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Sammanfattning 
Uppsatsen 3D laserskanning som verktyg för antikvarisk dokumentation är en jämförande studie som 
bygger på tre fallstudier i form ut av två privata och en offentlig fastighet där man använder sig ut av 3D 
laserskanning som verktyg för någon form ut av byggnadsdokumentation. Den går genom hur en 3D la-
serskanning genomförs i praktiken samt beskriver på ett vardagligt sätt hur tekniken fungerar. Genom 
intervjuer och tidigare forskning försöker uppsatsen ringa in om det finns antikvariska ambitioner från be-
ställarna i dessa fallstudier. Uppsatsen belyser även fördelarna att använda 3D laserskanning som metod 
för byggnadsdokumentation på kulturhistoriska byggnader. Resultatet ger tydliga indikationer på att be-
ställarna ser fördelarna med laserskanning ett verktyg för antikvarisk byggnadsdokumentation. Uppsatsen 
vill skapa en diskussion kring hur man kan gå tillväga för att uträtta en kulturhistorisk byggnadsdoku-
mentation som passar vår tid. 
 

Abstract 
This study aims to figure out if there is any heritage aspect when documenting heritage buildings with 3D 
laser scanning in Sweden. The paper is based on three case studies of two privately owned and one pub-
lic building where the purpose for 3D scanning has had different goals. In simple words this paper aims to 
describe what laser scanning is and how you work with the laser scanning in the field.  Through comparing 
results from prior studies on the matter, this study also aims to describe the advantages that come from 
using 3D laser scanning on heritage buildings. This study finally wants to bring up the subject and discuss 
the terms and uses of fulfilling a building heritage documentation that suites our time. 
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FÖRORD 

 

Mellan åren 2008 till 2011 läste författaren Byggnadsantikvarieprogrammet vid Hög-

skolan på Gotland. En av de kurserna som var mest intressant var läran om byggnads-

dokumentation. Författaren hade vid tidigare utbildningar utomlands lärt sig rita inte-

riörer för hand, varpå denne fann att uppmätnings- och renritningstekniken som lärdes 

ut vid högskolan kom enkelt till hands. Under loppet av dessa tre år på utbildningen 

kändes uppmätningsmetoden mer och mer ålderdomlig, även sättet att presentera 

uppmätningen kändes föråldrad. När examensarbetet 2011 skulle skrivas fick författa-

ren ett råd från en handledare att skriva om en ny teknik för uppmätning, nämligen 3D 

laserskanning.  

Nu liksom då, känns ämnet fortfarande aktuellt. Men nu tillskillnad från då, har för-

fattaren arbetet med tekniken i över sex års tid, och sitter på den kunskapen och ar-

betslivserfarenheten för att skriva en begriplig uppsats om hur tekniken fungerar och 

hur den används för att främja kulturvårds dokumentation.  

 

 

Författaren vill tacka sin handledare Tor Broström samt familj för all uppmuntran att 

slutföra en påbörjad uppsats. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle utvecklas det ny digital teknologi inom alla typer av kunskapsom-

råden och det berör även kulturvården. Den nya trenden inom samhällsbyggandet är 

Virtuell Realitet även känt som VR-teknik och snart är även kulturvården redo för 

den tekniken, inte minst inom museiväsendet. Kulturhistorisk byggnadsdokumentat-

ion och uppmätning måste också anpassa sig till den utvecklingen. I Sverige pratas 

det mycket om fotogrammetri som verktyg för att visualisera tredimensionella ytor 

utifrån tvådimensionella fotografier, men det pratas mindre om 3D laserskanning, en 

uppmätningsmetod där man avbildar byggnader och föremål med hög detaljrikedom 

genom laserteknik. Laserskanningen har nu funnits på marknaden en längre tid men 

efterfrågan för laserskanning som metod för byggnadsdokumentation är fortfarande 

begränsad i Sverige. Med flera års arbetslivserfarenhet där jag haft 3D laserskanning 

som yrke har jag nu valt att belysa teknikens användning inom kulturvårdsektorn.  

 

1.2 Problem 

3D laserskanning kan användas som verktyg för antikvarisk byggnadsdokumentat-

ion, men det beställs sällan. Frågan är varför? Det råder fler än ett problem med an-

tikvarisk byggnadsdokumentation som det ser ut idag. Dels har vi problemet att det 

nästan inte är några byggnadsantikvarier som utför den typen av dokumentationer 

längre. Dels att de manuella metoder som lärs ut är omoderna och tidsödande. De 

tekniker som lärs ut på byggnadsantikvarieprogram vid olika lärosäten är till för att 

utföraren ska lära känna sin byggnad, att komma nära inpå. Tanken är väldigt fin i 

teorin, men kostnaden blir i praktiken hög.  

 

Den digitala metoden att mäta in sin omgivning och eller en byggnadskonstruktion 

och utseende med 3D laserskanning tillför ytterligare en dimension, och det är detalj-

rikedomen som den klarar av att återbilda. Detta utan att vara speciellt nära, i vart 

fall inte så nära att den känner på sitt objekt. Dessutom kan den mäta upp en hel 

byggnad inom loppet på några timmar. 

 

Det är, när man diskuterar byggnadsdokumentation framtagen med 3D laserskan-

ning, viktigt att poängtera att det kan ha flera slutprodukter eller leveransändamål. 

Den stora mängd data som faktiskt samlas vid 3D laserskanning kan ge upphov till 

flera användningsområden eftersom specifika delar ur datamängden går att isoleras 

och bearbetas för vidare analys och undersökning. Exempel på detta är att skapa full-

ständiga 3D modeller med tillhörande byggnadsinformation med de programvaror 

som finns att tillgå idag. Alternativa ändamål för kulturvården kan vara för återskap-

ande av förstörda byggnadsdelar som med hjälp av 3D laserskanning finns för evigt 

dokumenterat.  

 

Det ovanstående till trots så beställs det väldigt sällan 3D laserskanning för antikva-

risk byggnadsdokumentation. Användningsområdet är dock inte medvetet förkastat, 

utan det är snarare så att beställning av laserskanning oftare sker med syftet att ta 

fram uppdaterade ritningsunderlag (Almevik and Johansson, 2016). Tidigare kan 

även kostnadsbilden varit en väsentlig fråga, men med den teknik som finns tillgäng-
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lig idag så finns det ingen anledning att hävda kostnaden som en orsak till att inte 

använda laserskanning för byggnadsdokumentation (Chiabrando, Lo Turco and 

Santagati, 2017). Även om författaren ser ett värde av 3D laserskanning för antikva-

risk dokumentation så är frågan om detta speglas på marknaden? 

 

1.3 Frågeställningar 

Ur ovanstående problemdiskussion formuleras följande frågeställningar: 

 

 Finns det någon antikvarisk ambition när 3D laserskanning beställs av pri-

vata och offentliga aktörer och vad kan orsaken till detta vara? 

 
• Finns det fördelar med 3D laserskanning som verktyg för kulturhistorisk 

 byggnadsdokumentation, och i så fall vilka? 

 
Med antikvarisk ambition syftas på om materialet skall användas som ett underlag 

för dokumentation, restaurering eller för framtida arkivering vad gäller kulturhisto-

riskt värdefulla byggnader och föremål. 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka varför förvaltare till kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader beställer 3D laserskanning samt hur beställare resonerar inför 

en skanning och hur de sedan använder sig ut av resultatet.  

 

Målet är att genom de resultat som nås, skapa en diskussion som belyser använd-

ningen av modern digitalteknik för att utföra antikvarisk byggnadsdokumentation. 

 

1.5 Metod och avgränsning 

Författarens avsikt med studien har inte varit att pröva en uppställd hypotes, inte 

heller att mäta någon variabel genom kvantifiering (Svenning, 1996). Författaren har 

valt kvalitativ metod för studien, tre specifika fallstudier med tillhörande intervjuer 

med sex tydliga frågeställningar (detta kan tolkas som kvantitativ då frågeställningar 

blir strikt strukturerat). Frågeställningarna kräver ärliga och konkreta svar från de 

intervjuade, så att bra tolkningar och analyser kan göras. Som komplement har en 

litteraturstudie genomförts och används mot fallstudierna, för att sätta studiens resul-

tat i relation till tidigare forskning. 

 

Studien bygger på tre fallstudier med geografiskt läge runtom i Sverige. Alla tre fall-

studierna har kulturhistorisk koppling enligt författaren. De har utförts mellan 2014-

2016. Fallstudierna har som mål att ge bredare och mer djupgående kunskaper om 

det frågor som undersöks (Svenning, 1996).  
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De tre fall som är valts har:  

 

 dokumenterad byggnadshistorik-, 

 kulturhistoriska värden; arkitektoniskt eller kulturmiljö  

 haft tydliga beställningar  

 använt sig ut av 3D laserskanning  

 

Dessa fallstudier har kulturhistoriska värden som författaren själv bedömt utifrån sin 

utbildning till byggnadsantikvarie. Dessa bedömningar är gjorda med stöd från olika 

källor som beskriver dessa fastigheters historia. Fallstudierna är valda inte bara för 

dess kulturhistoriska värden, utan även utifrån vad som önskats när beställning för 

laserskanning efterfrågats. Detta för att skapa en bild på hur laserskanning bemöts 

från beställarsidan utifrån en kulturhistorisk synvinkel. Samtliga fallen har författa-

ren deltagit som antingen mättekniker eller även som projektledare. Vid val av andra 

objekt inom t.ex. infrastruktur eller industrilandskap som författaren även deltagit i, 

hade andra resultat kunnat nås, men det hade varit svårare att knyta dem till något 

kulturhistoriskt värdefullt.  

 

Till fallstudierna har intervjuer förts med de medverkande i projekten. De frågor som 

ställts är skapta för att lyfta fram respondenternas syn på laserskanningens fördelar 

samt hur den kan användas för antikvarisk dokumentation. Uppsatsen är inte avgrän-

sad till bara dessa respondenter, utan har vidgats till att intervjua både en represen-

tant från riksantikvarieämbetet för att få deras syn på tekniken, samt intervjuat en 

annan respondent som beställt 3D laserskanning regelbundet för just byggnads-

dokumentation med antikvarisk ambition. Den sistnämnda har tagits med för att visa 

att det förekommer beställningar utöver de fallstudierna som uppsatsen bygger på.  

 

Vid intervjuförfarandet har strukturerad metod använts, då samma frågor ställts i 

samma turordning till samtliga respondenter. Intervjuförfarandet ger utrymme till 

felkällor, speciellt om frågeställningar inte uppfattas korrekt eller att den intervjuade 

blir misstolkad vid analys (Svenning, 1996). Därför var det viktigt att frågorna var 

strukturerade, begripliga, styrande samt kritiska. Intervjuerna har utförts under upp-

satsens skrivande, alltså inte i samband med utförande av fallstudierna. 

 

Litteraturstudien bygger på den tidigare forskning som samlats in genom att söka 

efter forskningsöversikter inom kulturvård och 3D laserskanning. Vissa tidskrifter 

har tillhandahållits från aktörer insatta inom tekniken på andra högskolor med lant-

mäteriutbildning samt från myndigheter och organisationer som riksantikvarieämbe-

tet och ICOMOS. Den tekniska och den praktiska beskrivningen utgår från litteratur-

studien samt från egna arbetslivserfarenheter. Genomgången av den tidigare forsk-

ning som valts tillför en förståelse till hur ämnet studeras i andra länder, men denna 

studie ämnar lyfta fram de delar ur forskningen som är relevanta till frågeställning-

arna och uppsatsens syfte. 
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1. Traditionell uppmätning (HABS, 2017) samt egen komponerad laserskanning bild 

Det finns flera uppmätningsmetoder som används inom byggnadsdokumentation, 

men uppsatsen koncentrerar sig på 3D laserskanning. Studien hade kunnat jämföra 

laserskanning mot manuella metoder som att använda lod och vattenpass för att mäta 

väggars vinklar och lutningar, även fotogrammetri som mätmetod för att skapa 3D 

modeller. Men denna studie vill lyfta fram modern mätteknik, varav den mest avan-

cerade tekniken just nu är 3D laserskanning.  

 

Frågor som arkivering och tillgänglighet diskuteras men inte mer än att det är kopp-

lade till fallstudierna.  
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2. BEGREPP 

För att förstå kommande kapitel måste det redogöras för några begrepp inom tekni-

ken som kan vara viktiga att förstå. Dessa redogörelser baseras på den svenska 

handboken Terrester Laserskanning (2017) skriven av Yuriy Reshetyuk lektor vid 

Gävles Högskola. 

 

 

2. Illustration hur en laserskanner systematiskt arbetar i fält. Källa(spacialhumanities, 2017) 

3D Laserskanning  att mäta sin omvärld med laserteknik och få ett resultat  

   digitalt i tre dimensioner.  

 

GNSS    ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och  

   positionsbestämningssystem även känt som GPS  

   (Lantmäteriet, 2017). 

 

Koordinatsystem  en referensram för att definiera platser fixerade i förhållande 

   till jorden, t.ex. SWEREF 99 i Sverige (ESRI, 2017). 

 

Tredimensionellt  - x-y-z står för de tre axlarna som är skärningslinjer mellan tre  

koordinatsystem plan. Där X riktar rakt fram, Y riktar mot höger och Z riktas 

   rakt upp (McCrea, 2006). 
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Punktmoln  benämningen på utdata från skanningen. Den består  ut av 

 hundratusentals till hundra miljoner punkter med x-y-z  

 koordinater som tillsammans bildar ett digitalt 3D moln av  

 platsen eller saken man skannat.  

 

 
3. Uppsättning av 4 olika uppställningar för samma takstuckatur på Ericsberg. Bilden visar hur olika 

uppställningar täcker ytan 

Uppställningar   när man skannar ser skannern enbart vad som finns framför 

   skannerns position. Allt annat blir skugga eller avsaknad av  

   x-y-z information. Därför måste man byta position med  

   skannern för att täcka dolda vinklar, dessa positioner kallas för 

   uppställningar (se bild 3). 

 

Registrering    processen där man sätter ihop flera olika punktmoln från mer 

   än en uppställning så att resultatet blir ett gemensamt  

   punktmoln. Det finns olika metoder på vilket man kan utföra 

   en registrering, men det är begränsat till vilken programvara 

   man väljer att använda. Dels kan man registrera med hjälp av 

   ”Targets” eller på svenska stödpunkter (se nedan) som  

   hjälper till att binda samma plats mellan olika uppställningar. 

   Dels kan man registrera med hjälp av Cloud-to-Cloud (C2C) 

   algoritmer.  

 

Cloud to Cloud  automatiserad punkmolnsregistreringsmetod, som fungerar så

   att man behöver minst 30 % överlapp mellan uppställningar 

   för att algoritmen ska förstå att den skall sätta ihop  

   punktmolnen (Faro, 2017). 

  Targets    (sv. Stödpunkt) oftast utformad som ett klot eller som ett  

   tydligt markerat svart-vitt kryss utplacerad av den som  



 

 
11 

   skannar. För att kunna geo-referera ett punktmoln mot kända 

   koordinatsystem, så måste man mäta in Targets från olika  

   uppställningar. De kan även användas för att underlätta vid  

   registrering (Leica geosystems, 2017). 

 

Viewer    en Viewer är en produkt/programvara som betraktaren eller 

   beställaren kan tillhandahållas för att själva kunna kolla på  

   punktmolnet. Det går även att mäta och skriva anteckningar 

   mot intressanta punkter i punktmolnet (Faro, 2017). 

 

Geo-referering  när man skannar en plats så kan inte skannern visa eller själv 

   förstå var den befinner sig i världen. Därför måste man ange 

   ett koordinatsystem som passar för just denna plats. Vid  

   georeferering så rättar man upp punktmolnet mot ett befintligt 

   koordinatsystem. Detta görs ofta i fält, med hjälp av ”Targets” 

   som mäts in med GNSS (ESRI, 2017).  

 

Mätosäkerhet  Indikation som visar hur bra resultatet av en mätning 

/Noggrannhet  stämmer överens med det sanna värdet. Noggrannhet är ett  

   kvalitativt begrepp och kan inte tilldelas ett numeriskt värde 

   (Reshetyuk, 2017). 

 

E57 & LAS  Universella punktmolnsfilformat tillverkade för att lagra data 

   över flera plattformer. Anses vara de filformat som har störst 

   möjlighet att lagras över längre tid (Barber and Mills, 2007).  

 

Raster   hjälpmedel som används i grafisk reproteknik för uppdelning 

   av en bild i punkter eller linjer (NE.se, 2017). 

 

Fotogrammetri  mätning i fotografiska bilder av storlek, form och läge hos  

   fotograferade objekt (NE.se, 2017). 

 

BIM    (Building Information Model) en process som handlar om att 

   skapa och använda en intelligent 3D modell för att informera 

   och förmedla projektbeslut i byggbranschen (Autodesk, 2017). 
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3. LITTERATURÖVERSIKT 

Mycket av den forskning som sker inom kulturvårds dokumentation är internationell 

och har sammanställts av organisationen CIPA Heritage Documentation (CIPA Heri-

tage Documentation, 2017). CIPA är en vetenskaplig kommitté som lyder under 

ICOMOS. (International Council of Monuments and Sites) Tillsammans med ISPRS 

(International Society of Photogrammetry and Remote Sensing) samordnar CIPA 

övergången från mätteknik till kulturvårdsdokumentation (ISPRS, 2017) Från CIPA 

och ISPRS har all internationell forskning hämtats, svensk forskning har hämtats 

från Riksantikvarieämbetet. Forskningen har som syfte att förklara liknande fråge-

ställningar som studerats tidigare, men de skall ha relevans till uppsatsen.  

 

3.1 Tidigare forskning 

Theory and Practice on Terresteral Laserscanning (Van Genchten, 2008) är en 

grundligt skriven handbok om hur man bäst går tillväga vid olika typer av uppdrag 

inom 3D laserskanning. Den är intressant för den här uppsatsen då den berör flera 

användningsområden för att använda 3D laserskanning. Ett kapitel handlar enbart 

om Heritage (kulturvårds) dokumentation där man laser skannat en kyrka som fall-

studie. Handboken beskriver tillvägagångssätt samt vad man kan göra av resultatet.  

Van Gentchen menar att laserskanning används i första hand för kommersiella syften 

men kan även användas inom kulturhistorisk dokumentation. 

 

Terrestrial Laser Scanning for Preserving Cultural Heritage: Analysis of Geometric 

Anomalies for Ancient Structures (Castagnetti et al., 2012) är en studie där man vill 

framhäva nya metoder att analysera resultatet av laserskanningen för att kunna 

skydda olika element (t.ex. väggstruktur) inom kulturhistoriska byggnadsstrukturer. 

Studien är tekniskt beskriven men visar att resultatet bör användas till fler teknikom-

råden såsom byggnadsteknik och infrastruktur. Den belyser hur analyser som enbart 

kan fås av laserskanningens resultat är behjälpliga för ingenjörer och forskare inom 

historiska byggnadsstrukturer. 

 

I studien Digital Invasions: From pointcloud to Historical Building Object Model-

ling (Chiabrando, Lo Turco and Santagati, 2017) tar man upp en väldigt intressant 

aspekt som berör hela konceptet att laserskanna för kulturvård. I denna artikel disku-

teras hur man ska jobba med byggnader som har laserskannats och argumenterar för 

att man ska digitalisera resultatet. Studien refererar BIM (Building Information Mo-

del) frågan och hur den kan tillgängliggöra kulturbyggnader i en form de benämner 

HBOM (Heritage Building Object Model). Studien anser att laserskanning är för dyrt 

för enkom skanna och modellera för byggnadsdokumentation och menar att man 

måste utöka användningsområdena.  Studien berör ämnet om hur en historisk bygg-

nad ska sättas in i sammanhanget av BIM modellering när det saknas byggnadstek-

nisk information att bygga modellen ifrån. De har jämfört olika sätt att mäta på, dels 

fotogrammetri på två olika sätt, samt 3D laserskanner. Resultatet visar att, bortsett 

från kostnaden, återger laserskanning största möjliga noggrannhet och täckning samt 

tidsbesparing. I sin slutsats menar man att man utgått från att 3D laserskanning är så 

nära sanningen man kan komma och man jämför de fotografiska metoderna mot den. 

Modellering anses viktig, men att det krävs goda byggnadshistoriska kunskaper för 

att kunna modellera från ett punktmoln.  
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Documentation of cultural heritage techniques, potentials and constraints  (Hassani, 

201) belyser i sin studie de olika metoderna med vilka man bör gå tillväga när man 

ska dokumentera ett kulturarv. Hassani belyser tankar kring kulturvård som alla spe-

lar in vid byggnadsdokumentation och påpekar att varje uppmätningsmetod har sin 

fördel och sin nackdel. Hans slutsats menar att varje enskilt projekt måste bedömas 

individuellt så att rätt mätningsinstrument används vid rätt tillfälle. Han menar även 

på att det finns tid och pengar att tjäna på att ha en kunnig kulturvårdare medver-

kande under mätning för att minimera riskerna för onödig datainsamling.  

 

Projektet ”Hantverkarens dokumentationsmetod” (Almevik and Johansson, 2016), 

som genomförts underförgående år på Göteborgs universitet, är en svensk forsk-

ningsstudie som haft som syfte att utarbeta ett praktiskt kunskapsstöd för hantverka-

rens dokumentationsuppgifter i byggnadsvården. 3D laserskanning nämns ytligt som 

en dyr men noggrann arbetsmetod, men huvuddelen av forskningen berör förenklade 

metoder för hantverkare att digitalt dokumentera sina framsteg vid restaureringsar-

beten. Studien förespråkar fotogrammetriska metoder före 3D laserskanning.  

 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har gett ut en handbok som behandlar byggnads-

dokumentation och byggnadsuppmätning: Byggnadsuppmätning: Historik och Prak-

tik. (Sjömar and Hansen, 2000) Den har som syfte att redovisa ett historiskt perspek-

tiv på byggnadsundersökningsmetoder utförda i Danmark, Sverige och Norge. Den 

fungerar även som regelverk med praktiska rutiner vid byggnadsdokumentation. Den 

svenska delen skriven av Peter Sjömar säger i handboken att ett grundläggande krav 

på uppmätning är att det tydligt måste framgå vad man observerat. De skriver om 

fotografering som ett viktigt verktyg vid dokumentation då den kan återge informat-

ion om materialstruktur och bearbetningsteknik. Funktionen av att rita för att doku-

mentera uppmätningar diskuteras, de behandlar vikten av att understryka att en ritat 

bild är en tolkning av det mänskliga perspektivet. De anser att man enbart skall rita ” 

de man med ögat kan se”, och inte ge utrymme för egna tolkningar av konstruktioner 

med mera, men att om det måste göras vara tydlig med att beskriva dem med text 

och bild. Handboken belyser vad syftet av uppmätning bör vara, de understryker att 

det inte enbart har funktion som dokumentationsmetod, utan även bör användas som 

undersöknings och analysmetod. Sjömar säger ” att mäta upp en byggnad innebär att 

man systematiskt söker sig genom byggnaden samtidigt som man framställer bilder 

av rum, ytor och konstruktioner”. Vidare talas det om värdet av ritningsunderlaget i 

den mån att plan och vertikalsektioner är ovärderliga och innehar stort förklarings-

värde för byggnadsdelars förhållningar gentemot varandra. Sist tar handboken upp 

betydelsen av att uppmätning bör betraktas som ett kvalificerat källkritiskt tolk-

ningsarbete för vilket det finns fastställda normer. 

 

English Heritage, Englands motsvarighet till riksantikvarieämbetet lät 2007 ta fram 

en publikation om förhållningsprinciper vid användandet av laserskanning för kul-

turhistorisk dokumentation: 3D Laser Scanning of Heritage: Advice and guidance to 

users on laser scanning in archaeology and architecture (Barber and Mills, 2007) 

Publikationen använder sig utav fallstudier för att påvisa förhållningsprinciper man 

borde relatera till vid bruket av laserskanning för dokumentation. Ett utav de första 

resonemangen publikationen yttrar sig om är vikten av att bedöma vilken punkt-

molns noggrannhet ett projekt måste ha för att kunna uppnå det önskade resultatet. 
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Den diskuterar även frågeställningen kring varför en 3D laserskanner skulle vara den 

mest önskvärda verktyget för byggnadsdokumentation, varpå de kommer fram till att 

ett av skälen skulle kunna vara dess lätthanterliga egenskaper i fält, samt hastigheten 

med vilken den dokumenterar sin närmiljö med hög detaljrikedom. Användningsom-

rådet av punktmolnsmaterialet rekommenderar publikationen skall vara en viktig 

faktor. Hur punktmolnet hanteras är begränsat till syftet såsom att få fram ritnings-

underlag eller en 3D modell. English Heritage yrkar på att punktmolnsdata lämpar 

sig bäst för analyser av fallstudierna. Publikationen benämner slutligen även frågan 

om arkivering och förvaltning av punktmolnsdata. 

3.2 ICOMOS: Direktiv för byggnadsdokumentation 

Då ICOMOS är en viktig världsarvsorganisation har de skrivit stadgar om hur man 

ska dokumentera kulturarv. Det finns anledning att gå in och studera deras riktlinjer 

och principer. ICOMOS roll är att verka för att bevara och skydda kulturhistoriska 

platser. Det är en icke-vinstdrivande organisation som inte är styrd av något enskilt 

land, men som är dedikerad till att framhäva teori, metod och vetenskaplig teknik för 

att bevara kulturhistoriska platser och byggnader (ICOMOS, 2017). En av deras upp-

gifter har varit att ta fram rekommendationer på hur man bäst går tillväga när man 

ska restaurera eller konservera. Därtill hör även doktriner på hur man bör förhålla sig 

vid dokumentation.  

 

En första Charter kom ut 1964: The Venice Charter (ICOMOS, 1964) den riktar in 

sig på sex principiella riktlinjer för hur man bör förhålla sig vad gäller: 

 

a) definitioner  

b) konservering  

c) restaurering  

d) historiska platser  

e) utgrävningar  

f) publikationer 

 

Allt som allt rör det sig om 16 artiklar. Artikel 16 är den sista och styrs under rubri-

ken f) publikationer och har till syfte att poängtera vikten av god dokumentation i 

form utav:  

 

1) kritiska och analytiska rapporter 

2) illustrationer och ritningar  

3) fotografier 

 

Den lägger vikt vid att varje stadium av en restaureringsprocess noggrant ska doku-

menteras. Det är av stor vikt att all den dokumentation som är framtagen bevaras på 

statliga eller offentliga arkiv för offentlig åtkomst, det rekommenderas även att så-

dan information borde publiceras.   

 

Som en följd till The Venice Charter 1964 artikel 16, kom man i oktober 1996 ut 

med en ny doktrin: Principles for the Recording of Monuments, groups of Buildings 

and Sites. (Petzet, M. Ziesemer, 2011). 

 

Den förmedlar att dess uppgift är att ge: 
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a) principiella skäl 

b) ansvarstagandet 

c) planerade åtgärder 

d) innehåll 

e) förvaltning och spridnings aspekter kring dokumentationen av kulturarvet 

  

De principiella skälen (a) att själva dokumentationen borde vara en prioritet för kul-

turarvsfrågan. Ansvarstagandet (b) exemplifierar att det yttersta ansvaret borde ligga 

på nationell nivå, men även att de som utför dokumentationen har kunskapen och 

den vetenskapliga bakgrund som krävs för komplexa miljöer och byggnader, samt att 

det bör föreligga en kvalitetsansvarig för varje utförd dokumentation. 

Planeringsåtgärder (c) lägger vikten vid att undersöka alla tidigare underlag som 

redan finns för platsen eller byggnaden. Att allt sammanställs så att ingen onödig 

dokumentation tillförs som kan skada den kvalitet på dokumentation som utförs, 

samt att det planeras för att göra så lite åverkan som möjligt på det som ska doku-

menteras. Den del som berör innehåll (d) tar upp vikten av metadata (information om 

data) och att det skall finnas tillräcklig med information kring dokumentationsplat-

sen. Förvaltning, spridning och delnings avsnittet (e) tar upp frågan om förvaring 

och arkivering. De syftar på att all samlad material ur en dokumentation måste beva-

ras i arkiv, på ett sådant sätt att det kan bevaras långsiktigt. Samt att det åtminstone 

bör finnas två kopior av allt, sparade på två separata platser, och att all information 

görs tillgänglig för allmänt bruk. 
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4. VAD ÄR 3D LASERSKANNING? 

4.1 3D laserskanning 

Vad är 3D laserskanning undrar många? De flesta relaterar skanning till en funktion 

på kopieringsapparaten som skapar en digital kopia. 3D laserskanning, innebär digi-

taliseringen av sin omvärld med hjälp av laser varpå man får ett tredimensionellt 

(3D) resultat. Tekniken är i sina detaljer oerhört komplicerad och matematisk, föl-

jande är ett försök att översiktligt förklara vad 3D laserskanning är, vad det innebär 

och hur det utförs.  

4.2 Teknisk beskrivning 

Skanningen börjar med att instrumentet skickar ut en laserstråle, när strålen kommer 

till objektet reflekteras en del av den utsända energin tillbaka till skannern och regi-

streras av mottagaren i instrumentet (Reshetyuk, 2017). Genom att bestämma tiden 

som det tog för lasersignalen att färdas fram och tillbaka kan avståndet till objektet 

beräknas (Reshetyuk, 2017). Genom att automatiskt förflytta laserstrålen i små vin-

kelsteg i horisontal- och vertikalled mäts avståndet till ett stort antal punkter på ob-

jektet.  

 

 
4. Illustration över hur 3D laserskannern rör sig(Leica geosystems, 2017). En bild över intensi-

tets/reflektionsvärdet från en skanning(Autodesk, 2017) 

 

Denna rörelse sker i den moderna laserskannern oerhört fort och de och kan därför 

mäta hundratusentals punkter i sekunden. Horisontella riktningar och vertikala 

vinklar för varje laserstråle mäts, det är detta som möjliggör beräkningen av 3D ko-

ordinater (x-y-z) för varje inmätt punkt (Reshetyuk, 2017). Slutresultatet från varje 

uppställning/mätning blir en stor samling x-y-z koordinater som bildar ett 3D-

punktmoln. De flesta av dagens laserskanners registrerar även intensitet från den 

returnerade laserstrålen, d.v.s. reflektionsvärdet från objektets yta. Intensitetsvärdet 

avbildas antingen i gråskala eller i färgkombination och har som funktion att visuali-

sera punktmolnet, om det inte är färgsatt med fotografisk textur. Olika material ger 

olika intensitetsvärden beroende på hur mottaglig materialets yta är för ljus, även 

räckvidden är beroende av objektets reflekterandes (Reshetyuk, 2017). 
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4.3 Praktiskt arbete 

Processen på hur man går tillväga är inte vedertagen, varpå denna beskrivning för-

klarar hur författaren praktiskt arbetar med laserskanning. 

 

För att utföra en skanning krävs egentligen bara två saker, ett stativ och en lasers-

kanner. Skannern ställer man på stativet på lämpligt avstånd från önskat objekt eller 

plats, sedan ställer man in önskad punkttäthet (noggrannhet) och (om man vill) regi-

strering av fotografier till punktmolnet (Reshetyuk, 2017). Innan skanningen påbör-

jas, bör man ha studerat byggnaden eller objektet och rekat bästa uppställningsplat-

ser för att i sin helhet kunna täcka det område som skall skannas. Ska man skanna en 

byggnad på annan ort, kan det vara bra att göra en förstudie på byggnaden för att 

uppskatta antalet uppställningar samt tidsåtgång. Förstudien kan inkludera ritnings-

underlag för att få en förståelse för rumsindelning, våningsplan samt areor. Man kan 

även söka på objektet på webben för att se om det finns bilder på byggnaden, fram-

förallt på fasaden och dess omgivning.  

 

Vid skanning av fasader är det viktigt att säkerställa att det är röjt med växter och 

träd framför om detta tillåts, då det annars blir svårt att täcka (mäta in) fasad skymd 

av växter. En annan sak att tänka på är att skanna när det inte regnar eller snöar då 

laserstrålarna kan ändra sig vid träff av vatten och återge en falsk signal till appara-

ten, en effekt som påverkar resultatet negativt. Detta är mer påtagligt på utsmyckade 

fasader där det är många synliga element där detaljrikedom efterfrågas. På plana 

fasader är det mindre påtagligt.  

 

4.4 Skanning 

När man påbörjar ett uppdrag genomförs en genomgång, för sig själv eller sitt team, 

var skanningen kommer att börja och var den kommer att avslutas. 

 

Beroende på vilken typ av registrering (se nästa avsnitt) man tänkt använda finns det 

olika sätt att gå tillväga när skanningen påbörjas. Dels kan man skanna med ”Tar-

gets” (se Begrepp), dessa stödpunkter kommer att hjälpa till att bilda ett enhetligt 

punktmoln. En nackdel med Targets kan vara att de även finns med i punktmolnet 

och därför kan skapa förvirring hos beställaren när denne får sitt resultat. 
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5. Rum på Ericsberg, med Targets fästa på väggen samt ståendes på golvet 

 

Den andra varianten är att skanna tätt mellan uppställningarna så att man alltid har 

minst 30 % överlapp, sedan registrerar man med C2C algoritmen (Faro, 2017). För-

delen med C2C (se begrepp) är att man slipper förbereda med stödpunkter, samt att 

punktmolnet blir renare från störande objekt (egen observation).  

 

Skannar man utan att ta fotografier får punktmolnet intensitetsinformation. Denna 

information är tillräcklig för att förstå helheten av en byggnad eller en plats. Är det 

viktigt att dokumentera ytmaterial eller färger, så kan det vara bra att skanna med 

fotografier. Denna process tar längre tid per uppställning, men ger ett mervärde vid 

framförallt valet att leverera en Viewer (se begreppslistan), där man får panoramafo-

tografier från varje enskild uppställning (Faro, 2017). Fotografering vid uppställ-

ningen kan även vara önskvärt om man ska 3D modellera från punktmolnet, då 3D 

modellen kan få verklighetstrogen textur på sina ytor. 

 

 
6. Illustration över leveranser. Stora bilden visar en Viewer Bilden i högra hörnet visar punktmoln med 

färg, och detaljen visar hur en 3d modell från ett punktmoln kan se ut. 
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För att få bästa möjliga bilder är det klokt att tänka på omgivningsljuset, för mycket 

solsken ger alldeles för ljusa bilder, en molntäckt himmel passar alltid bäst. Det finns 

även nackdelar med 3D skanningen som berör kulturhistoriska byggnader. När man 

skannar byggnader med svart plåttak har laserstrålen svårt att få träff på ytan, för-

modligen på grund utav det försämrade reflektionsvärdet som svart plåttak återger. 

Detta kan ställa till med problem när en laserskanning utförs för att 3D modellera 

utifrån, då de rätta lutningarna samt möjligtvis utformningen av hustaket saknas. En 

annan nackdel som uppstått vid användande av vissa typer av laserskanners är att 

skanning på polerad marmor ger en ruggad yta när man analyserar resultatet på de-

taljnivå, detta är av mindre betydelse för ritningsunderlag men är dock viktigt att 

påpeka som en nackdel för kulturhistorisk byggnadsdokumentation.   

4.5 Bearbetning 

När skanningen är klar och man överför all data från skanner till datorn påbörjas 

registreringen (kapitel 2) av punktmolnet, även här finns olika tillvägagångssätt, be-

roende på vilka programvaror man använder.  

 

Att öppna alla uppställningar var för sig och rengöra dem från missvisande reflekt-

ioner, såsom speglar eller fönster, är inte nödvändigt men ger fina punktmoln. Möj-

lighet finns även att ta bort allt skrymmande som inte skall vara med i slutresultatet. 

Har man skannat med foto, är det i detta steg man processar bilderna mot varje upp-

ställning. När rensning är genomförd kan man påbörja sin registrering. För att uppnå 

så lite mätosäkerhet som möjligt är det bra att ordna upp sina skanningsuppställning-

ar så att de följer rumsindelning eller våningsplan. På så sätt kan man registrera 

mindre grupper av uppställningar åt gången, och på så sätt minska mätosäkerheten. 

Har man två eller fler grupper kan man C2C registerera punktmolnen mot varandra 

för att skapa ett slutgiltigt enhetligt punktmoln.  

 

 
7. 4 punktmoln registrerade mot varandra till ett punktmoln. Källa Ericsberg 
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Det är lämpligt att utföra kvalitetskontroll när det sammansatta punktmolnet är fär-

digställt. Dels kan man ta vertikal eller horisontella snitt (ca 2cm tjocka) genom 

punktmolnet för att se en fasad eller ett plan i genomskärning. Detta gör man för att 

kontrollera att inga väggar är skurna eller att fasaden så som registreringsprogram-

met uppfattat det, har felaktigheter i sig. Det är även bra att kontrollera utsmyckade 

fasader eller detaljer på väggar eller statyer att punktmolnet inte är ”smutsigt”, det 

vill säga punkter som släpat efter på kanter och hörn, som i verkligheten inte finns 

där. Dessa kan vara förödande om man ska rita av en fasad och man tolkar punkt-

molnet felaktigt på grund av denna smuts. Moderna skanners uppfattar denna smuts 

automatiskt och rengör punktmolnet, men handpåläggning är alltid bra för kvalitets-

kontroll. 

 

 
8. Snitt ur punktmoln (2cm) samt detalj ur snitt, med Smuts i fogarna 

4.6 Leverans 

För att slutkunden ska kunna titta på punktmolnen och även sväva omkring i punkt-

molnen i en 3D värld krävs en Viewer (kapitel 2) (bild 9). Det går oftast att mäta i 

dessa program men även att göra notiser i t.ex. projekteringsskeden. Viewer är en 

leverans som författaren upplevt är uppskattad av projektledare. Annars är en vanlig 

efterfrågan att man låter göra planritningar samt sektioner ur byggnader med punkt-

molnet som ett 3D raster (bild 9). Det går även att 3D modellera med hjälp av olika 

program, vilket kan krävas på kulturhistoriska byggnader där ytorna inte är raka eller 

symmetriska. 3D modeller kan sedan användas i web-baserade Viewers som möjlig-

gör för betraktaren att snurra, vrida och vända på objektet för att studera om så öns-

kas.  

 

 
9. Viewer med mätinformation samt punktmoln med ritningsunderlag Källa Hörningsholmgårdsmiljö 

Dataformatet är en viktig fråga då det rör hur punktmolnen ska bevaras för eftervärl-

den. Man har tagit fram ett antal filformat som går att hantera över flera plattformar 

och som är lätta att lagra, E57 och LAS är två av dessa filformat, som kanske har 

störst möjlighet att lagras under längre tid. Därför är det bra att alltid spara en kopia 

av det slutgiltiga punktmolnet i ett av dessa format för arkivering. 
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5. GENOMFÖRANDE 

5.1 Fallstudier 

Studien omfattar tre stycken fallstudier med kulturhistorisk anknytning, de är utvalda 

på kulturhistoriska grunder vilket bekräftas enligt författaren av den historiska bak-

grundsundersökningen, och därmed passande för denna uppsats. Studien vill exemp-

lifiera hur privata och offentliga aktörer använder sig av 3D laserskanning och har 

därför valt två privatägda objekt och det tredje ägs av Stockholms stad. 

 

Författaren, har i olika utsträckning medverkat i alla tre fallen, vid såväl fältarbetet 

såsom registreringsprocessen.   

5.1.1 Ericsberg  

Byggnadens arkitektoniska utformning, ålder, skick samt ändamålet för beställning-

en gav upphov till att välja detta projekt som fallstudie. Ericsberg har unika stuckatu-

rer samt utrymmen som gör det unikt för Sverige, vilket är en anledning enligt förfat-

taren att användas som fallstudie för en uppsats med kulturhistoriskt syfte.  

 

 

10. Ericsberg nu och då. Foto Thor Thorsson, 2010. Kopparstick Erik Dahlberg 1600-tal 

Byggnadshistoria 

Ericsberg är beläget öster om Katrineholm och bär sitt namn efter riksrådet Eric 

Carlsson Gyllenstierna som övertog gården 1637. Byggnaden var ursprungligen ett 

tre våningar högt gavelhus. Vid slutet av 1600-talet lät sonen Christoffer Gyllensti-

erna bygga till slottet, möjligen efter ritningar av arkitekten Mathias Spihler, då det 

utformades till ett palats i karolinsk barock med fyra framspringande flyglar och 

säteritak (Hallgren, 2015). Troligen har Nicodemus Tessin d.ä. varit delaktig i slot-

tets utformning av ritningarna. Slottet var färdigt 1687 och återfinns i ”Suecia An-

tiqua et Hodierna” av Erik Dahlberg (bild 10). 

 

Slottet är putsat i gult med vita detaljer, interiören är påkostad med detaljer, såsom 

takmålningar, slottskapell, ångbad med kupol och stuckaturer som är i paritet med 

Drottningholm slott, samt ett badhus i marmor (Badhistorik, 2016). Huvudbyggna-

den flankeras av fyra flyglar vilka är samtida med slottet (Hallgren, 2015). Till slot-

tet hör en elegant fransk park med ett orangeri i plafond. Slottet består av 43 rum 

fördelade på 3600kvm (www.ericsberg.se). Ericsberg är fortfarande i privat ägo, 

slottet är stängt men dess park är öppen för allmänheten.  
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Uppdragsbeskrivning 

Författaren kontaktades av förvaltaren till Ericsberg genom en gemensam kontakt, 

som berättat att laserskanning kunde vara ett kostnadseffektivt alternativ till att mäta 

upp hela slottet för byggnadsdokumentation. En fullständig invändig färgdoku-

mentation skulle utföras där främsta syftet var att få ett underlag vid förhandling av 

försäkring. Förvaltaren önskade en digital uppmätning att använda som underlag 

utifall framtida skada inträffa. För uppdraget önskades dokumentation av slottets 

interiör; fyra våningsplan, vindsförråd och källare. Hela slottet i sin helhet skulle 

laserskannas även fasader. Då slottet är byggnadsminne finns vissa rum och bygg-

nadselement, som exempel takstuckaturer med takmålningar, där det önskades högre 

noggrannhet då de har högsta skyddsvärde enligt byggnadsminnesförklaringen.  

 

Utförande 

Ett platsbesök gjordes för att få ett helhetsgrepp om uppdragets omfattning. Författa-

rens roll i uppdraget var att som projektledare axla rollen som uppmät-

nings/dokumentations ansvarig. 

 

I detta uppdrag valdes att skanna med Targets, för att säkerställa överlappen mellan 

korridorer och våningsplan. Samtliga fem våningsplan skannades under en och 

samma vecka, vissa rum med högsta noggrannhet för att täcka takstuckaturerna. 

Slottets tre centrala trapphus användes för att knyta ihop de fem våningsplanen. An-

nars finns risk att punktmolnet drar iväg och försvårar registrerings processen.  Fasa-

derna till Ericsberg skannades vid ett senare tillfälle då regnskurar försvårade mät-

ningsarbetet. 

 

Uppdraget i fält slutfördes på fem dygn med över 250 uppställningar och utfördes 

utav en Faro Focus 3D laserskanner (Faro, 2017). Vissa rum saknade den belysning 

som krävs så bygglampor fick belysa taken från olika vinklar med avsikt att för-

hindra skuggbildning i stuckaturen. Vid registrering rensades samtliga uppställningar 

från missvisande information, såsom spegelreflektioner. Registrering (kapitel 2) 

gjordes med grupper om rum, sedan per våningsplan och slutligen kopplades vå-

ningsplanen samman genom de tre trapphusen. Registreringsprocessen tog ungefär 

en vecka att genomföra, kvalitetskontrollen var oerhörd noggrann för säkerställande 

av uppmätningens validitet.  

 

Leverans 

För att uppnå kundens önskemål om fullständig 3D uppmätning som ska användas 

som förvaltningsunderlag valdes att leverera en Viewer. Leveransen innehöll en hel 

hårddisk med hela projektet samlat som ett paket. I paketet överlämnades, förutom 

Viewer, all rådata, två kompletta sammanställda punktmoln i två olika format för 

arkivering, samt förberedda stuckatur 3D modeller på de i förväg förmedlade viktiga 

taken.  
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Intervjuförfarande  

För Ericsberg var tidsskillnaden mellan skanningen och intervjuförfarandet nästan 

tre år. För Ericsberg har den ägande parten tillika beställaren, samt den mottagande 

parten som tagit del av materialet, försäkringstjänstemannen, delgivits intervjufrågor.  

 

5.1.2 Skogskrematoriet 

Det kulturhistoriska värdet för denna fallstudie lyfts fram då objektet röstats som ett 

av Sveriges 15 världsarv. Skogskrematoriet valdes som fallstudie då det är det ända 

världsarvet som författaren fått arbeta med. Det intressanta för studien var även att 

beställningen av dokumentationsmetoden kom från den arkitektbyrå som fått i upp-

gift att genomföra förundersökningsarbetet inför en kommande restaurering. 

 

 
11. Heliga korsetskapell, Skogskrematoriet, Foto: Norconsult 2016 

 

Byggnadshistoria 

Skogskrematoriet är placerat på skogskyrkogården i stadsdelen Gamla Enskede, 

Stockholm. Byggnaden uppfördes mellan åren 1937-1940 efter ritningar av arkitek-

ten Gunnar Asplund och består av Trons- Hoppets- och Heliga Korsets kapell, en 

administrativ avdelning samt en teknisk avdelning med krematorium. Delar av 

byggnaden används till dags datum till begravningar. Byggnaden har flera kulturhi-

storiska värden. Skogskyrkogården togs upp på UNESCOs Världsarvslista 1994 som 

det femte världsarvet i Sverige. Det betraktas därmed som ett kulturhistoriskt arv av 

mycket stor betydelse för världen (Sternegård and Ek, 2015). 

 

Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget att laserskanna Skogskrematoriet beställdes av det arkitektkontor som var 

ansvariga för restaureringen av Skogskrematoriet. För arkitektbyrån var det viktigt 

att ha tillgång till en så riktig och uppdaterad nulägets beskrivning av byggnaden 

som möjligt. Då vi jobbat med denna byrå vid flera andra projekt, t.ex. Stockholms 

Slotts fasader med gott resultat, fick vi möjligheten att ta oss an Skogskrematoriet. 

Uppdraget var att med bästa möjliga noggrannhet skanna fasader, de olika vånings-

planen samt kulvertutrymmen för att ha ett 3D raster (kapitel 2) att arbeta med när de 

tar fram nya relationsritningar. De kulturhistoriskt viktiga kapellen skannades med 

högre upplösning, samt fotograferades med systemkamera för bästa möjliga fär-

gåtergivning. Detta för att Viewer funktion önskades som antikvarisk byggnads-
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dokumentation. Det var även viktigt att sätta punktmolnet i Stockholms stads koor-

dinatsystem (kapitel 2), ett önskemål från förvaltaren.  

 

 

Utförande 

Skanningen hade som mål att utföras under en två veckors period under sommaren 

2015 med tillräckligt många uppställningar för att täcka hela byggnaden in- och ut-

vändigt. Innan fältarbete påbörjades gjordes en förstudie på plats med förvaltare och 

uppdragsgivare för att förstå helheten av vad som önskades utav skanningen. De tre 

kulturhistoriska kapellen, Tron- Hoppets- och Heliga korset genomgicks med stor 

entusiasm på grund av dess synnerliga kulturhistoriska värden. Tyvärr tog genomfö-

randet längre tid då vi inte räknat med att kapellen brukades för begravningsguds-

tjänst. Författarens roll i projektet var initialt att skapa ett stomnät runt och genom 

fastigheten kopplat till Stockholms stads koordinatsystem för att med största möjliga 

noggrannhet skapa ett så tätt punktmoln som möjligt. Då projektet försenades utöka-

des arbetsmomenten till att skanna svåråtkomliga utrymmen och tak för att nå speci-

fika fönster och takutformningar som enbart kunde dokumenteras uppifrån. Författa-

ren har inte varit projektledare i detta uppdrag, varpå denne inte deltagit vid möten 

eller uppföljning rörande Skogskrematoriet. Uppdraget utfördes med en Leica 

Scanstation C10 laserskanner (Leica geosystems, 2017). Vid registreringsprocessen 

framkom att delar av taket saknades varpå drönarteknik med fotogrammetri testades 

för att fånga de sista saknade delarna av Skogskrematoriet.  

 

 

Leverans 

Slutprodukten av skanningen blev först och främst ett homogent punktmoln geo-

refererat till stadens koordinatsystem. De utrymmena med synnerligen kulturhisto-

riska värden levererades i form utav en Viewer. Till arkitekternas fortsatta arbete 

levererades även snitt i punktmolnet för att bearbeta verklighetstrogna relationer i 

plan och sektion samt även snitt på fasader och takutformning.  

 

 
12. Olika vyer ur punktmolnet från Skogskrematoriet 

 

Intervjuförfarande 

För uppsatsen var det viktigt att utföra intervjuer med de medverkande i projektet. 

Dessa intervjuer utfördes under april 2017. I första hand togs det kontakt med bestäl-

laren, arkitektbyrån, som vi arbetat med tidigare i andra projekt, för att höra deras 

syn på laserskanningen och höra hur de ser på den antikvariska frågeställningen. För 

detta projekt intervjuades den ansvariga arkitekten, en partner som vi inte haft som 

beställare tidigare. Därför var det ovisst hur denna skulle svara på frågor rörande 
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laserskanning. Förvaltaren (kyrkogårdsförvaltningen) intervjuades då denna i slutän-

den var mottagare av hela materialet och stod även för den ekonomiska kompensat-

ionen.  Detta ger information rörande hur beställarna tänkt i två led, dels den este-

tiska aspekten från arkitekterna, dels den framtida förvaltningsaspekten från förvalta-

ren. 

5.1.3 Hörningsholm herrgårdsmiljö 

Hörningsholm som fallstudie valdes då författaren haft många och långa diskussion-

er med ägaren om hur man bäst dokumenterar kulturmiljön (Tibblin, 2005). Författa-

ren har haft möjligheten att dokumentera flera objekt i herrgårdsmiljön enbart för 

framtida förvaltning, varpå denna fallstudie är utvald som ett generellt objekt vilket 

kan exemplifiera den moderniserings situation många godsförvaltare står inför idag.  

 

13. Hörningsholm nu och då. Foto: Jan Norman, 1991. Kopparstick Erik Dahlberg 1600-tal 

Byggnadshistoria 

Hörningsholm är beläget på den nordligaste delen av Mörkö. Huvudbyggnaden lig-

ger på en hög klippa och är väl synlig i landskapet.  

 

Hörningsholms byggnadshistoria går tillbaka till 1200-talet, knuten till många stora 

och mäktiga namn inom svensk historia. Familjen Natt och Dag ägde Hörningsholm 

under 1480-talet. Under sent 1490-tal lät riksföreståndare Svante Nilsson göra om 

det till befästningsgård som delvis kom att förstöras under ett angrepp av danskarna 

1518 då borgen ska ha erövrats av Gustav Vasa som lät fängsla danskarna. Riksrådet 

Svante Sture lät under 1500-talets mitt återuppbygga borgen med försvarsvallar och 

en fyrkantig innergård med ett runt torn. Under 1600-talets första hälft lät riksföre-

ståndaren Johan Oxenstierna, skapa en barockträdgård indelad i kvarter av växter 

och dammar av vilka resterna syns än idag och går att känna igen i Erik Dahlbergs ” 

Suecia Antiqua et Hodierna”. Vid rysshärjningarna i Sörmland 1719 brändes Sture-

borgen slutligen ned, år 1746 köptes Hörningsholm av landshövding Nils Bonde som 

två år senare lät påbörja byggandet av den nuvarande byggnaden, efter ritningar av 

slottsarkitekt Carl Hårleman. Den nya huvudbyggnaden uppfördes delvis på de äldre 

murarna och blev därför något asymmetrisk i sin plan.  

Under ledning av arkitekten Ivar Tengbom restaurerades samt moderniserades bygg-

naden mellan åren 1919-20. Vid en brand 1950 skadades tak och vindsvåning som 

fick återställas.(Tibblin, 2005)  
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Uppdraget 

Flera uppdrag med 3D laserskanning har utförts på Hörningsholm, dels har huvud-

byggnaden laserskannats men även omkringliggande torp och uthus i herrgårdsmil-

jön. Uppdragen har varit att mäta upp byggnader ut- och invändigt, för att få ett de-

taljerat och noggrant ritningsunderlag för framtida projektering och modernisering. 

För samtliga skanningar förutom slottet har författaren haft rollen som projektledare 

samt utövare av skanning. Detta medför ansvaret att leverera ett kvalitetskontrollerat 

punkmoln som stämmer på millimeternivå.  

 

 

Utförande 

Huvudbyggnaden på Hörningsholm skannades av Esbjörn Nordesjö på 

Simpleworks.se, som använde sig av en Leica utrustning och C2C registrering (se 

kapitel 2).  

Torpen runt herrgårdsmiljön har skannats med Faro Focus skanner för att fånga 

rumsmiljö och byggnadsmaterial. På grund av de olika torpens mindre huskroppar 

har författaren kunnat skanna flera torp på en arbetsdag. Kostnader har på sådant sätt 

hållits nere. Färg har enbart varit efterfrågat på de rum eller detaljer som beställaren 

ansett vara av kulturhistoriskt värde. Torpen var små till ytan, och har förlitat sig på 

C2C registrering. Geo-referering har utförts med GNSS teknik för att koppla punkt-

moln till gällande koordinatsystem. 

 

 

Leverans 

För huvudbyggnaden levererade Simpleworks.se enbart 3D ritningar. Men för de 

omkringliggande torpen och herrgårdsmiljön var leveransen helt digital. Även här 

har författaren varit projektledare och ansvarig för kvalitetskontroll, varpå leveran-

sen varit en hårddisk innehållande Viewer, rådata, sammansatta punktmoln i två 

olika filformat för framtida arkivering, även ritningsunder och 3d modeller. Leveran-

sen som helhet har setts som ett fullständigt digitalt byggnadsdokument för framtida 

förvaltning (Bild 9). 

 

 

Intervjuförfarande 

Förvaltaren har intervjuats för att ta del av den privata aktörens syn på laserskanning 

teknik och dess fördelar för antikvarisk förvaltning. För Hörningsholm herrgårds-

miljö har författaren själv inte utfört uppmätningen på huvudbyggnaden varpå inter-

vjufrågor skickats till utföraren, utan svar. 
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5.2 Intervjuförfarande 

Totalt har åtta respondenter med koppling till fallstudierna tillfrågats om intervju, 

ytterligare två som inte är kopplade till fallstudierna har också tillfrågats. Dessa två 

är dels en myndighetsrepresentant samt en oberoende beställare vars synpunkter på 

dokumentationsförfarandet av kulturhistoriska objekt anses vara av intresse för stu-

dien. 

 

Av alla respondenterna ställde en upp på besöksintervju, de resterande sex respon-

denter fick frågorna per e-post som besvarades skriftligen. Intervjun utgick från ett 

frågeformulär som arbetats fram med utgångspunkt från de övergripande frågeställ-

ningar som var av intresse för studien. Respondenterna har getts utrymme att reflek-

tera över sina svar samt fått möjligheten att vidareutveckla svaren så de knyter sam-

man till sin roll i fallstudien. 

 

Respondenterna har ringts upp eller e-postats i förväg och presenterats med syftet av 

intervjun för att säkerställa deras medverkan i undersökningen.  

 

 

Följande frågor ställdes för intervjun: 

 

1) Har ni beställt 3D laserskanning i ett projekt någon gång? 

 

2) Har ni tagit del av 3D laserskanning i ett projekt någon gång? 

 

 

3) Vad var ändamålet med skanningen från er sida? 

 

4) Hur har ni använt er utav materialet från skanningen? 

 

 

5) Finns det någon antikvarisk ambition med den 3D skanning ni beställt/ tagit 

del utav? 

 

6) Ser ni någon nytta i att dokumentera kulturhistoriska värden på detta sätt? 

 

 

Fråga ett och två är frågor som syftar till att se om respondenterna är aktuella för att 

ha med i undersökningen. 

 

Frågorna tre, fyra, fem och sex är direkt kopplade till frågeställningen i uppsatsen 

och vill ge upphov till tydliga svar för den kommande analysen. 
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5.3 Bortfall 

Av de åtta deltagarna som kontaktats har sju svarat. 

 

5.4 Källkritik 

5.4.1 Fallstudie 

Även om fallstudierna utgör ett representativt urval så kan viss kritik riktas att det 

enkom är tre byggnader representerade, och om resultaten kan ge en generell bild 

över hur det ser ut i Sverige. Det skall nämnas att fallstudierna är observationer från 

författarens sida, vilket kan anses vinklande, men kan även bidra till en klarare bild 

på utövningen. Det faktum att de olika fallstudierna haft olika syften kan ge avvikel-

ser i förfarandet som kan ha påverkat resultatet. Ett annat kritiskt moment är att två 

fallstudier berör privategendom där förvaltarna har långsiktiga mål att förvalta sina 

arv, medan den tredje fallstudien berör en offentlig byggnad där arvet skall förvaltas 

åt allmänheten. Även detta kan ha påverkat resultatet i den meningen att syftet för 

uppdraget varit annat. Nackdelen med att enbart studera tre fall är att det kan bli 

svårt att generalisera frågeställningarna och svaren. Det blir även svårt att komma 

fram till slutsatser som talar för 3D laserskanning inom kulturhistoriska projekt som 

helhet.  

 

Hade andra objekt valts till fallstudierna hade kanske andra resultat uppnåtts, men 

för att ge en kulturhistorisk koppling till uppsatsen behövdes objekt med tydliga såd-

ana värden. 

5.4.2 Intervjuförfarande 

Att intervjuerna gjorts i samband med uppsatsens framställning ger en tidsförskjut-

ning mellan fallstudiernas utföranden och intervjuernas utskick. Detta och frågornas 

utformning kan påverka svaren, i den mening att ifall respondenterna egentligen inte 

haft någon tanke kring den antikvariska ambitionen med skanningen så kan frågorna 

i sig ha fått respondenterna att svara så som de gör. Viss kritik kan ges att endast en 

respondent valt att delta på besöksintervju, eftersom denna respondent haft möjlighet 

att vidareutveckla samtalet och sina åsikter under intervjun. De skriftliga intervjuer-

na ger dock respondenterna tillfälle till längre betänketid innan svar, men nackdelen 

blir då istället att inget utrymme ges för vidareutveckling av svaren. (Svenning, 

1996) 

 

Att ta med två ytterligare respondenter som inte är kopplade till fallstudierna påver-

kar givetvis resultatet, men författaren anser att deras synpunkter ger studien en 

bredd som kan öka förståelsen för teknikens utbredning inom kulturvården. 
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6. RESULTAT  

Resultatet grundar sig på svaren från respondenterna i intervjuförfarandet som i sin 

tur tolkar fallstudierna. 

 

6.1 Redogörelse för intervjuer 

Respondenternas svar kommer att presenteras var för sig kopplade till respektive 

fallstudie. Av etiska skäl namnges inte respondenterna utan deras yrkesroller presen-

teras istället. Två av respondenterna är inte kopplade till någon av fallstudierna, den 

ena är representant från Riksantikvarieämbetet med fokus på arkeologi och har fors-

kat med 3D laserskanning på föremål, den andra en för studien oberoende beställare 

av 3D laserskanning. Denne beställares input kan ge ökad förståelse och relevans till 

frågeställningarna då denne vid flera tillfällen beställt antikvarisk byggnadsdoku-

mentation. Dessa återfinns under kategorin ”Övriga respondenter”. I den efterföl-

jande analysen ställs svaren mot varandra utifrån andra indelningar. 

 

6.1.1 Skogskrematoriet 

Arkitekten 

Det visar sig att arkitekten var väl bekant med 3D laserskanning som redskap och 

har både beställt och använt sig av punktmolnsdata för andra projekt sedan tidigare. 

Huvudsakligen använder arkitekten sig utav punktmolnsmaterial för att upprätta rit-

ningsunderlag. Arkitekten anser att punktmolnsdata ger möjlighet till att i detalj stu-

dera utvalda kanter och konturer på byggnader, D.v.s. att detaljrikedomen från 

punktmolnen var en avgörande faktor för deras beställning av tjänsten. Däremot an-

såg arkitekten att laserskanning enbart var ett ”redskap som andra” i ett antikvariskt 

och tekniskt arbete. Författaren antar att arkitekten med ”redskap” syftar på doku-

mentations metoder.  

 

Förvaltaren 

Laserskanning var en ny metod för förvaltaren som enbart tagit del av metoden un-

der detta projekt. Denne såg användningsområdet för laserskanningen dels som ett 

ritningsunderlag, dels som ett verktyg för framtida förvaltning. Förvaltaren menar 

även på att den antikvariska ambitionen ”att bevara och återställa alltid ingår i kyr-

kogårdsförvaltningens åtagande”, oavsett om det rör sig om laserskanning eller andra 

beställningar rörande fastigheter. 

 

6.1.2 Ericsberg  

Förvaltaren 

Förvaltaren var som tidigare nämnts initiativtagare till beställningen av laserskan-

ningen till detta projekt och har därmed också tagit del av materialet från laserskan-

ningen. Förvaltaren hade som avsikt att beställa 3D laserskanning för att få en full-

ständig dokumentation av byggnaden och dess kulturvärden. Detta som en säkerhet 

för eventuell framtida förstörelse. Förvaltaren uttryckte sin omedvetenhet om mot-
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svarande dokumentationsmetod som kan ge ett lika ”noggrant resultat”. Förvaltaren 

syftar här till den detaljrikedomen av punktmolnet samt dess egenskaper som möj-

liggör ett återskapande av objektet utifrån materialet. Avsikten var dock primär att 

användas som underlag ”gentemot försäkringsbolaget” som förvaltaren uttryckte det.  

 

Försäkringstjänstemannen 

Denna respondent har aldrig och tror sig inte komma att beställa 3D laserskanning, 

men har vid detta tillfälle tagit del av materialet från laserskanning då ändamålet till 

skanningen var kundens (förvaltarens) initiativ. Försäkringstjänstemannen tror att de 

kommer att använda punktmolnsmaterialet passivt, i den meningen att det enkom 

kommer till användning i väntan på eventuell skada. Man anser att materialet har ett 

stort användningsområde för att passa kriterierna vid denna typ av försäkringsären-

den. Deras åsikt om antikvarisk ambition är den stora tillgång att kunna använda sig 

utav materialet som en detaljerad avbildning av nuvarande skick vid eventuell skada, 

då deras policy tyder ”att de betalar kostnaden för återuppbyggnad av den skadade 

byggnaden genom att använda samma formgivning, kvalitet på material och metoder 

som fanns innan skadan inträffade”. De ser materialets nytta som en resurs att lättare 

bedöma skaderegleringen samt anser att kunden genom stöd av detta får sitt hem 

återskapat så nära ursprungsskicket som möjligt. 

 

6.1.3 Hörningsholm herrgårdsmiljö 

Förvaltaren 

Förvaltaren har vid flera tillfällen beställt och använt sig utav 3D laserskanning. 

Främsta ändamålet är att använda materialet för ”informationsinhämtning” inför pro-

jektering samt dokumentering av kulturbyggnader. Förvaltaren använder sig av 

punktmolnen för att skapa ritningsunderlag inför projektering men även för att kunna 

orientera sig i byggnaderna för analyser och beslut av angreppsmetoder för att kunna 

utföra svårare ingrepp i fastigheterna med minsta möjliga påverkan. Den antikva-

riska ambitionen anses vara att laserskanning möjliggör ett ”utmärkt sätt att med 

otrolig hög detaljrikedom dokumentera byggnader och inventarier för framtida för-

valtning”. Förvaltaren anser att den kulturhistoriska nyttan med laserskanning finns i 

informationens inhämtningsvärde där ingen annan dokumentationsmetod medför lika 

hög detaljrikedom och precision med digitala färgbilder.  

 

6.1.4 Övriga respondenter 

Myndighetsrepresentanten 

Respondenten från RAÄ redogjorde för sina erfarenheter med laserskanning som 

dokumentationsmetod i förhållande till den arkeologiska gren denne förhöll sig till. 

Respondenten har i flera år använt sig av laserskanning för detaljdokumentation av 

föremål inom den arkeologiska sfären, men säger att all användning varit i forskar 

syfte. 

 

Laserskanning är ett utmärkt verktyg för analyser av ristningar och andra detaljer på 

föremål enligt respondenten men fungerar även för att kunna dokumentera digitalt i 
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form av en informationsbank skyddad av förfall. Ur forskningssynpunkt ansågs att 

metoden är användbar så länge det finns adekvata frågeställningar inför varje insats 

men att allt inte behöver dokumenteras på detta sätt eftersom det kan anses omotive-

rat att samla på sig överflödiga datamängder.  

 

Oberoende beställare 

Den oberoende beställaren har vid flera tillfällen beställt och använt sig av punkt-

molnsdata, dels för projektering men även för ren dokumentation av byggnader, både 

inom byggbranschen och i den kulturhistoriska sfären bl.a. på Telgehus ruin och 

Stegeborgs slottsruin. Denne anser att det främsta ändamålet för laserskanning är att 

få fram underlag inför projektering, då oftast i form av ritningsunderlag. Men bestäl-

laren påtalar även att det är användbart för ren dokumentation speciellt när byggna-

der står inför omfattande renoveringar eller har drabbats utav sönderfall. 

 

 

7. ANALYS OCH DISKUSSION 

7.1 Redogörelse för analys 

Vid sammanställningen av resultaten görs en analys av de olika yrkesrollernas svar.  

I analysen jämförs svaren från de två privata egendomarna, för att dra en slutsats hur 

de privata respondenterna resonerar kring laserskanning och sina beställningar.  Se-

dan söks paralleller mot skogskrematoriet med sin offentliga byggnadsform. För att 

nå svar på frågeställningarna är det intressant att analysera hur de olika mottagarna 

samt motparterna resonerat kring den antikvariska ambitionen vid laserskanning för 

att se om det finns någon gemensam nämnare från deras håll.  

 

Svaren från Riksantikvarieämbetet redovisas för att få en mer övergriplig bild utifrån 

den kulturhistoriska sektorn då de har till yrke att yttra sig om bevarandet av vårt 

kulturarv.  

 

7.2 Analys 

Ser man på frågeställningen om det finns antikvarisk ambition bakom beställning av 

laserskanning på de tre fallstudierna så framkommer tydliga spår som indikerar att så 

är fallet. Även frågan om laserskanningens fördelar träder fram och läggs upp för 

vidare diskussion.  

 

7.2.1 Förvaltarna 

Tittar man på svaren från förvaltarna på Ericsberg och Hörningsholm, de två privata 

egendomarna, tyder dessa på att de båda är väl medvetna om vad som beställts och 

visar på ett syfte som gynnar den fortsatta förvaltningen av egendomarna. 

  

På Ericsberg var syftet att få ett digitalt 3D dokument som underlag när man för-

handlat till sig försäkringen av slottet. Det digitala 3D dokumentet uppskattades för 
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den detaljrikedom som laserskanningen dokumenterat av nuvarande skick och kom-

mer att kunna användas i återuppbyggande syfte om en skada på egendomen skulle 

inträffa. Dokumentet i sig ses av förvaltaren som en försäkring där noggrannheten 

hos dokumentationsmetoden var en starkt bidragande faktor till beställningen. Sva-

ren från Ericsbergs förvaltare tyder på att de anser förvaltningen av slottet som oer-

hört viktigt. Egendomen har gått i arv i generationer, och den nuvarande förvaltaren 

ser att laserskanningen är ett bra underlag för fortsatt arbete att bygga vidare på ar-

vet. Ericsberg är ett byggnadsminne och bidrar till det nationella kulturarvet varpå 

man kan antyda förvaltarens hållbara ställning till långsiktig förvaltning. 

  

Hörningsholm och dess herrgårdsmiljö är inte byggnadsminne men är en egendom 

som gått i arv i flera generationer. Förvaltaren har liksom på Ericsberg ett tydligt mål 

med förvaltningen och vill effektivisera och digitalisera sitt arv, varvid man även här 

ser en medvetenhet med sitt syfte av beställningarna av laserskanning. På Hörnings-

holm har den antikvariska ambitionen varit lägre än på Ericsberg, men sett till arvs-

förvaltning så använder de laserskanning för att kunna rusta upp och modernisera. 

Förvaltaren på Hörningsholm har fler tekniska önskemål från laserskanningen i form 

av ritningsunderlag och projekteringsverktyg. Sett till laserskanning som funktion 

menar båda förvaltarna att detaljrikedomen som dokumentationsverktyget ger, är en 

avgörande faktor för att använda tekniken för framtida förvaltning. På Ericsberg har 

den antikvariska ambitionen varit dominant i jämförelse med på Hörningsholm. 

 

Ser man ovan svar i jämförelse med svaren från förvaltaren av Skogskrematoriet så 

är ambitionen till antikvarisk förvaltning inte lika stark. Som offentlig förvaltare ses 

det som ett tvingande svar att det ska finnas en antikvarisk ambition, men detta är 

inte nödvändigtvis direkt kopplat till laserskanning. Materialet som nu finns att tillgå 

uppskattas och används för den framtida förvaltning, på samma sätt som de andra två 

förvaltarna svarat.  

 

Slutsats: 

Förvaltarnas syn på laserskanning som ett verktyg för antikvarisk dokumentation, 

har tydliga skillnader mellan de privata förvaltarna och den offentliga förvaltaren. 

Ambitionsnivån får anses vara högre för privat förvaltning med tydliga syften, 

kontra den förvaltning som den offentliga förvaltaren efterfrågar. Detta kan bero på 

flera faktorer, men den troliga orsaken är nog att den offentliga förvaltaren inte är 

insatt i den tekniska aspekten utan mer projektorienterad. 

 

7.2.2 Beställarna 

Beställarna från fallstudierna har olika yrkesroller, två är förvaltarna och den tredje 

är arkitekten vilket kan skapa en viss skillnad i svaren då yrket kan ha viss påverkan. 

Även den oberoende beställaren är inkluderad i denna kategori för att analysera ifall 

det är troligare att en antikvarisk ambition är mer genomtänkt i denna kategori. 

 

Här återfinns två beställare (tillika förvaltare), vardera från varsin privategendom, 

kontra en beställare (arkitekten) utan personlig koppling till sin fallstudie, samt en 

oberoende beställare även denna utan personlig koppling till objekten. Författaren 

har redan noterat att förvaltarbeställarna har en tydlighet med syftet vid beställning 
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och att de haft en antikvarisk ambition att förvalta sina arv. Arkitekten vet också, 

enligt resultatstudien, vad denne efterfrågat och hur de ska använda sig av materialet 

från skanningen.  

 

Även här framkommer att detaljrikedomen i punktmolnen som skanningen medför är 

eftertraktad. Det är dock tydligt att yrkesroll spelar en viktig faktor i hur man använ-

der sig utav materialet som beställare, svaren tyder på att beställare med en teknisk 

bakgrund i sin yrkesroll ser mer potential av laserskanning och har ett bredare per-

spektiv. Analysen görs genom att tre av beställarna använder sig av laserskanningen 

som ett projekteringsverktyg. Svaren från den oberoende beställaren visar att även 

den kan ha antikvarisk ambition när denne beställer laserskanning på kulturhistoriska 

byggnader. Då den oberoende beställaren beställt laserskanning enkom för sitt 

dokumentationsvärde på samma sätt som beställaren på Ericsberg.  

 

Slutsats:  

Författaren drar från ovan slutsatsen att från en beställare-roll så har man även här en 

antikvarisk ambition i den utsträckning man arbetar med en kulturhistorisk byggnad. 

Dock tyder svaren på att den antikvariska ambitionen i fallstudierna inte är ett hu-

vudsakligt syfte, detta på grund av att samtliga beställningar gjorts för annat ända-

mål.  

 

7.2.3 Medverkare 

Denna kategori är mer övergripande då alla yrkesroller varit medverkare eller har 

tagit del av 3D laserskanning på ett eller annat sätt. Här finns förvaltare, beställare, 

arkitekten, den oberoende beställaren, försäkringstjänstemannen samt myndighetsre-

presentanten. Författaren vill här se hur de olika yrkeskategorierna förhåller sig till 

den antikvariska ambitionen bakom en laserskanning. 

 

Ur resultatet kan man se att de privata förvaltarna hade en tydlig antikvarisk ambit-

ion med laserskanningen eftersom de valt att använda materialet för framtida för-

valtning. Även den offentliga förvaltaren säger sig ha denna ambition. Författaren 

anser att reliabiliteten hos den offentliga förvaltarens svar är lägre då det saknas re-

dogörelse för hur denne använder sig av materialet som förvaltningsunderlag.  

Beställarna har alla haft ett tydligt syfte med uppdragen de beställt och detta tyder på 

att det finns en antikvarisk ambition för laserskanningen. 

 

Arkitekten vet vad den beställt, samt vet att laserskanning kan ha en antikvarisk am-

bition, men såg laserskanningen mer som ett ”redskap som andra” vid upprättande av 

dokumentationsunderlag. Då frågan inte vidareutvecklats blir det svårt att förstå vad 

som menas med ”redskap som andra”, men författaren anser innebörden är kopplad 

till byggnadsdokumentation. Den tekniska fördelen med detaljrikedom och möjlig-

heten att få ut ritningsunderlag sågs som det huvudsakliga användningsområdet.  

 

Den oberoende beställarens svar visar på att denne vet innebörden av en 3D lasers-

kanning och dess tekniska fördelar, vilket tyder på att det finns antikvariska ambit-

ioner vid beställning av laserskanning på kulturhistoriska byggnader. 
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Försäkringstjänstemannen är den enda som inte beställt en 3D laserskanning. Denne 

såg dock tydliga fördelar med dokumentationsmetoden gentemot sin yrkeskategori 

och ansåg att det absolut finns en antikvarisk ambition med laserskanning. Svaret är 

intressant, då det visar på att den kommersiella sidan har en förståelse för tekniken 

samt dess fördelar som kulturhistorisk byggnadsdokumentation. Detaljrikedomen 

samt förvaltningsmöjligheterna i form av ett komplett digitalt underlag var uppskat-

tat av försäkringstjänstemannen.  

 

Myndighetsrepresentanten från Riksantikvarieämbetet har forskarbakgrund och me-

nar att laserskanningens användningsområde är ett bra verktyg för dokumentation 

om det har ett tydligt syfte.  Då personen ifråga enkom använt tekniken inom den 

arkeologiska sfären är det svårt att jämföra med de andra respondenterna. Anled-

ningen till att denna tas upp i analysen är för att riksantikvarieämbetet hänvisade till 

denna respondent som den enskilda individ som kunde besvara arbetets intervjufrå-

gor. 

 

Slutsats: 

De medverkande har alla något gemensamt i den mån de alla har tagit del av materi-

alet från 3D laserskanning för kulturhistorisk dokumentation. Vissa är mer benägna 

att använda laserskanningen enkom för den kulturhistoriska aspekten, trots det har 

större delen av de medverkande haft andra syften med materialet. Beställningen sker 

sällan enbart för att dokumentera, såvida det inte är direkt kopplat till ett kulturhisto-

riskt uppdrag. Laserskanning verkar ha större användningsområde som projekte-

ringsverktyg hos de medverkande.  

 

7.3 Diskussion 

Diskussionen har som mål att knyta ihop frågeställningarna med det som studien 

kommit fram till i genomförande processen. De grundläggande metoderna med vilka 

man utför byggnadsdokumentation jämförs med modern teknik såsom laserskanning 

och får stöd ifrån den tidigare forskningen. I detta stycke kommer en diskussion mel-

lan analysen av intervjuerna och litteraturstudien. I diskussionen vill författaren 

skapa en översiktlig bild hur, forskarvärlden samt författaren själv, resonerar kring 

studiens frågeställningar- om hur den antikvariska ambitionen med laserskanning 

som dokumentationsmetod för kulturhistoriska byggnader, inom den privata och den 

offentliga sektorn, tillämpas samt vad fördelarna anses vara med metoden i detta 

syfte. 

 

Författaren vill börja med grunderna till byggnadsdokumentation som Sjömar och 

Hansen tar upp i Byggnadsuppmätning : historik och praktik (Sjömar and Hansen, 

2000). 

 

Enligt Sjömar och Hansen (ibid.) är en grundläggande princip för en väl genomförd 

uppmätning att det tydligt ska framgå vad man observerat vid undersökning eller på 

annat sätt kan konstatera. Författaren tolkar detta som att det man har observerat vid 

uppmätningen tydligt måste dokumenteras när man sedan ritar sina observationer på 

papper. Detta går att jämföra med hur laserskanning i praktiken fungerar, dels så 

mäter skannern allt vad uppmätaren önskar, men tack vare dess noggrannhet vid da-
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tainsamlandet, så mäter den även information som det mänskliga ögat kanske inte 

observerat eller tolkat fel. Hassani är inne på samma linje i: Documentation of cul-

tural heritage techniques, potentials and constraint (Hassani, 2015). På liknande sätt 

belyser English Heritage (Barber and Mills, 2007) denna fråga när de påpekar att den 

största fördelen med laserskannern som dokumentationsverktyg är dess fältegen-

skaper, att laserskannern kan dokumentera sin närmiljö med hög detaljrikedom. Det 

är just denna egenskap som respondenterna från de privata egendomarna i fältstudi-

erna lyfter fram som en viktig egenskap. Studien visar här att 3D laserskanning inte 

bara uppfyller de allmänna krav som ställs på en uppmätningsmetod utan nya kvali-

téer och möjligheter tillförs.  

 

Fotogrammetri (se kapitel 2) framställs ibland som ett alternativ till 3D laserskan-

ning. Sjömar och Hansen (Sjömar and Hansen, 2000) tar upp fotografering som ett 

grundläggande verktyg vid uppmätning eftersom att fotografier kan återge informat-

ion om materialstruktur och bearbetningsteknik. Författaren finner detta intressant ur 

flera synpunkter, dels kan laserskannern för detta ändamål erbjuda just den tekniken 

och dels så är det precis så respondenten från riksantikvarieämbetet (Kitzler-Åhfeldt, 

2017)lyfte fram laserskannerns egenskaper och fördelar. Även i forskningsprojektet 

Hantverkarens dokumentationsmetoder (Almevik and Johansson, 2016) tar man upp 

frågan om fotogrammetri som den föredragna metoden för visuell dokumentation 

framför 3D laserskanning, som de anser är en för dyr teknik. Fotogrammetri har till 

sin fördel att det enbart krävs en högupplöst kamera för att utföra fältarbetet, något 

gemene man har på sin mobiltelefon idag, men kostnader för programvaror och da-

torkraft gör att totalkostnaden är jämförbar med 3D laserskanning.  

 

Att 3D laserskanning skulle vara för dyrt är en intressant observation som även dis-

kuteras i Digital Invasions: From point cloud to Historical Building Object Model-

ling (Chiabrando, Lo Turco and Santagati, 2017) de anser att laserskanning är för 

dyrt för det kulturhistoriska om skanning bara ska användas för 3D modellering och 

som byggnadsdokumentation. Dock så drar de slutsatsen att kostnaden för laserskan-

ning vägs upp av den tidbesparing och noggrannhet som laserskanning har till följd. 

Författaren förstår resonemanget som Chiabrando, Lo Turco och Santagati (ibid.) 

menar på, då det är en dyr investering att köpa laserskanning utrustningen men för en 

beställare är kostnaden en relativt liten del för ett gediget förvaltningsunderlag. Inga 

av respondenterna tog upp frågan om kostnaden som en faktor för beställning. Även 

om frågorna inte syftade på kostnader så fanns möjligheten att kommentera en sådan 

faktor. 

 

Den här studien har inte tagit upp frågan om kostnader, men författaren menar att 

kostnaden måste sättas i relation till varje enskilt projekt och dess syfte vid beställ-

ning precis som Hassani (Hassani, 2015) säger i sin studie. Om detta sätts i perspek-

tiv till att utföra en uppmätning enligt praxis inom kulturvården (Sjömar and Hansen, 

2000), så är tidsbesparingen med laserskanning väsentlig i jämförelse med tradition-

ell uppmätningsteknik.  

 

Sjömar och Hansen (Sjömar and Hansen, 2000) skriver även om en annan enligt 

författaren viktig aspekt, att man inte ska göra egna tolkningar i en byggnadsupp-

mätning av t.ex. konstruktioner eller ytstruktur. Egna tolkningar är en omöjlighet 

med laserskannern då den tolkar sin omgivning precis som den är, alltså kan det inte 
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uppstå feltolkningar av den sorten. Givetvis går det i ett senare skede att missupp-

fatta punktmolnet när man analyserar det, men det är då den mänskliga faktorn som 

är orsaken. Dessa frågor belyser även Castagnetti (Castagnetti et al., 2012), där de 

menar att punktmolnens höga detaljrikedom möjliggör för analyser av byggnadskon-

struktioner och ytstrukturer som de inte anser är möjliga att studera på något annat 

sätt. Även respondenterna från RAÄ och arkitekten lyfter fram detaljrikedomen som 

en av de största fördelarna som punktmolnen medför vid bearbetning. 

 

Tittar man lite närmre på huvudfrågeställningarna om att det kan finnas antikvariska 

ambitioner bakom beställning av 3D laserskanning, måste frågan sättas i relation till 

vilken typ av objekt det är som ska laserskannas. I detta arbete har författaren tittat 

på tre fallstudier där det visat sig finnas antikvarisk ambition bakom den beställning 

av 3D laserskanning som utförts. Men, den har i stort sätt varit avhängig av byggna-

dens historiska ställning anser författaren. Van Genchten tar upp den här frågan i 

Theory and Practice on Terresteral Laserscanning (Van Genchten, 2008), där de 

menar att laserskanning används väldigt mycket inom infrastruktur och byggprojekt 

där underlaget kan användas för projekteringar, tekniken används även av polis och 

militär för att göra rekonstruktion av brottsscenarier, men att även kulturvården har 

sin plats för 3D laserskanningstekniken. Van Genchten (ibid.) menar att precis som 

för byggprojekt, där man använder laserskanning för dokumentation under uppfö-

randefasen av ett projekt, så kan man använda laserskanning för att avbilda och be-

vara, genom ett digitalt dokument, en äldre historisk byggnad eller plats, på samma 

sätt som Slussen i Stockholm har laserskannats enbart för att ha det dokumenterat i 

bevarande syfte, innan rivning påbörjades.  Författaren tolkar detta som att när la-

serskanning använts för dokumentationsandamål på en äldre historisk byggnad så 

tillkommer den antikvariska ambitionen per automatik oavsett om detta ingick i det 

ursprungliga syftet.  

 

Byggnadsdokumentation är inte det enda användningsområdet för 3D laserskanning 

som Van Genchten (ibid.) diskutterar, då tekniken används till det mesta inom upp-

mätning. Vissa leverantörer av skanners pratar idag om Reality Capture (Autodesk, 

2017), dvs. verklighets tillvaratagande när det gäller användandet av laserskanners. 

Detta kan tyckas vara en bra beskrivning på hur tekniken används inom andra tek-

nikområden. Med 3D skannern fångar man (digitalt) sin omgivning och återger en 

verklighetstrogen situation av läget. Som tidigare nämnts används tekniken för att 

mäta upp vägar och dess ytor, tunnlar för att förstå ytstruktur eller omfattning, bygg-

nader med komplicerade fasader, kraftstationer och industri byggnader inför nyin-

stallationer av utrustning(Leica geosystems, 2017). Användningsområdena är nästan 

oändliga varpå kulturhistoriker och byggnadsantikvarier i andra länder uppmärk-

sammat teknikens fördelar för byggnadsdokumentation på samma sätt som English 

Heritage (Barber and Mills, 2007) diskutterar i sin handbok. 

 

Hassani (Hassani, 2015) betonar att antikvarier bör vara närvarande vid utförande av 

kulturhistorisk dokumentation då det finns omständigheter som bara de förstår, och 

att dokumentationen utan sådan kompetens blir bristfällig med avsaknad av antikva-

risk ambition. English Heritage (Barber and Mills, 2007) är inne på samma spår, 

men de lyfter fram att, huruvida det är av antikvarisk ambition eller inte, avgörs först 

när materialet ska analyseras. Det är först då som det blir tydligt hur materialet 

(punktmolnet) kommer att användas. Indirekt blir det först då man kan fastslå om 
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materialet får en antikvarisk innebörd. Givetvis kan den antikvariska ambitionen 

finnas med redan vid beställningstillfället, men då är den antingen huvudsyftet, eller 

en uttryckt bi-syfte.  

 

Tittar man på Skogskrematoriet som exempel så är det inte tydligt att ambitionen för 

laserskanningen var för en antikvarisk dokumentation. Snarare att syftet föreföll vara 

projektering, och att den antikvariska aspekten blev ett positivt tillägg. 

 

Av samtliga fallstudier kan man se att enbart Ericsberg hade den antikvariska ambit-

ionen som huvudsyfte i sin beställning, även om det resulterade i att man erhöll ett 

digitalt dokument som användes i en förhandlingsprocess för ett kommersiellt upp-

handlande.  

 

Frågeställning ” Finns det någon antikvarisk ambition när 3D laserskanning beställs 

av privata och kommersiella aktörer och vad kan orsaken till detta vara?” finner 

författaren egentligen inte i någon annan forskning, varken nationellt eller internat-

ionellt.  Kanske är frågan underförstådd, men ska resultatet och analysen i denna 

studie tala för sig, verkar det som att beställningar av laserskanning i Sverige är 

mindre benägna ha antikvarisk dokumentation som syfte. Givetvis kan inte dessa tre 

fallstudier betona läget för alla som beställer 3D laserskanning, men för kulturvården 

bör frågan diskuteras vidare.  

 

Hade denna studie kommit fram till ett annorlunda resultat ifall andra objekt hade 

valts? Det finns en möjlighet att så är fallet, men författaren tror efter egen erfarenhet 

att den enda faktorn som hade kunnat ändra uppfattning av resultatet som ofta annars 

dyker upp är kostnadsfrågan. Den antikvariska ambitionen kommer nog att förbli ett 

bi-syfte till dess att bilden av 3D laserskanning som verktyg för antikvarisk doku-

mentation blir vedertaget. 

 

8. SLUTSATS 

I problemformuleringen ställer författaren två frågor som denna haft för avsikt att få 

svar på genom denna studie. Den första frågan är: 

 

 Finns det någon antikvarisk ambition när 3D laserskanning beställs av pri-

vata och offentliga aktörer och vad kan orsaken till detta vara? 

 

Den första frågan har behandlats på flera ställen i den här studien och författaren 

försöker här ge ett sammanfattande svar. 

 

Först ser vi hur frågan har besvarats genom att tolka beställningsfrågan redan i fall-

studierna men det går inte med säkerhet att säga att den antikvariska ambitionen 

finns med från beställning bara genom att se på fallstudierna. Det finns dock en klar 

indikation att den är efterfrågad i någon mån, förmodligen på grund av de kulturhi-

storiska värden för byggnaderna som förvaltas.  

 

Ser man på intervjuförfarandet där frågan ställs direkt till respondenterna besvaras 

frågan av beställarna som att det fanns en antikvarisk ambition för alla tre fallstudier. 



 

 
38 

Även de andra medverkande har antytt en antikvarisk ambition även om de inte varit 

beslutsfattare för beställningen. 

 

För den tidigare forskningen har författaren refererat frågeställningen mot andra 

forskares antaganden i ämnet och har från detta lyft fram de aspekter som andra 

forskare kommit fram till för att försöka besvara frågeställning. De aspekter som 

lyfts fram från den tidigare forskningen tyder på att det bör vara antikvarisk närvaro 

om beställningen skall inneha kulturhistoriskt värde, samt att som denna studie 

kommit fram till i intervjuförfarandet, den antikvariska innebörden träder fram först 

när skanningen är slutförd och resultatet kan granskas.  

 

Det är svårt att säga att det finns antikvariska ambitioner när laserskanning beställs 

utifrån privata och eller offentliga aktörer. Det finns indikationer på att beställarna är 

medvetna om potentialen att använda resultatet som antikvarisk dokumentation, men 

utifrån fallstudierna att tolka så är orsaken till detta för att författaren lyft fram frå-

gan vid intervjuförfarandet. Liksom de analyser Hassani (Hassani, 2015) och English 

Heritage (Barber and Mills, 2007) lyfter fram är den antikvariska ambitionen egent-

ligen bara närvarande ifall en med kulturhistorisk utbildning är involverad i pro-

jektet. För fallstudierna i denna studie stämmer denna analys då författaren läst till 

byggnadsantikvarie, men resultaten visar att denna faktor inte varit styrande för 

dessa fallstudier. 

  

 

Den andra frågan:  

 

 Finns det fördelar med 3D laserskanning som verktyg för  kulturhistorisk 
byggnadsdokumentation, och i så fall vilka? 

 

Den andra frågan tas i stor utsträckning upp och styrks i diskussionskapitlet där frå-

geställningen får en central roll. I diskussionen försöker författaren ta upp det som 

sagts om 3D laserskanning i tidigare forskning och från detta dra paralleller till vad 

respondenterna, och författaren själv, upplever är fördelarna med 3D laserskanning.  

 

Här kommer studien fram till att den höga detaljrikedomen vid uppmätning är en 

avgörande egenskap som uppskattas utav beställarna till fallstudierna i denna studie. 

Andra faktorer som smidighet i fält samt analysmöjligheterna dvs. vad man kan göra 

med resultatet ser många i den här studien som en viktig detalj för att välja 3D la-

serskanning för kulturhistorisk dokumentation.  

 

Författaren ser genom denna studie att det är detaljrikedomen som ger laserskan-

ningen den största samt mest avgörande fördelen för antikvarisk dokumentation. 

 

9. EGNA REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 

FORSKNING 

Författarens egna reflektioner kring frågeställningarna som besvarats i den här stu-

dien, leder till flera frågor som kan bli ämnen för framtida forskning.  
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Först borde denna studie utökas till att jämföras på minst 10 stycken objekt med kul-

turhistorisk anknytning för att öka validiteten av frågeställningen. Samtidigt borde 

enkäter skickas ut till betydligt fler respondenter för att få så övergripande uppfatt-

ning om läget för laserskanning som antikvarisk dokumentationsverktyg.  

 

Författaren har studerat hur ICOMOS och CIPA, två internationella organ vars hu-

vudsyfte är att hjälpa bevara människans kulturarv på ett eller annat sätt lägger upp 

strategier för hur man går tillväga med detta. När författaren försöker finna svar från 

RAÄ om deras ställning till att jobba med 3D laserskanning för byggnadsdoku-

mentation återges inga klara besked. Frågeställningarna i den här studien är kanske 

inte relevanta för RAÄ, men Sverige har femton världsarv som är skyddad under 

internationell författning, där ICOMOS (Petzet, M. Ziesemer, 2011) ger råd på hur 

länder ska förhålla sig till att skydda dessa objekt. Författaren finner det udda att 

denne inte funnit mer forskning med syfte att modernisera dokumentation som ämne.  

 

De frågor författaren relaterar till har koppling till studien, även om privata aktörer 

inte styrs av myndigheter, är byggnader som står under lagens skydd och miljöer 

som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla, fortfarande skyldiga att bevaras på 

bästa möjliga sätt. Byggnadsdokumentation i denna studie, som förvaltarna antyder, 

fungerar som en form av förvaltningsskydd. Det borde vara av intresse för privata 

och kommersiella förvaltare att ha klara direktiv att förhålla sig till vid beställning av 

byggnadsdokumentation. Någon måste fatta dessa beslut, och RAÄ har möjligheten 

till detta som rådgivande myndighet. 

 

En annan reflektion som författaren anser kan vara av intresse är gällande RAÄs 

publicering av Sjömar och Hansens handbok om byggnadsuppmätning (Sjömar and 

Hansen, 2000). Den gavs ut år 2000 och efter diskussionen i den här studien, finns 

det detaljer som kunde uppdateras för att passa 2017. På samma sätt som RAÄs re-

spondent ur intervjuförfarandet inte relaterar till byggnadsdokumentation överhuvud-

taget, utan enbart talar om arkeologisk användning av laserskanning, undrar författa-

ren om RAÄ måste informeras om att kunskapsläget för 3D laserskanning inom 

byggnadsdokumentation framställs som väldigt tunt. Detta skulle kunna vara ett 

ämne att bygga vidare på.  

 

Den antikvariska ambitionen borde bestämmas och lyftas fram innan beställningar 

blir gjorda. Orsaken kommer att betonas utifrån byggnadens kulturhistoriska värde, 

och detta kommer att ge byggnadsdokumentationen den validitet som behövs för att 

besvara studiens första fråga. 

 



 

 
40 

REFERENSLISTA  

Bildförteckning 

 

1. Traditionell uppmätning (HABS, 2017) samt egen komponerad laserskanning 

bild ................................................................................................................................................ 8 

2. Illustration hur en laserskanner systematiskt arbetar i fält. 

Källa(spacialhumanities, 2017) ......................................................................................... 9 

3. Uppsättning av 4 olika uppställningar för samma takstuckatur på Ericsberg. 

Bilden visar hur olika uppställningar täcker ytan ................................................... 10 

4. Illustration över hur 3D laserskannern rör sig(Leica geosystems, 2017). En bild 

över intensitets/reflektionsvärdet från en skanning(Autodesk, 2017) ........... 16 

5. Rum på Ericsberg, med Targets fästa på väggen samt ståendes på golvet ......... 18 

6. Illustration över leveranser. Stora bilden visar en Viewer Bilden i högra hörnet 

visar punktmoln med färg, och detaljen visar hur en 3d modell från ett 

punktmoln kan se ut. ........................................................................................................... 18 

7. 4 punktmoln registrerade mot varandra till ett punktmoln. Källa Ericsberg .... 19 

8. Snitt ur punktmoln (2cm) samt detalj ur snitt, med Smuts i fogarna ................... 20 

9. Viewer med mätinformation samt punktmoln med ritningsunderlag Källa 

Hörningsholmgårdsmiljö ................................................................................................... 20 

10. Ericsberg nu och då. Foto Thor Thorsson, 2010. Kopparstick Erik Dahlberg 

1600-tal  (www.slottsguiden.info) ................................................................................. 21 

11. Heliga korsetskapell, Skogskrematoriet, Foto: Norconsult 2016 ......................... 23 

12. Olika vyer ur punktmolnet från Skogskrematoriet ................................................... 24 

13. Hörningsholm nu och då. Foto: Jan Norman, 1991. Kopparstick Erik Dahlberg 

1600-tal (www.slottsguiden.info) .................................................................................. 25 

Muntliga källor 

 

Adelöw, K. (den 08 05 2017). Projektledare. (P. Colfach, Intervjuare) 

Berggren, K. (den 08 05 2017). Projektledare. (P. Colfach, Intervjuare) 

Bonde, F. (den 18 05 2017). vVD. (P. Colfach, Intervjuare) 

Bonde-Deichmann, C. (den 09 05 2017). vVD. (P. Colfach, Intervjuare) 

Kitzler-Åhfeldt, L. (den 17 05 2017). Associate professor. (P. Colfach, Intervjuare) 

Münz, L. (den 11 05 2017). Underwriter. (P. Colfach, Intervjuare) 

Strömholm, J. (den 08 05 2017). SAR, Partner. (P. Colfach, Intervjuare) 

 

 



 

 
41 

Skriftliga källor 

Almevik, G. and Johansson, K. (2016) Hantverkarens dokumentationsmetoder. 
Göteborgs universitet. Available at: 
http://conservation.gu.se/forskning/Forskningsprojekt+/hantverkarens-
dokumentationsmetoder. 

Autodesk (2017). Available at: https://www.autodesk.se/solutions/building-
information-modeling/overview (Accessed: 17 May 2017). 

Badhistorik (2016) sveabad. Available at: http://www.sveabad.se/badhistorik 
(Accessed: 9 June 2017). 

Barber, D. D. and Mills, P. J. (2007) English Heritage; 3D Laser Scanning for 
Heritage. second edi, English Heritage: 3D Lasers scanning for Heritage (second 
edition) : Advice and guidance to users on laser scanning in archaeology and 
architecture. second edi. Edited by D. M. Jones. Swindon: Wyndeham Westway 
Ltd. Available at: 
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:3D+Laser+Sca
nning+for+Heritage#1. 

Castagnetti, C., Bertacchini, E., Capra, A. and Dubbini, M. (2012) ‘Terrestrial Laser 
Scanning for Preserving Cultural Heritage: Analysis of Geometric Anomalies for 
Ancient Structures’, FIG Working Week 2012 - Knowing to manage the territory, 
protect the environment, evaluate the cultural heritage, (May), p. 13. 

Chiabrando, F., Lo Turco, M. and Santagati, C. (2017) ‘Digital Invasions: From 
Point Clouds To Historical Building Object Modeling (H-Bom) of a Unesco Whl 
Site’, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences, XLII-2/W3(February), pp. 171–178. doi: 
10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-171-2017. 

Faro (2017). Available at: http://www.faro.com/en-us/products/3d-
surveying/faro-focus3d/overview (Accessed: 15 May 2017). 

Van Genchten, B. (2008) ‘Theory and practice on Terrestrial Laser Scanning’, 
Learning tools for advanced three-dimensional surveying in risk awareness project, 
(June), pp. 1–241. doi: 978-84-8363-312-0. 

HABS (2017). Available at: http://lcweb2.loc.gov/ammem/fedtp/ftcole05.html 
(Accessed: 9 June 2017). 

Hallgren, F. (2015) Ericsberg (D29), Kunskapsunderlag. Available at: 
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/samh
allsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Riksintressen/Kulturmiljo-
kunskapunderlag/d29_eriksberg-kunskapsunderlag.pdf. 

Hassani, F. (2015) ‘Documentation of cultural heritage techniques, potentials and 
constraints’, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, 40(5W7), pp. 207–214. doi: 
10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-207-2015. 



 

 
42 

ICOMOS (1964) ‘The Venice Charter 1964’, IInd International Congress of 
Architects and Technicians of Historic Monuments, pp. 1–4. 

ICOMOS (2017). Available at: http://www.icomos.org/en/charters-and-texts 
(Accessed: 22 April 2017). 

Lantmäteriet (2017) lantmäteriet. Available at: 
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-
geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/GPS-och-andra-GNSS/ 
(Accessed: 22 April 2017). 

Leica geosystems (2017). Available at: http://leica-
geosystems.com/products/laser-scanners/scanners/leica-scanstation-c10 
(Accessed: 16 May 2017). 

McCrea, W. (2006) Analytical Geometry of Three Dimensions. Second Rev. New 
York: Dover Publications. 

NE.se (2017) NE, uppslagsverk. Available at: http://www.ne.se/uppslagsverk/ 
(Accessed: 18 May 2017). 

Petzet, M. Ziesemer, J. E. (2011) Principles for the recording of monuments , groups 
of buildings and sites, ICOMOS. ICOMOS General Assembly October 1996. 

Reshetyuk, Y. (2017) Terrester laserskanning. 1st edn. Edited by H. i G. Docent 
Stig-Göran Mårtensson. Stockholm: bookboon.com. 

Sjömar, P. and Hansen, E. (2000) Byggnadsuppmätning : historik och praktik. 
Edited by G. Friberg. Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag. Available at: 
www.raa.se. 

spacialhumanities (2017). Available at: 
http://www.spatialhumanities.de/en/ibr/technology/terrestrial-
laserscanning.html (Accessed: 16 May 2017). 

Sternegård, S. and Ek, M. (2015) ‘Skogskrematoriet med Trons- Hoppets- och 
Heliga Korsets kapell’. Stockholm: Stadsmuseet i Stockholm, p. 111. 

Svenning, C. (1996) Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag. 

Tibblin, E. (2005) Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun. Södertälje 
Kommun. Available at: 
https://www.sodertalje.se/contentassets/801b52a57aed44f592a5d6bf3ff8bb96
/1-morko.pdf. 

 

 
 
 

 


