. När 

denna process är klar bildas ett glest punktmoln och bilderna placeras runt 

objektet utifrån den position bilden togs. 

2. Baserat på de beräknade kamerapositionerna och bilderna i sig bygger 

PhotoScan ett tätt punktmoln. De valbara parametrarna i denna process är 

Kvalitet och Djupfiltrering. Högre kvalitet används för att få fler detaljer mer tar 

längre tid att skapa. Det finns tre olika varianter av djupfiltrering: Mild, 

Agressive och Moderate. Mild rekommenderas på objekt med många små 

detaljer medan Agressive används där konturer är viktigast. Moderate skapar ett 

resultat mellan Mild och Agressive. Detta punktmoln kan ändras och 

klassificeras för att sedan exporteras eller fortsätta att skapa 3D-nätmodellen. 

3. Nästa steg i programmet är att skapa ett nät (mesh). Baserat på det täta 

punktmolnet skapar PhotoScan ett 3D-polygonnät som representerar objektet. I 

denna process finns fyra valbara parametrar: Surface type, Source data, Polygon 



 

13 

 

 

count och Interpolation. Under Surface type väljs Arbitrary för modellering av 

objekt eller High field för modellering av planare ytor, t.ex. digitala 

terrängmodeller. Om modellen ska genereras utifrån det glesa eller täta 

punktmolnet väljs under Source data. Under Polygon count väljs maximala 

antalet polygoner som skapas: Low, Medium eller High. Det finns även 

möjlighet att manuellt välja antal polygoner under Custom. Detta polygonnät 

kan programmet sedan redigera, t.ex. ta bort fristående objekt, fylla igen hål 

m.m. Mera komplexa redigeringar måste göras i ett externt 3D-

redigeringsverktyg. Modellen kan exporteras till en annan programvara och 

sedan importeras tillbaka till PhotoScan. 

4. Efter polygonnätet är skapat kan modellen textureras. I PhotoScan finns det flera 

alternativ för texturering. För objekt rekommenderas Generic som Texture 

mapping mode. Under Blending mode finns fyra val: Average (använder 

medelvärdet från alla bilder i aktuell pixel), Max intensity (fotot med maximal 

intensitet i aktuell pixel väljs), Min intensity (fotot med minimal intensitet i 

aktuell pixel väljs) och Mosaic (väljer fotot som är mest lämpad, alltså det fotot 

som är taget närmast objektet för aktuell pixel).  

2.2 Fältarbete 

För att testa metoderna laserskanning och fotobaserad skanning placerades två bilar mot 

varandra för att simulera en krocksituation, se figur 3. Inskanning av bilarna utfördes på 

en öppen yta vid Högskolan i Gävle. Det var en solig dag med lite växlande molnighet 

och en temperatur kring 10ºC. 

 

 

 

  

Figur 3. Bilarnas uppställning vid simulering av krocksituation vid Högskolan i Gävle. 
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2.2.1 Laserskanning 

För att få det mest optimala resultatet av skanningen d.v.s. att få med alla sidor av 

bilarna planerades antal stationer med dess placeringar noga innan inskanning. Efter 

planeringen skannades bilarna från fyra olika positioner med en upplösning på 10 mm 

på 50 m i både horisontal- och vertikalled med en Leica Nova MS50 med trefot 

placerad på ett stativ. Vid varje station etablerades instrumentet mot en och samma linje 

(A-B), se figur 4, för att direkt få samma orientering från alla stationer. Från varje 

station togs en panoramabild över skanningsområdet med instrumentet för att senare 

kunna matcha panoramabilderna med punktmolnet. Tidsåtgång samt antal punkter för 

respektive skanningsposition noterades. 

 

Figur 4. Vy över laserskanningen där A-B representerar referenslinjen och St1-St4 stationernas positioner 
samt siktfält. 
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För att jämföra skillnaden mellan olika upplösningar skannades bakluckan på ena bilen 

två extra gånger vid ett annat tillfälle med en upplösning på 5 mm respektive 15 mm på 

50 m i både horisontal- och vertikal-led. Skanningen utfördes från samma två stationer 

för båda upplösningarna, se figur 5, och instrumentet etablerades mot en linje på samma 

sätt som innan. 

 

Figur 5. Vy över laserskanningen av bakluckan där A-B representerar referenslinjen och St01 samt St02 
stationernas positioner och siktfält. 
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2.2.2 Fotobaserad skanning 

När laserskanningen var klar fotograferades bilarna med digitalkameran Nikon D7000 

från tre olika vyer: i ögonhöjd, närmare marken och från en stege för att få bilder 

ovanifrån, se figur 6. Alla bilder togs för hand med samma fokallängd och inställningar 

som redovisas i tabell 3, och med övertäckning mellan bilderna på minst 70 %. 

 

Figur 6. Bilder tagna från respektive vy (A närmare marken, B i ögonhöjd och C ovanifrån). Bild D visar 
exempel på hur bilder togs från stege. 

 

Tabell 3. Inställningar vid fotografering med Nikon D7000 

 
Bildstorlek 4928x3264 = 16,2M 

Bildkvalitet JPEG fine 

Bländare 11 

Slutare 1/320 

ISO 400 

A 

C D 

B 
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2.3 Databearbetning 

2.3.1 Laserskanningen 

Data från laserskanningarna importerades i GEO där punktmolnen automatiskt 

matchades ihop eftersom stationerna etablerats mot samma referenslinje. Punkterna 

representerades med verkliga färger tagna från panoramabilderna över 

skanningsområdet. Punktmolnet rensades genom att plocka bort de punkter som inte var 

i direkt anslutning till bilarna. Punktmolnet importerades sedan i programmvaran 

Cyclone där en terrängmodell av marken skapades.  

 

2.3.2 Fotobaserad skanning 

Alla bilder importerades i Agisoft PhotoScan där bilder som var för oskarpa eller 

felaktigt tagna, inte relevanta (t.ex. bilder som inte hörde till objektet), togs bort. Ett 

glest punktmoln skapades genom att lägga ihop alla bilder som sedan rensades från 

överflödiga punkter som inte tillhörde bilarna eller mark i direkt anslutning till dem. 

Efter det gjordes en tät bildmatchning för att få ett mer detaljrikt punktmoln. Det täta 

punktmolnet rensades sedan 

från felaktiga punkter på 

bilarna och marken, se 

exempel i figur 7. När det täta 

punktmolnet ansågs bestå av 

endast punkter som 

representerade bilarna och 

marken skapades en 3D-modell 

bestående av ett polygonnät. 

3D-modellen texturerades 

sedan för att få en mer korrekt 

avbildning av ytan och 

exporterades till en 3D-PDF-

fil, se bilaga A.   

A 

Figur 7. Punktmoln från fotobaserad skanning där bild A är innan 
rensning och bild B är efter rensning. 

 

B 
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De valbara parametrarna för respektive moment redovisas i tabell 4-7. 

 

 
Tabell 4. Valda parametrar när bilderna lades ihop.  Tabell 5. Valda parametrar vid genereringen av 

ploygonnätet. 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Valda parametrar vid genereringen  Tabell 7. Valda parametrar för texturering. 
av det täta punktmolnet.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Align photos 

Accuracy Low 

Pair preselection Generic 

Key point limit 40000 

Dense point cloud 

Quality Medium 

Depth filtering Aggressive 

Build texture 

Mapping mode Generic 

Blending mode Mosaic 

Build mesh 

Surface type Arbitrary 

Source data Dense cloud 

Polygon count Medium 

Interpolation Enable 
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3 Resultat 

 

3.1 Laserskanning 

Tid för val av stationsuppställningar och etablering mot referenslinje innan skanning av 

bilarna uppskattades till ca 15 min. Etablering vid varje station uppskattades till ca          

5 min. Tidsåtgång och totalt antal punkter för respektive skanning vid 

krocksimuleringen redovisas i tabell 8 och för skanning av bakluckan i tabell 9. I 

genomsnitt skannade multistationen ca 120 punkter/sek för krocksimuleringen. Vid 

skanning av bakluckan skannades ytan med 215 punkter/sek med upplösning på 5 mm 

och 82 punkter/sek med upplösning på 15 mm. 

 

Tabell 8. Tidsåtgång och totalt antal punkter för  Tabell 9. Tidsåtgång och totalt antal punkter för  
 respektive station.  respektive station vid skanning av 

bakluckan. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av laserskanningen blev ett jämnt punktmoln, se figur 8 och 9. Ytorna på 

bilarna blev korrekt avbildade med endast ett fåtal felaktiga punkter. Glasrutor gav 

däremot ingen reflektans vid skanningen och därför skapades inga punkter på dessa 

ytor. 

Station Tid mm:ss Antal punkter 

1 03:39 22974 

2 04:47 35703 

3 06:31 49109 

4 03:33 25470 

Totalt: 18:30 133256 

Station Tid mm:ss Antal punkter 

Upplösning 5 mm 

01 03:12 35060 

02 03:51 56269 

Upplösning 15 mm 

01 01:14 5477 

02 01:35 8425 
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Figur 8. Resultatet från laserskanningen, krocksimuleringen, redovisat som ett punktmoln från den 
skuggiga sidan med en upplösning på 10 mm. 

 

Figur 9. Resultatet av laserskanningen, krocksimuleringen, redovisat som ett punktmoln från den soliga 
sidan med en upplösning på 10 mm. 

 

Resultatet av laserskanningen med en upplösning på 5 mm respektive 15 mm av 

bakluckan redovisas i figur 10. Antalet punkter för de tre olika punktmolnen efter 

rensning (krocksimulering 10 mm, baklucka 5 mm och baklucka 15 mm) redovisas i 

tabell 10. Resultatet av modelleringen av marken redovisas i figur 11. 

 

Figur 10. Punktmoln från laserskanning där bild A är med 5 mm upplösning och bild B är 15 mm 
upplösning. 

A B 
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Tabell 10. Totalt antal punkter i respektive punktmoln. 

Uppställning Punkter 

Krocksimulering 98 985 

Baklucka 5 mm 73 613 

Baklucka 15 mm 10 866 

 

 

Figur 11. Fragment av terrängmodellen från TLS. 

 

3.2 Fotobaserad skanning 

Total tid för fotograferingen uppskattades till ca 20-30 min. Totalt antal bilder från de 

olika vyerna redovisas i tabell 11. 

 

Tabell 11. Totalt antal bilder från respektive vy. 

Position Bilder 

Ögonhöjd 74 st 

Närmare marken 41 st 

Från stege 131 st 

Totalt 246 st 
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Ungefärlig tidsåtgång för respektive moment i bearbetningen av bilderna från den 

fotobaserade skanningen redovisas i tabell 12. Det täta punktmolnet efter att de rensats 

från överflödiga och felaktiga punkter redovisas i figur 12. Resultatet av 3D-

modelleringen av bilarna samt närbild på marken redovisas i figur 13 respektive 14.  

Tabell 12. Ungefärlig tidsåtgång för bearbetning i PhotoScan. 

Åtgärd 

Skapa:          

ca tid 

Redigera: 

ca tid 

Align Photos 15 min 2 min 

Dense pointcloud 60 min 150 min 

Build mesh 20 min 0 min 

Totalt: 95 min 152 min 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Det rensade täta punktmolnet i den fotobaserade skanningen som skapades genom tät 
bildmatchning i PhotoScan. Bild A är från den skuggiga sidan och bild B är från den soliga 
sidan. 

 

B 

A 
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Figur 13. Resultatet av 3D-modelleringen av bilarna utifrån den fotobaserade skanningen där bild A är från 
den skuggiga sidan och bild B från den soliga sidan. 

 

 

Figur 14. Resultatet av 3D-modellering av marken (närbild) i PhotoScan. 

 

 

Modelleringen av de flesta glasrutorna gav dåligt resultat där många hål uppstod, se 

exempel i figur 15. Bakluckorna av båda bilarna gav en tydlig modellering där detaljer 

tydligt kan utläsas, se figur 16. 

B

1 

A 
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Figur 15. Exempel på hål i glasrutorna efter modellering. 

 

Figur 16. 3D-modell av bakluckorna på båda bilarna utifrån den fotobaserade skanningen. 
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4 Diskussion 

I denna studie ville vi utvärdera ytmodeller i 3D från respektive metod för att senare 

kunna jämföra dem med varandra. Punktmolnet från laserskanningen gick dock inte att 

importeras i Agisoft PhotoScan så istället valdes att utifrån laserskanningen enbart 

studera punktmolnet. En komplettering genom att detaljskanna bakluckan på ena bilen 

genomfördes för att jämföra skillnaden mellan olika upplösningar. Den fotobaserade 

skanningen utvärderades som planerat utifrån ytmodellen i 3D men även utifrån 

punktmolnet. 

  

4.1 Laserskanning 

För att utföra liknande laserskanning som gjordes i denna studie krävs inte mycket 

förkunskap. Multistationen är relativt enkel att använda då den har enkla menyer för 

etablering och skanning men viss mätningsteknisk utbildning krävs. Utrustningen är 

dock ganska tung och ska den bäras en längre bit är det med fördel att vara flera 

personer under fältarbetet. En annan nackdel med denna utrustning är att den är relativt 

dyr och tillsammans med programvaror för bearbetning kan summan bli flera hundra 

tusen.  

Laserskanning är dock en relativt snabb metod för dokumentation av trafikolyckor 

eftersom en översiktlig bild av platsen kan fås inom några minuter och ur punktmolnet 

kan avståndsmätningar göras i efterhand för att t.ex. se avstånd mellan bilar eller till 

andra objekt. Enligt Bengt Svensson (personlig kommunikation 21 april 2015) är 

dokumentation av spår det viktigaste för att analysera vad som orsakat olyckan och 

detta kan även det göras med laserskanning. I figur 11 kan vi se en modellering av ett 

däckspår på marken vid 10 mm upplösning. I punktmolnen i figur 10, bild A, kan 

detaljer tydligt ses för skanningen med upplösning på 5 mm, att skanna spår på marken 

men en högre upplösning skulle ge en tydligare bild på hur föraren kört. Pagounis et al. 

(2006) skriver dock i deras studie att detaljrikedomen tappas på avstånd över 30 m, 

vilket tyder på att om längre spår behöver skannas in måste flera uppställningar göras.  
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Även om själva laserskanningen är snabb kan förberedelser och planering vara 

tidskrävande. Tid för förberedelser innan skanning beror mest på hur stort område och 

vilka svårigheter samt vilken erfarenhet som finns på platsen. Vid svårframkomliga 

olycksplatser kan laserskanning ge begränsat resultat då t.ex. siktfältet är begränsat.   

Resultatet från laserskanningen visar att denna metod ger ett jämnt punktmoln över hela 

bilarnas yta. Pagounis et al. (2006) testade att laserskanna i dagsljus, skymning samt 

mörker och fick samma resultat oberoende vilken tid på dygnet de skannade, vilket 

tyder på att ljusförhållanden inte påverkar resultatet märkvärt. På samma sätt syns inte 

några skillnader i punktmolnet om vi jämför bilarnas sidor med varandra även om den 

ena sidan ligger i direkt solljus och den andra i skugga. Den yta som inte gav några 

punkter i punktmolnet är bilarnas glasrutor vilket beror på, som även Kolecka (2011) 

beskriver, att laserstrålen inte reflekteras på glas utan går rakt igenom dess yta. Detta 

medförde dock istället en tydlig bild av delar från bilarnas insida, bl.a. bilsätena. 

Information från insidan av en bil kan vara viktigt i rättsprocessen av en trafikolycka då 

skador av bilens inre kan utläsas t.ex. trasiga säten.   

Ett intressant resultat av våra tester är att multistationen skannar snabbare med en högre 

upplösning än en lägre. Detta visas tydligt vid skanningen av bakluckan där båda 

upplösningarna skannades från exakt samma stationer och med så gott som samma 

skanningsområde. Med upplösning på 5 mm skannade instrumentet 133 punkter/s 

snabbare än vid 15 mm. En annan sak som tydligt visas i jämförelsen mellan de olika 

upplösningarna är detaljåtergivningen. Vid en upplösning på 5 mm kan alla detaljer på 

bakluckan återges tydligt medan vid 15 mm försvinner mycket information, se figur 10.  

Punktmolnet återger mycket detaljer och det går att utläsa vad punktmolnet 

representerar, vid inzoomning kan det dock vara svårare att utläsa. Att skapa en 3D-

modell av punktmolnet skulle göra detta mycket tydligare och om det hade gått att 

importera punktmolnet i PhotoScan tror vi programmet skulle kunna generera en bra 

modell. Ett annat alternativ skulle vara att drapera panoramabilden som togs från varje 

station över punktmolnet och på så sätt skapa en fotorealistisk visualisering. En 

terrängmodell kunde dock skapas av marken som tydligt visar spår från däck, se figur 
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11. En texturering av terrängmodellen kunde gett en mer realistisk visualisering 

eftersom marken då får verklighetstrogna färger, men gjordes inte i denna studie.   

 

4.2 Fotobaserad skanning 

Kolecka (2011) och Fraser (2008) beskriver i sina studier att metoden fotobaserad 

skanning är relativt lätt att utföra även av den mindre erfarne. Detta stämmer bra då vi 

själva inte hade någon erfarenhet av fotobaserad skanning från innan, eftersom arbetet i 

fält gick snabbt och var enkelt att utföra. Arbete i fält bestående av planering och 

fotografering kan enkelt utföras av en person då utrustningen är lätt, endast en 

digitalkamera, och som Fraser (2008) påpekar inte behöver vara allt för dyr. Billiga och 

lättanvända kameror kan användas. Att en person med en kamera under kort tid kan 

dokumentera en trafikolycka gör även metoden, som Du et al. (2009) menar, kostnads-

effektiv och kan reducera tiden att städa bort på platsen med 50 % jämfört med 

traditionella metoder. Att en person kan utföra fältarbetet själv utan att ha större 

erfarenhet är även en stor fördel då i princip vem som helst efter kortare introduktion 

kan utföra arbetet. Dessa faktorer kan vara avgörande för utredare och företag då 

ekonomi och tid ofta är begränsat. Det är dock viktigt planera att allt som ska 

dokumenteras kommer med och att bilderna täcker över varandra. Vi anser att en 

övertäckning på minst 70 % mellan bilderna behövs eftersom mindre övertäckning kan 

göra det svårt för programmet att matcha bilderna med varandra. Desto större 

övertäckning desto fler bilder, vilket ger programmet större möjlighet att matcha 

bilderna.  

 

4.2.1 Bearbetning 

Arbetet i fält gick relativt snabbt men efterarbetet tog längre tid. Programvaran Agisoft 

PhotoScan var dock lättanvänd och enkel att lära sig med kommandon som inte var så 

svåra att förstå. Programmet gjorde det mesta automatiskt vilket underlättade 

efterarbetet en hel del. Själva rensningen av punktmolnet var överlag enkelt men något 

som försvårade arbetet ibland var att zooma in och ta bort punkter nära en kant utan att 
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bakomliggande punkter också försvann. Det blev en del vridande och zoomande för att 

få till detta vilket tog lång tid. Hur mycket som behöver städas bort beror på vad som 

ska utläsas av punktmolnen eller modellen. Ska närmare analys göras på skador av 

fordon och mark kan mer tid behövas på att rensa punktmolnet. Hur lång tid det tar att 

rensa ett punktmoln beror såklart även på erfarenhet och val av programvara. Om endast 

intresse av hur t.ex. bilarna förhöll sig till varandra när olyckan skedde så behövs 

kanske inte lika mycket tid läggas på att rensa punktmolnen i detalj. 

Felaktiga punkter kan, om de är kvar i punktmolnet, göra att ytan av bilarna tolkas 

felaktigt. Om det t.ex. finns en buckla kan programmet fylla igen bucklan vid 

modellering för att felaktiga punkter finns runt om som gör att programmet tolkar det 

som en slät yta. Detta fel i punktmolnet kunde tydligare utläsas när ytmodellen hade 

skapats i Agisoft PhotoScan då ett bättre helhetsintryck kunde fås. Det kan dock vara 

svårt att utläsa vilka punkter som tillhör objektet och vilka som är felaktiga, speciellt vid 

ett krockskadat objekt. 

 

4.2.2 Resultat 

Genom att studera resultatet av det täta punktmolnet som skapades i Agisoft PhotoScan 

kunde flera punkter som ligger utanför punktmolnen utläsas, alltså punkter som inte hör 

till bilarna eller marken runtomkring. Den vita bilen hade flest punkter som inte kunde 

hitta sin rätta plats. Detta kan bero på att programmet hade svårare att matcha ihop 

bilderna på den vita bilen p.g.a. dess färg (reflekterade solljuset mer) eftersom 

programmet hade svårt att hitta gemensamma punkter i bilderna. Att den ena sidan av 

bilarna låg i direkt solljus påverkade även resultatet, vilket även i detta fall syns 

tydligast på den vita bilen troligen p.g.a. av dess färg, se figur 7 samt 12. Den vita bilen 

reflekterade solljuset mer än den röda bilen vilket i denna studie gav den röda bilen ett 

mer korrekt punktmoln. När bilens yta reflekterar ljus blir det troligtvis svårare för 

programmet att avgöra den korrekta ytan. Den andra faktorn som kan ha påverkat att 

den röda bilen fick bättre resultat kan vara kontraster eftersom den hade bättre textur än 

den vita genom smuts och flera tydliga detaljer som lister på dörrarna. Agisoft 

PhotoScan måste som sagt hitta gemensamma punkter för att kunna matcha bilderna. 
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Något som är gemensamt för de båda bilarna är dock deras bakluckor som båda gav ett 

bra resultat p.g.a. att de har bättre textur, se figur 16. 

Genom att studera punktmolnet kan även flera hål utläsas, speciellt på biltak, motorhuv 

och glasrutor för båda bilarna, se figur 12. Ytan på dessa områden blev också väldigt 

ojämn vid modellering. Hål och ojämna ytor beror troligtvis på att det finns för få 

kontraster på bilarna, vilket resulterar i att programmet har svårt att hitta gemensamma 

punkter i bilderna och skapa en jämn yta. Den vita bilen har även hål på sidorna jämfört 

med den röda bilen som helt saknar detta. På ytmodellen syns det att programmet har 

lappat ihop flera av hålen, se figur 13, men ytan blev väldigt ojämn. De stora hålen på 

bilarnas tak samt vissa glasrutor lappades dock inte ihop, se bilaga A. Eftersom 

eventuella hål i punktmoln och ytmodell kan tolkas som att de uppkommit då olyckan 

skett är det viktigt att kolla på bilder tagna av olycksplatsen för att försäkra sig om hålen 

beror på olyckan eller skanningen. För att underlätta detta problem ska det gå att i 

programvaran Agisoft PhotoScan lappa ihop dessa hål om så skulle önskas och vore 

nödvändigt för en utredning. I denna studie valdes det inte att utföras eftersom det inte 

ansågs vara nödvändigt för resultatet.   

Modelleringen av marken gav dock ett mycket bra resultat, se figur 14, där hjulspåren i 

gruset tydligt syns i modellen. Marken hade mycket bra textur vilket gjorde att 

programmet kunde matcha ihop bilderna korrekt med i princip inga felaktiga punkter.  

 

4.3 Användning av skanning vid trafikutredning 

Som Reuschling (2014) beskriver gör en dokumentation i 3D det enklare för utredare att 

i efterhand analysera en trafikolycka och dess händelseförlopp, vilket gör det lättare att 

förstå vad som faktiskt hänt där en trafikolycka skett. Uttalanden från vittnen kan även 

lättare bevisas och på så vis kan som Reuschling (2014) beskriver data som samlats in 

med skanning vid en trafikolycka hjälpa utredare att lösa rättsfall. Buck et al. (2010) 

beskriver även att inga större förberedelser vid skanning behövs, vilket gör det möjligt 

att relativt snabbt kunna skanna in en olycksplats. Eftersom studier enligt Du et al. 

(2009) visar att för varje minut som spenderas med att städa undan på en olycksplats går 
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fyra till fem minuter förlorade för berörd trafik. Därför är en snabb skanning av 

olycksplatsen extra viktig. Att olycksplatsen kan städas undan snabbt medför även att 

berörd trafik snabbare kan komma fram på vägen igen och långa köbildningar 

reduceras, speciellt om olyckan skulle blockera hela körfältet.  

Eftersom laserskanningen gav en huvudsakligen korrekt avbildning av bilarna som 

skannades in i denna studie anser vi att det är en mycket användbar metod för 

dokumentation av trafikolyckor. Utrustningen är dock relativt dyr men kan vara värd att 

investera i för t.ex. Polisen och Trafikverket eftersom resultatet av skanningen blir bra. 

Laserskanning kan även utföras från en eller flera uppställningar med olika 

upplösningar för olika ändamål, vilket gör metoden fördelaktig då alla uppställningar 

kan läggas ihop till ett och samma punktmoln. Exempelvis om endast en översikt av 

olycksplatsen behövs kan det räcka med en uppställning, vilket reducerar tiden för 

skanningen. Om detaljer som skador på fordon eller spår på intilliggande mark även är 

intressanta för utredningen kan dessa skannas in med en annan upplösning och 

undersökas i detalj.   

Den fotobaserade skanningen har i denna studie flera brister i punktmolnet. Metoden 

bedöms därför inte vara helt tillförlitlig. Beroende på vad som skall skannas in och vilka 

krav som ställs vid skanningen så kan metoden vara ett alternativ, speciellt med tanke 

på dess låga kostnad. Metoden lämpar sig troligtvis bäst när endast en översikt av 

fordon vid en trafikolycka behövs då inga detaljer av fordonen efterfrågas. MSB & 

Trafikverket (2012) beskriver även att det är viktigare att ta översiktsbilder där hela 

fordonen syns i bilden. En översikt kan relativt lätt genereras då inget större efterarbete 

med att rensa bort felaktiga punkter behövs. Modellen av marken gav dock det bästa 

resultatet med metoden, vilket kan tas i akt om dokumentation av just spår är det som 

efterfrågas t.ex. bromsspår, sladdspår m.m. 

Om ytmodell skapas av laserskannade data kommer den antagligen inte att ha de brister 

som fotobaserad skanning har d.v.s. hål i punktmolnet p.g.a. begränsad bildmatchning. 

Fotobaserad skanning kan dock delvis ge ett bättre resultat när det gäller modellering av 

glasrutor i och med att glasrutor till viss del kunde återskapas i denna studie. Problemet 
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kan dock vara att bedöma vad som är t.ex. en krockskada eller problem vid modellering 

när hål uppstår. 

En annan fördel med dokumentation i 3D är att det är lätt att visualisera resultatet 

genom att exportera modellen till en 3D-PDF-fil, se exempel i bilaga A, som är väldigt 

användarvänligt. 

 

4.4 Framtida studier 

Något vi upptäckte i denna studie är hur marken relativt enkelt kunde modelleras med 

fotobaserad skanning på ett korrekt sätt. Detta är något som skulle kunna vara 

användbart för dokumentation av spår just på marken och därför kan det vara intressant 

att göra vidare studier på detta. 

I vidare studier kan det vara intressant att utvärdera ytmodeller av en trafikolycka 

baserat på laserskannade data för att jämföra med andra metoder som t.ex. fotobaserad 

skanning. De programvaror som användes i denna studie hade även vissa begränsningar, 

t.ex. att laserskanningsdata inte kunde modelleras i Agisoft PhotoScan. PhotoScan 

klarade inte heller av att matcha ihop bilderna från den fotobaserade skanningen på ett 

önskvärt sätt, därför kan andra programvaror vara av intresse att testa för att se om 

eventuellt bättre resultat kan uppnås. 
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5. Slutsatser 

Att i efterhand ha en tydlig överblick av en olycksplats i 3D kan vara fördelaktigt i 

utredningssyfte. Vi anser att det finns god potential att använda skanning av 

trafikolyckor i Sverige. Sekretess är dock något som måste tas hänsyn till så att inga 

personliga uppgifter eller kränkning av integritet offentliggörs enligt 32 kap. 8 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Då laserskanning ger ett mer korrekt punktmoln med bättre detaljåtergivning än 

fotobaserad skanning, bedöms laserskanning överlag vara mer tillförlitlig att använda 

för utredning av trafikolyckor än fotobaserad skanning. Metoden laserskanning är även 

mer anpassningsbar då upplösning och antal uppställningar kan anpassas efter behov. 

Dock kräver laserskanning viss mätningsteknisk utbildning för optimal användning. 

Fotobaserad skanning kan dock ses som en alternativ metod p.g.a. sin låga kostnad och 

användarvänlighet men trots det anser vi att laserskanning är den mest lämpade 

metoden. Detta eftersom allt som kan göras med fotobaserad skanning kan även utföras 

med laserskanning, men att laserskanning ger ett bättre resultat eftersom objekten blir 

mer korrekt avbildade. 

Oavsett metod kan 3D-modeller av en olycksplats och inblandade fordon vara 

värdefulla för utredning av trafikolyckor genom den möjlighet de ger för en utredare att 

i efterhand studera och analysera olika scenarion av händelseförloppet. Att ha en 

rekonstruktion av platsen i färg i 3D ger en mer objektiv och bättre presentation av 

resultatet än enbart bilder som Buck et al. (2012) beskriver. Data som samlats in med 

skanning kan på så vis även hjälpa utredare att lösa rättsfall enligt Reuschling (2014). 
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Bilaga A – Bild av modellen från 3D-PDF 

 

 


