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studier med detta examensarbete. Under dessa år är det många som delat med 

sig av sin kunskap och expertis och på så sätt både möjliggjort en givande 

studietid och detta examensarbete.  

Ett speciellt tack vill vi rikta till vår handledare Stig-Göran Mårtensson, 

universitetslektor och docent, som bidragit med sin hjälp och långa erfarenhet 

såväl under utbildningens gång, som under detta examensarbete.  

Vi vill också rikta ett tack till Yuriy Reshetyuk, universitetslektor, som gjort att 

vi fått upp ögonen för möjligheterna med terrester laserskanning. Under 
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arbete varit möjligt. 
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Sammanfattning 

Byggnader i trä kan vid ändrade fuktförhållanden påverkas negativt genom bland 

annat sättningar och deformationer. Hälsingegårdar är ett antal äldre 

bondgårdar, där sju av dessa är listade på UNESCO:s världsarvslista. 

Hälsingegårdarnas träbyggnader speglar 1700- och 1800-talens 

byggnadstekniker i Hälsingland och är därför av värde, både ekonomiskt och 

kulturellt. För att bevara byggnaderna i deras ursprungliga skick samt för att 

föra vidare kunskapen kring dåtidens byggnadstekniker krävs en noggrann 

dokumentation. Noggrann dokumentation är möjlig med hjälp av 

tredimensionella modeller skapade med exempelvis terrester 

laserskanning (TLS). Syftet med den här studien har varit att ta fram 

rekommendationer för utförandet av dokumentation av gamla träbyggnader, 

till exempel Hälsingegårdar, med hjälp av TLS samt att skapa underlag för 

framtida deformationsundersökningar på Hälsingegården Slåttagården. 

TLS utfördes under april månad 2017 på Slåttagården. Med GNSS-mottagare 

mättes fem punkter in för att etablera ett referensnätverk. Ett antal 

kontrollpunkter mättes in på byggnaden av huvudintresse med hjälp av en 

totalstation. Med totalstationen mättes också stödpunkter kring byggnaden in, 

dessa markerades med sfäriska signaler. Efter sex uppställningar TLS 

registrerades punktmolnen på två olika sätt; punktmolnsregistrering och 

registrering baserad på konnektionspunkter. Därefter georefererades 

punktmolnen till externa referenssystemet. Lägesosäkerheten kontrollerades 

därefter i programvaran Cyclone genom en jämförelse mellan kontrollpunkter 

och modellerade plan från det georefererade punktmolnet. 

Registrerings- och lägesosäkerheter för de båda registreringsmetoderna skiljer 

sig marginellt åt, vilket talar för att användning av signaler i 

laserskanningsprojekt liknande denna studie inte är nödvändig. TLS begränsas 

av att det är en markbunden teknik och behöver därför kompletteras med annan 

dokumentationsteknik, till exempel obemannade flygfarkostsystem (UAS). 

I studien skapades ett underlag för framtida deformationsundersökningar på 

Hälsingegården Slåttagården. Insamlade data har låg lägesosäkerhet 

(cirka 0,01 m) och bedöms därför ha goda förutsättningar för fortsatta 

deformationsundersökningar.  

Nyckelord: dokumentation, terrester laserskanning, träbyggnader, 

Hälsingegårdar, rekommendationer  
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Abstract 

Due to changed air humidity, wooden houses can be affected negatively by for 

example deformations and settlements. Hälsingland farms (Hälsingegårdar) are a 

number of old homesteads, of which seven are listed at UNESCO’s World 

Heritage List. The wooden buildings at Hälsingland farms reflect the building 

techniques from the 18 and 19th century in Hälsingland province and are 

therefore of value both economically and culturally. To preserve the buildings 

in their original condition and to pass down the knowledge of the building 

techniques there is need of accurate documentation. Accurate documentation 

is possible through three-dimensional models created by, for example, 

terrestrial laser scanning. The aim of this study has been to develop 

recommendations for documentation of wooden buildings, such as Hälsingland 

farms, with terrestrial laser scanning and to create the base for future 

deformation investigations on Slåttagården, a Hälsingland farm.   

Terrestrial laser scanning was carried out in April 2017 at Slåttagården. With 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) receiver, five points on the ground 

were measured to establish a reference network. A number of control and 

check points were measured with a total station on and around the main 

building. The control points were marked with spherical targets. After the laser 

scanning was completed, the point clouds were registered in two different 

ways, with cloud-to-cloud registration and target-to-target registration. Then 

the point clouds were georeferenced into the external reference system. The 

position uncertainty was controlled in the software Cyclone by comparison 

between check points and modelled planes from the georeferenced point cloud.  

Registration and position uncertainties for the two registration methods differ 

marginally, which indicates that the use of targets in TLS projects similar to this 

study is not necessary. TLS is limited by the fact that it is a terrestrial technology 

and therefore needs to be supplemented with other documentation 

technologies, such as Unmanned Aircraft System.  

The study provide a base for future deformation studies at the Hälsingland farm 

Slåttagården. The collected data have low position uncertainty (about 0.01 m) 

and are therefore considered to be a good base for continued deformation 

studies. 

Key words: documentation, terrestrial laser scanning, wooden houses, 

Hälsingland farms, recommendations 
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1 Introduktion 

I Sverige finns sedan långt tillbaka många byggnader i trä, ett organiskt material som 

påverkas av klimatförändringar. Bland annat beskriver Länsstyrelserna (2015) det 

främsta hotet mot kulturhistorisk bebyggelse som ökad fuktighet till följd av större 

regnmängder och ändrad luftfuktighet. Ändrade fuktförhållanden kan därför över tid 

ge en negativ påverkan hos byggnader i form av sättningar och deformationer. 

Träbyggnader kan av kulturhistoriska eller ekonomiska skäl vara av värde att bevara 

och underhålla. Dokumentation av äldre träbyggnader behandlar på så sätt de tre 

delarna i hållbar utveckling; miljö, ekonomiska och sociala frågor. Genom att 

analysera historiska och nuvarande förhållanden kan vi förstå vår verklighet bättre, det 

är därför viktigt att föra dokumentation över dessa byggnader. 

1.1 Bakgrund 

I Hälsingland finns många bondgårdar, Hälsingegårdar, uppförda under främst 

1700- och 1800-talen. Gårdarna har ofta en tydlig gårdsbild. Vanligtvis är de äldsta 

Hälsingegårdarna kringbyggda med omsluten innergård medan lite yngre gårdar 

istället är två- eller trebyggda, det vill säga byggda i U- eller L-formation. Totalt finns 

omkring 1000 Hälsingegårdar, varav sju är listade på UNESCO:s världsarvslista. De 

sju världsarvslistade gårdarna representerar byggtraditionen för Hälsingland under 

1700- och 1800-talen (Akander & Morberg, 2017). Vissa av dessa gamla gårdar har 

idag börjat visa tecken på sättningar och förändrade fuktförhållanden i torpargrunden 

vilket på sikt kan leda till bekymmer. Idag utförs ingen deformationsövervakning av 

Hälsingegårdar, men i och med ett allt mer föränderligt klimat blir det förebyggande 

arbetet för att bevara gårdarna till eftervärlden allt viktigare. För att upptäcka och 

kunna åtgärda problem orsakade av yttre påverkan krävs noggrann dokumentation.  

Mattsson & Akander (2015) har undersökt fuktförhållanden i krypgrunder hos ett 

antal Hälsingegårdar. Krypgrund var den typ av grund husen på 1800-talet byggdes 

på, en grundtyp anpassad för en annan temperatur och ett annat klimat än de 

förhållanden som gäller idag och i framtiden (Akander & Morberg, 2017). Under 

2017 pågår fuktmätningar även vid den gård denna studie berör.  

Haddad (2011) beskriver dokumentation av det kulturhistoriska arvet som ett sätt att 

definiera, ge mening och förståelse samt erkännande för historien. Han redogör för 

dokumentation som ett verktyg för att möjliggöra bland annat skydd, restaurering och 

övervakning. I sin studie pekar Haddad på ett skifte i tekniken för dokumentation och 

menar att användare och utövare inom dokumentation idag har svårt att följa 

utvecklingen mot digital tredimensionell modellering, vilket också stämmer överens 

med Hassanis (2015) uppfattning. En på förhand utarbetad metod kan underlätta 

dokumentationsarbetet och på så sätt göra tekniken mer attraktiv och samtidigt mer 

kostnadseffektiv.  
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I takt med att den tekniska utrustningen utvecklas möjliggörs många spännande och 

inte minst noggranna återgivningstekniker. Tredimensionella (3D) modeller ger 

objekt djup och gör dem lättolkade. Terrester laserskanning (TLS) är en teknik som 

bygger på reflektorlös distansmätning och som snabbt kan skapa ett tätt ”moln” av 

punkter med 3D-koordinater, ett så kallat punktmoln.  

1.2 3D-dokumentation med hjälp av TLS 

Laserskanning kan beskrivas som digitalisering av vår omvärld. Till skillnad från den 

tvådimensionella digitalisering som görs vid en vanlig skanning av ett fotografi, kan 

TLS generera ett tredimensionellt resultat (Reshetyuk, 2017). Sedan TLS utvecklades 

har detaljerade 3D-modeller fått en allt mer betydande roll för samhällsutvecklingen. 

Enligt Reshetyuk (2017) kan modellerna hjälpa till vid planering, projektering och 

visualisering av snabbt växande urbana miljöer. Men behovet för dessa modeller 

sträcker sig längre än så vilket det också ser ut att fortsätta göra (Reshetyuk, 2017). 

Ytmätingstekniker som TLS kan på bara några sekunder skapa punktmoln med 

miljontals punkter och låg osäkerhet till skillnad från traditionella punktbaserade 

tekniker, exempelvis totalstation och Global Navigation Satellite Systems (GNSS), 

som endast mäter enstaka punkter (Reshetyuk, 2017). Ytmätningstekniker erbjuder 

möjligheter att noggrant dokumentera och digitalisera detaljrika objekt med hög 

upplösning. 

1.3 Syfte 

Detta examensarbete syftar att ta fram rekommendationer för utförandet av exteriör 

dokumentation av gamla träbyggnader, till exempel Hälsingegårdar, med hjälp av TLS  

samt att skapa underlag för framtida deformationsundersökningar. För att uppnå dessa 

mål kommer nedanstående frågeställningar behandlas: 

 Med vilken lägesosäkerhet i jämförelse med punkter mätta med totalstation,  

kan laserskanning av träbyggnader så som Hälsingegårdar utföras?  

 Med vilken osäkerhet kan registrering baserad på konnektionspunkter 

respektive punktmolnsregistrering utföras? 

 Finns det några begränsande faktorer och/eller problem vid laserskanning av 

en Hälsingegård och hur skulle de kunna undvikas? 
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1.4 Tidigare studier 

TLS har tidigare använts för dokumentation och deformationsanalys av olika 

konstruktioner; till exempel kyrkor (Bonali, Pesci, Casula & Boschi, 2014), dammar 

(Alba, Fregonese, Prandi, Scaioni & Valgoi, 2006) och tunnelbanetunnlar (Li, Wan & 

Gao, 2012). Dessa tidigare studier har främst behandlat material som metall och sten. 

I Sverige finns många kulturhistoriska objekt gjorda i trä, ett material som inte 

behandlas i tidigare gjorda studier, därför är det viktigt att undersöka hur sådana kan 

dokumenteras på bästa sätt. 

Precis som Haddad (2011) och Hassani (2015) ser också Göllas (2004) ett behov och 

en stor potential i TLS som verktyg vid analys av äldre byggnader. Göllas (2004) 

menar att datainsamling som vanligtvis skulle ta flera timmar med tumstock och 

lodlinjer, istället kan göras på ett fåtal minuter. Ett användningsområde för TLS-data 

kan enligt Göllas (2004) vara vid återuppbyggnad av en kulturhistorisk byggnad vid 

till exempel brand, där samtliga mått enkelt kan tas från punktmolnet samtidigt som 

det ger en bra helhetsuppfattning. För att göra ett laserskanningsprojekt ännu mer 

tids- och kostnadseffektivt kan det underlätta att ha en på förhand utarbetat metod. 

TLS bygger på reflektorlös mätning, vilket gör att laserskanningens kvalité varierar 

beroende på vad som skannas, då olika material reflekterar olika mycket. Detta är en 

av de största osäkerhetskällorna för TLS (Kedzierski, Walczykowski, Orych & 

Czarnecka, 2015). Kedzierski et al. (2015) har studerat och jämfört olika material och 

deras osäkerheter i förhållande till varierande avstånd och infallsvinkel. Till 

mätningarna användes en FARO Focus 3D phase scanner uppställd på 5, 10, 15, 20 

och 25 m avstånd, för infallsvinkelundersökningarna valdes ett avstånd på 10 m för att 

göra mätningar med 0o, 15o, 30o, 45o, 60o och 75o infallsvinkel. För att utföra själva 

analysen filtrerades och modellerades punktmolnen, hur väl 3D-modellen passade in 

med punktmolnet jämfördes sedan genom att beräkna Root Mean Square 

(RMS)-värden för respektive material och mätning. RMS-värdet utgör det kvadratiska 

medelvärdet, som kan användas som ett mått på punktmolnets lägesosäkerhet. 

Resultatet i studien visar framförallt att punkttätheten avtar vid ökad distans, vilket 

påverkar RMS-värdet vid inpassning av 3D-modellen, som mest 1,1 mm för metall. 

Infallsvinkeln har generellt en mindre påverkan på osäkerheten, med ett största RMS-

värde på 0,8 mm för metall vid mätning vinkelrätt mot testytan. 

Kedzierski et al. (2015) drar slutsatsen att för samtliga test och material ger ökad 

distans minskad reflektion. Trä är det material som påverkas minst av ökad distans, 

med ett RMS-värde från 0,5 till 0,6 mm för samtliga fem distanser. Vid TLS av 

Hälsingegårdar, vilka främst består av trä, kan baserat på Kedzierski et al. (2015) 

studie låga osäkerheter förväntas.  



 

 
11 

Bonali et al. (2014) har tagit fram en metod för att använda TLS vid 

deformationsmätningar av äldre byggnadsverk i jordbävningsdrabbade områden. 

Författarnas studie baseras på skanningar gjorda i två epoker på Cantalovokyrkan i 

norra Italien, mellan dessa epoker hade området utsatts för en jordbävning med 

magnitud 5 på Richterskalan. Åtta skanningar per epok utfördes med en punkttäthet 

på 5 mm och med en övertäckning på 40 % med hjälp av en långdistansskanner,  

ILRIS-3D ER. Övertäckningen på 40 % valdes för att få en korrekt och effektiv 

registrering av punktmolnen (Bonali et al., 2014). Bornaz, Lingua & Rinaudo (2003) 

fastställde dock att en övertäckning på 30 % är tillräckligt för att registreringens 

osäkerhet ska vara likvärdig skannerns mätosäkerhet. Vidare fastslog 

Bornaz et al. (2003) att en större övertäckning än 30 % inte ger en signifikant 

sänkning av osäkerheten. I sin studie drar Bonali et al. (2014) slutsatsen att TLS är en 

säker metod att utföra ett heltäckande dokumentationsarbete på, där ingen fysisk 

kontakt med objektet behövs. TLS kan på så sätt användas för deformationsmätningar 

där deformationer på sub-centimeternivå kan upptäckas (Bonali et al., 2014). Som ett 

komplement till TLS rekommenderar Bonali et al. (2014) att också använda digitala 

bilder att drapera punktmolnet med för att lättare tolka och analysera resultatet.  

Lague, Brodu & Leroux (2013) har utfört dokumentation och deformationsanalys av 

stora klippblock längs en del av floden Rangitikei River i Nya Zeeland. Det undersökta 

området är ungefär 500 meter långt och på grund av flodens meandring ofta utsatt för 

bland annat stenras. Fem skanningar utfördes under åren 2009 och 2011 med fyra till 

fem uppställningar vid varje epok. Skanningarna utfördes dels grovt över hela området 

med en punkttäthet på 10 cm på 50 m avstånd, dels fint med 10x5 mm vid 50 m för 

utvalda delar av området. Författarna använde en Leica Scanstation2 och Leicas High 

Definition Survey (HDS)-signaler, signalerna användes för registrering och var 3–5 

stycken i varje övertäckande område. Fem signaler var permanent fastmonterade och 

användes för att definiera ett lokalt koordinatsystem. Två registreringsmetoder 

testades i studien; dels registrering baserad på konnektionspunkter, dels 

punktmolnsregistrering. Genom att använda signalerade konnektionspunkter vid 

registrering menar Lague et al. (2013) att ett resultat med lägre osäkerhet kan uppnås 

än vid användning av punktmolnsregistrering. Den registrering som gjordes med hjälp 

av signalerade konnektionspunkter resulterade i ett medelfel på 2,14 mm, medan den 

baserad på punktmolnsmatchning uppgick till ett medelfel på större än 1 cm. 

Författarna kunde dock märka att val av punkter i områden skannade med hög 

upplösning vid den grova matchningen förbättrade resultatet. Sammanfattningsvis 

pekar Lague et al. (2013) ut registreringens osäkerhet som en stor osäkerhetskälla vid 

jämförelse av punktmoln i en deformationsanalys.  
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Precis som Lague et al. (2013) nämner Reshetyuk (2009) registrering som en av de 

faktorer som påverkar lägesosäkerheten i ett projekt med TLS. Lägesosäkerhet är 

osäkerheten i position för en punkt i punktmolnet enligt Handbok i mät- och 

kartfrågor (HMK) Geodatakvalitet (Lantmäteriet, 2015b). Reshetyuk (2009) och 

Soudarissanane, Lindenbergh, Menenti & Teunissen (2011) pekar på totalt fem 

faktorer vilka kan påverka ett skanningsprojekts lägesosäkerhet: instrument-, objekt-

, miljö-, skanningsgeometri-, registrerings- samt georefereringsrelaterade. Dessa 

faktorer kan vara systematiska eller slumpmässiga och påverka lägesosäkerheten hos 

antingen ett punktmoln från en skanning (instrument-, objekt-, miljö- och 

skanningsgeometrirelaterade) eller hos slutprodukten (registrerings- och 

georefereringsrelaterade), om slutprodukten är ett punktmoln. Flera olika 

mätosäkerheter påverkar alltså ett punktmolns lägesosäkerhet, den slutgiltiga 

lägesosäkerheten är således en sammanlagd osäkerhet. 
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2 Teori 

I ett punktmoln skapat med TLS har punkternas tredimensionella koordinater 

beräknats utifrån avståndet mellan skannern och punkten på objektet samt 

laserstrålarnas horisontella och vertikala förflyttning (Reshetyuk, 2017). Skannern 

mäter avståndet genom att först skicka iväg elektromagnetisk energi, en laserstråle, 

mot ett objekt. En del av laserstrålen reflekteras sedan tillbaka från objektet vilket 

registreras hos skannerns mottagare. Det sökta avståndet beräknas baserat på den tid 

det tar från det att laserstrålen skickas iväg till det att den registrerats i mottagaren.  

Koordinaterna i horisontal- och vertikalled för varje punkt på det skannade objektet 

lagras i skannerns interna koordinatsystem. Flyttas skannern kommer punktmolnet 

från den nya uppställningen att lagras i ett nytt koordinatsystem. Skanningar med två 

eller fler uppställningar leder alltså till punktmoln i flera olika koordinatsystem. Innan 

bearbetning påbörjas måste därför punktmoln genomgå en så kallad registrering för 

att samla samtliga punktmoln i ett och samma koordinatsystem 

(Gruen & Akca, 2005).  

Registrering av punktmoln kan göras på olika sätt. Den registreringsmetod som enligt 

HMK Terrester Laserskanning (Lantmäteriet, 2015a) har lägst osäkerhet baseras på 

matchning av konnektionspunkter. Även Mukupa, Roberts, Hancock & 

Al-Manasir (2017) fastslår att det är den metod där lägst osäkerhet kan förväntas. 

Konnektionspunkter är punkter som kan identifieras i två eller fler punktmoln. 

Konnektionspunkterna kan antingen vara signalerade, naturliga eller en kombination 

av båda. Signalerade punkter markeras med signaler enligt vad instrumenttillverkaren 

tillhandahåller, ofta i form av sfärer eller platta versioner. Naturliga 

konnektionspunkter bör vara väldefinierade punkter inom det område som skannern 

kan nå från en uppställning, skannerns siktfält, som lätt kan identifieras i punktmolnet 

(Reshetyuk, 2017).  

Vid sammanslagning av punktmoln med metoden punktmolnsregistrering används 

samtliga punkter i områden med övertäckande punktmoln, till skillnad från 

registreringsmetoden baserad på konnektionspunkter där endast ett fåtal punkter 

används. Ett övertäckande område är det område som täcks av två på varandra 

följande skanningsuppställningar. En punktmolnsregistrering börjar med en grov 

matchning där minst tre gemensamma punkter i varje övertäckande område manuellt 

pekas ut. Programvaran kan genom beräkning av transformationsparametrar därefter 

minska avvikelser mellan punktmolnen och därmed förbättra registreringen. Båda 

registreringsmetoderna kräver ett övertäckande område på minst 30 % 

(Reshetyuk, 2017). Puktmolnsregistrering kräver dessutom bra geometri i 

övertäckningen. 
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Det finns ytterligare en registreringsmetod, vilken baseras på matchning av 

modellerade objekt. Registrering kan på så vis ske utan signaler och med små eller 

inga övertäckande områden. Dock krävs modellering av objekt för att kunna utföra 

denna typ av registrering. 

När punktmoln delar internt koordinatsystem går det att överföra dem till valt externt 

koordinatsystem, en process som kallas georeferering. Vid georeferering görs en 

Helmert-transformation med hjälp av sex transformationsparametrar: tre 

translationer ∆X, ∆Y, ∆Z och tre rotationer , ,  (Reshetyuk, 2017).  

Georeferering av punktmoln kan ske direkt eller indirekt (Lantmäteriet, 2015a), 

generellt är direkt georeferering en mindre noggrann metod i jämförelse med indirekt 

(Mukupa et al., 2017). Vid direkt georeferering behöver inte en registrering först ske 

eftersom skannern är etablerad över en känd punkt och orienterad mot en annan känd 

punkt. På så vis blir skannerns position och orientering direkt bestämd i ett externt 

referenssystem och därmed även dess punktmoln, således behövs varken övertäckning 

eller konnektionspunkter. Vid indirekt georeferering behöver skannerns position och 

orientering bestämmas i det externa referenssystemet. Inpassningen sker med hjälp 

av så kallade stödpunkter vars koordinater är kända i skannerns interna 

koordinatsystem samt i ett externt referenssystem (Reshetyuk, 2017). Indirekt 

georeferering kan utföras antingen med ett- eller två-stegsmetoden. Vid två-

stegsmetoden utförs först en registrering följt av en georeferering medan det för ett -

stegsmetoden inte behövs någon registrering. Varje punktmoln georefereras istället 

var för sig till samma externa referenssystem, fler stödpunkter måste därför användas 

vid ett-stegsmetoden vilket kan göra den till en mer tidskrävande metod.  

 



 

 
15 

3 Metod och material 

De instrument som användes för geodetisk mätning i studien var en GNSS-mottagare 

GS14 (serienummer: 2811768) med handenhet CS15 (serienummer: 2895647), 

totalstation TS15 (serienummer: 1612641) vilken styrdes med hjälp av radiolänk och 

en handenhet CS15 (serienummer: 2501619), samtliga av fabrikatet Leica 

Geosystems. 

Den skanner som användes vid studien var en Leica ScanStation C10 

(serienummer: 1260841). Skannern parkopplades med fältdatorn DELL Latitude 

E6330 och fjärrstyrdes med hjälp av programvaran Cyclone 9.1.  I tabell 1 redovisas 

skannerns specifikationer (Leica Geosystems, 2011).   

Tabell 1. Specifikationer för Leica ScanStation C10. 

Leica ScanStation C10  
Avståndsmätningsprincip Pulsmätande 

Minimal & maximal distans till objekt 0,1–300 m 

Siktfält  360ox270o 

Osäkerhet för distans 4 mm på avstånd 1–50 m 

Osäkerhet för vinkel 60 mrad 

Mätningshastighet 50 000 punkter/sekund 

Laserstrålens diameter 2,5 mm vid 20 m 

Lägsta punkttäthet < 1 mm  

 

3.1 Rekognosering  

Studiens fältarbete har utförts på Hälsingegården Slåttagården, nordost om Edsbyn i 

Ovanåkers kommun. Gården, ett vallvaktarboställe, omges av mestadels skog men 

även mindre åkrar. Slåttagården består av ett flertal timrade byggnader uppförda 

under 1800-talet varav boningshusen, en bryggstuga och en vinterstuga, är placerade 

i vinkel (figur 1). Vinterstugan har ett antal unika målningar på ovanvåningen 

föreställande för den tiden exotiska människor, kläder och länder. Både Bryggstugan 

och Vinterstugan har påverkats/påverkas av sättningar vilket tydligt kan ses på 

byggnadernas spisar och murstockar (figur 2). På grund av det höga kulturvärdet hos 

Vinterstugans målningar valdes den stugan som huvudfokus i denna studie.  
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Området besöktes och rekognoserades i början av april 2017, rekognoseringen låg 

sedan till grund för planering och upprättande av referensnätverk med GNSS, 

totalstationsetableringar samt signalers positioner (figur 3). Även skanningarnas 

utförande baserades på rekognoseringen (figur 4). 

 

Figur 3. Skiss över referensnätverk kring Slåttagården. Triangulära markeringar visar GNSS-inmätta punkter 
(GNSS1-GNSS5), rektangulära markeringar visar totalstationsetableringar (T1-T5), cirkulära markeringar 

visar inmätta stödpunkter (G1-G5). 

Figur 1. Vallvaktarbostället Slåttagården. Vinterstuga till vänster, 
bryggstuga till höger. 

Figur 2. Spis i Vinterstugan 
påverkad av sättningar.  
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Figur 4. Skiss över skanningsutförandet. Rektangulära markeringar visar skanningsuppställningar (S1-S6), 
cirkulära visar signalerade stödpunkter (G1-G5) samt signalerade konnektionspunkter (K1-K3). Linjerna visar 

ett ungefärligt siktfält för respektive skanningsuppställning. 

3.2 Förberedande mätning 

Förberedande mätning samt skanning utfördes i mitten av april 2017. Fem väl spridda 

punkter mättes in med GNSS i syfte att agera bakåtobjekt vid etablering av 

totalstation. Mätningarna utfördes med Network Real-Time-Kinematic 

(nätverks-RTK) i referenssystemen SWEREF 99 TM och RH 2000 med GNSS-

mottagaren placerad på ett stativ med optiskt lod centrerad över punkter markerade 

med plastspik (figur 5). Plastspik valdes då punkterna, på grund av omgivningens 

beskaffenhet, etablerades på gräs/åkermark.  För att bestämma de fem punkternas 

positions med låg osäkerhet användes SWEPOS1 nätverks-RTK-tjänst; för varje punkt 

observerades 60 positioner med en sekunds mellanrum enligt den metod Mårtensson, 

Reshetyuk & Jivall (2012) tagit fram. Mårtensson et al. (2012) anger i sin studie att 

mätosäkerheter mindre än 10 mm i plan och 16 mm i höjd kan uppnås vid GNSS-

mätning på stativ med SWEPOS nätverks-RTK tjänst. Elevationsvinkeln valdes till 

15o för att utesluta satelliter allt för nära horisonten eftersom signaler från sådana 

satelliter kan vara av lägre kvalitet (Norin, Engfeldt, Öberg & Jämtnäs, 2010).  

                                                                 
1 SWEPOS är ett stödsystem för satellitpositionering i Sverige tillhandahållet av Lantmäteriet.  
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Figur 5. Leica GS14 centrerad över punkt GNSS1. 

Med hjälp av de fem punkterna inmätta med GNSS etablerades fyra 

totalstationsuppställningar genom fri stationsetablering (figur 3). På grund av 

temperaturändringar under dagen och brist på hårdgjord mark riskerade 

totalstationens stativ att sjunka och göra att totalstationen hamnade ur horisonterat 

läge. För att undvika detta placerades stativet på en stativstjärna där terrängen tillät 

det (figur 6). 

 

Figur 6. Stativ på stativstjärna för att fördela vikten och undvika deplacering. 
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Enligt HMK Terrester laserskanning (Lantmäteriet, 2015a) ska minst 15 väl fördelade 

naturliga kontrollpunkter på det skannade objektet samt 5 koordinatbestämda 

stödpunkter med god inbördes geometri mätas in vid ett laserskanningsprojekt med 

två-stegs-metoden. Från uppställningarna i denna studie mättes med totalstation totalt 

23 väl spridda kontrollpunkter på, samt fem stödpunkter runtom Vinterstugan. 

Kontrollpunkterna mättes in reflektorlöst, stödpunkterna med hjälp av ett Leica 360o 

prisma. Stödpunkternas (G1–G5) placering redovisas i figur 3 och 4. Stödpunkterna, 

liksom bakåtobjekten, markerades med långa plastspikar. 

3.3 Skanning 

Skanningen genomfördes på ett sådant sätt att indirekt georeferering med två-stegs-

metoden möjliggjordes, då det är den metod som kan uppnå lägst lägesosäkerhet 

(Lantmäteriet, 2015a; Mukupa et al., 2017). För att förhindra förflyttning och 

rubbning av skannerns horisontering placerades dess stativ på en stativstjärna, likt 

totalstationen (figur 6), där det var möjligt. 

För att kunna registrera och georeferera punktmolnet vid efterbearbetningen 

centrerades sfäriska eller halvsfäriska HDS-signaler med hjälp av optiska lod på stativ 

över de inmätta stödpunkterna, för dessa fem punkter mättes även höjden på sfären  

med hjälp av måttband. Ett exempel på signalerade södpunkters placering redovisas i 

figur 7. 

 

Figur 7. HDS-signaler centrerade över stödpunkter; signalerade stödpunkter. 
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Enligt HMK Terrester laserskanning (Lantmäteriet, 2015a) bör det finnas minst fyra 

väl spridda konnektionspunkter i det övertäckande området mellan varje skanning. 

Reshetyuk (2017) menar dock att om en laserskanner med en två-axlig kompensator 

används vid skanningen kan antalet signaler minskas, minimalt till tre stycken. Då 

skannern som använts i denna studie, Leica ScanStation C10, har en kompensator och 

därför har en närmast försumbar avvikelse från vertikalplanet valdes i detta fall antalet 

signaler till minst tre stycken per övertäckning. För att möjliggöra detta 

kompletterades de signalerade stödpunkterna med ytterligare tre signaler; K1, K2 

och K3 vilka endast agerade konnektionspunkter (d.v.s. gemensamma i minst två 

punktmoln). Dessa behövde därmed inga kända koordinater (Reshetyuk, 2017). 

Skanningsuppställningars samt signalerade stödpunkters och signalerade 

konnektionspunkters placering redovisas i figur 4, övertäckning av signaler mellan 

olika uppställningar redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Signalers förekomst i respektive skanningssiktfält. S1-S6 redovisar skanningsuppställningar, G1-G5 
samt K1-K3 redovisar förekomst av signal.  

 G1 G2 G3 G4 G5 K1 K2 K3 

S1 X X X   X X  

S2  X X X X  X  

S3    X X  X X 

S4 X   X X  X X 

S5 X X   X   X 

S6 X X   X X X X 

 

Totalt gjordes skanningar från sex olika uppställningar. Från dessa uppställningar 

skannades hela Vinterstugan, tre sidor av Bryggstugan samt delar av omkringliggande 

mark. Skanningen av byggnaderna utfördes med en punkttäthet på 10 mm för 

avståndet mellan skanner och husliv (beroende på uppställningsplats 10-20 m). Detta 

för att återge byggnaderna på ett heltäckande och representativt sätt med en jämn 

upplösning för båda objekten.  

Skannerns position valdes så att, där det var möjligt att uppnå, minst 30 % 

övertäckning utan att allt för snäva infallsvinklar mot Vinterstugan skulle finnas 

(figur 4). Samtliga signaler i siktfältet skannades med hög upplösning (finskannades) 

från varje uppställning för att möjliggöra registrering och georeferering. Genom att 

finskanna sfäriska eller halvsfäriska (HDS)-signaler kan programvaran passa in 

modellerade sfärer i punktmolnet (figur 8), centrum för sfären kan på så sätt definieras 

väldigt noggrant med hjälp av minsta kvadratmetoden (Lichti & Skaloud, 2010). 

Tillsammans med mätt signalhöjd för signalerade stödpunkter är det möjligt att 

koordinatbestämma sfärens centrum. 
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Figur 8. Finskannad sfär automatiskt inpassad och modellerad i Cyclone 9.1. 

3.4 Efterbearbetning 

För att beräkna koordinater och kontrollera kvalitén på det inmätta nätet (figur 3) 

gjordes en inledande nätutjämning. Observationer och osäkerheter från mätningar 

gjorda med GNSS och totalstation importerades till programvaran Leica Geo Office 

(LGO) version 8.3.0.0 där en fast nätutjämning i plan och höjd utfördes. De 

utjämnade stödpunkterna samt kontrollpunkternas koordinater importerades därefter 

till Leica Cyclone 9.1 där resterande bearbetning av data utfördes. I Microsoft Excel 

2016 beräknades stöd-, och kontrollpunkternas sammanlagda lägesosäkerheter i plan 

(2D) och 3D enligt ekvation (1) respektive (2): 

2 2(2 ) ( ) ( )u D N Eu u    (1) 

där u(N) är standardosäkerheten för N-koordinaten och u(E) är standardosäkerheten 

för E-koordinaten givna från GNSS respektive totalstation. 

2 2 2(3 ) ( ) ( ) ( )u D N E Hu u u     (2) 

där u(H) är standardosäkerheten för H-koordinaten given från GNSS respektive 

totalstation.  

Sex punktmoln registrerades till ett punktmoln genom två olika 

registreringsmetoder; registrering med konnektionspunkter och 

punktmolnsregistrering. För registreringsmetoden baserad på konnektionspunkter 

användes samtliga åtta signaler (G1–G5 och K1–K3) för att sammanfoga 

punktmolnen. Då signaler i form av sfärer/halvsfärer använts i studien kan 

programvaran basera sin registrering på de automatiskt modellerade sfärernas 

centrum.  
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Vid punktmolnsregistreringen exkluderades de åtta skannade signalerna för att 

möjliggöra registrering enbart baserad på övertäckning mellan punktmoln. Vid 

genomförandet av denna registrering använder sig Cyclone av algoritmen Iterative 

Closest Point (ICP) för att sammanlänka punktmoln med hjälp av samtliga punkter i 

en övertäckning. ICP går ut på att hitta de överensstämmande, det vill säga de med 

kortast inbördes avstånd, punkterna i två ingående punktmoln 

(Lichti & Skaloud, 2010). Besl & McKay (1992) tog under 90-talet fram ICP-

algoritmen vilken därefter har vidareutvecklats.  

I denna studie gjordes en inledande manuell grovmatchning genom val av tre punkter 

gemensamma för ingående punktmolns övertäckning, därefter beräknades den 

slutgiltiga registreringen av programvaran med hjälp av ICP-algoritmen.  

De två registreringarna resulterade i två sammansatta punktmoln oberoende av 

varandra. Med hjälp av stödpunkternas inmätta koordinater georefererades de 

registrerade punktmolnen till referenssystemen SWEREF 99 TM och RH 2000. Det 

georefererade punktmolnet rensades till sist på brus och punkter irrelevanta för 

studien, därefter texturerades punktmolnet med bilder tagna från varje uppställning 

med laserskannerns kamera,.  

Genom att analysera programvarans rapporter från registrerings- och 

georefereringsförfarandet beräknades osäkerheten för respektive metod som ett 

RMS-värde, enligt ekvation (3). 

n
RMS

n

i

i
 1

2)(

)(



   (3) 

där 𝜀 är residualer hämtade från programvarans rapport för de ingående punktmolnen 

och n är antalet sådana residualer.  

För punktmolnsregistreringen hämtades även information om RMS-värde för enskilda 

(parvisa) sammanslagningar av punktmoln, samt information om antalet punkter i 

övertäckningen. 
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3.5 Kontroll av lägesosäkerhet 

En kontroll av punktmolnets lägesosäkerhet utfördes i Cyclone samt Excel med hjälp 

av de inmätta kontrollpunkterna. Kontrollen bör enligt Lantmäteriet (2015a) ske 

mellan koordinaterna för en kontrollpunkt och en motsvarande representativ punkt i 

punktmolnet. Om en enda punkt från punktmolnet inte kan representera 

kontrollpunktens läge, går det istället att använda ett medelvärde av kringliggande 

punkters koordinater (Lantmäteriet, 2015a). I denna studie fanns på grund av 

objektets oregelbundna struktur varken en enskilt eller ett antal tydligt representativa 

punkter, därför valdes en alternativ kontrollmetod.  

I Cyclone modellerades ett för timmerstocken representativt plan på ungefär 

0,2x0,4 m (figur 9) där den naturliga kontrollpunkten mätts in. Koordinater för 

kontrollpunkterna importerades till Cyclone från totalstationen. I programvaran 

beräknades sedan avvikelsen mellan planet och kontrollpunkten genom att mäta 

avståndet mellan de båda (figur 9).  

  

Figur 9. Modellerat plan och kontrollpunkt. 

I Excel beräknades därefter, med hjälp av de 23 mätta avvikelserna, ett RMS-värde i 

3D enligt ekvation (3), där 𝜀 är avståndet mellan plan och kontrollpunkt och n är 

antalet sådana avvikelser. 
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4 Resultat 

I figur 10 och 11 visas det slutgiltiga punktmoln studien resulterade i. Data för 

framtida deformationsundersökningar på Slåttagården är insamlade, registrerade och 

georefererade till referenssystemen SWEREF 99 TM och RH 2000. För 

Vinterbyggnaden är skanningsunderlaget komplett, däremot omfattas endast tre av 

Bryggstugans fyra väggar. De inkluderade väggarna är de båda långsidorna samt 

kortsidan närmast Vinterbyggnaden. 

Data för framtida deformationsundersökningar finns att tillgå på Högskolan i Gävles 

gemensama server; G:\Slåttagården_april2017. 

 

Figur 10. Vy över södra delarna av Vinterstugan (t.v.) och Bryggstugan (t.h.). 

 

Figur 11. Vy över norra delarna av Bryggstugan (t.v.) och Vinterstugan (t.h.). 
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4.1 Referensnätverk 

Referenspunkters, totalstationsetableringars samt stöd- och kontrollpunkters 

koordinater och standardosäkerhet i N- E- och H-position samt plan (2D), höjd och 

3D redovisas i Bilaga A respektive B. Referenspunkterna, mätta med nätverks-RTK, 

hade en standardosäkerhet 0,0022–0,0060 m i plan och 0,0020–0,0099 m i höjd. 

Totalstationsetableringarna hade en standardosäkerhet 0,0022–0,0024 m i plan och 

0,0022 m för samtliga i höjd. Stödpunkterna, inmätta med totalstation, hade en 

standardosäkerhet 0,0025–0,0027 m i plan och 0,0022 m för samtliga i höjd. 

Kontrollpunkterna, inmätta med totalstation, hade en standardosäkerhet  

0,0032–0,0034 m i plan och 0,0039–0,0041 m i höjd.   

De tredimensionella standardosäkerheterna för samtliga punkter ligger i intervallet 

0,0029–0,0116 m, varav referenspunkternas osäkerhet är högst; 0,0029–0,0116 m. 

Resterande punkter har en tredimensionell standardosäkerhet på 0,0031–0,0040 m.  

4.2 Registrering 

Punktmolnsregistreringen resulterade i ett punktmoln med ett totalt RMS-värde på 

0,0017 m, baserat på residualer för varje enskild sammanslagning av punktmoln 

(tabell 3). RMS-värdet för de enskilda sammanslagningarna ligger kring en 

centimeter, förutom sammanslagningen mellan S5 och S6 vilken har ett RMS-värde 

på 0,022 m. Den sammanslagningen har också den minsta övertäckningsgraden med 

endast 111 033 gemensamma punkter, till skillnad mot exempelvis S1–S2 med 

808 733 punkter i övertäckningen.  

Tabell 3. Resultat för punktmolnsregistrering. 

Resultatet från registrering med konnektionspunkter redovisas i tabell 4. Alla 

residualer erhållna från programvaran ligger i intervallet 0,000–0,003 m, RMS-

värdet baserat på dessa är 0,0012 m.  

Punktmoln 
från station 

Punktmoln 
från station 

Antal övertäckande 
 punkter 

Residual (m) RMS (m) 

S1 S2 808 733 0,002 0,010 
S2 S3 527 733 0,001 0,010 
S3 S4 746 966 0,002 0,009 
S4 S5 918 900 0,001 0,009 
S5 S6 111 033 0,002 0,022 
S6 S1 584 200 0,002 0,011 

  RMStotal (m) 0,0017  
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Tabell 4. Resultat för registrering baserad på konnektionspunker. 

Viktigt att notera i detta avsnitt är att residualer både för punktmolnsregistrering och 

registrering baserad på konnektionspunker är hämtade från programvaran. 

Residualerna hämtade från rapporterna som använts i denna studie hade endast en 

signifikant siffra.  

Signal Punktmoln från 
station 

Punktmoln från 
station 

Residual (m) 

K1 S1 S6 0,003 
G2 S1 S2 0,001 
G2 S1 S5 0,001 
G2 S1 S6 0,001 
G3 S1 S2 0,001 
K2 S1 S2 0,001 
K2 S1 S3 0,000 
K2 S1 S4 0,001 
K2 S1 S6 0,001 
G1 S1 S4 0,001 
G1 S1 S5 0,001 
G1 S1 S6 0,001 
K2 S2 S3 0,001 
K2 S2 S4 0,001 
K2 S2 S6 0,001 
G2 S2 S5 0,001 
G2 S2 S6 0,001 
G4 S2 S3 0,002 
G4 S2 S4 0,003 
G5 S2 S3 0,001 
G5 S2 S4 0,001 
G5 S2 S5 0,001 
G5 S2 S6 0,002 
K2 S3 S4 0,001 
K2 S3 S6 0,001 
G5 S3 S4 0,001 
G5 S3 S5 0,001 
G5 S3 S6 0,001 
G4 S3 S4 0,000 
K3 S3 S4 0,001 
K3 S3 S5 0,001 
K3 S3 S6 0,001 
K2 S4 S6 0,001 
G5 S4 S5 0,000 
G5 S4 S6 0,001 
K3 S4 S5 0,001 
K3 S4 S6 0,001 
G1 S4 S5 0,000 
G1 S4 S6 0,001 
G5 S5 S6 0,001 
G2 S5 S6 0,001 
K3 S5 S6 0,002 
G1 S5 S6 0,001 

  RMStotal (m) 0,0012 
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De båda registreringsmetoderna uppvisar ett likvärdigt numeriskt resultat, inga 

visuellt tydliga skillnader kan heller identifieras i punktmolnen (figur 12 och 13). Både 

med registrering baserad på konnektionspunker och punktmolnsregistrering har 

punktmolnen från respektive skanningsuppställning sammanfogats utan synliga glapp 

och skiftningar.  

   

 

 

De båda registreringsmetoderna resulterade i två täta punktmoln. På grund av 

infallsvinkeln vid skanningen har dock delar av taket, framförallt den sydvästra delen, 

ett mindre antal punkter än det övriga molnet, vilket kan ses i figur 14 och 15.  

 

Figur 14. Vy över nordöstra knuten av Vinterstugan. 

Figur 12. Vy över punktmoln 
från punktmolnsregistrering. 

Figur 13. Vy över punktmoln 
från registrering baserad på 

konnektionspunker. 
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Figur 15. Sektion över sydvästra knuten av Vinterstugan. 

I figur 16 och 17 redovisas ett exempel av innan och efter den texturering som utförts 

för att underlätta visualisering av resultatet. 

  

 Figur 16. Punktmoln av farstukvist. Figur 17. Texturerat punktmoln av 
farstukvist. 
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4.3 Georeferering 

De båda punktmolnen registrerade med konnektionspunkter respektive 

punktmolnsregistrering, georefererades med hjälp av fem stödpunkter (G1–G5). 

Georefereringen för punktmolnsregistreringen resulterade i ett RMS-värde på 

0,0035 m, vilket också registreringen med konnektionspunkter 

gjorde (tabell 5 och 6).  

Tabell 5. Resultat från georefereringen av punktmolnsregistreringen. 

Stödpunkt Från station Residual (m) 
G2 S1 0,004 
G3 S1 0,005 
G5 S2 0,003 
G1 S1 0,003 
G3 S2 0,006 
G5 S3 0,002 
G4 S3 0,002 
G4 S4 0,002 
G2 S2 0,004 
G4 S2 0,004 
G5 S4 0,003 
G1 S4 0,003 
G2 S6 0,003 
G2 S5 0,003 
G1 S5 0,004 
G5 S6 0,003 
G5 S5 0,003 
G1 S6 0,004 

 RMStotal (m) 0,0035 

Tabell 6. Resultat från georefereringen av registreringen baserad på konnektionspunker. 

Stödpunkt Från station Residual (m) 
G2 S1 0,004 
G5 S2 0,002 
G3 S2 0,006 
G2 S2 0,003 
G5 S6 0,003 
G1 S6 0,003 
G4 S2 0,004 
G5 S3 0,003 
G4 S3 0,002 
G4 S4 0,002 
G5 S4 0,003 
G3 S1 0,006 
G1 S1 0,004 
G1 S4 0,003 
G5 S5 0,003 
G2 S5 0,003 
G1 S5 0,003 
G2 S6 0,003 

 RMStotal (m) 0,0035 
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4.4 Kontroll 

Samtliga avvikelser mellan plan och kontrollpunkter redovisas i tabell 7. För både 

registrering med konnektionspunkter och punktmolnsmetoden ligger avvikelsen  

huvudsakligen mellan 0,001 och 0,009 m. ST4K20 utmärker sig dock något med en 

avvikelse på 0,012 m för punktmolnsregistreringen. De plan med högst avvikelse till 

kontrollpunkten är i princip samma hos båda metoderna; ST2K6–ST2K11 för 

registrering med konnektionspunkter och ST2K7–ST2K11 för 

punktmolnsregistrering samt ST4K16–ST4K20 för båda.  

RMS-värdet utgör ett mått för punktmolnets totala lägesosäkerhet i 3D. För de båda 

registreringsmetoderna är RMS-värdet i princip detsamma; 0,0096 m för registrering 

med konnektionspunkter och 0,0099 m för punktmolnsmetoden, en skillnad på 

0,3 mm. Enligt Lantmäteriet (2015b) faller studiens mätningar inom HMK 

standardnivå 3 – projektbaserad mätning och kartläggning. Krav på lägesosäkerhen 

för denna studie sätts därmed till ≤ 0,05 m, vilket båda registreringarna klarar. 

Tabell 7. Resultatet av kontroll av lägesosäkerhet  

 

 Registrering baserad på 
konnektionspunkter Punktmolnsregistrering 

Kontrollpunkt 3D-avvikelser (m) 3D-avvikelser (m) 
ST1K1 0,002 0,002 
ST1K2 0,001 0,004 
ST1K3 0,003 0,002 
ST1K4 0,001 0,001 
ST1K5 0,003 0,003 
ST2K6 0,006 0,004 
ST2K7 0,006 0,006 
ST2K8 0,008 0,008 
ST2K9 0,005 0,005 
ST2K10 0,009 0,008 
ST2K11 0,006 0,005 
ST2K12 0,001 0,001 
ST3K13 0,002 0,001 
ST3K14 0,001 -0,001 
ST3K15 0,003 0,001 
ST3K16 0,005 0,006 
ST3K17 0,008 0,008 
ST4K18 0,005 0,005 
ST4K19 0,006 0,006 
ST4K20 0,009 0,012 
ST4K21 0,002 0,004 
ST4K22 0,001 0,001 
ST4K23 0,001 0,001 

RMS3D 0,0096 0,0099 
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5 Diskussion 

I studien har GNSS-mätningar för etablering av referensnätverk utförts likt 

Mårtensson et al. (2012), de erhållna osäkerheterna efter fast nätutjämning i denna 

studie understiger med god marginal Mårtensson et al. (2012). 

Mårtensson et al. (2012) anger att mätosäkerheter på 10 mm i plan respektive 16 mm 

i höjd är möjliga att uppnå, i denna studie ligger dem 2,2–6,0 mm i plan och  

2,0–9,9 mm i höjd. Även RMS-värdena för georefereringen av punktmolnen i 

Cyclone vittnar om låga osäkerheter (tabell 5 och 6). Dessa osäkerheter är dock svåra 

att verifiera då det inte finns några stompunkter i närheten av Slåttagården att 

kontrollera mot. Ett alternativ i framtiden kan därför vara att göra upprepade GNSS -

mätningar för de punkter som utgör referensnätet. Dessa mätningar bör i sådana fall 

göras oberoende varandra med en tids mellanrum för att möjliggöra ny konfiguration 

hos satelliterna.  

I studien av Lague et al. (2013) skiljde medelfelet sig väsentligt mellan registrering 

med konnektionspunkter och punktmolnsregistrering. I denna studie uppgick 

däremot resultatet från registrering med konnektionspunkter och 

punktmolnsregistrering till relativt liknade värden. Enligt Lague et al. (2013) 

minskade osäkerheten för punktmolnsregistreringen om punkter till 

grovmatchningen valdes i områden med fler punkter, något som också går att tyda 

från denna studie. I övertäckningen mellan station S5 och S6, där betydligt färre 

punkter har observerats är RMS-värdet dubbelt så stort som resten av RMS-värdena 

för enskilda sammanslagningar. Antalet punkter blev färre mellan station S5 och S6 

på grund av att byggnadernas placering bredvid varandra inte möjliggör en optimal 

position för etablering av skannern, något som begränsade skannerns siktfält.  

I denna studie var inte den mindre övertäckningen mellan S5 och S6 något som 

påverkade det slutgiltiga resultatet, detta främst på grund av den farstukvist som stod 

ut från huslivet på Vinterbyggnaden. Farstukvisten var möjlig att skanna från både 

uppställning S5 och S6. En grovmatchning kunde på så sätt utföras med hjälp av 

punkter främst på farstukvisten vilket möjliggjorde en slutgiltig registrering med gott 

resultat. Däremot skulle det kunna uppstå svårigheter med punktmolnsregistrering 

vid TLS av andra byggnader eller Hälsingegårdar om inte liknande förutsättningar 

finns, det vill säga om det inte är bra geometri i övertäckningen.  
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Alternativet, registrering med konnektionspunkter, berörs inte av kringliggande 

objekt på samma sätt som punktmolnsregistrering. I fallet med den 

registreringsmetoden blir dock tiden en faktor att överväga. De signalerade 

konnektionspunkterna, i detta fall sfärerna, tar tid att placera ut och blir därför också 

en kostnadsfråga. En kombination av de båda registreringsmetoderna skulle också vara 

en möjlighet. Vid skanning i områden med många objekt tätt intill varandra är det 

möjligt att i fält komplettera förmodat bristfälliga övertäckningar med hjälp av 

utplacering av en eller flera signalerade konnektionspunker. På så sätt kan 

registreringen av punktmoln från vissa uppställningar helt förlita sig på 

punktmolnsregistrering, medan andra förstärks med hjälp av konnektionspunker. 

Tiden avsatt för rekognosering och planering av studien underlättade och 

effektiviserade fältarbetet mycket. Tidsåtgången är en viktig del av ett 

laserskanningsprojekt, i och med att utrustning och personal är kostsamt. 

Övertäckningsgraden i ett projekt kan vara svårt att exakt bestämma på förhand, att 

som Bornaz et al. (2003) välja 30 %, eller som Bonali et al. (2014) 40 % kan i 

praktiken vara svårt att särskilja. Detta inte minst vid skanning av en Hälsingegård där 

det ofta finns många byggnader och andra hinder i området, att gårdarna är kring-, 

två- eller trebyggda gör att det kan bli snäva infallsvinklar med liten övertäckning. 

Dessa hinder kan utgöra ett problem vid laserskanning av Hälsingegårdar, att med en 

skiss planera skannerns och eventuella signalers placering minskar risken för en allt 

för liten övertäckning och små infallsvinklar.  

Vid valet av metod för att bestämma lägesosäkerhet vägdes för- och nackdelar mot 

varandra. Valet att inte följa rekommendationerna från Lantmäteriet (2015a) berodde 

främst på svårigheterna att hitta representativa punkter i punktmolnet för respektive 

kontrollpunkt. Timmerväggar har inte regelbunden struktur vilket blir tydligt i ett 

punktmoln. Lägesosäkerhetens utslag blev därför beroende av vilken eller vilka 

punkter som manuellt valdes. Hade punkttätheten varit högre hade det möjligtvis 

också varit enklare att välja punkter eftersom fler punkter skulle kunna representera 

kontrollpunkterna väl. För att följa rekommendationerna från Lantmäteriet (2015a) 

på ett korrekt sätt skulle det därmed ha varit nödvändigt att också finskanna de 

områden där kontrollpunkter togs.  
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Med den valda metoden för kontroll av lägesosäkerhet, att jämföra kontrollpunkter 

mot ett modellerat plan, kunde brister med att välja representativa punkter undvikas. 

Med denna metod är det upp till programvaran att beräkna ett representativt plan av 

det område kontrollpunkten befinner sig i. Fördelen blir att ett större antal punkter 

används vid beräknandet av en representativ yta och därmed blir resultatet mindre 

beroende av användaren. Trots att metoden rekommenderad av Lantmäteriet (2015a) 

är mer beprövad och använd kan den använda metoden vara att föredra vid just 

kontroll av oregelbundna strukturer där TLS skett med punkttäthet på 0,01 m eller 

lägre. 

Med den skanner som använts i studien, Leica ScanStation C10, kan en lämplig 

punkttäthet väljas för olika distanser. En hög upplösning är således möjlig att få på 

distanser 0,1–300 m (Leica Geosystems, 2011). Kedzierski et al. (2015) anger ökad 

distans som en stor osäkerhetskälla vid laserskanning, där punkttätheten avtar med 

ökat avstånd. Med Leica ScanStation C10 är det dock möjligt att själv välja punkttäthet 

för olika distanser. Distanser mellan skanner och husliv spelar därför mindre roll i 

denna studie, vilket också syns på den låga lägesosäkerhet studien uppvisar.  

Bonali et al. (2014) rekommenderar texturering av punktmoln med hjälp av digitala 

bilder för att underlätta analys och tolkning. I denna studie har punktmolnet 

texturerats med hjälp av skannerns inbyggda verktyg (figur 17). Textureringen i sig 

förenklar inte vare sig studiens eller framtida deformationsundersökningars  

beräkningar och numeriska analys, men kan vara ett bra sätt att visualisera och 

redovisa hur en byggnad eller gård ser ut. Ett texturerat punktmoln skulle till exempel 

kunna användas vid marknadsföring eller andra turismändamål, inte minst vid 

användning av en bra, extern kamera.   

TLS begränsas av att det är en är markbunden teknik och kan därför behöva 

kompletteras med andra dokumentationstekniker. TLS kan till exempel ha svårt att 

dokumentera hela eller delar av tak (se t.ex. figur 15). Med Unmanned Aircraft 

System (UAS) kan även tak dokumenteras, antingen med laserskanning eller med 

fotografi. Idag är det möjligt att integrera resultatet från de båda metoderna. Med 

UAS är det också möjligt att dokumentera ett större område och skapa markmodeller 

för att se om/hur exempelvis vattenavrinning påverkar eventuella rörelser hos en 

byggnad. Något som misstänks vara fallet vid Slåttagården.  
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Trä är ett relativt flexibelt material och kan därför röra på sig lite utan att någon skada 

sker, vad det gäller till exempel murstockar gjorda i ett mer statiskt material märks 

effekter av deformationer tydligare (figur 2). Naturliga rörelser är något att räkna 

med hos byggnader, de får dock inte bli alltför omfattande.  Som 

Akander & Morberg (2017) skriver är grunderna på gamla trähus inte anpassade till 

de förändringar i temperatur och fuktförhållanden som klimatförändring för med sig. 

Med tiden går det alltså att räkna med att husgrunder hos gamla trähus kommer 

fortsätta påverkas, deformationsövervakning med TLS kan vara ett sätt att analysera 

sådana förändringar.  

Det är svårt att på förhand spekulera i vilken storleksordning sättningar och 

deformationer kan och bör upptäckas vid laserskanning av träbyggnader. Det går inte 

att efter endast en skanning dra några slutsatser om några sättningar påverkat 

byggnaden. Ytterligare minst en skanning måste utföras för att kunna dra några sådana 

slutsatser. Intervallet mellan två skanningar kan förslagsvis vara minst ett år, 

byggnaden har då genomgått samtliga årstiders påverkan. Eftersom det redan idag 

finns tecken på att träbyggnader tar skada av fukt (Länsstyrelserna, 2015) är det 

föreslagna intervallet relativt kort. Det är dock även viktigt att över tid fortsätta 

övervaka byggnaders skick i och med att klimatet väntas fortsätta förändras.  Om 

potentiellt skadliga deformationer bekräftas vid deformationsundersökning skulle det 

kunna vara möjligt att veta var åtgärder bör koncentreras. Efter att åtgärder har 

vidtagits kan kontroll av dessa utföras genom en ytterligare TLS efter en tid passerat.  

Ur ett hållbarhetsperspektiv är TLS av träbyggnader en metod för övervakning av 

klimatförändringarnas effekter. Även om metoden i sig inte kan ge några direkta 

lösningar på till exempel utsläppsproblematik, är det möjligt att använda insamlad 

data för att förstå hur klimatförändringar påverkar träbyggnader. Tillsammans med 

annan forskning bedriven på Hälsingegårdar, såsom fukt- och temperaturmätning, kan 

laserskanning utgöra ett underlag för att ge en helhetsbild av deformationsmönster 

och dess orsak. På så sätt skulle det på sikt vara möjligt att i bästa fall kunna kartlägga 

och stoppa skadliga processer som påverkar träbyggnader negativt, både hos 

Hälsingegårdar och hos andra träbyggnader. 
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6 Slutsats och rekommendationer 

TLS är en lämplig metod för dokumentering av Hälsingegårdar och andra 

träbyggnader, inte minst för användning vid deformationsundersökningar där låga 

osäkerheter krävs. Baserat på studien går det också att konstatera följande: 

 TLS har låg lägesosäkerhet vid jämförelse med totalstationsmätta punkter. 

Med hjälp av det framtagna underlaget, med en lägesosäkerhet under 0,01 m, 

finns det goda förutsättningar att identifiera sättningar och deformationer vid 

framtida deformationsundersökningar på Slåttagården.  

 Noggrann rekognosering och planering av skanneruppställningar underlättar 

utförandet av ett terrestert laserskanningsprojekt. Det är speciellt viktigt vid 

skanning av platser där närliggande objekt begränsar skannerns siktfält. 

 TLS är en markbunden teknik och därför är också siktfältet begränsat, 

exempelvis tak kan vara svårt att dokumentera. Genom att komplettera TLS 

med dokumentation med UAS går detta att kringgå. Dessutom är det då 

möjligt att skapa markmodeller över ett större område och på så sätt 

undersöka till exempel vattenavrinnings påverkan på rörelser hos byggnader. 

 Punktmolnsregistrering rekommenderas vid skanningsprojekt liknande denna 

studie. Metoden är mindre tidskrävande och har ett jämförbart resultat 

gentemot registrering med konnektionspunkter i områden med bra geometri. 

Vid skanning av områden med möjlighet till endast få gemensamma punkter i 

övertäckningen är registrering med konnektionspunker ett bra alternativ. Är 

endast vissa delar begränsade kan det vara en fördel att använda en 

kombination av registreringsmetoderna. 
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A1 
 
 

Bilaga A: Resultat av nätutjämningen 

Medelvärden för punkter mätta med nätverks-RTK (GNSS1–GNSS5), 

totalstationsetableringar (T1–T5) samt stöd-(G1–G5) och kontrollpunkter  

(ST1K1–ST423). Även deras standardosäkerhet i nordlig och östlig ledd, höjd, plan 

(2D) och tredimensionellt (3D) redovisas, samtliga erhållna från nätutjämning i LGO.  

 

Punkt 
id 

N E H u(N) u(E) u(H) u(2D) u(3D) 

GNSS1 6814538,9910 546127,3570 163,8200 0,0021 0,0005 0,0020 0,0022 0,0029 

GNSS2 6814554,0790 546073,9140 163,9320 0,0044 0,0028 0,0080 0,0052 0,0095 

GNSS3 6814560,8560 546043,9020 164,0130 0,0044 0,0028 0,0081 0,0052 0,0096 

GNSS4 6814494,9600 546031,9910 164,0830 0,0049 0,0035 0,0099 0,0060 0,0116 

GNSS5 6814480,4240 546036,2730 163,8470 0,0039 0,0030 0,0083 0,0049 0,0096 

T1 6814523,0857 546074,1457 164,3052 0,0021 0,0012 0,0022 0,0024 0,0033 

T2 6814541,6283 546069,4600 164,5992 0,0021 0,0010 0,0022 0,0023 0,0032 

T3 6814550,9922 546081,5428 165,6434 0,0020 0,0012 0,0022 0,0023 0,0032 

T4 6814531,5282 546093,8333 165,1191 0,0019 0,0011 0,0022 0,0022 0,0031 

G1 6814541,1828 546084,3088 163,5718 0,0023 0,0011 0,0022 0,0025 0,0034 

G2 6814530,4917 546080,5978 163,1767 0,0020 0,0017 0,0022 0,0026 0,0034 

G3 6814529,6619 546074,6219 162,3275 0,0024 0,0011 0,0022 0,0026 0,0034 

G4 6814535,8820 546072,5215 162,5219 0,0024 0,0011 0,0022 0,0026 0,0034 

G5 6814548,5034 546076,4177 163,7563 0,0023 0,0014 0,0022 0,0027 0,0035 

ST1K1 6814532,5207 546073,8205 168,3167 0,0030 0,0010 0,0024 0,0032 0,0040 

ST1K2 6814530,7534 546078,6663 168,2379 0,0028 0,0016 0,0024 0,0032 0,0040 

ST1K3 6814532,5072 546073,7218 163,9025 0,0032 0,0010 0,0022 0,0034 0,0040 

ST1K4 6814530,8230 546078,7109 163,9038 0,0029 0,0016 0,0022 0,0033 0,0040 

ST1K5 6814531,6702 546076,1778 166,9608 0,0030 0,0012 0,0023 0,0032 0,0040 

ST2K6 6814542,6373 546077,1267 163,9449 0,0021 0,0026 0,0022 0,0033 0,0040 

ST2K7 6814541,2189 546076,5775 166,5084 0,0021 0,0025 0,0023 0,0033 0,0040 

ST2K8 6814541,3003 546076,5838 168,2578 0,0021 0,0024 0,0025 0,0032 0,0041 

ST2K9 6814538,0642 546075,3991 168,1519 0,0024 0,0021 0,0025 0,0032 0,0041 

ST2K10 6814538,0772 546075,4593 164,5948 0,0025 0,0023 0,0022 0,0034 0,0040 

ST2K11 6814532,9167 546073,5062 164,0020 0,0030 0,0014 0,0022 0,0033 0,0040 

ST2K12 6814533,0195 546073,5379 168,3763 0,0029 0,0014 0,0024 0,0032 0,0040 

ST3K13 6814541,0860 546082,5416 164,6359 0,0031 0,0011 0,0022 0,0033 0,0040 

ST3K14 6814541,0358 546082,4798 167,3366 0,0031 0,0011 0,0022 0,0033 0,0040 

ST3K15 6814542,8651 546077,4934 167,3691 0,0029 0,0015 0,0022 0,0033 0,0039 

ST3K16 6814542,7684 546077,7094 164,5702 0,0029 0,0015 0,0022 0,0033 0,0039 

ST3K17 6814541,9059 546080,1561 167,3629 0,0031 0,0011 0,0022 0,0033 0,0040 

ST4K18 6814530,9959 546079,1131 164,7512 0,0020 0,0027 0,0022 0,0034 0,0040 

ST4K19 6814531,0155 546079,1348 166,5362 0,0020 0,0027 0,0022 0,0034 0,0040 

ST4K20 6814536,5279 546081,1983 167,4025 0,0022 0,0025 0,0022 0,0033 0,0040 

ST4K21 6814536,5222 546081,3442 164,6839 0,0022 0,0025 0,0022 0,0033 0,0040 

ST4K22 6814540,6741 546082,7194 164,6703 0,0025 0,0021 0,0022 0,0033 0,0039 

ST4K23 6814540,6586 546082,6642 168,3132 0,0025 0,0021 0,0023 0,0033 0,0040 
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