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Förord 

Detta examensarbete påbörjades under vårterminen 2007 och återupptogs inneva-

rande år. Arbetet avstannade däremellan på grund av byte av arbetsplats och 

barnafödade. Litteraturstudier och bakgrundsarbete utfördes då arbetet inleddes, 

varför förändringar i forskningsläget som skett på senare tid saknas. Arbetet ut-

fördes på uppdrag av Sigtuna Museum. 

 

Brovallen, december 2013 

Ulrika Ågren 

 



Abstract 

Sigtuna is one of the oldest towns in the country. The church S:t Olof is one of 

several medieval churches in the town. Leica Geosystems conducted a laser scan-

ner survey of the ruin of S:t Olof for demonstrational purposes during the autumn 

of 2005. Subsequently the museum of Sigtuna required a tree-dimensional survey 

of the entire ruin with the purpose of facilitating better analysis of complicated 

chronological events and changes. 

 

There have been problems within buildings archaeology with accomplishing a 

complete image of a building through two-dimensional drawings. A tree-

dimensional depiction would make the room more completely and faithfully visi-

ble. Today, geodetic methods and computer visualisation are occasionally used. 

These methods will very likely be a part of the development in the future. There is 

therefore a need to evaluate the usage of geodetic methods from the view point of 

the requirements of the buildings archaeologist and the capacity of the tree-

dimensional model for visualisation purposes. 

 

The purposes of this diploma work were to conduct a survey of the ruin of S:t 

Olof and to investigate how the tree-dimensional model can be used to visualise 

the results of the buildings archaeological analysis. 

 

Within the diploma work a survey of the church ruin was conducted with the laser 

scanner Leica HDS 3000. The measured points were georeferenced to the coordi-

nate system of the municipality of Sigtuna. Objects in the point cloud were digit-

ised and imported into the archaeological documentations system Intrasis. 

 

 

 



Sammanfattning 

Sigtuna är en av de äldsta städerna i landet. Kyrkan S:t Olof är en av flera medel-

tida kyrkor i staden. Under hösten 2005 utförde Leica Geosystems en demonstrat-

ionsmätning med en laserskanner i S:t Olofs ruin. Från museets håll ville man 

därefter att hela ruinen skulle mätas upp tredimensionellt för att på ett bättre sätt 

kunna analysera komplicerade kronologiska händelser och förändringar.  

 

Man har tidigare inom vetenskapsgrenen byggnadsarkeologi upplevt problem med 

att åstadkomma en fullständig bild av en byggnad genom tvådimensionella rit-

ningar. I en tredimensionell avbildning synliggörs rummet på ett mer fullkomligt 

och verklighetstroget sätt. Idag har man då och då börjat använda geodetiska me-

toder och datavisualisering. Detta kommer med stor sannolikhet att ingå i utveckl-

ingen i framtiden. Det finns därför ett behov av att utvärdera användandet av geo-

detisk mätningsteknik utifrån byggnadsarkeologens önskemål och avsikter samt 

att undersöka den tredimensionella modellens kapacitet för visualiseringssyften. 

 

Målsättningen med detta examensarbete är att göra själva inmätningen av S:t 

Olofs ruin och undersöka hur den tredimensionella modellen ska kunna användas 

för att visualisera resultatet av den byggnadsarkeologiska analysen. 

 

Inom ramen för examensarbetet har ruinen efter kyrkan S:t Olof mätts in med 

hjälp av en laserskanner av fabrikatet Leica HDS 3000. De inmätta punkterna har 

georefererats till Sigtuna kommuns koordinatsystem. Objekt i punktmolnet har 

vektoriserats och importerats till dokumentationssystemet Intrasis. 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................. 1 

     1.1 Bakgrund ........................................................................................... 1 

     1.2 Syfte och mål ..................................................................................... 2 

 

2. Bakgrund till platsen och projektet ....................................................... 3 

     2.1 Sigtuna och kyrkan S:t Olof ................................................................ 3 

     2.2 Byggnadsarkeologi ............................................................................ 5 

          2.2.1 Metod och målsättning .......................................................... 5 

          2.2.2 Traditionell inmätning .......................................................... 7 

 

3. Laserskanning ........................................................................................ 8 

     3.1 Bakgrund och utveckling .................................................................... 8 

     3.2 Tekniken ............................................................................................ 8 

     3.3 Felkällor ............................................................................................. 14 

     3.4 Laserskanningens tillämpning inom kulturmiljövården ....................... 16 

 

4. Metod och material ................................................................................. 19 

     4.1 Området ............................................................................................. 19 

     4.2 Utrustning .......................................................................................... 20 

     4.3 Genomförande ................................................................................... 21 

 

5. Resultat ................................................................................................... .27 

 

6. Diskussion .............................................................................................. 30 

     6.1 Inmätning ........................................................................................... 30 

     6.2 Vektorisering ...................................................................................... 31 

     6.3 Import till Intrasis ............................................................................... 31 

     6.4 Visualisering ...................................................................................... 32 

 

Referenser 

 



Bilaga 1 

 

Bilaga 2 

 

Bilaga 3 

 

Bilaga 4 

 

 

 



 

 

 



 1

1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Under hösten 2005 utförde Leica Geosystems en demonstrationsmätning med en 

laserskanner i kyrkoruinen S:t Olof i Sigtuna. Sigtuna museum önskade därefter 

att hela ruinen skulle mätas upp tredimensionellt för att kunna analysera kompli-

cerade kronologiska händelser och förändringar.  

 

Ruinen efter kyrkan S:t Olof har under senare år undersökts arkeologiskt som en 

del i projektet ”Sigtunas tidigmedeltida kyrkor ur ett arkeologiskt perspektiv”. 

Som en del i projektet ska även en byggnadsarkeologisk analys göras av kyrkoru-

inen. Det som skiljer byggnadsarkeologin från den sedvanliga arkeologin är att 

byggnaderna dokumenteras i tre dimensioner. Denna rumslighet och användning-

en av byggnaden har varit svår att åskådliggöra med hjälp av de metoder som 

traditionellt används. Framstegen under de senaste åren har öppnat möjligheter för 

användning av geodetiska metoder och datavisualisering. Dessa mätnings- och 

visualiseringstekniker kommer med stor sannolikhet att ingå i utvecklingen i 

framtiden. Det finns därför ett behov av att utvärdera användandet av geodetisk 

mätningsteknik utifrån byggnadsarkeologens behov och föresatser samt att under-

söka den tredimensionella modellens kapacitet för visualiseringssyften. 

 
 
Inom ramen för detta examensarbete skannades ruinen efter kyrkan S:t Olof in 

med hjälp av en laserskanner av fabrikatet Leica HDS 3000. De inmätta punkterna 

georefererades till Sigtuna kommuns koordinatsystem. Objekt i punktmolnet vek-

toriserades och importerades till dokumentationssystemet Intrasis. 

 

 

 

 



 2

1.2 Syfte och mål 

 
Syftet med detta examensarbete är att göra en tredimensionell modell av ruinen 

och undersöka hur den kan användas för att visualisera resultatet av en byggnads-

arkeologiska analys. 

 

Målsättningen med arbetet är att: 

 laserskanna kyrkoruinen S:t Olof 

 vektorisera objekt i punktmolnet på en mindre del av ruinen 

 importera vektoriserade objekt till det arkeologiska dokumentations-

systemet Intrasis för klassificering och attributsättning 

 undersöka om och hur objekten kan visualiseras i 3D 
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2 Bakgrund till platsen och projektet 

2.1 Sigtuna och kyrkan S:t Olof 

Sigtuna är en av Sveriges äldsta städer. Före 1200-talet fanns endast tre orter som 

kan räknas som städer, varav Sigtuna är den ena (Ros, 2001 s. 15). Den äldsta 

kartan över Sigtuna är från 1636 och på den kan man se stora likheter med kvar-

tersindelningen som den ser ut idag (Ros, 2001 s. 15). 

 

Sigtuna ligger långsträckt i en vik invid Mälaren 

(se figur 1). Området som var bebyggt under me-

deltiden var inte mer än 700 meter långt och 100 

meter brett (Ros, 2001 s. 15). Utanför det tidiga 

bebyggelseområdet ligger kyrkorna och äldre 

gravfält. Det medeltida Sigtuna antas ha befolkats 

av mellan 650 och 1400 personer (Tesch, 1990 s. 

35).  

 

 

De kyrkliga byggnaderna i det medeltida Sigtuna låg med få undantag norr om 

staden (se figur 2 på nästa sida). De kyrkobyggnader som står kvar som ruiner är 

S:t Per, S:t Lars och S:t Olof. Efter S:t Nikolaus och S:ta Gertrud finns inga syn-

liga spår medan Mariakyrkan, som ursprungligen tillhörde dominikanerklostret, 

fortfarande är i bruk (Ros, 2001 s. 133). 

Figur 1. Sigtuna i Sverige. 
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Figur 2. Sigtunas medeltida kyrkor, dess medeltida utbredning samt nuvarande kvartersindelning. 
Efter Tesch (1990). 
 

Kyrkan S:t Olof är tämligen kort då långhuset är kortare än koret och den var 

förmodligen ursprungligen planerad att vara större (Ros, 2001 s. 164). Byggnaden 

kan antas ha haft tre större byggnadsfaser. Brunnshuset uppfördes under den 

äldsta perioden och kan ha använts som doprum. Koret, korsarmarna och central-

tornet uppfördes under den andra fasen. Dock byggdes då inget långhus och kyr-

kan måste ha haft ett långhus av trä. Under den sista byggnadsperioden uppfördes 

det nuvarande långhuset som är mycket yngre än resten av kyrkan (Ros, 2001 s. 

165).  

 

S:t Olof är den av Sigtunas kyrkor som ligger längst norrut och den går förmodli-

gen att datera till första halvan av 1100-talet (Ros, 2001 s. 167). Under medeltiden 

var kyrkan sockenkyrka för en landssocken men efter reformationen hade kyrkan 

inte längre funktionen som församlingskyrka och den förföll till en ruin redan 

under 1500-talet. (Ros, 2001 s. 170). Dess nuvarande utseende syns på bilden i 

figur 3. 



 5

 
Figur 3. Kyrkoruinen S:t Olof som den ser ut idag. 
 

2.2 Byggnadsarkeologi 

2.2.1 Metod och målsättning  

En byggnadsarkeologisk undersökning genomförs oftast i samband med en restau-

rering. Målsättningen med att göra en sådan undersökning är både att utreda 

byggnadens historia och att dokumentera och om möjligt bevara dess historiska 

värden (Andersson & Rosenqvist, 1980 s. 10). För medeltida byggnader är den 

enda källan till förståelse för byggnadens historia byggnaden själv. Genom att 

studera lagerföljder i marken, golvet och på väggarna samt material, utförande 

och konstruktion bestäms hur olika byggnationsperioder förhåller sig till varandra. 

Den byggnadsarkeologiska dokumentationen innebär vanligtvis mätning och rit-

ning, beskrivning, fotografering samt insamlande av olika prover och fynd. Resul-

tatet bör vara en överskådlig analys och en beskrivning av byggnaden med sitt 

ursprungliga utseende och dess om- och tillbyggnader sedda ur sina respektive 

kulturhistoriska sammanhang (Andersson & Rosenqvist, 1980 s. 13). 

 
Murverket är det första som undersöks. Det är intressant att dokumentera murver-

kets material, form och bearbetning, skiftläggning, märken, målning och skador. 

Exempel på detta är enligt Andersson och Rosenqvist (1980, s. 45): 
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 Stenart, färg och om möjligt stenens proveniens. 

 Är stenen råbruten, borrad, kilsprängd eller sprängd med eld eller krut? 

 Är stenen dekorationshuggen? 

 Kan man urskilja vilka verktyg som använts? 

 Är skiftgångarna regelbundna eller oregelbundna? 

 Finns exempel på mönstermurning eller skolning? (stenflis insatta i fogbruket) 

 Finns stenhuggarmärken, passmärken eller ristningar? 

 Finns spår av målning och vilken sort? 

 Finns mekaniska skador, brand- eller vattenskador eller stenvittring? 

 

Om murverket är av tegel är det bra att observera (Andersson & Rosenqvist, 1980, 

s. 57): 

 

 Om materialet är enbart tegel eller blandat med naturmaterial 

 Om materialet är återanvänt med puts eller målning 

 Skift och förbandstyp 

 Stenstorlek 

 Om materialet inte är murtegel (profiltegel, glasfalstegel, smygtegel) 

 Färg och bränning 

 Ytbehandling 

 Möstermurning 

 Bemålning direkt på teglet 

 Skador 

 

Förutom murverket är det intressant att samla in information om exempelvis bruk, 

puts, skevheter i väggar och fönstrens olika bredder och lägen på väggarna. Det 

görs i regel genom mätning och ritning, beskrivning och fotografering av byggna-

den. Ändamålet med mätningen är att i planer, sektioner och fasader ge en tydlig 

bild av byggnadens konstruktion och disposition (Andersson & Rosenqvist, 1980 

s. 203). 
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2.2.2 Traditionell inmätning 

För att göra dessa mätningar används traditionellt måttband, tumstockar, linor, 

lod, vattenpass, kompass, vinkelprisma, avvägningsinstrument och avvägnings-

stänger. Resultatet är tvådimensionella ritningar som planer, elevationer och sekt-

ioner. Planen är ett snitt genom byggnaden i horisontalplanet och sektionen är ett 

tvärsnitt genom vertikalplanet (Eriksdotter, 2005 s. 129). Elevationen återger 

byggnadens exteriör relativt verklighetstroget. Dessa projektionsformer har ett 

stort förklaringsvärde eftersom de tydliggör hur olika delar av byggnaden förhål-

ler sig till varandra (Eriksdotter, 2005 s. 132). Det kan dock vara svårt att åstad-

komma en fullständig bild av byggnaden genom de tvådimensionella ritningarna 

där byggnadens tre dimensioner reduceras till flata ytor (Eriksdotter, 2005 s. 122). 

I en tredimensionell avbildning synliggörs rummet på ett mer fullkomligt och 

verklighetstroget sätt.  

 
Användandet av totalstation inom den grävande arkeologin är vedertaget sedan 

länge men inom disciplinen byggnadsarkeologi utnyttjar man ännu inte geodetisk 

mätningsteknik i någon större utsträckning. En orsak kan vara att de som arbetar 

med dessa frågor inte kommit i kontakt med den metodutveckling som ägt rum 

inom fältarkeologin (Sundnér, 2002 s. 17). Dessa mätnings- och visualiserings-

tekniker kommer dock med stor sannolikhet att ingå som en del i utvecklingen. 

Det är därför intressant att utvärdera användandet av geodetisk mätningsteknik 

utifrån byggnadsarkeologens önskemål och avsikter samt att undersöka den tre-

dimensionella modellens potential för visualiseringsändamål (Eriksdotter, 2005 s. 

124). 

 

På nästa sida visas några exempel på hur resultatet av en bebyggelsearkeologisk 

analys kan se ut.  
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Nedanstående exempel (figur 4) kommer från Läckö slott (Sundnér & Thomas-

son, 2006 s. 56-58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Överst till vänster visar den gula färgen en igenmurning av fönsterkarmar från 1700-talet 
och överst till höger visar skadade områden samt ommurningar från 1960-talet. Nederst till 
vänster visar utbytta partier från 2005 och nederst till höger en sammanställning av de olika 
kontexterna. 
 

Som synes rör det sig om lägesbunden information som lämpar sig väl för vidare 

bearbetning och anlys i ett geografiskt informationssystem. Ovanstående exempel 

är en undersökning där inmätningarna gjorts med totalstation. 
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3 Laserskanning  

3.1  Bakgrund och utveckling 

Laserskanning är en relativt ny metod som medger effektiv inmätning av kompli-

cerade objekt. Olika typer av utrustning nyttjas inom olika användningsområden. 

Det finns stationära system i en fast position som används för kvalitetssäkring 

inom produktion. Det finns också mobila system, antingen där instrumentet flyttas 

mellan olika positioner på marken (terrester laserskanning) eller luftburna system. 

Flygburen laserskanning kan tränga igenom markens vegetation och används till 

exempel för att generera höjdmodeller, för skogsinventering eller inom stadspla-

nering. Terrester laserskanning används bland annat för att dokumentera byggna-

der, bergrum och installationer i industrianläggningar. I nedanstående text kom-

mer hänvisningar till laserskanning att avse markbunden laserskanning. 

 
Utvecklingen av laseravståndsmätare är mycket beroende av förbättringen av de 

elektroniska komponenterna som systemen består av. De senaste åren har utveckl-

ingen gått snabbt, mest tack vare att det nu finns kraftfulla datorer som har möj-

lighet att bearbeta stora mängder data. Under andra världskriget användes passiva 

optiska avståndsmätare av militären (Blais, 2004 s. 1). Under början 80-talet hade 

de elektroniska och optiska komponenterna utvecklats och trianguleringsbaserade 

avståndsmätningssystem började ta form (Blais, 2004 s. 2). Dessa system förknip-

pas främst med mätning på kortare avstånd.  

 

3.2  Tekniken 

Skannern skickar vanligen ut en synlig laserpuls som reflekteras tillbaka till in-

strumentet. Varje puls ger en koordinatsatt punkt i tre dimensioner. På detta sätt 

sveper instrumentet över en vald yta eller ett objekt med flera tusentals punkter. 

Detaljrikedomen kan på detta sätt bli mycket hög och eftersom metoden är reflek-

torlös kan även svåråtkomliga platser eller objekt som är ömtåliga dokumenteras. 
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Avståndet mellan instrumentet och objektet kan mätas på olika sätt. Vissa system 

tillämpar avståndsmätning på laserpulsen (Time of Flight). Andra system använ-

der avståndsmätning där fasskillnader uppmäts eller optisk triangulering. Vid pul-

sad laseravståndsmätning (se figur 5) beräknas avståndet mellan instrument och 

objekt med utgångspunkt från tiden som passerar från det att pulsen skickas ut 

från instrumentet till dess att den återkommer (Pfifer & Lichti, 2004 s. 50). När 

den tekniken tillämpas måste detektorer och mottagare vara mycket snabba för att 

kunna registrera tidsskillnader som är mycket små. Vid fasmätning mäts fasför-

skjutningen mellan den utsända och den mottagna signalen. Då våglängden hos 

det utsända ljuset är känd kan avståndet beräknas utifrån fasförskjutningen plus 

antalet hela våglängder (Pfifer & Lichti, 2004 s. 51). När instrumentet beräknar 

avståndet med hjälp av triangulering tillämpas geometriska beräkningar på förhål-

landet mellan lasern, objektet och detektorn (se figur 6). Den sistnämnda metoden 

tillämpas med hög noggrannhet främst i instrument avsedda för skanning på av-

stånd kortare än 2 meter (Pfifer & Lichti, 2004 s. 50). Pulsade avståndsmätnings-

system är något vanligare för geodetiska tillämpningar då dessa har något längre 

räckvidd än fasmätningssystem (Pfifer & Lichti, 2004 s. 50). 

 

Noggrannheten hos avståndsmätningen beror på intensiteten hos det emitterade 

ljuset och på reflektiviteten på objektets yta (Fröhlich & Mettenleiter, 2004 s. 2). 

 

Laser 

Startpuls 

Slutpuls 

Optik 

Mottagande elektronik Tidsmätningselektronik 

Objekt 

Laser

Objekt 

Roterande spegel

Lins 
Sensor

Känt avstånd

 

Figur 5. Princip för pulsad la-
seravståndsmätning (ToF). Efter Res-
hetyuk (2006). 

Figur 6. Princip för trianguleringsbase-
rad avståndsmätning. 
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Resultatet av mätningarna blir ett punktmoln där varje punkt har koordinater i ett 

koordinatsystem som har skannern i origo. För att kunna täcka in ett objekt är det 

ofta nödvändigt att ställa upp instrumentet på flera olika ställen och genomföra 

mätningarna från olika infallsvinklar. För att se-

dan kunna sammanfoga de olika punktmolnen till 

ett gemensamt måste i området som täcks av båda 

punktmolnen finnas minst tre gemensamma punk-

ter (Pfifer & Lichti, 2004 s. 51). Dessa punkter 

kan antingen vara tydliga detaljer av det skannade 

objektet eller uppsatta signaltavlor (se figur 7). 

 

 

Processen att sätta ihop flera punktmoln till ett gemensamt kallas registrering. 

Principen för registrering av punktmoln visas i figur 8 och innebär att ett punkt-

moln väljs ut och de övriga punktmolnen tranformeras till dess koordinatsystem. 

För att knyta det skannade datat till ett yttre koordinatsystem mäts några av de 

gemensamma punkterna in med totalstation och det sammansatta punktmolnet 

transformeras till det yttre koordinatsystemet. Processen då man knyter punktmol-

net till ett yttre koordinatsystem kallas georeferering.  

 

Global registrering innebär att sammankopplingen mellan de olika punktmolnen 

blir slutet, vilket kan liknas vid ett slutet polygontåg. En global registrering ska 

eftersträvas eftersom det ger en bra kontroll på geometrin (se figur 9). 

 
Figur 8. Princip för registrering av punktmoln. 
 
Om signaltavlor används, skannas dessa normalt med hög punkttäthet och de kan 

mätas in traditionellt med en totalstation. Den höga punkttätheten i jämförelse 

med omgivningen är till för att säkerställa hög noggrannhet vid identifiering av 

signaltavlorna vid den efterföljande registreringen. De används sedan även vid 

Figur 7. Leica HDS signaler. 
Signaltavlor 3 x 3, respektive 6 tum. 

Figur 9. Princip för global registrering av 
punktmoln. 
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georefereringen. Ibland kan det dock vara opraktiskt eller omöjligt att placera sig-

naltavlorna där man behöver, exempelvis på en hög byggnad. Då kan väldefinie-

rade objekt i punktmolnet finskannas, som en kant eller ett hörn, och dessa funge-

rar då som gemensamma punkter. Det finns också möjligheten till punktmolnsre-

gistrering. Med den metoden behöver inga signaltavlor placeras ut eller några ob-

jekt finskannas. Några gemensamma punkter väljs ut i de områden som överlap-

par varandra och alla punkter i hela den överlappande ytan används då vid regi-

streringen. Överbestämningen blir då mycket större än när enskilda kontrollpunk-

ter används och den metoden kan leda till ett bättre resultat vid registreringen. 

Punktmolnsregistrering kan även användas som komplement för att förbättra en 

registrering som gjorts med hjälp av signaler (Leica Geosystems, 2010 s. 2). 

 
Vid skanningstillfället är det viktigt att tänka på att få en bra geometri mellan de 

punkter som ska användas vid registreringen, oavsett om eller punktmolnsregistre-

ring används. Signaltavlorna ska placeras så långt ifrån varandra som möjligt i 

alla tre dimensioner. Även om det rent matematiskt inte behövs mer än tre signa-

ler för att registrera ihop olika punktmoln bör man eftersträva att använda fler för 

att få en överbestämning (Jacobs, 2005 s. 32). 

 
Varje skanningsprojekt måste förberedas noggrant. Innan arbetet påbörjas är det 

viktigt att planera var instrumentet ska placeras för att få bäst täckning och var 

eventuella signaltavlor ska fästas. Önskad upplösning ska också fastställas innan 

arbetet inleds. Under arbetets gång bör kontroller av datat göras så att överlapp-

ningen mellan punktmolnen är tillräcklig och att hela objektet täckts in. Efterarbe-

tet underlättas om en skiss över var instrumentet ställs upp, vilket område de olika 

skanningarna täcker in och var signaltavlorna sitter upprättas under arbetets gång. 

Om det är önskvärt för projektet i fråga kan man fotografera objektet. När alla 

skanningar är färdiga ska dessa registreras ihop till ett gemensamt punktmoln och 

eventuellt även georefereras till ett yttre koordinatsystem. Därefter ska punktmol-

net korrigeras från eventuella felaktigheter och möjligen filtreras eller reduceras. 

Till efterarbetet hör att skapa levererbara produkter med utgångspunkt i punkt-

molnet. Vanlig efterbearbetning, beroende på projektets karaktär, är meshning, 

modellering till geometriska primitiver, digitalisering, texturering och animering. 

Ett mesh är en yta som skapas med utgångspunkt i punktmolnet och som består av 



 13

trianglar. Modellering till geometriska primitiver är vanligt i industriella tillämp-

ningar där punktmolnet modelleras genom att exempelvis ansluta ytor och cylind-

rar till väggar och rör. Digitalisering kan göras både i två och tre dimensioner. 

Texturering innebär att fotografier draperas över punktmolnet och vid animering 

görs en rörlig film över objektet, oftast i visualiseringssyfte.  

 
Egenskaperna hos olika skanningssystem är avgörande för vilket system som bör 

användas utifrån projektets ändamål och objektets karaktär. Dessa är dess räck-

vidd, det vill säga hur långt systemet kan mäta, noggrannheten i längd- och vin-

kelmätningen, samt punktstorleken och upplösningen. Punktstorleken är avgö-

rande för hur små detaljer man kan mäta. Upplösningen är detsamma som avstån-

det mellan punkterna. En hög punkttäthet ger en hög detaljeringsgrad i slutpro-

dukten.  Dessa egenskaper finns beskrivna nedan i figur 10.”Field of View” är det 

område som instrumentet kan täcka in från en och samma uppställning. Storleken 

varierar mellan olika system. För Leica HDS 3000 är den 270º x 360º. 

Figur 10. Viktiga egenskaper hos skanningssystem. 
 

Ingående komponenter i ett skanningssystem är ofta själva laserskannern, en bär-

bar dator med programvara för att kontrollera skannern och batterier eller annan 

elförsörjning. Övrig utrustning som kan var bra att ha är signaltavlor och totalstat-

ion om mätningarna ska georefereras. Utrustningen borde vara lätt och smidig 

men de flesta systemen är fortfarande tämligen otympliga. Det kan ställa till be-

svär vid arbete på platser som är avsides belägna (Boehler & Marbs, 2002 s. 3). 

Punktstorlek 

Punktavstånd 

Noggrannhet 

Räckvidd 
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3.3 Felkällor 

Lichti och Gordon (2004 s. 2) påpekar att de många felkällor som finns och som 

påverkar osäkerheten i punktmolnen uppmärksammas i alltför liten utsträckning. 

De anser att det fina utseendet hos producerade punktmoln och modeller ställer i 

skuggan frågan om felfortplantning. Det är grundläggande att användare förstår 

begränsningarna hos utrustningen och det data den producerar då missförstånd 

kan leda till att önskemål och projektspecifikationer inte uppfylls. Instrument för 

laseravståndsmätning är komplexa och det finns många elektroniska och meka-

niska komponenter som kan bidra med fel. Det finns också olika slags instrument 

som använder olika våglängder på lasern och olika metoder för att spegla lasers-

trålen, vilket ytterligare försvårar klassifikationen av fel för mätningar gjorda med 

laserskanner (Reshetyuk, 2006 s.39).  

 

Den största delen av denna osäkerhet kommer från punktstorleken, det vill säga 

storleken på laserstrålen när den träffar objektet. Den skenbara punkten för av-

ståndssmätningen är längs laserstrålens centrumlinje. Dock kan positionen för den 

i verkligheten mätta punkten vara var som helst i avtrycket som laserstrålen gör på 

objektet (Lichti & Gordon, 2004 s. 5). Om punktstorleken är stor är det svårt att 

avgöra till vad man mäter avståndet. Hos Leica HDS 3000 är punktstorleken 6 

mm på 50 meters avstånd. Detta kan ha betydelse till exempel då man dokumente-

rar detaljer på fasaden till en historisk byggnad. 

 

Det kan också förekomma fel i vinkelmätningen. Laserpulsen sänds ut via en rote-

rande spegel, eller ett roterande prisma, mot objektet. Det finns även en mekanisk 

axel eller ytterligare en roterande optiskt anordning som svarar för en andra vin-

kel, vinkelrät mot den första. Det är avläsningar på dessa vinklar som ligger till 

grund för koordinatberäkningen och om dessa blir fel resulterar det i att punktens 

placering blir fel i punktmolnet. Det finns inte så många undersökningar gjorda på 

den här sortens fel men de kan upptäcktas genom att mäta korta horisontella och 

vertikala avstånd till flera objekt på samma avstånd från skannern och sedan jäm-

för resultaten med noggranna mätningar med någon annan metod (Boehler & 

Marbs,  2003:2). 

 



 15

Även avståndsmätningssystemet kan vara en källa till fel. Den mätta längden blir 

då för lång eller för kort. Sådana fel kan observeras då man mäter kända avstånd 

med skannern. Dessa systematiska avståndsmätningsfel varierar med reflektivite-

ten hos det mätta objektet (Boehler & Marbs, 2003 s. 3). Reflektiviteten hos ytan 

som ska dokumenteras påverkar den reflekterade ljusstrålen. Till exempel har vita 

ytor hög reflektivitet medan svarta ytor har låg och blanka ytor är svåra att doku-

mentera (Boehler & Marbs, 2003 s. 4). 

 

En form av defekter som kan uppkomma i punktmolnen är kanteffekter. Dessa är 

resultat av att laserstrålen har en särskild storlek när den träffat objektet. Om den 

träffar en kant reflekteras endast en del av den på kanten och den resterande delen 

reflekteras på en annan yta bakom kanten, eller inte alls (Boehler & Marbs,  2003 

s. 3). Kanteffekter kan variera från några millimeter i storlek upp till flera decime-

ter beroende på situationen. Dessutom blir objektet representerat i punktmolnet 

som lite större än det egentligen är, då dess position registreras vid laserstrålens 

centrum även om endast kanten på strålen som träffas objektet (Boehler & Marbs,  

2003 s. 3). 

 

Andra företeelser som kan påverka mätningarna är temperatur, atmosfäriska för-

hållanden och annan strålning. Skannern fungerar bara som den ska inom vissa 

temperaturintervall. Om det blir för kallt eller för varmt kan det synas som syste-

matiska fel över tiden (Boehler & Marbs, 2003 s. 4). Förändringar i atmosfärens 

temperatur och tryck kan också påverka resultaten. Detta brukar dock ignoreras på 

korta avstånd. Strålning från solen eller starka lampor kan påverka noggrannheten 

eller helt omöjliggöra mätningar då instrumentet inte kan detektera den reflekte-

rade ljusstrålen (Boehler & Marbs, 2003 s. 4). 

 

Många nyare laserskanningssystem har en inbyggd tvåaxlig kompensator medan 

äldre system saknar kompensator. Det innebär att även mycket små rörelser kan 

påverka resultatet hos de äldre systemen. Dessa små rörelser kan till exempel bero 

på att stativet sätter sig under instrumentets vikt. För att avhjälpa detta kan tiden 

för varje uppställning begränsas så att risken för sättningar minskar. Ett horison-

talplan kan även skapas genom att signaltavlor avvägs och placeras på samma 
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höjd på objektet. Eventuella fel som uppstått på grund av små rörelser blir mindre 

då övriga punktmoln registereras till det som har ett känt horisontalplan. 

 

När det gäller totalstationer finns kalibreringsprocedurer där instrumentella fel 

kan definieras. Några motsvarande specifikationer finns för närvarande inte för 

laserskannrar och många tillverkare anger noggrannheten hos laseravstånds-

mätningssystemet men inte för systemet i sin helhet (Fröhlich & Mettenleiter, 

2004 s. 2). Ofta är inte heller specifikationerna som anges av olika tillverkare jäm-

förbara med varandra (Boehler & Marbs,  2003 s. 2). 

 

3.4 Laserskanningens tillämpning inom kulturmiljövården  

Det finns ett stort antal olika tillämpningar och exempel på användningsområden 

för laserskanning inom kulturmiljövården. Tekniken har till exempel använts för 

att dokumentera byggnader eller museiföremål, för att analysera runstenar och 

som en del av metoden vid arkeologiska utgrävningar. I jämförelse med tradition-

ella metoder är tekniken snabb och det insamlade datat blir heltäckande. Datat kan 

arkiveras på ett varaktigt sätt och kan användas som referens för övervakning och 

restaureringsarbeten (Pieraccini et al., 2001 s. 64). Det kan också ligga till grund 

för tillverkning av kopior av ömtåliga objekt eller för försäljning. Objektet kan 

också studeras av forskare och allmänhet som annars inte haft tillgång till det 

(Pieraccini et al., 2001 s. 64).  Platsen eller föremålet kan också visualiseras i en 

historiskt korrekt miljö (Valzano et al., 2003 s. 1). Laserskanning har även an-

vänts i kombinationen med andra tekniker för att framställa högupplösta 3D mo-

deller av kulturhistoriska miljöer eller objekt. Detta material har presenterats ge-

nom DVD, animeringar och hemsidor som en multimediaprodukt vars syfte är att 

underhålla och upplysa allmänheten (Beraldin et al., 2005). 

 

Vid dokumentation av byggnader och utgrävningar räcker ett pulsat la-

seravståndsmätningssytem men för dokumentation av föremål behövs ofta ett sy-

stem som använder optisk triangulering. Föremål som finns i samlingarna på ett 

museum ställer höga krav på ett laserskanningssystem eftersom de kommer i alla 

former, storlekar och material och just den typen av föremål har ibland använts för 

utvärdera sensorer och förbättra tillvägagångssätt (Godin et al., 2002 s. 27). Ett av 
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de största projekt som genomförts på ett musealt föremål är Michelangelos staty 

David som skannades i sin helhet med 7 miljarder punkter vilket innebar en upp-

lösning på 0,5 mm och bitvis med en upplösning på 50 μm för att se spår av mäs-

tarens mejsel (Pieraccini et al., 2001 s. 64).  Ett liknande projekt i Sverige är där 

runstenar skannats med hög upplösning och slagtekniker hos olika runristare un-

dersökts (Kitzler, 2002). Mer storskaliga tillämpningar är laserskanning av arkeo-

logiska utgrävningar och dokumentation av byggnader eller miljöer. I Österrike 

har tekniken till exempel använts som en del av metoden vid arkeologiska utgräv-

ningar för att dokumentera olika skeden av undersökningen (Doneus & Neubauer, 

2005) och de förhistoriska städerna Petra och Jerash i Jordanien har blivit doku-

menterade med hjälp av laserskanning (Böhm et al., 2005). Även luftburen lasers-

kanning har tillämpats framför allt för att upptäcka fornlämningar och för att ana-

lysera historiska landskap (Sittler, 2004). I just byggelsearkeologiska samman-

hang har laserskanning använts på Läckö slott, framför allt för att undersöka mur-

tjocklek (Lindberg & Menander, 2009 s. 15). 

 
De flesta mjukvaruverktygen när det gäller modellering har tillkommit för indust-

riella applikationer. Vid modelleringen av skannade objekt ansluts förbestämda 

geometriska former, primitiver, såsom ytor eller cylindrar till punktmolnet. När 

det gäller kulturhistoriska objekt, byggnader eller miljöer är detta inte tillämpbart 

då dessa har mer komplexa och sammansatta ytor (Böhm et al 2005 s. 5). De van-

ligaste produkterna som produceras och levereras utifrån de skannade punktmol-

nen vid kulturhistoriska tillämpningar är CAD-modeller, meshade modeller, profi-

ler och sektioner samt animeringar (Barber et al., 2003 s. 2). 

 
Det stora intresse som finns för att använda sig av laserskanning för att dokumen-

tera kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader gör att det finns ett behov 

att standardisera resultatet av den dokumentation som görs med tekniken. Detta 

för att data ska samlas in på ett sådant sätt att slutprodukten blir användbar för 

beställaren (Barber et al., 2003 s. 1). I England har myndigheten som motsvarar 

det svenska Riksantikvarieämbetet, trots att tekniken är under utveckling, utarbe-

tat specifikationer för laserskannade data som samlats in på historiska byggnader. 

I specifikationerna ingår bland annat att projektbeskrivningen ska beskriva önskad 

punkttäthet och noggrannhet (Bryan et al., 2004 s. 3). Där skall också finnas angi-
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vet om och var områden som skannern inte kommer att kunna dokumentera finns, 

om också något annat ingår i projektet, till exempel fotografier samt de tekniska 

detaljerna för skannersystemet som ska användas. Det ska finnas en kontroller-

barhet i varje projekt och alla skanningar måste innehålla kontrollpunkter som 

mätts in i ett yttre koordinatsystem (Bryan et al., 2004 s. 3). I slutprodukten ska 

ingå metadata för projektet, metadata för det skannade datat samt information om 

kontrollpunkter och registrering. Dessa specifikationer gör att beställaren har en 

klar bild av vad resultatet kommer att bli, metadata gör att datat lättillgängligt och 

situationerna då ytterligare arbete måste genomföras blir få (Bryan et al., 2004 s. 

3). 
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4 Metod och material 

I detta examensarbete mättes ruinen efter kyrkan S:t Olof in med hjälp av en la-

serskanner av fabrikatet Leica HDS 3000. De inmätta punkterna georefererades 

till Sigtuna kommuns koordinatsystem ST 74. Objekt i punktmolnet digitalisera-

des och importerades till det arkeologiska dokumentationssystemet Intrasis och 

gavs där attributdata intressanta ur ett bebyggelsearkeologiskt perspektiv.  

 

4.1 Området 

Ruinen av S:t Olofs kyrka är belägen mitt i Sigtuna med villabebyggelse runt om. 

I närheten av kyrkan finns två stompunkter i Sigtunas kommunala koordinatsy-

stem ST74 och en höjdfix bestämd i RH00 (se figur 11 och tabell 1). Bredvid rui-

nen ligger Mariakyrkan som fortfarande används och kyrkogården. I kyrkan fanns 

tillgång till elektricitet. 

 

Figur 11. S:t Olofs kyrkoruin i Sigtunas villabebyggelse. Stompunkter och höjdfix finns 
markerade. 
 

Tabell 1: Stompunkter i ST74 och RH00. 
Punktnummer x y H 
4594 (stompunkt) 111064,927 81149,156 23,907
6035 (stompunkt) 110899,440 81167,616 13,253
868 (höjdfix) 111001,500 81162,500 18,839
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4.2 Utrustning 

För att genomföra arbetet användes en Leica HDS 3000 laserskanner, Leica 3x3 

tums signaltavlor, Leica totalstation och avvägningsinstrument. Även en hel del 

kringutrustning behövdes, såsom bärbar dator, kabelvinda, stativ, prismor, avväg-

ningsstång, måttband, trefötter med optiskt lod, paddor, träpålar, slägga, spik och 

en stege. En del av utrustningen syns i figur 12. Skannern kontrollerades och datat 

bearbetades med hjälp av programvaran Cyclone. 

     Figur 12. Utrustning som behövdes vid detta laserskanningsprojekt. 
 

Lecia HDS 3000 är en laserskanner som tillämpar pulsad laseravståndsmätning. 

Det utsända ljuset har en våglängd på 532 nm, vilket innebär en grön laserstråle. 

Punktstorleken är 6 mm på femtio meters avstånd och från en uppställning täcker 

den in 270º x 360º (Tabell 2). 

Laserskanner 

Elförsörjning 

Signaltavla

Bärbar dator 

Piképunkt
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Tabell 2: Specifikationer för Leica HDS 3000 (Lemmens 2004:45). 
Leica HDS 3000  
Avståndsmätningsprincip Pulsad ToF 
Våglängd 532 nm 
Punktstorlek vid 50 m 6 mm 
FoV 270º x 360º 
 

4.3 Genomförande 

Arbetet inleddes under hösten 2006. Planeringsmässigt förbereddes skanningsar-

betet med att undersöka om tillgång fanns till elektricitet, var skannern bäst skulle 

ställas upp och var signaltavlor skulle placeras. Upplösningen bestämdes till 5 

mm. I slutet av oktober sattes ett antal tillfälliga stompunkter, s.k. piképunkter ut 

på strategiska platser för att underlätta inmätning av signalerna på och runt om 

ruinen. Punkterna markerades med en träpåle som slogs ned i marken och en spik 

för att noggrant markera punkten. Vissa av punkterna placerades på den asfaltsbe-

lagda trottoaren och dessa markerades med en skruv. Dessa pikér höjdbestämdes 

med ett avvägningståg i en enkelslinga (figur 13) och koordinatbestämdes genom 

ett polygontåg (figur 14 och 15).  

Figur 13. Avvägningståg i enkelslinga.  Figur 14. Koordinatbestämning av piképunkter 
med hjälp av ett polygontåg. 

 

Punkterna 8 och 9 uteslöts ur avvägningståget då deras syfte var att ansluta poly-

gontåget till den kända punkten längs norrut. Koordinater och höjder utjämnades 

med minsta kvadratmetoden i programvaran SBG GEO. Osäkerheten hos de höjd- 

och koordinatbestämda piképunkterna redovisas i tabell 3 och 4.  

 

fp1 
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Figur 15.  Vy från piképunkt 1 till stationsuppställning på punkt nummer 3. 
 
Tabell 3: Mätosäkerhet i höjd hos avvägda piképunkter. 
Punktnummer Höjd  Punkternas medelfel (m)

1 15,647 0,006 
2 15,243 0,007 
3 16,782 0,005 
4 15,643 0,009 
5 13,438 0,008 
6 14,443 0,007 
7 15,500 0,006 

 

Tabell 4: Mätosäkerhet i plan hos koordinatbestämda piképunkter. 
Punktnummer x y Punkternas me-

delfel i x-led (m)
Punkternas me-
delfel i y-led (m) 

1 110941,960 81164,849 0,004 0,002 
2 110938,588 81177,241 0,004 0,003 
3 110967,088 81165,409 0,003 0,003 
4 110950,012 81178,271 0,005 0,003 
7 110962,825 81179,505 0,004 0,004 
8 111005,535 81171,926 0,005 0,003 
9 111070,394 81134,656 0,006 0,004 

 

Vid utjämningen av de plana koordinaterna uteslöts punkterna 5 och 6 då mät-

ningarna på dessa punkter visade sig vara undermåliga. De piképunkter som sedan 

användes vid inmätning av signaltavlorna var nummer 2 och 4. Punkt nummer 4, 

den som är belägen inne i ruinen, användes som stationspunkt och nummer 2 som 

bakåtpunkt.  

 

I början av november inleddes arbetet med att skanna ruinen. På grund av väder-

leksförhållandena kom arbetet att bli uppdelat på två tillfällen. Det första ägde 
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rum november och det andra i april året därpå. Arbetet i november försvårades av 

regn och snö. Signaltavlorna kunde inledningsvis inte placeras på det blöta mur-

verket och mörkret förkortade arbetsdagarna. Under tre dagar mättes det mesta av 

ruinens insida in genom sex uppställningar (se figur 16 och 17).  

Figur 16 och 17.  Till höger finns S:t Olof med signaltavlor och skanneruppställningar markerade. 
Blå markeringar betyder skanningar utförda i november och gröna april. Till vänster syns 
totalstationen centrerad över piképunkt nummer 4. Signaltavlorna mättes in medan skannern 
arbetade. 
  

Under tre dagar i april mättes resterande delar av insidan samt hela utsidan genom 

tolv uppställningar. Signaltavlor mättes in med totalstation endast i november då 

piképunkterna tagits bort under vintern. Dessa placerades ut runt om i ruinen med 

stor variation i höjd och djupled. I april, när utsidan mättes in, placerades de även 

bakom skanneruppställningarna för att uppnå en bättre geometri. 

 

De olika punktmolnen som skannades i april registrerades med global registrering. 

Det största medelfelet hos kontrollpunkterna låg då på 1 mm. Punktmolnen som 

samlades in i november registrerades med punktmolnsregistrering med varandra 

och med aprilsessionens punktmoln. Det största medelfelet hos kontrollpunkterna 

låg då på 5 mm. Det registrerade punktmolnet georefererades sedan till Sigtunas 

kommunala koordinatsystem ST74. Det största medelfelet hos kontrollpunkterna 

låg då på 9 mm, varav det mesta var i höjdled. 
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Det insamlade datat rensades från punkter som inte är önskvärda i den slutgiltiga 

produkten. I det här fallet rörde det sig om kanteffekter samt punkter som mätts in 

på snöflingor, växtlighet och förbipasserande människor (se figur 18-21). 

 

Figur 18. Växter på ruinen som fick tas         Figur 19. Förbipasserande människor. 
bort ur punktmolnet. 
 

Figur 20. Kanteffekt på en av pelarna.           Figur 21. Laserstrålarna reflekterades på  
                                                                        snöflingor. 
 

Museet i Sigtuna använder sig av dokumentationssystemet Intrasis vid sina under-

sökningar. Det är ett GIS-baserat system för arkeologisk fältinformation där in-

formationen lagras som ESRI shapefiler. Attribut- och metadata lagras i MS SQL-

server (Thorén, 2002 s. 27). Dokumentationssystemet är standard på alla Riksan-

tikvarieämbetets undersökningar och de flesta andra aktörer använder sig av det. 

För att analysera informationen använder museets personal sig av ArcView.  

 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur den tredimensionella modellen 

ska kunna användas för att visualisera resultatet av den byggnadsarkeologiska 

analysen. Detta måste därför göras i de system som museet har att använda. En 

naturlig utgångspunkt är då varje individuell sten som bygger upp murverket. Till 
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dessa kan man sedan till exempel knyta information om exempelvis stenart, färg, 

eller proveniens. 

 

Hela ruinen skannades men för att undersöka visualiseringsmöjligheterna valdes 

den södra korsarmen för att göra arbetet lite mindre omfattande. Ett referensplan 

anpassades till fasaden i Cyclone och stenarna digitaliserades mot detta (figur 22).  

Genom att lägga ett horisontellt plan genom punktmolnet på en meters höjd över 

marken skapades på motsvarande sätt ett tvärsnitt genom ruinens väggar. Från det 

tvärsnittet kunde en planritning av ruinen skapas (se bilaga 1). 

 

Figur 22. Referensplan anpassat till fasaden (tv) och vektoriserade stenar (th). 

 

För att på bästa sätt kunna tolka var stenarna fanns användes både intensitetsvär-

det från instrumentet och fotot från instrumentets inbyggda kamera (figur 23). 

 

 
Figur 23. Den södra korsarmens fasad visas med intensitetsvärdet från instrumentet (tv) och med 
fotot från den inbyggda kameran (th). 
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Samtliga stenar på den södra korsarmens utvändiga tre fasader vektoriserades (fi-

gur 26). 

 

Vektoriseringsarbetet gjordes i Cyclone. Objekten exporterades i CAD-format och 

importerades till ArcGIS för att där konverteras till ESRI shapefiler. Dessa impor-

terades sedan till Intrasis. Det arkeologiska informationssystemet kan inte visa 

data i tre dimensioner men eftersom det är anpassat för att hantera arkeologisk 

information vore det värdefullt att kunna lagra objekten och klassificera dem med 

samma tillvägagångssätt som vid en normal utgrävning. Stenarna importerades till 

Intrasis och klassificerades i klasserna sten, tegel och sandsten vilket här får re-

presentera resultatet av en byggnadsarkeologisk analys. I det här fallet är det end-

ast stenar som vektoriserats men andra objekt som skulle kunna skapas är områ-

den med skador eller andra material.  

 

När objekten klassificerats och attributsatts exporterades de från Intrasis till ESRI-

shape. Den filen innehåller objekten som vektoriserats från punktmolnet, med 

resultatet från en byggnadsarkeologisk analys som attribut, i tre dimensioner. De 

olika stegen återfinns i nedanstående flödesschema (figur 24).  

 

 Figur 24. Flödesschema för arbetsgången vid vektoriseringen av objekt i punktmolnet. 



 27

5 Resultat 

Resultatet av arbetet är ett georefererat punktmoln som beskriver kyrkoruinen. 

Utifrån punktmolnet skapades en planritning och fasadritningar och ett antal ob-

jekt vektoriserades och klassificerades i det arkeologiska dokumentationssystemet 

Intrasis. Punktmolnet syns nedan i figur 25. 

 

Figur 25. Kyrkoruinen St:Olof som punktmoln. 

 

På nästa sida (figur 26) syns de vektoriserade stenarna på två av korsarmens fasa-

der. Sammanlagt vektoriserades ungefär 1600 stenar på kyrkans södra korsarm. 
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Skanningen utfördes både invändigt och utvändigt varför en genomskärning av 

punktmolnet i ett horisontalplan ger en mätbar planritning. Just väggarnas tjocklek 

och skevhet har varit svårt att mäta med traditionella metoder (se bilaga 1). 

 

De vektoriserade stenarna på kyrkans södra korsarm fungerar som fasadritning. I 

bilaga 2 syns fasadens tre sidor bredvid varandra, traditionellt representerade i två 

dimensioner. 

 

I bilaga 3 återfinns en skärmbild från ArcScene där objekten som klassificerats i 

Intrasis och exporterats ut som shapefiler visas i 3D. Det gör det möjligt för an-

Figur 26. Vektoriserade stenar på två fasader. 



 29

vändare med GIS-programvaror med 3D-funktionalitet att ta dela av resultaten. I 

bilaga 4 finns samma shapefiler utskriva till en 3D-pdf. PDF-formatet för det möj-

ligt att visa resultatet även för dem som inta har tillgång till någon GIS-

progamvara. Den är interaktiv i det hänseende att det går att tända och släcka de 

olika lagren (se nedan i figur 27, samt i bilaga 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Skärmbild från 3D-pdf i bilaga 4. Lagren som klassificerats i Intrasis går visa interak-

tivt även för en användare som saknar GIS-program. 
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6 Diskussion 

Syftet med examensarbetet var att laserskanna S:t Olofs kyrkoruin, vektorisera 

objekt i punktmolnet för lagring i Intrasis samt att se hur den tredimensionella 

modellen ska kunna användas för att visualisera resultatet av den byggnadsarkeo-

logiska analysen. 

 

6.1 Inmätning 

När inmätningen av ruinen gjordes tog arbetet totalt sex dagar. Den tiden skulle 

kunna reduceras avsevärt, både erfarenhetsmässigt genom val av punkttäthet och 

storlek på överlappande områden mellan skanneruppställningar, men också ef-

tersom prestandan på instrumenten hela tiden blir bättre. 

 

Traditionell inmätning av en byggnad innebär mycket arbete med ritbräden, linor 

och lod. Laserskanning kan vara en metod som medger snabb och effektiv inmät-

ning av komplicerade objekt. Tolkningsarbetet av byggnaden sker på plats och det 

som inte dokumenteras i fält kan inte heller analyseras, redovisas eller visuali-

seras. Även när inmätningarna görs med totalstation väljer någon ut vad som ska 

mätas in. Skannern däremot mäter allt som syns, vilket gör att andra kan ta del av 

det resulterande punktmolnet och använda det i tolkningsarbetet 

 

Kulturhistoriska objekt är ofta komplicerade och arbetet med skanningen resulte-

rar i en mycket stor mängd data eftersom det handlar om dokumentation av hela 

strukturen. Det är viktigt att välja punkttäthet med utgångspunkt i syftet för skan-

ningen. I det här fallet valdes en förhållandevis hög punkttäthet eftersom syftet 

var en dokumentation som skulle kunna underlätta arbetet med att analysera rui-

nens byggnadsutveckling. När informationen väl finns går det alltid att reducera 

punktmolnet till en mindre datamängd för att exempelvis ligga till grund för en 

enklare 3D-modell. 
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6.2 Vektorisering 

Jag ser två olika användningsområden av punktmolnet i det här läget. För det 

första är det en komplett dokumentation av ruinen som den ser ut och som alla 

som är delaktiga i analysarbetet kan ta del av. Den kan fungera som diskussions-

underlag kring vilka objekt som ska vektoriseras även för projektdeltagare som 

inte finns på plats i Sigtuna. Punktmolnet utgör också grunden till att skapa de 

betydelsebärande objekten. Metoden som använts i denna studie var att vektori-

sera objekt på ett plan som passades in på väggen. Det är ett tidskrävande arbete 

och därför rekommenderas att endast välja ut de objekt som är betydelsebärande 

och som bör framhävas vid visualiseringen. 

 

Den andra användningen är att från punktmolnet skapa en enklare 3D-modell som 

kan ligga till grund för visualiseringen. Den användningen är inte behandlad i 

denna studie men bör vara intressant för fortsatt arbete. Resultatet av det här arbe-

tet är klassificerade objekt på ruinen, som egentligen visas utanför sitt samman-

hang. För ett fortsatt arbete skulle en enklare modell behöva skapas som bakgrund 

till objekten. 

 

6.3 Import till Intrasis 

Det arkeologiska dokumentationssystemet Intrasis har ingen funktion för att visa 

objekt i 3D, varför det endast kan användas till att lagra de skapade objekten. Det 

går därför inte visuellt att leta reda på ett objekt för att exempelvis uppdatera ett 

attribut. I den här studien importerades objekten klassvis, det vill säga att klass-

ningen var gjord i förväg och importen gjordes av de i förväg bestämda kategori-

erna. 
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6.4 Visualisering 

Byggnadsarkeologer har upplevt svårigheter att åstadkomma en fullständig bild av 

byggnader genom de tvådimensionella ritningarna där byggnadens tre dimension-

er reduceras till flata ytor. Även när totalstation används har resultatet som visas 

varit tvådimensionellt. I en tredimensionell avbildning synliggörs rummet på ett 

mer verklighetstroget sätt vilket är tydligt vid en jämförelse av bilaga 2 och 3. En 

3D-modell har en potential att visa förhållande som tvådimensionella ritningar 

inte har. Att objekten som importeras till Intrasis behåller sin tredimensionalitet 

även efter att de klassificerats fått attribut i det tvådimensionella systemet, betyder 

att forskarna kan använda samma metoder som vid en traditionell utgrävning. De 

kan spara resultaten knutna till objekten i en databas och göra uttag därur på vad 

som ska visas. På det sättet går det att visa på modellen var det exempelvis finns 

olika former av skador eller material på ett övergripbart sätt, istället för att visa 

varje enskild fasad för sig på ett papper.  

 

För framtida arbeten vore det synnerligen intressant att prova ovanstående före-

slagna arbetssätt i en fallstudie. Det vill säga skanna ett bebyggelsearkeologiskt 

intressant objekt, dela ut punktmolnet till alla inblandade i projektet och skapa 

betydelsebärande objekt, klassificera och spara dem i Intrasis. Parallellt skapas en 

3D-modell av objektet med utgångspunkt i punktmolnet som objekt från Intrasis 

kan visas tillsammans med. Bilaga 4 i rapporten är en 3D-pdf som visar objekten 

som skapats inom ramen för denna studie. Resultatet för ett fortsatt arbete skulle 

vara en interaktiv miljö där en användare kan navigera i en verklighetstrogen 3D-

modell och tända och släcka lager för att utforska byggnadens olika kontexter och 

byggnadsfaser. 

 

 



 33

Referenser 

 
Andersson, K., Rosenqvist, A. (1980) Handledning vid byggnadsarkeologisk 

undersökning. Underrättelser från Riksantikvarieämbetet och statens histo-

riska museer 1980:6 

Barber, D., Mills, J., Bryan, P. (2003) Towards a standard specification for terrest-

rial laser scanning of cultural heritage. CIPA International Archives for 

Documentation of Cultural Heritage, 19 s. 619–624. 

Blais, F. (2004) Review of 20 years of range sensor development. Journal of Elec-

tronic Imaging 13(1), s. 231-240 

Beraldin, J-A., Picard, M., El-Hakim, S.F., Godin, G., Valzano, V., Bandiera, A. 

(2005) Combining 3D technologies for cultural heritage interpretation and 

entertainment. Videometrics VIII, SPIE Vol. 5665 s. 108-118. 

 Boehler, W., Marbs, A. (2002) 3D scanning instruments, CIPA, Heritage Docu-

mentation - International Workshop on Scanning for Cultural Heritage Re-

cording. 

Boehler W., Marbs, A. (2003) Investigating Laser Scanner Accuracy. The Inter-

national Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Infor-

mation Sciences, Vol. XXXIV, Part 5/C15, s. 696-701 

Bryan, P.G., Barber, D. M., Mills J. P. (2004) Towards a standard specification 

for terrestrial laser scanning of cultural heritage - one year on. International 

Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 

Sciences, 35 (B7) s. 966–971. 

Böhm, J., Haala, N., Alshawabkeh, Y. (2005) Automation in Laser Scanning for 

Cultural Heritage Applications. International Workshop on Recording, 

Modeling and Visualization of Cultural Heritage 

Doneus, M., Neubauer, W. (2005) 3D laser scanners on archaeological excava-

tions. CIPA 2005, XX International Symposium 

Eriksdotter, G. (2005) Bakom fasaderna. Byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, 

rum och bruk. Lund studies in medieval archaeology 36. Stockholm 

Fröhlich, C., Mettenleiter, M. (2004) Terrestrial laser scanning - new perspectives 

in 3D surveying. Proceedings of the ISPRS working group 8/2 'Laser-

Scanners for Forest and Landscape Assessment. 



 34

Godin, G., Beraldin, J-A., Taylor, J., Cournoyer, L., Rioux, M., El-Hakim, S., 

Baribeau, R., Blais, F., Boulanger, P., Domey, J., Picard, M. (2002) Active 

optical 3D imaging for heritage applications. IEEE Computer graphics a nd 

applications. Vol. 22, No. 5, s. 24 – 36  

Jacobs, G. (2005) High Definition Surveying—3D Laser Scanning: Registration 

and Geo-referencing. Professional Surveyor Magazine, Vol. 25, No. 7, s. 30 

- 37 

Kitzler Åhfeldt, L. (2002) Work and Worship. Laser Scanner Analysis of Viking 

Age Rune Stones. Theses and Papers in Archaeology B:9. Stockholm 

Leica Geosystems. (2010) Leica Cyclone REGISTER 7.0 Powerful, Comprehen-

sive Laser Scan Registration and Geo-Referencing Software.  

.http://www.leica-geosystems.com/en/Leica-Cyclone_6515.htm 2010-02-03 

Lemmens, M. (2004) 3D lasermapping. GIM International, Vol. 18, No.12 s. 44 –

47 

Lichti, D., Gordon, S. (2004) Error propagation i Directly Georeferenced Terres-

trial Laser Scanner point Clouds for Cultural Heritage Recordning. Proc. 

FIG Working Week, 22-27 May, Athens 

Lindberg, S., Menander, H. (2009) Byggnadsarkeologisk undersökning på Läckö 

slott. Byggnadsarkeologisk förundersökning och undersökning. UV Öst 

Rapport 2009:44 

Pfifer, N., Lichti, D.  (2004) Terrestrial laser scanning - developments, applica-

tions and challanges. GIM International, 2004  Vol. 18, No. 12,   50-53 

Pieraccini, M., Guidi, G., Atzeni, C. (2001) 3D digitizing of cultural heritage. 

Journal of Cultural Heritage 2, s. 63-70 

Reshetyuk, Y. (2006) Investigation and calibration of pulsed time-of-flight terres-

trial laser scanners. Trita-TEC-LIC, Nr 06-003. Stockholm 

Ros, J. (2001) Sigtuna. Staden, kyrkorna och den kyrkliga organisationen. Occa-

sional Papers in Archaeology 30. Uppsala 

Sittler, B. (2004) Revealing historical landcapes by using airnorne laser scanning 

A 3D modell of ridge and furrow in forests near Rastatt (Germany). Interna-

tional Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Infor-

mation Sciences. Vol. XXXVI, Part 8/W2 



 35

Sundnér, B. (2002) Arkeologisk dokumentationsmetod. Byggnadsdokumentation 

av Kärnan en metodundersökning Rapport av ett samarbetsprojekt 2001. 

Lund 

Sundnér, B., Thomasson, J. (2006) Läckö slott. Murverksdokumentation inför 

planerade omputsningsarbeten. Byggnadsarkeologisk utredning, förunder-

sökning och undersökning. Malmö kulturmiljö. Rapport 2006:011 

Tesch, S. (1990) Stad och stadsplan. Makt och människor i kungens Sigtuna. Sig-

tunautgrävningen 1988-90. 28 artiklar om de preliminära resultaten från 

den arkeologiska undersökningen i kv. Trädgårdsmästaren 9 och 10 i Sig-

tuna. Sigtuna 

Thorén, H. (2002). Intrasis – ett arkeologiskt dokumentationssystem. Byggnads-

dokumentation av Kärnan en metodundersökning Rapport av ett samarbets-

projekt 2001. Lund 

Valzano, V., Bandiera, A., Beraldin, J-A., Picard, M., El-Hakim, S.F., Godin, G. 

(2003) Carpiniana: A virtualized byzantine crypt. Electronic Imaging and 

the Visual Arts: EVA 2003. Florence, Italy. March 24-28 2003. s. 169-173  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



³

1:100

Kyrkoruinen St:Olof
Planritning

Ruinens väggar och pelare 
vektoriserades på ett horisontellt 
plan som skar punktmolnet, 
1 meter från marken.
Plansnittet gjordes i program-
varan Cyclone och exporterades 
därifrån i CAD-format.
Koordinatsystem: ST 74
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