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Abstract

Point cloud management in civil engineering projects

Simon Edbor & Stefan Modin

An increased number of participants in the construction industry is asking for
accompanying terrain models to the project in order to get a better understanding of
the field. When the desire to create buildings that fit together nicely with the
surrounding area is increasing, it becomes more and more important to have a broad
base of knowledge about the ground on which the building is to be erected. Terrain
models are also very useful in the planning of logistics, documentation for landscape
architecture projects, and billings for mass calculations.

Surveys for creating terrain models can be performed with laser scanning. The
advantage of laser scanning is the time-effective surveying, the detailed information as
well as the ability of application in complex environments resulting in a cost-efficient
project. With this in mind our thesis was defined in collaboration with the company
Bjerking AB in Uppsala in order to investigate if there were any softwares suitable for
terrain modeling. The idea was created by the company after a previous existing
thesis about modeling of buildings from point clouds.

The purpose of this study is to examine the possibility of filtering a point cloud and
generating of terrain model by surveying with terrestrial laser scanning. The study was
conducted in the form of a comparison between six different softwares and the ability
to filter noise, and then create a model of the filtered data. The softwares has also
been compared between several rate points. In this thesis, a chosen lane at
Studenternas idrottsplats, located in central Uppsala, has been scanned containing
noise such as cars, light towers, containers, etc. The scanned area resulted in a point
cloud and has later on been used in the comparison of software. All six softwares
investigated have got different focuses within the field of use of land and construction.

The study has shown that the results between the softwares differ significantly. From
manual methods to fully automatical, these softwares have been proving their own
abilities to perform more or less successful calculations for selecting points and
building terrain models. Our terrain models show that all softwares are capable of
creating flat surfaces with equal heights, but only a few succeeded in generating
slopes. The study also show that a more expensive software does not always
guarantee a better result.
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SAMMANFATTNING 

Allt fler aktörer inom byggbranschen efterfrågar tillhörande terrängmodeller till 
projekt för ett ökat förstånd över arbetsområdet. När byggnader inte längre bara 
ska byggas upp utan även passa in med omgivningen är det viktigt med ett 
underlag som innehåller information rådande marken. Terrängmodeller är 
dessutom mycket användbart vid planering av logistik, som underlag för 
landskapsarkitektur samt massberäkningar inför fakturering.  

Inmätning för skapande av terrängmodeller kan utföras med laserskanning. 
Fördelen med laserskanning är dess tidseffektiva inmätning, detaljrika 
information samt möjligheten att användas i komplexa miljöer, vilket resulterar 
i kostnadseffektiva arbeten. Med det i åtanke har detta examensarbete 
uppkommit efter kontakt med Bjerking AB i Uppsala för att undersöka om det 
finns programvaror lämpliga för terrängmodellering. Idén uppstod från 
företagets sida efter ett tidigare examensarbete hos dem gällande modellering av 
byggnader från punktmoln. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att filtrera ett 
punktmoln och skapa en terrängmodell genom mätning med terrester 
laserskanning. Undersökningen kommer utföras i form av en jämförelse mellan 
olika programvarors möjlighet att filtrera brus och sedan skapa modell av den 
filtrerade datan. Programvarorna har jämförts utgående från ett antal satta 
betygskriterier. I detta arbete har ett valt stråk på Studenternas Idrottsplats, 
beläget i centrala Uppsala, och innehållande brus så som bilar, lampmaster, 
containrar etc skannats. Det skannade området resulterade i ett punktmoln som 
sedan användes i jämförelsen av programvaror. De sex programvaror som 
använts har alla en inriktning inom användningsområdet mark och anläggning.   

Det visade sig att resultaten från de olika programmen skiljer sig markant åt. 
Från manuella metoder till helt automatiska bevisar programmen sina egna 
förmågor att utföra mer eller mindre lyckade beräkningar för att välja ut punkter 
och bygga upp terrängmodeller. Våra terrängmodelleringar visar att alla program 
klarar av att skapa plana ytor med likvärdiga höjder, men att endast vissa 
program lyckades generera slänter. Studien visar även att ett dyrare program inte 
garanterar ett bättre resultat. 
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1 INTRODUKTION 
1.1 Förklaring av förkortningar och begrepp 
 

ASCII - (American Standard Code for Information Interchange) är filer skrivna 
i ren text och kan läsas av många olika program och redigeras i valfri 
textredigerare. 

API - Applikationsprogrammeringsgränssnitt (eng. application programming 
interface) specificerar hur applikationsprogram kan sammankopplas med 
specifik programvara. 

BIM-verktyg - Byggnadsinformationsmodell-verktyg (eng. Building 
Information Modelling). Programvaror för virtuell modellering som kopplar 
information till objekten. 

FARO - Företag som tillverkar, säljer och utvecklar mätinstrument. 

GNSS - Global Navigation Satellite System är ett samlingsnamn för 
navigationssystem som utnyttjar signaler från satelliter för att bestämma 
koordinater. 

Polygon - Geometrisk figur som används för att bygga upp ytobjekt på 3D-
modeller, vanligtvis trianglar. 

RH 2000 - Rikets Höjdsystem 2000, är Sveriges nationella höjdsystem med 
nollnivån definierad av nollpunkten Normaal Amsterdams Peil (NAP) och kan 
betraktas som en del av europeiska höjdsystemet. 

SCENE - Programvara speciellt framtagen för att hantera och arbeta med mätdata 
från laserskanner FARO Focus 3D. 

Sfär - Fysisk klotformad kropp i olika storlekar som används till referenspunkter 
inom laserskanning. 

SWEPOS - Swedish positioning service, Sveriges stödsystem för 
satellitpositionering.  

SWEREF 99 1800 - Svenskt geodetiskt referenssystem med kartprojektion över 
Uppsala regionen. 

TLS - Terrester laserskanning, utförs med instrument stående på mark. 

Öppen källkod - Källkod (för till exempel programvara) som inte är proprietär 
utan kan läsas, modifieras och delas av alla. 
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1.2 Bakgrund och problem 
Det har framkommit en allt tydligare trend av kunder som vill inkludera 
markmodeller i framtagna projekt. Till dessa kunder tillhör bland annat väg- och 
VA-projektörer, landskapsarkitekter och entreprenörer. Vanliga efterfrågningar 
är inmätning inför projektering, dokumentation av markyta inför framtida 
massberäkningar, omgivningens inställning till projekten, samt bevarande av 
kulturmiljöer och objekt i digital form. Inmätningen kan ske med hjälp av 
laserskanning som resulterar i en stor samling punkter, även kallat punktmoln. 

Ett av de vanligaste sätten att projektera i byggbranschen är med hjälp av 3D-
modellering och BIM-verktyg. Dessa hjälpmedel underlättar projekteringen 
genom att bättre kunna visualisera projektet och minska problem som kan 
uppkomma under produktionsskedet. Olika aktörer kan koppla ihop projekterade 
handlingar och kan på det sättet undvika fysiska kollisioner i produktionsskedet 
samtidigt som samordningen förstärks.  

Det har länge funnits program som kan ta hand om punktmoln med funktioner 
som underlättar för projektering av hus och byggnader. Först nu på senare tid, i 
samband med datorernas utveckling av komponenter, har möjligheterna för 
hantering av punktmoln ökat. Funktioner för projektering av anläggning finns 
och datorerna tillåter nu mer komplicerade arbeten, dock har ännu ingen 
utvärdering mellan programvaror utförts för denna typ av hantering. 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och bedöma programvaror för 
markmodellering från punktmoln. Program eftersöks som ska kunna generera 
användbara markmodeller där informationsstörningar, såsom gräs, stolpar etc. 
har filtrerats bort. Bedömning ska även tas med hänsyn till ett urval av olika 
ytmaterial hos mark. 

För att ovanstående syfte ska uppfyllas delas arbetet upp i följande delmål: 

• Utföra en inmätning med laserskanner av ett bestämt område på en 
idrottsplats. 

• Hitta och beskriva lämpliga programvaror för punktmolnshantering av 
markdata. 

• Bestämma, jämföra och utvärdera programvaror utifrån generella 
betygskriterier med inmätta punktmoln som referensobjekt. 

• Finna funktioner för att filtrera punktmoln i respektive programvara. 
• Jämföra terrängmodeller genom volymberäkning av varje skapad 

terrängmodell mot referensmodell. 
• Skapa arbetsflöden för hantering av respektive programvara. 
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Utöver denna rapport kommer examensarbetet även att resultera i en 
presentation för Bjerkings avdelning Mät och GIS. 

 

1.4 Begränsningar 
Arbetet har begränsats till ett specifikt område, innehållande endast tre typer av 
markytor, för inmätning med laserskanner. Området, beläget i centrala Uppsala, 
visas i Figur 1.1. Mindre hinder och störningar vid inmätning, såsom parkerade 
bilar, staket och mindre vegetation krävs för det fortsatta arbetet och ska finnas 
inom området.  

 

Figur 1.1 - Översiktskarta över Uppsala och Studenternas Idrottsplats 

  

Endast terrester laserskanning och punktmolnshantering för mark och 
anläggning behandlas i detta arbete. Punktmolnshantering för hus och byggnad 
har redan behandlats i tidigare examensarbete (Kvist, J. och Persson, R., 2010) 
och kommer därför inte att behandlas i denna studie. 

Programvaror som behandlas har valts utifrån befintliga programvaror, 
rekommendationer samt önskemål från Bjerking. Detta ger en begränsning till 
cirka ett halvt dussin programvaror. De programvaror som används har alla en 
inriktning inom användningsområdet mark och anläggning.   

 

1.5 Allmänt 

1.5.1 Terrester laserskanning 

Det finns tre olika typer av skanning, flyg-, mark- och handburen. Den 
markburna brukar även kallas terrester, av terra som härstammar från latinets 
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ord för jord. Markburen skanning betyder att instrumentet står på jorden under 
den tid den skannar. Inom terrester laserskanning, TLS, används flera 
beteckningar till exempel LiDAR (Light+raDAR), HDS (High Definition 
Surveying) och 3D Survey. 

TLS är en reflektorlös mätmetod och kräver därför ingen reflektor för att mäta 
in. Istället är den beroende av att ytan den träffar kan reflektera tillbaka ljuset 
och inte absorbera eller sprida ljuset åt annat håll. Genom att instrumentet sänder 
ut laserstrålar med känd hastighet kan avstånd mätas. I skannern sitter speglar 
som roterar och på så sätt styr laserstrålen i horisontal- och vertikalled. För varje 
utsänd laserstråle skapas en punkt, där punkten representerar ytan på objektet, 
med koordinater i X-, Y- och Z-led och tillsammans med fler punkter bildas ett 
punktmoln. Varje punkmoln skapar sitt eget interna koordinatsystem med origo 
i laserskannern och för att kunna använda dessa punktmoln till andra projekt 
behövs en transformering till nationellt koordinatsystem utföras.  

För avståndsmätning inom TLS finns det två olika mätmetoder - pulsmätning 
och fasskillnadsmätning. Pulsmätning är det lättaste att förstå, där avståndet 
beräknas genom att mäta tiden det tar för laserstrålen att skickas ut, träffa 
objektet och reflekteras tillbaka till skannern (Time of Flight). Sedan 
multipliceras laserstrålens kända hastighet med avståndet, se Figur 1.2. Vid 
fasskillnadsmätning sänds istället en signal ut kontinuerligt som sedan 
moduleras av en samstämd våg. Genom att jämföra skillnaden mellan den 
utsända vågen och den mottagna kan avståndet beräknas, se Figur 1.3. 
Fasskillnadsmätning är en snabbare metod än pulsmätning då den inte behöver 
vänta på att varje mätning av punkt slutförs innan nästa punkt påbörjas. (Persson, 
E., 2014) 

 

 

Figur 1.2 - Teoretiska förklaringen för pulsmätning 
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Figur 1.3 - Teoretiska förklaringen för fasskillnadsmätning  

 

För möjlighet till sammankoppling av olika punktmoln används referenspunkter. 
Vanliga referenspunkter att använda till TLS är en fysisk sfär, se Figur 1.4, som 
finns i olika storlekar. Sammankopplingarna kan utföras genom att programmet 
känner igen geometrin hos sfärerna i de olika punktmolnen. Skannern kan även 
vara utrustad med färgkamera som kan fotografera panoramabilder över 
skanningsområdet och använda bilden för att drapera punkter, det vill säga ge 
varje punkt färgdata. Några vanliga felkällor som kan ha stor inverkan på 
resultatet är väderförhållanden, infallsvinkel från skanner, avstånd till objektet, 
kanter som delar av laserstrålen samt ytans förmåga att reflektera ljuset. 
(Boehler, Bordas och Marbs, 2003)  

 

Figur 1.4 - Referenssfär med radie 200 mm och fäste 
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1.5.2 Punktmolnshantering 

Programvaror för punktmolnshantering kan kategoriseras in i tre stora 
huvudgrupper. Dessa är: skannings- och registreringsprogram, 
modelleringsprogram, redovisnings- och visualiseringsprogram. I denna studie 
behandlas endast skanning- och registreringsprogram för georeferering och 
registrering av den inmätta skanningsdatan. Hantering av data från denna typ av 
program resulterar i en källfil, se avsnitt 4.2, som nämns i det fortsatta arbetet. 
Källfilen används sedan i ett flertalet modelleringsprogram, som är den andra 
gruppen av programtyper som används.  

Inmätning med laserskanner är inte tidskrävande i sig utan det är efterarbetet av 
det resulterande punktmolnet och vad som ska redovisas är den mest 
tidskrävande faktorn. Hårdvara är en viktig del vid punktmolnshantering när det 
kommer till minneskrävande datamängder. Prestandan för hårdvara skiljer sig 
nu för tiden markant i jämförelse med vad som fanns på marknaden för fem år 
sedan, vilket också har resulterat i allt mer utvecklade programvaror.  

1.5.3 Om Bjerking AB 

Bjerking är idag uppdelat och organiserat i tre områden - Anläggning, Hus & 
Installation och Stockholm med sitt huvudkontor i Uppsala och ytterligare ett 
kontor i Stockholm. Antalet medarbetare uppgår idag till drygt 260 ingenjörer, 
experter, projektledare och landskapsarkitekter. Bjerking har sedan 1960-talet 
utfört mätningstekniska tjänster som nu utförs inom avdelningen Mätning & 
GIS. Med deras moderna instrumentpark erbjuder konsultföretaget tjänster som 
innefattar allt från datainsamling och redigering till lagring och presentation.  

Dess uppdragsgivare, från små och stora aktörer inom samhällsbyggnad, 
efterfrågar uppdrag med laserskanning vilket har lett till att inköp av deras första 
laserskanner skedde redan 2009. Bjerking har följt med den utvecklande 
tekniken och ligger i täten med användandet av laserskanning. Avdelningen Mät 
& GIS använder sig idag av två skannrar av tillverkaren FARO för 
laserskanning, dels en FARO Focus 3D X 120 och en FARO Focus 3D X 330. 
Bjerking tillhandahåller erforderliga programlicenser och moduler för 
punktmolnshantering. (Bjerking 2015) 
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1.5.4 FARO Focus X 330 

Fältstudie för detta arbete utfördes med hjälp av laserskanner FARO Focus X 
330.  

Då efterfrågan på tjänster gällande laserskanning hade ökat och modernare 
utrustningar kommit ut på marknaden bestämde sig Bjerking för att uppgradera 
sin instrumentpark. År 2012 köptes en FARO Focus in och i slutet av 2013 blev 
Bjerking först i Sverige med att köpa en FARO Focus3D X 330, som nu är det 
primära instrumentet för dessa arbeten. (Bjerking AB, 2015)  

 

Figur 1.5 - FARO Focus X 330  

 

Enligt tillverkaren har skannern en räckvidd mellan 0,6 - 300 m där felfaktorn 
påstås vara ± 2 mm. Upp till 976 000 punkter kan mätas in per sekund. Den 
mäter in hela synfältet (360° grader horisontellt x 300° grader vertikalt) som 
sedan färgläggs med hjälp av den inbyggda färgkameran. 

Skannern har laser klass 1 som är helt ofarlig, även vid lång tidsexponering. 
Laserstrålen har en maximal uteffekt på 0,4 milliwatt. Detta är en förbättring 
från tidigare skannrars klass som hade laser klass 3R. Den dåvarande klassen 
kunde uppgå till 5 mW, vilket kan vara farligt för ögat vid direkt exponering och 
även vid exponering från reflex. Den låga klassen ger en säkrare arbetsmiljö och 
underlättar arbeten där allmänheten kan vistas. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 
2014) Med dimensionerna 240 x 200 x 100 mm och vikten 5,2 kg är skannern 
lätt att ta med på arbeten. Med sin pekskärm som styrenhet och lagring på externt 



EXAMENSARBETE: PUNKTMOLNSHANTERING I ANLÄGGNINGSPROJEKT 

8 
 

minneskort försvinner behovet av en fältdator. Skannern har även flera 
extrafunktioner som har utvecklats för att öka användbarheten. Några av dessa 
funktioner är GPS och kompass för lokalisering, höjdsensorer som exempelvis 
kan avgränsa våningsplan samt att skannern tillåter överföring av data via 
trådlöst nätverk. (FARO Focus 3D, 2013)
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2 FÄLTSTUDIE PÅ STUDENTERNAS IDROTTSPLATS 
Då detta arbete endast innefattar punktmolnshantering hos programvaror 
upprättades en fältstudie för att ge en större insyn i hela arbetsprocessen som 
specifikt kretsar kring laserskanning. Fältstudien utfördes också för att se 
bakgrunden till de hinder och problem som finns på plats vid inmätning och 
därmed kunna avgöra vilka faktorer som är värda att undersöka. Inmätningen 
utfördes på Studenternas idrottsplats och samordnades med en mättekniker från 
Bjerking som tillhandahöll all fordrande utrustning. 

 

2.1 Studenternas idrottsplats 
Studenternas idrottsplats, beläget i centrala Uppsala, är uppfört under åren 1908-
1909 och öppnades för allmänheten 1909 med senare meriter som Årets 
bandyarena och senare som värd för Svenska mästerskapsfinalen i bandy mellan 
åren 1991-2012. Syftet med idrottsplatsen var att skapa en fullstor plats för både 
sommar- och vinteraktiviteter. Den nuvarande anläggningen kommer att rivas 
och ersättas med ny idrottsplats till 2019.  (Uppsala kommun, 2015) 

 

2.2 Val av plats 
Två examensarbeten utförs hos Bjerking, inom avdelningen Mät & GIS, med 
fältstudier som efterfrågar samma typer av terräng. Platsen för fältstudien valdes 
då den innehåller dessa typer samt på grund av att Bjerking utför arbeten på 
området och har tillstånd att vistas på platsen. 

 

2.3 Rekognosering och förberedelse 
Inledningsvis utfördes en okulär besiktning över potentiella stråk för inmätning 
som skulle resultera i punktmoln för jämförelse av programvaror. Flera 
potentiella stråk undersöktes och dokumenterades för möjligheten att sedan 
kunna välja det mest intressanta alternativet. För att få större underlag för det 
fortsatta arbetet valdes tre typer av vanligt förekommande ytor: grus-, asfalts- 
och gräsytor. Även mindre störningar i form av bilar, stängsel m.m. önskades för 
möjlighet till jämförelse av programvarornas förmåga att filtrera bort onödig 
data. 

Det valda stråket kan ses som uppdelat i två långsträckta längor som avskiljs 
med en tvärgående asfalterad väg.  Den första längan, helt lokaliserad inom 
idrottsplatsen, har markytorna grus och asfalt. Andra längan sträcker sig förbi 
fastighetsgränsen och berör släntkrönet och Fyrisån. Den sistnämnda sträckan 
har markytorna asfalt och lerig mark med vegetation. Områdesklassning för 
markytan tas med hänsyn till ytans markslagstyp, kuperingsgrad och ytjämnhet 
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där valt stråk för inmätning, studenternas idrottsplats, har tre typer av 
klassningsområden.  

Dessa klasser är: 

Yta 1: 23/J1a - hårdgjord yta av grus med jämn plan mark.  

Yta 2: 20/J1a - hårdgjord yta av asfalt med jämn plan mark. 

Yta 3: 13d/J2a - dike med markvegetation av liggande gräs i jämn kuperad mark.  

(Teknisk specifikation SIS, 2008) 

 

2.4 Instrumentinställningar för skanning 
För att kunna sammankoppla punktmolnen utnyttjas referenspunkter i form av 
fysiska sfärer. Två olika storlekar används hos Bjerking, 140 mm och 200 mm, 
där värdet beskriver radiens storlek. För att en sfär automatiskt ska kunna hittas 
och registreras i programvaran för skannern krävs det att minst 80 mätpunkter 
finns registrerade för sfären. I Figur 2.1 visas en lathund gjord av mättekniker på 
Bjerking där avstånd för olika storlekar på sfärer och inställningar i 
laserskannern har dokumenterats. Det längsta avståndet till 200 mm sfären 
uppgick till cirka 25 m.  

 

Figur 2.1 - Lathund av längsta avstånd till sfärer 

 

Enklare inställningar, såsom upplösning och kvalitet, ställdes in i laserskannern. 
Upplösningen 1/4 valdes, vilket är en upplösning som ger tillräcklig mängd data 
för att täcka kundens krav. Det betyder att endast var fjärde punkt i vardera 
koordinataxel, mättes in jämfört med 1/1 där samtliga möjliga punkter mäts in. 
Orsaken till detta är framförallt tiden det tar för en skanning. Vid 1/1 tar det ca 
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57 minuter för en full skanning vilket vid en 1/4 skanning endast tar 4 minuter 
där samma kvalitet har använts för båda skanningar. Kvaliteten bestämmer 
noggrannheten för inmätning av varje punkt. Vid högre kvalitet ökar även tiden 
för skanningen. Tiden ökar på grund av att spegeln roterar långsammare och kan 
därför vara mer precis på varje punkt. Genom att öka kvaliteten minskar 
störningsbruset i skanningsdata, vilket är onödiga punkter som med fördel 
elimineras för att slippa göra det manuellt senare i punktmolnsprogram. (FARO 
Manual, 2011)  

Panoramafotografering ger en enkel visualisering av skanning och kan användas 
till att drapera alla punkter inom molnet. Eftersom detta inte behövs för denna 
studie och för att minska tidsåtgången valdes att inte genomföra 
panoramafotografering. Med detta blev varje uppställning 3 minuter kortare. 

 

2.5 Inmätning av området 
Förhållandena för laserskanning var goda under hela fältstudien då områdes-, 
väder- och klimatfaktorer var konstanta. På området närvarade människor som 
arbetade, passerade och utnyttjade idrottsplatsen som vid några tillfällen kunde 
registreras av uppställningarna. Trots marsmånad rådde sol och klar himmel. 
Markytan var fri från snö och löv, dock återstod regnpölar från tidigare 
nederbörd som kan orsaka viss komplikation vad gäller reflektering.  

Fältstudien resulterade i totalt 13 uppställningar för laserskannern och tog 
ungefär 2 timmar att slutföra. Med dagens instrument är inmätning en enkel 
process. En uppställning tog cirka 10 min att genomföra och innehöll följande 
arbetsmoment: 

 

1. Sätta upp referenssfärer så att minst 3 stycken kan kopplas med 
uppställningen. 

2. Flytta, ställa upp och rikta laserskannern. Önskvärt är att skannern inte 
börjar med siktet rakt mot en sfär. Detta på grund av risken att sfären 
kapas när skannern påbörjar rotation. 

3. Trycka på “Start Scan” och låta en fullständig skanning ske (cirka 4 min). 

 

2.5.1 Uppställning av instrument 

Uppställningar illustreras nedan i Figur 2.2 där varje uppställning numrerats med 
#, mellan #000 - #012. Den första långsträckta längan har en större bredd som 
kräver en parvis uppställning av mätinstrumentet. Detta för att ge en mer 
noggrann inmätning av arealen och att denna typ av uppställning ger en mer 
täckande mätning. Parvis uppställning upprättades mellan #000 och #005.  
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Under fältmätningen fanns tre personbilar parkerade inom området där de två 
längorna avskiljs. På varsin sida om bilarna ställdes #006 och #008 upp. 
Ytterligare en, #007, ställdes upp för att täcka in marken mellan de parkerade 
bilarna. Denna yta är nyttig att registrera vid inmätningen för kommande 
punktmolnshantering, till exempel vid filtrering och eliminering av onödig data, 
i detta fall bilarna. Utan uppställning #007 kan ovannämnda funktioner 
problematiseras då inmätningar från #006 och #008 inte skannat in ytan mellan 
personbilarna och ytan mellan och under blir då “tom” då bilarna tas bort i 
programmen.  

Den andra långsträckta längan var till bredden mer begränsad mellan två 
byggnader och behövde inte parvisa uppställningar. En stängselport befinner sig 
mellan ån och idrottsplatsen där två uppställningar ställdes på varsin sida om 
porten, se #009 och #010. De sista uppställningarna, #011 och #012, etablerades 
vid åkanten utanför idrottsplatsens fastighetsgräns med placeringar längs 
åkantens dikeskrön, dels på grund av att kunna minska risken av störningar från 
förbipasserande fotgängare och dels för att säkerställa tillräckligt med data för 
slänten ner till ån.  

 

Figur 2.2 - Instrumentets uppställningar över området 
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Vid varje uppställning placerades laserskannern med hög instrumenthöjd med 
hänsyn till inmätningens träffbarhet. Då området innefattar flacka ytor innehar 
inmätningen fler träffbara punkter på markytan om instrumentet placeras högt. 
På grund av den större vinkeln på skannern i förhållande till marken.  

Som nämns i 1.5.1 är sfärers placering av stor vikt för möjligheten att koppla 
ihop punktmoln. Under fältstudien placerades sfärer i utkanten av området och 
mellan uppställningarna. Primärt används de sfärer som står mellan 
uppställningarna för att koppla ihop punkmolnen medan de sfärer som är 
placerade i utkanten av området används för att koppla till det nationella 
koordinatsystemet. Genom att koppling sker till det nationella 
koordinatsystemet, som Lantmäteriet bestämt ska användas i Sverige, vrids 
punktmolnet in i dess riktiga position. (Lantmäteriet, 2012) För att säkerställa att 
sfärernas placering hålls konstant och med god precision ansluts dessa till 
minitripoder om de sfärer är placerade på mark. För sfärer som befinner sig över 
mark används referensbrickor som skruvas eller limmas på plana ytor, såsom 
stolpar, väggar etc., och sfären hängs upp på brickan med hjälp av en magnet i 
sfärens fäste. 
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2.5.2 Georeferering 

Databehandlingen från TLS sker i första hand via georeferering och registrering 
av alla skanningar. Den förstnämnda processen innefattar en transformation av 
skannerns alla punktmoln, där skannern refererar sina egna punktmoln, “moln 
mot moln”, till nationellt, lokalt eller annat externt koordinatsystem.  

 
Då punkters lägen kan anges i 
olika referenssystem är det viktigt 
att en position och 
höjdlägesuppgift tillsammans 
alltid redovisas för aktuellt 
referenssystem. I fältstudien på 
studenternas idrottsplats anges 
inmätta punkter utifrån SWEREF 
99 1800 och RH 2000. 
Inmätningen refereras till dessa 
system för att vidare i 
programvarorna låta dem arbeta 
med verkliga och oftast mycket 
större koordinater än det lokala 
koordinatsystemet; detta för att 
undersöka huruvida 
programvarorna kan hantera stora 
datamängder som bildas från stora 
koordinater eller inte. 

SWEREF har sin grund i ett 
tredimensionellt referenssystem 
och realiseras aktivt av 21 
fundamentalstationer inom det 
GNSS-styrda SWEPOS-nätet, det 
vill säga inga fysiska punkter som 
finns belägna på marken realiseras 
till SWEREF 99. Lantmäteriet har 
valt att låta det tredimensionella 
systemet realiseras i endast två 
dimensioner i ett plant 
koordinatsystem och höjd mäts 
istället med RH 2000. 

Den nationella kartprojektionen är 
uppdelad i tolv projektionszoner och 1800 i SWEREF 99 1800 syftar till den 
regionala horisontala linje som skär genom Uppsalaregionen. RH realiseras 

Figur 2.3 - Lantmäteriets projektionszoner 
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passivt, av fixpunkter på marken - genom avvägning - och bestämda höjder. 
Senaste avvägning för det nationella höjdsystemet har resulterat i RH 2000. 
(HMK, 2014) 

För att kunna koppla punktmolnen till ett känt koordinatsystem krävs en 
totalstation. I denna studie användes en totalstation av modellen Trimble S6. Fri 
stations-funktion användes för att etablera totalstationen där tre kända punkter 
mäts in. De kända punkterna, tidigare satta av en mätingenjör på Bjerking, har 
sina utgångslägen från Uppsala kommuns närliggande fixpunkt 90441. 
Höjdkoordinaterna hos de kända punkterna bestämdes utifrån höjddifferensen 
mellan punkterna och fixpunkten som utfördes med totalstation. Koordinaterna 
för läget i plan bestämdes med hjälp av GNSS. (Miles, D., 2015) Efter detta hade 
totalstationen en känd lokalisering som kunde nyttjas för att kopplas till 
punktmolnen. Sfärerna som användes till punktmolnen byttes ut mot ett 
cirkelprisma där fokuspunkten i prismat erhåller samma position som mitten av 
sfären. Detta gjordes med sex olika sfärer placerade utmed områdets gränser, tre 
i västra hörnet och tre i östra hörnet. Därmed förenklas processen att koppla 
punktmolnen till ett koordinatsystem.  

Eftersom SWEREF och programvaran SCENE, se avsnitt 3.1, använder olika 
axlar behövs en konvertering. SWEREF använder ett geodetiskt 
koordinatssytem där X-axeln riktar sig nordligt och Y-axeln östligt. SCENE 
använder ett matematiskt koordinatsystem med x-axel i östlig riktning och sin y-
axel i västlig riktning. Med hjälp av ett kalkylark konverteras enkelt alla X-
koordinater till Y-koordinater och vice versa. SCENE ogillar att arbeta med stora 
koordinater, vilket märks av då programmet arbetar med områden i Sverige och 
använder globala koordinater. Då kapas dessa koordinatangivelser godtyckligt 
till mindre koordinater, närmare origo, för att lättare hantera punktmolnet. Från 
början hade en punkt till exempel koordinaterna X:130104.5972 och 
Y:6637253.4667. I X-led kapades 130000 och i Y-led 6637000. Det gav denna 
punkt de mindre koordinaterna X:104.5972 och Y:253.4667. De konverterade 
koordinaterna sparas i filformatet .cor som är kompatibelt med SCENE. Filen 
importeras till projektfilen och registreras mot uppställningarna. Genom att 
SCENE automatiskt jämför sfärernas geometri från totalstationen mot alla sfärer 
i uppställningarna hittar de sina rätta platser. Av detta erhåller uppställningarnas 
sfärer de nationella koordinaterna och projektet är sedan georefererat. 
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3 PROGRAMVAROR  
Många programvaror har testats i tidigare utvärderingar. Utvecklingen av 
hårdvara, kunskap samt ökad efterfrågan har skapat möjligheter att 
implementera nya funktioner som tidigare saknats. Valet av programvaror utgår 
utifrån nuvarande licenser hos Bjerking, programvaror som TLS-mättekniker 
hos Bjerking varit intresserade av samt genom svar från en frågeställning på 
laserskanningsforum (Laser scanning forum, 2015). Det huvudsakliga målet för 
detta arbete är att utvärdera programvarors möjlighet att skapa och redigera 
terrängmodeller, och att finna korta arbetsflöden med automatiska 
filtreringsfunktioner. Utöver dessa moment har ett antal andra betygskriterier 
satts upp för utvärdering av programvarorna som jämför programmens kvaliteter 
med hänsyn till:  

• Pris 
• Tidsåtgång 
• Filtreringsfunktioner 
• Skapa terrängmodell 

• Redigera terrängmodell 

• Skapa ritning 
• Import punktmoln 
• Export terrängmodell 

• Hjälpavsnitt  

De programvaror som kommer att undersökas är: 

• SBG Geo 
• AutoDesk Civil 3D och Recap 
• Adtollo Topocad 
• MeshLab 
• 3DReshaper 
• Blue Marble Global Mapper 

Terrängmodellerna från de olika programvarorna har valts att jämföras mot 
varandra och som jämförelseprogram har Geo utsetts på grund av sin passande 
funktion - Volymberäkning, modell mot modell. Arbetsmetoden och inlärning av 
programvarorna har skett genom sökningar på Internet och YouTube. Även 
handledare Erik Lundgren och andra mättekniker på Bjerking fanns tillgängliga 
för frågor som uppkom. Hjälpen från mätteknikerna ger dessutom inblick i 
Bjerkings arbetsmetoder. 

Av de programvaror som Bjerking tillhandahåller licenser för baseras 
utvärderingen på fullversioner av programvarorna. De valda programvaror som 
inte finns tillgängliga hos företaget har lånats i from av testlicenser, dock med 
fullständiga moduler och funktioner. Utomstående program som har kopplats 
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ihop genom programmets API, kallat insticksprogram, har inte tagits med i 
utvärderingen. En kort beskrivning av utvalda program till studien kan ses 
nedan. 

Alla utländska priser har omvandlats till svenska kronor, SEK, med valutakurs 
från Riksbanken 2015-03-31 och kan ses i Tabell 3.1. (Riksbanken, 2015) 

Tabell 3.1 – Riksbankens valutakurs, 2015-03-31   

1 € 1 $ 
9,2869 SEK 8,6232 SEK 

  

 

3.1 FARO SCENE 
SCENE 3D är en mjukvara speciellt framtagen för laserskannerserien FARO 
Focus3D. SCENE används för att ladda över den inskannade datan från 
laserskannern. Den hanterar och registrerar punktmolnsdatan lätt genom 
automatisk objektigenkänning. Genom urklippsexport kan användaren enkelt 
exportera de delar som behövs. Programmet erbjuder export i de vanligaste 
filtyperna som sedan kan användas i form av bakgrundsdata i övriga program. 
Med ett knapptryck erbjuder SCENE WebShare enkel åtkomst för att kontrollera 
laserskannade projekt i webbläsaren. Tyvärr kan polygonnätverk endast skapas 
i enskilda skanningar. Därmed är SCENE inte ett gott alternativ för 
terrängmodellering och kommer inte att användas i utvärderingen.  

Vid paketköp av FARO skanner ingår ett års licens med support under samma 
tid. Om endast en licens av programvaran köps, kostar en full licens med support 
cirka 92 000 SEK. Om ytterligare en licens önskas kostar det cirka 55 000 SEK. 
Även gratisversionen SCENE LT kan hämtas från företagets hemsida och 
innehar de flesta funktioner. Dock kan inte den första registreringen utföras i 
denna version. (FARO SCENE, 2015) 

 

3.2 SBG Geo v. 2014 
Geo är en mjukvara utvecklad av Svensk Byggnadsgeodesi och används 
specifikt för hantering av mätdata. Programmet innehåller flera 
programkomponenter, så kallade moduler, och har en modul för 
punktmolnshantering, Geo Punktmoln. Programvaran hanterar stora 
datamängder, har möjlighet att rendera ca 8 miljoner punkter åt gången och har 
filtreringsfunktioner att ta bort oönskade punkter. Metoderna för filterfunktioner 
kan utföras antingen i 2D eller 3D där verktygen används för att hitta de lägsta 
alternativt högsta punkterna. Det filtrerade punktmolnet kan sedan exporteras till 
.geo, .pts, .pci eller .las-filer. Geo har även möjlighet att skapa, redigera och 
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volymberäkna terrängmodeller samt jämföra två terrängmodeller mot varandra. 
(SBG Geo, 2015) 

Licenser för programvaran kan beställas som nätverkskopplad eller med 
hårdvarulås. Paketpriset för basprogram med alla innehållande moduler är 104 
400 SEK (exkl. moms). Det kan även beställas som prenumeration med 
kostnaden 6000 SEK/år. Avtal vid prenumeration innefattar uppdateringar samt 
support första året. (SBG Geo prislista, 2014)   

 

3.3 AutoDesk Civil 3D v. 2016 och Recap 
Det amerikanska företaget AutoDesk har en serie av flera branschspecifika 
versioner där de använt sig av AutoCAD som grund men inriktat sig för olika 
avdelningar. En av de branschspecifika versionerna är Civil 3D där programmet 
har inriktat sig inom konstruktions- och dokumentationslösningar för 
infrastrukturspecialister. Utöver verktyg för att underlätta mark-, väg- och VA-
projektering stöder Civil 3D även BIM-processer som kan innehålla mer 
information och automatisera tidskrävande arbetsmoment. Flera olika sorters 
infrastrukturer är inkluderade i Civil 3D med funktioner för vägar, järnvägar, 
broar och tryck- och falledningar. Även yt- och geotekniska modelleringar är en 
stor del av programmet, därför finns ett flertal verktyg för att skapa dynamiska 
ytor och terrängmodeller av slänter, vilket gör programmet intressant för denna 
studie.  

Recap är AutoDesks egna program för att hantera och redigera punktmoln. 
Programvaran kan använda de filer som SCENE laddar in, men används med 
fördel efter att inskanningar registrerats mot varandra i SCENE och givit 
punktmolnet sina rätta koordinater. Dessa filer kan efter bearbetning sparas som 
Recap-projekt och sedan importeras i valfritt AutoDesk-program. 

En ny Civil 3D licens kostar cirka 60 365 SEK (6 500,00 €), men även AutoDesk 
har påbörjat erbjuda årliga prenumerationer där en licens kostar cirka 24 518 
SEK (2 640,00 €). Dessutom finns Civil 3D som en del av ett paketprogram för 
de som behöver fler program. (AutoCAD Civil 3D, 2015) 

 

3.4 Adtollo Topocad v. 15.3.1 
Adtollo är ett svenskt företag som sedan 1994 har utvecklat Topocad som är ett 
kraftfullt CAD-system där all data är i tre dimensioner. Programmet är avsettt 
för mätningstekniska beräkningar inom geodesi, lantmäteri samt för skapande 
och redigering av kartor med mätdata från totalstationer, GNSS-system eller 
laserskannrar. Dessa faktorer gör programmet lämpligt att använda vid 
projektering av infrastruktur. En fördel med Topocad är att det kan skapa digitala 
terrängmodeller med nivåkurvor. Dessa beräknade modeller kan sedan skickas 
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ut till maskinstyrningssystem som hjälper maskinföraren vid exempelvis 
schaktning och kan i vissa fall automatisera maskinstryrningen helt. Programmet 
är uppbyggt i moduler och kan enkelt utökas genom att installera ytterligare 
moduler. Hantering av punktmoln är en sådan modul och innehåller funktioner 
för att skapa terrängmodeller, sätta ut nivåkurvor samt genomföra 
volymberäkningar, vilket kommer att undersökas i detta arbete.  

För en licens av Topocad Bas är priset 18 060 SEK och behövs ett tillägg för 
Punktmoln med priset 13 545 SEK ger det ett totalt pris på 31 605 SEK. Om 
volymberäkningar ska utföras krävs fler moduler som då finns i paketpris. I detta 
fall passar Volympaket PLUS med basmodul, volym och punktmoln för priset 
34 540 SEK. Dessa priser är exkl. moms. (Adtollo Topocad, 2015) 

 

3.5 MeshLab v. 1.3.3 
I jämförelse med de tidigare nämnda programvarorna är MeshLab baserat på 
öppen källkod. Programvaran skapades 2005 av en grupp studenter som en del 
av en universitetskurs i 3D-teknik på University of Pisa. Sedan dess har 
programmet utvecklats och senaste versionen lanserades år 2014. Programmet 
inkluderar funktioner för att arbeta med polygonnätverk och 3D-modeller. 3D-
modeller kan efter en uppdatering av MeshLab även bestå av punktmoln, vilket 
undersöktes i denna studie. 

I och med att det är baserat på öppen källkod har utvecklarna valt att lämna ut 
programvaran gratis och den är tillgänglig för alla användare att arbeta, 
modifiera, tillämpa och distribuera vidare. Användare av Meshlab, från 
Laserscanningforum, gav tipset att använda programmet. (MeshLab, 2014) 

 

3.6 Technodigit 3DReshaper 2013 v. 9.1.14.17218 
3DReshaper är en programvara vars hantering av olika former av punktmoln 
genererar nätverk av polygoner som i sin tur bildar 3D-modeller. Programmet 
innehåller en lång lista av enkla men ändå kraftfulla funktioner för att hantera 
punktmoln, exempelvis automatisk och manuell rensning av punkter. Utan 
någon direkt restriktion på antal punkter eller storlek på koordinater bör riktigt 
stora punktmoln kunna processeras i 3DReshaper, vilket är en av de stora 
anledningarna att använda programmet. Mjukvaran har ingen anknytning till 
någon specifik tillverkare och har därmed funktionen att importera flertalet olika 
format från laserskannrar med olika ursprung. 

En licens, beroende på version, börjar med en kostnad från cirka 32 768 SEK (3 
800,00 $). Detta gör att programmet ligger i samma prisklass som tidigare 
nämnda programvaror. (3DReshaper, 2015) 
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3.7 Blue Marble Geographics Global Mapper v. 16.1 
Global Mapper är tänkt att passa både professionella GIS-tekniker och nya 
användare. Programmet har funnits sedan 1995 och skapades av företaget Global 
Mapper LLC. År 2011 meddelade Blue Marble att de köpt upp Global Mapper 
LLC. Global Mapper har uppdaterats årligen med några mindre uppdateringar 
och den senaste är versionen är 16.1. Likt de andra programvarorna är Global 
Mapper anpassat för punktmoln och innehåller många funktioner för att enkelt 
hantera och bygga upp terrängmodeller och kartor. Genom sin support till över 
250 olika filformat är programmet kompatibelt med de allra flesta system. 

Priset för både basprogrammet och punktmolnsmodulen är 3 872 SEK (449,00 
$) per styck, vilket ger ett totalpris på 7 744 SEK (898,00 $). Det är betydligt 
billigare än de andra programvarorna. (Global Mapper, 2015) 
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4 RESULTAT 

4.1 Inmätning av området 
Efter bearbetning av de 13 uppställningarna blev antalet inmätta punkter i 
punktmolnet cirka 54 miljoner. Figur 4.1 visar ett utdrag ur kvalitetsrapporten 
som SCENE generar som presenterar kvaliteten på punktmolnen och 
referenserna. Noggrannheten i mätningarna slutade med ett medelfel på 4,1 mm 
på punktmolnens referensmatchningar, vilket är ett acceptabelt medelfel. 

 

Figur 4.1 - Resultat från SCENEs kvalitetsrapport 

 

Ett av delmålen för denna studie var att sammanställa arbetsflöden för de 
undersökta programvarorna. Dessa arbetsflöden förklaras genomgående för 
varje program och kortfattade flöden har samlats i Bilaga 1. 

4.2 Arbetsmetoder 
Som tidigare beskrivits användes SCENE för att registrera och sammankoppla 
de olika punktmolnen till ett enda stort punktmoln. Därefter klipptes det valda 
området ur och exporterades, dels för att minska filens storlek och dels för att 
välja vilka punkter som skulle användas. Genom att göra val av område i detta 
steg sker urklippningen endast en gång istället för en upprepad process i de 
utvalda modelleringsprogrammen. När denna urklippning användes blev 
resultatet inte det önskade då hela punktmolnet och inte enbart det urklippta 
framkom i exporten. Flera försök gjordes men alla gav samma resultat. Till slut 
löstes problemet genom att kopiera hela projektfilen med punktmolnet och 
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manuellt radera alla punkter som inte skulle följa med. Efter vad som kan ses 
som programfel i SCENE exporterades inte slänten och således framkom den 
inte i punktmolnet, men eftersom samma källfil användes i flera programvaror 
blev det oväsentligt. 

Projektet exporterades till några av de vanligaste filtyperna: .xyz, .pts och .e57. 
Förutom Civil 3D har samtliga programvaror använt .xyz eller den konverterade 
filtypen .las. Båda dessa filtyper är versioner av ASCII och innehåller alla 
punkter med dess koordinater i X-, Y-, och Z-led. De fyra ovannämnda filtyperna 
kommer i fortsättningen att refereras till det vi kallar källfil. Källfil kommer 
specifikt att nämnas med sitt ursprung, det vill säga om den är .xyz, .pts, .e57 
eller .las. 

 

4.2.1 Geo 

Med programvaran Geo erbjuder modulen punktmoln att filtrera punktmoln med 
två metoder - 2D-filter och 3D-filter. Inom 2D-filter finns möjligheterna - 
Ytfilter utifrån existerande terrängmodell, Intensitetsfilter och 
Klassificeringsfilter. Klassificeringsfilter kan endast hantera .las. Inom metoden 
3D-filter finns möjligheterna - Rutnätsverktyg och 3D punktmolnsfilter.  

Funktionerna Ytfilter utifrån existerande terrängmodell och intensitetsfilter har 
inte möjligheterna att skapa terrängmodeller och dessutom skapas en stor mängd 
manuellt arbete vid filtrering. Klassificeringsfilter kan endast användas om 
skanningsdatan är klassificerad från ett tidigare skede, i detta fall är punktmolnet 
inte klassificerat och kan således inte användas. Export av terrängmodell utförs 
inom metoden 3D-filter. 

Nytt projekt skapas i programmet med hjälp av punktmolnsmodulen och 
källfilen .xyz. Projektet sparas i form av filen .gpc, vilket är SBGs egna 
punktmolnsfiltyp. Projektet är därefter redo att användas.  

 

Rutnätsverktyg 

Genom att låta användaren definiera ett rutnät av det valda området i 
punktmolnet kan lämpligt antal celler, som skapas inom rutnätet, väljas i 
programmets arbetsvy i efterhand. Rutnätsverktyget hjälper oss att finna lägsta 
eller högsta punkten i varje skapad cell från det aktiva punktmolnet. Ett stort 
antal celler resulterar i fler funna högsta eller lägsta punkter. I detta fall, på grund 
av den flacka ytan från området, lägsta punkter. De funna punkterna i varje cell 
extraheras och kan sparas som programmets valda koordinatfil .geo eller 
automatiskt trianguleras och sparas som terrängmodell, .trm. Dessa kommer 
sedan att användas i jämförelseskedet. Den framtagna terrängmodellen visas i 
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Figur 4.2 nedan. Cellstorleken har satts till storleken 3, vilket resulterar i 650 
extraherade punkter. 

 

Figur 4.2 - Terrängmodell skapad i Geo med rutnätsverktyget 

 

Då antalet celler ökar, kan höga punkter förekomma på de platser där bilar, 
lampmaster eller annat brus finns bland de extraherade punkterna. Dessa punkter 
kan manuellt bockas ur i arbetsvyn för att utjämna ytan och ta bort grafiska 
spikar som uppstår och därmed skapa ett bättre resultat när triangulering av 
filterytan skapas. De punkter som väljs att bockas ur i arbetsvyn redovisas 
grafiskt i form av rödmarkerade kryss. Det manuella arbetet är ingen 
tidskrävande process då punkter som generas på filterytan kan väljas att visas 
med numrering så att de lätt kan återfinnas och bockas ur om så önskas. Dock 
sker det manuella arbetet via ett textgränssnitt och inte grafiskt. Ett effektivare 
sätt att hantera oönskade punkter på ytan bör vara att grafiskt kunna välja 
punkterna då det är lättare att finna dem i punktmolnet på detta sätt. 

Arbetsflöde: Import av .xyz → Skapa .gpc → Rutnätsverktyg → Filteryta → 
Spara .trm. 

 

3D punktmolnsfilter 
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En annan funktion inom modulen hos Geo är det tredimensionella 
punktmolnsfiltret som använder sig av en begränsningspolygon i tre 
dimensioner. Begränsningspolygonen bildar en box som placeras med önskad 
plats, riktning och storlek i molnet och som i arbetsvyn kan väljas om punkter 
innanför eller utanför ska filtreras. I kombination med rutnätsverktyget kan dessa 
funktioner hjälpa varandra att lättare hantera punktmolnet och skapa en 
terrängmodell. Flera 3D-filter kan skapas inom punktmolnet och därmed rensa 
bort oönskat brus i skanningsdatan. Detta kan i efterhand användas som bas för 
rutnätsverktyget som används för att ta fram den slutliga terrängmodellen. 
Arbetsflödet ser nu ut på detta sätt:  

Arbetsflöde: Import av .xyz → Skapa .gpc → 3D-punktmolnsfilter → 
Rutnätsverktyg → Filteryta → Spara .trm. 

Studenternas idrottsplats, som består av flacka ytor, gör det möjligt att använda 
en enda begränsningspolygon som täcker hela området. I 
begränsningspolygonen kan alla de höga punkterna som finns i skanningsdatan 
väljas att filtreras bort och de lägsta punkterna kan enkelt hittas med hjälp av 
rutnätsverktyget. På detta sätt minskar också den manuella processen ytterligare 
då färre punkter som extraheras från rutnätet behöver bockas ur. 3D-
punktmolnsfilter och framtagen terrängmodell med hjälp av funktionen 
rutnätsverktyget redovisas i Figur 4.3, där 3D-filtret filtrerat bort punkter 
ovanför markytan såsom lampmaster, reklamskyltar och träd som syns i den vita 
lådan. 

 

Figur 4.3 – Terrängmodell skapad i Geo med rutnätsverktyget och 3D-filter 
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4.2.2 Civil 3D 

Eftersom möjligheten fanns, undersöktes två olika metoder i Civil 3D - en 
manuell och en automatisk funktion. I den manuella metoden skapades ett nytt 
projekt där punktmolnet importerades och återskapades med hjälp av funktionen 
“Create pointcloud” för att sedan välja källfilen .xyz. När punktmolnet laddats 
in, vilket tog cirka 20-30 minuter, låg det endast som bakgrundsinformation man 
kunde bruka men inte redigera. Det var rikligt detaljerat och det var enkelt att 
flyga runt bland punkterna. Som tidigare nämnts följde inte slänten med i 
källfilen. 

Med funktionen “Add points to surface” skapades ett polygonnätverk i form av 
trianglar mellan automatiskt utvalda punkter vilket resulterar i en terrängmodell. 
Genom att välja tätheten väljer programmet sedan slumpmässigt ut punkter. I 
denna terrängmodell var det inte enbart marken som kom med, även träd följde 
med i polygonnätverket. Det påverkar terrängmodellen och skapar högre punkter 
där träden istället ser ut som kullar och slänten har i samband med detta 
försvunnit. Punkterna och polygonerna som märkbart var felaktiga krävde 
manuell radering. Det var lätt att markera trianglarna. Det var dock tidsödande 
och svårt att veta vad som skulle bort och skapade tomma ytor under de tidigare 
punkterna.  

För att slutfilen inte skulle bli alltför stor, valdes användning av funktionen 
“Simplify surface” där punkter som satt tätt tillsammans sållades bort, enskilda 
polygoner blev större och kvar blev cirka 50 000 punkter. Den slutliga 
terrängmodellen, se Figur 4.4, exporterades som LandXML-fil för möjlighet till 
import i SBG Geo. 

 

Figur 4.4 - Terrängmodell skapad i Civil 3D med Add points to surface (manuell metod) 

 

Den automatiska metoden krävde bearbetning av källfilen i Recap innan den 
kunde brukas med funktionen i Civil 3D. Det innebar att originalfilerna från 
varje inskanning laddades in i Recap och sparades i Recaps egna projektfiltyp 
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.rcp som är mer anpassad för AutoDesk-produkter. Det tog lång tid att spara i 
recap men den tiden besparades eftersom ingen export från SCENE krävs. 

När filerna var sparade öppnades Civil 3D, därpå infogades punktmolnet med 
hjälp av “Attach pointcloud” istället för “Create pointcloud”. Det här var en av 
de få metoder som fick med slänten i punktmolnet. Vilket tros vara orsaken till 
att den använde även en annan källfil. Efter det användes en funktion som 
medföljer i en prenumerationstjänst, “Extract point cloud surface”. Funktionen 
utnyttjar Kriging Interpolation, vilket är en vanlig metod inom geoteknik för att 
interpolera och optimera slätheten av värden, i detta fall koordinater för punkter. 
Metoden beräknar det medelvärde som en punkt bör ha från den kända 
informationen av kringliggande punkter. Den kan då märka ifall en punkt har 
högre värde än de närliggande, anta att det inte är mark och därefter radera 
punkten. 

Resultatet ses i Figur 4.5, där en klar markmodell syns då träd, bilar, stolpar etc. 
har filtrerats bort. Med denna metod är gränslinjerna märkbart tydligare. Även i 
denna modell användes “Simplify Surface” för att minska antalet punkter till 
cirka 50 000 punkter och göra filen mer lätthanterlig. Sista steget var att ta bort 
felaktiga trianglar utanför gränslinjen och sedan exportera en LandXML-fil. 

 

Figur 4.5 - Terrängmodell skapad i Civil 3D med Extract point cloud surface (automatisk metod) 

 

4.2.3 Topocad 

Importen till Topocad krävde en generell import av .xyz-filen där alla 
textkolumner i källfilen gavs etiketter om vilken information de innehöll, så som 
norr eller östriktning samt färgintensitet. En kontroll bör utföras av användaren 
för att se om etiketters rubriker stämmer överens med punkternas koordinater. 
Stundom stannade programmet upp vid importen och slutade svara på andra 
kommandon. Programmet arbetade och inget annat fick göras på datorn tills 
importen var slutförd. Användargränssnittet var tydligt och i verktygsfältet 
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hittades två olika filterfunktioner och inställningar för grafiken. De två 
filterfunktionerna kallades “boll” och “punkt”.  

Bollfilter kan tänkas som att en boll, med en viss radie, rullades mot punkterna 
och behöll alla punkter den tangerade. Då det var marken som var sökt rullades 
bollen underifrån, men det var inget som hände visuellt utan programmet skötte 
allt genom beräkningar. Detta kunde ta en lång stund och även här kunde 
programmet ge intryck av att det slutade svara. Olika radier testades och större 
radie gav färre punkter men tog längre tid. Med en radie på 2 m återstod cirka 2 
miljon punkter. 

Punktfilter fungerade som tidigare beskrivna rutnätsverktyg där programmet 
slumpmässigt valde ut ett visst antal punkter ur bestämda rutor. Denna metod 
gick betydligt snabbare och dess status kunde följas med en förloppsindikator. 
Dock hittade denna metod några uppstickande punkter som inte tillhörde 
marken. Metoderna gav jämlika resultat med sina dryga 5 000 punkter, se Figur 
4.6 och Figur 4.7. 

 

Figur 4.6 - Terrängmodell skapad i Topocad med bollfiltrering 

 

 

Figur 4.7 - Terrängmodell skapad i Topocad med punktfiltrering 
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Även här behövdes manuell radering för punkter som skapats från träd. Sättet att 
markera trianglar genom att antingen välja enstaka trianglar eller en linje som 
markerar allt den korsar var simpelt. Dock behövde det göras från en vy rakt 
ovanifrån vilket försvårade processen att se vilka punkter som avvek från 
marken. Det kunde lösas någorlunda lätt genom att dela upp programmet i två 
vyer där ena kunde vara i 3D-vy och den andra rakt ovanifrån, men det var ändå 
omständligt att genomföra. Terrängmodellen sparas i formatet LandXML. 

 

4.2.4 MeshLab 

Efter tipset om MeshLab från laserscanningforum.com undersöktes dess 
hemsida för information om programmet. Genom möjligheten att hantera stora 
punktmoln och skapa polygonnätverk, med fördelen att det var gratis, verkade 
det vara ett lämpligt program att ta med i denna studie.  

Redan i början märktes problem där programmet slutade fungera och stängdes 
av, vilket verkade vara kopplat till källfilens storlek. SCENE behövdes igen där 
varje skanning enskilt kopierades och upplösningen sänktes. Den nya filen 
kunde öppnas av MeshLab men vid varje försök att använda någon funktion 
stängdes programmet ner. Även grafiska programfel uppstod på grund av att 
programmet inte kunde hantera data långt från origo. Med problem på grund av 
det höga antalet punkter och de stora koordinaterna kunde MeshLab inte 
jämföras på ett likvärdigt sätt mot de övriga programvarorna och uteslöts därför 
från jämförelserna av terrängmodeller. Programmet verkade mer anpassat för 
mer solida enstaka objekt, till exempel statyer. 

 

4.2.5 3DReshaper 

Inom 3DReshapers modul Surveying finns kommandot “Extract Ground” där 
metoden baseras på att finna lägsta punkter från importerat punktmoln, liksom 
rutnätsverktyget hos Geo, se 4.2.1. Kommandot utför extrahering automatiskt 
men med tre förinställningar, slope of terrain, direction, levels of details.  

Den första av dem innefattar den generella lutningen av marken i punktmolnet. 
Vinkeln i grader kan ställas in med markör mellan intervallet Flat och Steep, där 
studenternas idrottsplats får inställningen Flat och motsvarar vinkeln 10°. 
Direction fylls i för vilken önskad riktning som extrahering ska utföras ifrån. 
Riktningen väljs oftast i z-led och så även för vår modell. För mer komplexa 
miljöer finns möjligheten att välja automatic (best plane of the cloud) där 
programvaran utför en avläsning av terrängen och kan extrahera punkter som är 
svårupptäckta. Levels of details väljer den genomsnittliga distansen mellan 
punkterna och en standard lämplig för projektet, men kan ändras och justeras 
med egna värden för att passa projektets behov. Innan detta värde ändras skapas 
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terrängmodellen med ytor som sträcker sig över det önskade områdets gränser. 
Genom att ändra värdet, från 10 till 2, genereras en terrängmodell som passar 
området, se Figur 4.8.  

För att justera terrängmodellen ytterligare har programmets verktyg Find 
contour restriction möjlighet att ta bort irrelevanta trianguleringar som skapats 
och ger en bättre kontur för den angivna terrängen. Mjukvaran beräknar den 
generella tätheten hos terrängmodellens punkter där de punkter som ligger inom 
ett tröskelvärde bildar trianglar. Funktionen fyller även igen och skapar en 
ungefärlig kontur för de hålrum som finns i modellen, till exempel har de 
vattenpölar som fanns i området fyllts igen. 

 

Figur 4.8 - Terrängmodell skapad i 3DReshaper med Extract Ground 

 

3DReshaper har inte möjligheten att exporteras till .LandXML. Dock kan 
projektet exporteras och sparas som .dxf, vilket är ett filformat utvecklat av 
AutoDesk som är ett vanligt format och passar de flesta programvaror. 

 

4.2.6 Global Mapper 

Global Mapper kan importera en mängd olika filer, men för att kunna nyttja 
LiDar-modulen krävs formatet .las. Vid importering av grundfilen kan ett antal 
förinställningar utnyttjas för att underlätta hanteringen av projektfilen. 
Användarvänligheten försvåras hos Global Mapper vid stora filer. För att minska 
filens storlek utnyttjas funktionen Preview Mode där antalet punkter som ska 
importeras kan väljas. För att ge en duglig användbarhet importerades 1 av var 
1000:e punkt. Tidsförloppet vid importering visas procentuellt samt beräknad tid 
för färdigställande.   

Redigering av den framtagna terrängmodellen kan inte utföras efter att den 
skapats utan kräver ett arbete i tidigare skede, det vill säga filtrering av 
punktmolnet. En av metoderna att redigera punktmolnet i Global Mapper är att 
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klassificera punkter. Punkterna kan klassas i flertalet kategorier och specifikt för 
framtagning av terrängmodeller kan markpunkter extraheras och klassificeras 
via funktionen Auto-classify Ground Points. En inställning hos funktionen ger 
användaren möjligheten att sätta ett värde för maximala höjden som en punkt 
lokalt får avvika jämfört med närliggande punkter. De punkter som befinner sig 
under angiven höjd kommer att klassas som markpunkter och de punkterna ovan 
kommer att klassas inom kategorin non-ground points. Värdet för studenternas 
område har satts till 0,2 m över lokalt medel. Terrängmodellen, se Figur 4.9, 
skapas med hjälp av funktionen Create Elevation Grid from 3D Vector Data där 
endast de klassificerade punkterna - Ground points, som valts via funktionen 
filter LiDar points, används.  

 

Figur 4.9 - Terrängmodell skapad i Global Mapper med Auto-classify Ground Points 

 

Programmet innehåller inte funktioner att bestämma värdet för en triangels 
sidlängd, vilket resulterar i att terrängmodellens ytterkanter bildar stora trianglar 
mellan de yttersta punkterna, dessa trianglar redovisas i figuren ovan utanför det 
rödmarkerade området. Då programmet inte har funktioner att redigera 
terrängmodeller krävs ytterligare programvaror efter skapandet för att eliminera 
de irrelevanta trianglarna.  

Terrängmodellen som skapas i programvaran skiljer sig från de övriga 
programvarorna då den innehåller den slänt som angränsar mot Fyrisån. Denna 
uppstår trots att den importerade .las-filen ursprungligen är konverterad från .xyz 
som de flesta programvaror under denna studie använt sig av. Likt 3DReshaper 
har terrängmodellen exporterats och sparats i DXF-format. 
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4.3 Jämförelser 
För att kontrollera differenser mellan modellerna används Geo med sin funktion 
Volymberäkning, modell mot modell. Det innebär att två valda terrängmodeller 
jämförs och ger resultat i form av en differensmodell. Av differensmodellen kan 
volymberäkning från rapport samt höjdskillnad grafiskt redovisas. De olika 
modellerna kan få areor med varierande storlek beroende på hur programvarorna 
bygger upp trianglar med linjer som går utanför områdets gränser. Dock jämför 
Geo endast volymen där terrängmodellerna har varsina punkter med samma X- 
och Y-koordinater. I funktionen väljer programmet ut de punkter som delar 
samma X- och Y-koordinater och hittar höjden för dessa punkter i båda 
terrängmodellerna. Den modell som valts till jämförelsemodell är den som 
skapades i Civil 3D med den automatiska funktionen då den till synes har 
ytterkonturer som stämmer bäst överens med urklippningen i SCENE samt att 
den har slänten med i modellen. 

De olika terrängmodellerna ser annorlunda ut när filerna importeras in i Geo i 
jämförelse med respektive programvara de skapats i. Vissa linjer utanför 
konturlinjerna som tas bort i respektive program kan ändå återkomma när filerna 
importeras i Geo. Det kan antingen bero på att dessa linjer bara göms i dess 
program eller att Geo bygger upp modellerna på nytt och därmed skapar dessa 
linjer igen. Därför fick jämförelsemodellen redigeras så att linjer utanför 
konturlinjerna raderas så att jämförelsemodellen återigen ser likadan ut som den 
gjorde i Civil 3D innan exportering. 

Något att beakta är färgskalan som inte är statisk utan tar högsta och lägsta 
skillnad för att sedan skapa jämna intervall mellan dessa. Ytor med noll 
höjdskillnad är inte alltid gröna utan kan presenteras med annan färg, vilket får 
kontrolleras för varje enskild bild. Nivåkurvor är inställda att visas för differens 
på varannan cm i höjdled. Röd färg syftar till höga nivåkurvor och innebär att 
schakt bör utföras för att modeller ska vara jämlika. Med starkare röd färg är 
höjden i jämförelsemodellen högre. Blå färg syftar till låga nivåkurvor och fyll 
bör utföras för att modeller ska vara jämlika. Med starkare blå färg är höjden 
minskad.    

I tabellerna nedan visas skillnaderna mellan de jämförda terrängmodellerna 
volymmässigt av schakt och fyll. Det är inte absoluta värden som beskriver hur 
väl en terrängmodell efterliknar verkligheten, utan relativa värden och beskriver 
alltså skillnaden mellan modellerna. Låga värden visar att programvarorna har 
jämlika funktioner av filtrering och skapande av terrängmodeller.  
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I Figur 4.10 syns differensmodellen mellan Civil 3D auto och Geo. Färgskalan 
här har nollnivån i turkos färg. Röda nivåkurvor finns över stora delar av 
modellen, vilket visar att Geo för det mesta ligger några centimeter under Civil 
3D Auto. I västra hörnet fanns ett träd där marken har rensats bort helt och 
lämnat hörnet tomt. Även i östra hörnet har många delar försvunnit vilket 
resulterar i att endast en smal länga finns kvar. De röda delarna i norr och syd 
uppstår då Civil 3D var mycket mer detaljerad och då behöll en liten del av en 
uteservering i norr och en lampmast i syd. Geo har valt punkter runtomkring och 
interpolerat en trovärdig höjd där dessa objekt står. Trots att arealen endast är 4 
481 m², är volymskillnaden på 143 m³ större i jämförelse med de andra 
modellerna. En del av den minskade arealen beror på de manuellt borttagna 
punkterna, se 4.2.1. 

 

Figur 4.10 – Differensmodell av Civil 3D auto och SBG Geo 

 

Tabell 4.1 – Numerisk sammanställning av volymskillnader för Geo 

  
Volym [m³] Plana ytor [m²] 

Schakt: 137,04 4 006,36 

Fyll: 6,64 475,31 

Totalt: 143,68 4 481,75 
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Figur 4.11 visar differensmodellen mellan Civil 3D auto och Civil 3D manuellt. 
Nollnivån ligger nu i den röda färgen. Det gör det svårt att se punkter som måste 
schaktas. Vad som däremot är tydligt med denna differensmodell är att den 
manuella metoden lämnar många ytor som behöver fyllas, vilket även är tydligt 
i Tabell 4.2. Ytorna som måste fyllas är platser där brus funnits hos punktmolnet. 
Terrängmodellen från den manuella metoden har dessutom inte dessa tydliga 
konturer, vilket visar att brus kan stanna kvar och störa. Förutom de platser där 
brus förekommer är höjdnivåerna från terrängmodellerna lika. 

 

 

Figur 4.11 - Differensmodell av Civil 3D auto och Civil 3D manuell 

 

Tabell 4.2 - Numerisk sammanställning av volymskillnader för Civil 3D manuell 

  
Volym [m³] Plana ytor [m²] 

Schakt: 12,43 2 111,83 

Fyll: 2 399,31 3 016,49 

Totalt: 2 411,74 5 128,80 
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Figur 4.12 visar differensmodellen mellan Civil 3D auto och Topocad boll. 
Nollnivån är i denna modell grön. Likt differensmodellen med Geo, saknas det 
västra hörnet efter att trädet rensats bort och även här lämnar det östra hörnet 
mot Fyrisån en del yta. Topocads modell innehöll hål, där regnpölar funnits, och 
därför kunde inte höjdskillnaden på dessa platser jämföras. Överlag finns det få 
nivåkurvor på differensmodellen så höjdmässigt har det inte varit stor skillnad 
förutom på enstaka ställen. Enligt Tabell 4.3 är volymskillnaden liten med endast 
51 m³. 

 

Figur 4.12 - Differensmodell av Civil 3D auto och Topocad bollfiltrering 

 

Tabell 4.3 - Numerisk sammanställning av volymskillnader för Topocad bollfiltrering 

  Volym [m³] Plana ytor [m²] 

Schakt: 43,64 3 550,52 

Fyll: 7,99 985,64 

Totalt: 51,63 4 536,42 
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Figur 4.13 visar differensmodellen mellan Civil 3D auto och Topocad punkt. 
Nollnivån är i denna modell grön. Jämfört med differensmodellen Topocad boll 
har denna lite större skillnader. Tillkomsten av fler nivåkurvor visar att denna 
modell ligger lite lägre samtidigt som det har uppstått flera blå punkter som visar 
lokala höjningar. Vid lampmasten i söder skiljer sig modellerna i höjdled åt båda 
hållen. Det kan bero på att delar av masten finns kvar som brus, men ifall detta 
brus tas bort skulle det tomma hålet bli större. 

I jämförelse med bollfunktionen har punktfunktionen lite högre värde, 89,73 m³, 
i volymskillnad. Detta högre värde uppkommer från att terrängmodellen har 
fångat en större area på 4 560 m², vilket kan ses i Tabell 4.4. 

 

Figur 4.13 – Differensmodell av Civil 3D auto och Topocad punktfiltrering 

 

Tabell 4.4 - Numerisk sammanställning av volymskillnader för Topocad punktfiltrering 

  Volym [m³] Plana ytor [m²] 

Schakt: 65,76 3 969,24 

Fyll: 23,96 590,94 

Totalt: 89,73 4 560,26 
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Figur 4.14 visar differensmodellen mellan Civil 3D auto och 3DReshaper. 
Nollnivån är i denna modell turkos. Differensmodellen visar med sina få 
nivåkurvor att höjderna stämmer bra överens. Trädet i väster har rensats bort, 
omgivande mark har förvunnit och därmed inte jämförts. I övrigt har det mesta 
av området följt med och 3DReshaper har lyckats få med halvön i sydost till 
skillnad mot de tidigare differensmodellerna. Slänten saknar en del, men de 
översta delarna syns. Volymskillnaden på 103 m³ i Tabell 4.5 är relativt liten och 
skillnaderna ser man tydligt utmärkta på ett fåtal områden. 

 

Figur 4.14 – Differensmodell av Civil 3D auto och 3DReshaper 

  

Tabell 4.5 - Numerisk sammanställning av volymskillnader för 3DReshaper 

  Volym [m³] Plana ytor [m²] 

Schakt: 72,08 3 415,17 

Fyll: 31,47 1 601,85 

Totalt: 103,55 5 017,37 
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Figur 4.15 visar differensmodellen mellan Civil 3D auto och Global Mapper. 
Nollnivån är i denna modell turkos. Global Mapper var den enda programvaran 
förutom Civil 3D som fick med hela området inom dess konturer. Hela slänten 
genererades i terrängmodellen, med lite komplikation av interpolation vid 
släntkrönet, där delar av krönet hade kapats. Höjdnivåerna stämmer väl överens 
med jämförelsemodellen och nästan inga nivåkurvor syns. Den låga skillnaden i 
volym bekräftas även numeriskt i Tabell 4.6. 

 

Figur 4.15 – Differensmodell av Civil 3D auto och Global Mapper 

 

Tabell 4.6 - Numerisk sammanställning av volymskillnader för Global Mapper 

  Volym [m³]  Plana ytor [m²]  

Schakt:  75,47 2 762,60 

Fyll:  11,67 2 772,92 

Totalt:  87,14 5 536,38 
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En sammanställning för programmens funktioner visas i Tabell 4.7. Om 

programmet stödjer funktionen är rutan fylld med en bock (✓). Om programmet 
inte stödjer funktionen är rutan fylld med ett streck ( - ). 

Tabell 4.7 - Sammanställning av kontrollerade riktvärden 
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• Pris - Priset för en licens i tusental kronor. En licens är endast för en 
dator och priset gäller ifall man köper en licens vid ett tillfälle. Vid köp 
av fler licenser eller nätverkslicenser kan priset skilja.  
 

• Tidsåtgång - Den uppskattade tidsåtgången för att filtrera, skapa och 
redigera terrängmodell samt laddningstider. En subjektiv uppskattning 
och inget absolut värde. Ett lågt värde betyder kort tid från start till slut 
och/eller korta laddningstider. Ett högt värde betyder lång tid 
 

• Filtreringsfunktioner - För filtrering av punktmolnet finns olika metoder. 
Interpolation används för att jämföra omkringliggande punkter och 
eliminera avvikande punkter. 3D-filter använder en tredimensionell låda 
som omringar markytan och hittar punkter som troligtvis är markpunkter. 
Lägsta punkt väljer ut några av de lägsta punkterna i ett område, 
vanligtvis en ruta, och klassar dessa som markpunkter. 
 

• Skapa terrängmodell - Funktionen att skapa en terrängmodell utifrån 
punktmolnets punkter. Ytan byggs upp av trianglar mellan punkter och 
får en volym under. 
 

• Redigera terrängmodell - Efter att en terrängmodell har skapats behövs 
alltid bearbetning, däribland rensa någon felaktig punkt eller triangel. 
Detta kräver att programmet har funktioner för att redigera 
terrängmodellen. 
 

• Skapa ritning - Slutfasen för en terrängmodell är redovisning på en 
ritning. Programmet ska ha möjlighet att skriva ut terrängmodellen på en 
ritning med förvalt rithuvud. 
 

• Import punktmoln - Vilka filer som programvaran kan importera. Från 
.fls betyder att programmet kan använda filer direkt från 
registreringsprogrammet. Vid behov av konvertering kan något ASCII-
format användas. 
 

• Export terrängmodell - Funktion för exportering av terrängmodell till 
standardiserade filformat. Kan vara användbart med fler program i 
arbetsflödet. 
 

• Hjälpavsnitt - Ibland kan det vara svårt att förstå hur vissa funktioner 
används. Med hjälpavsnitt har tillverkaren försökt underlätta för 
användaren. Delen förklaring innebär att hjälpavsnittet innehar text som 
förklarar hur funktioner används. Figurer betyder att antingen menyer 
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visas i figurer eller att exempelbilder visar resultat av en funktion. Med 
Vägledning har tillverkaren dokumenterat hur en funktion genomförs 
steg-för-steg och användaren kan följa efter. 

Flera kriterier som kan användas i fortsatta studier finns i Bilaga 2.
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5 ANALYS  

5.1 Laserskanning 
Genom att välja laserskanning framför andra mätmetoder inom byggbranschen 
kan både tid och pengar sparas. Detta beror främst på den snabba inmätningen 
och det informationsrika resultatet som bildas. I jämförelse med traditionell 
mätning med till exempel totalstation kan fördelarna skilja markant, vid 
detaljrika projekt där antalet viktiga objekt är många och är tidskrävande att mäta 
in. Omfattas projektet av få önskade punkter kan fördelarna med traditionella 
metoder vara ett snabbare alternativ då bearbetning av punktmolnet är det mest 
tidskrävande skedet. 

Ifall laserskanningens syfte är att mäta den omgivande terrängen för ett projekt 
från beställarens sida är det resulterande punktmolnet en god tillgång att arbeta 
med på grund av dess informationsrika data. Noggrannheten hos punktmolnet är 
också hög. 

 

5.1.1 Programvarors kompatibilitet 

Programmen skiljer sig åt ifråga om vilka de filformat av punktmoln de kan 
importera. Inget redigeringsprogram är kopplat till någon skannertillverkare och 
kan anses neutrala. 

Med risk för felberäkningar eller informationsförlust vid filkonverteringar 
önskas så få konverteringar som möjligt i ett arbetsflöde. Att kunna arbeta med 
originalfilen direkt från registreringsprogrammet är därmed den bästa lösningen. 
I denna studie var det endast Civil 3D som öppnade .fls-filerna från SCENE. 
3DReshaper har också möjligheten att importera .fls, dock misslyckades denna 
typ av importering i studien. Detta kan bero på brist av erfarenhet i programmet.  

De övriga programvarorna kräver minst en filkonvertering och använder sig 
istället av olika ASCII-format som skalar bort all annan information och endast 
innehåller koordinater. Den bortskalade informationen är till exempel färg eller 
intensitet på varje punkt, vilket inte är nödvändigt för denna studie. I största mån 
användes .xyz för att få så jämlikt resultat som möjligt som då hade konverterats 
en gång. För Global Mapper var många automatiska funktioner otillgängliga 
med .xyz och krävde då ytterligare en konvertering till .las-fil.  

5.1.2 Punktmolnshantering 

Antalet punkter som kan visas på skärmen skiljer sig mellan programvarorna. 
Det är en stor fördel att kunna visa alla punkter samtidigt, men det kräver också 
mer prestanda av datorn.  

I programmen Topocad, Global Mapper och Geo laddas alla punkter in på nytt 
efter ändring av vyn, vilket kan vara störande för användare som upplever korta 
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och ofta återkommande laddningstider. Civil 3D har istället en maximal 
punkthantering på 800 000 punkter att visa på skärmen för att säkerställa 
tillräcklig prestanda för att kunna förflytta sig i den grafiska vyn. 3DReshaper 
ger inget exakt värde på hur många punkter som visas, men det är tydligt att den 
sparar prestanda genom att endast ladda in de som är innanför vyn. MeshLab 
klarade inte av det antal punkter som krävs för detta område och är olämpligt för 
arbetet. 

 

5.2 Modellering 
Många programvaror tillåter att hantera punktmoln och bearbeta informationen 
för olika typer av ändamål. Ändamålet är också styrande när det kommer till 
valet av programvaror då det kan skilja sig i vilken bransch eller inom vilket 
område skanningsdatan ska användas.  

5.2.1 Filterfunktioner 

Utvecklingen av funktioner för punktmolnshantering inom 
anläggningsbranschen har blivit fler och fler under de senaste åren. 
Programvaror som kan hantera och extrahera markpunkter har utav de 
programvaror som undersökts samma typ av bas, det vill säga att finna lägsta 
punkt, 3D-filter och interpolation. De flesta funktioner utförs automatiskt med 
ett fåtal manuella inställningar. Inställningarna är projektspecifika och värden 
ändras för varje område och många värden kan även ses som erfarenhetsvärden 
och resultat därefter. Värden som sätts in bland inställningarna hos funktionerna 
bestäms av användaren där noggrannheten kan anpassas. Noggrannheten hos 
resultatet beror på hur väl prestanda hårdvaran har men styrs också av 
beställarens krav på resultatet. Hög noggrannhet är minneskrävande för 
hårdvaran. 

3D-filter återfinns hos tre programvaror i denna studie, dock används samtliga 
på olika sätt. 3D-filter anpassas väl till flacka områden där icke representativa 
punkter som befinner sig innan- eller utanför den tredimensionella 
begränsningspolygonen kan elimineras. Geo har möjligheten att applicera 
gränslöst många filter med storlekar som kan varieras och används. Att applicera 
denna typ av filter hos Geo är dock tidskrävande. Detta verktyg är däremot 
välutvecklat hos Global Mapper med sin funktion Auto-classify Ground Points 
som granskar punktmolnets form och kan ta bort punkter ovan inställd höjd även 
i slänten. Programvaran bygger alltså upp endast ett 3Dfilter efter punktmolnets 
form och inställd höjd där punkterna inom filtret sedan kan väljas att elimineras. 
Global Mappers filtreringsfunktion visar sig kunna filtrera bort brus på de flesta 
områden i samma goda nivå som Civil 3D auto. Den manuella metoden i Civil 
3D hade ingen egen filtrering utan kräver borttagning av punkter innan import 
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till Civil 3D eller borttagning av trianglar efter skapandet av terrängmodellen. 
Det ses som en nackdel och framgår då resultatet blev dåligt i denna studie. 

Nedan i Figur 5.1, visas en sektion av hur 3D-filter kan appliceras från 
programvarorna Geo och Global Mapper. 

 

Figur 5.1 - 3D-filter i Global Mapper, till vänster, och Geo, till höger.  

 

 
Metoden att finna lägsta punkt kan användas hos alla undersökta programvaror 
utom Global Mapper. Filterfunktionen fungerar väl för mätning utomhus på 
flacka ytor där lägsta punkterna i punktmolnet oftast befinner sig på markhöjd. 
Problem kan uppstå vid kuperad terräng där de lägsta funna punkterna kan 
variera grovt hos marken och programvaran har svårt tolka dessa punkter som 
markpunkter. Dessa typer av terränger kan till exempel vara slänter, terrasser 
med mera.  

Något som specifikt kan utföras direkt hos rutnätsverktyget i Geo är manuell 
urbockning av icke representativa punkter. Att eliminera punkter kan utföras i 
efterhand hos den skapade terrängmodellen i andra programvaror, men kan 
manuellt utföras direkt i det extraherade filtret i Geo. Urbockningen kan endast 
utföras om punktmolnet och dess mark lätt kan följas grafiskt. Detta kan skapa 
problem om filtret skapas hos komplexa och stora ytor. Det manuella arbetet är 
tidskrävande, men kan underlätta för projekt där noggrannheten är hög och tät 
triangulering krävs. Tidsfaktor en viktig del och det tidskrävande manuella 
arbetet kan ses som en nackdel.  

En möjlighet att jämföra och kanske skapa mer jämlika resultat är att bestämma 
en och samma sidlängd hos terrängmodellers trianglar för skapad modell i 
respektive programvara. Detta värde är något som kan utvecklas hos 
filterfunktioner och låta användaren välja längd direkt hos de programvaror som 
skapar terrängmodeller automatiskt ur filterfunktionerna. Efter filtrering i 
Topocad, med både boll- och punktfilter, skapas hålrum i modellen. Detta beror 
på att sidlängden kräver ett större värde. En inställning för sidlängder direkt i 
filterfunktionerna hos Topocad önskas, vilket skulle medföra en glesare 
triangulering mellan punkter och hålrummen skulle täckas in och därmed 
upphöra. Detta värde kan dock ändras i efterhand i programvaran. 
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5.2.2 Generera terrängmodell och jämförelsemodeller (TIS) 

Terrängmodellerna skiljer sig åt mellan programvarorna och det är endast Civil 
3D med autofunktion och Global Mapper som har lyckats få med slänten i öst 
och marken under trädet i väst på sina terrängmodeller. Att Civil 3D fått med 
dessa områden kan bero på att en annan källfil har använts. Global Mapper har 
använt samma källfil som de övriga programvarorna men är ensam att få med 
dessa områden. Jämförelserna påverkas av bortfallen mark då volymer saknas, 
vilket kan vara värt att tänka på, speciellt vid massberäkning. 

Området där lampmasten befinner sig, nere till väst, har gett utslag på varje 
differensmodell. Alla modeller vill schakta bort jord trots att den upphöjningen 
inte syns på Civil 3Ds egna terrängmodell. Även här verkar det vara brus som 
stör, men det är osäkert om det är terrängmodellen eller jämförelseprogrammet 
som är orsaken. På Topocads terrängmodeller visas hål där vattenpölarna befann 
sig. Det är det enda programmet som inte lyckats återfylla de punkter som 
försvunnit genom reflektion i vattnet. Ifall det finns en funktion för att välja 
maximal längd på trianglarna skulle dessa hål säkert försvinna. Utöver de 
filtrerade områdena är de flacka ytorna i nivåkurvorna jämlika. Ingen större 
skillnad råder mellan jämförelsemodellen och de övriga terrängmodellerna. 
Stora delen av studien ligger istället på filterfunktionerna och hur väl de filtrerar 
bort brus. 

Trots att brus filtreras bort i respektive programvara återkommer en del när 
terrängmodellerna importeras i jämförelseprogrammet Geo. En tänkbar orsak 
kan vara att programmen endast gömmer punkter som de anser är brus men att 
de ändå följer med i export. Ett tydligt exempel är den manuella metoden i Civil 
3D som ger utslag för alla träd och annat brus trots att de inte finns kvar synligt 
i Civil 3Ds egna terrängmodell. Ingen undersökning mellan olika exportformat 
har utförts i denna studie utan lämnas vidare. För en rättvis slutsats av denna 
studie är det därför viktigt att ta hänsyn till både de egna terrängmodellerna och 
differensmodellerna. 

 

5.2.3 Användarvänlighet  

Civil 3D har ett modernt menysystem som är lätt att följa och känns igen från 
övriga program i AutoDesk-serien. Arbetsmoment är uppdelade i flikar där de 
har samlat alla funktioner som krävs för det stadiet. Alla funktioner har även 
ikoner som är tydliga och med kännedom om namn på kommandon kan dessa 
skrivas in i kommandorutan istället för att leta i menyer, vilket kan spara mycket 
tid. Det är även lätt att förflytta och rotera i ritningen med många förinställda 
vyer som hjälper användaren att enkelt tolka punktmolnet grafiskt. I 
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hjälpavsnittet förklaras de flesta funktioner och tydlig handledning finns för 
grundläggande moment som kan följas steg för steg.  

Geo har ett välkonstruerat menysystem med olika typer av funktioner, 
grupperade i listmenyer. Programmet installeras med ett standardverktygsfält 
med grundläggande ikoner och kan enkelt kompletteras med egna genvägar. 
Med punktmolnsmodul installerad hos Geo kan enkelt ett avsnitt hos 
programvarans hjälpavsnitt finnas som specifikt riktar sig till funktioner som rör 
punktmoln. Hjälpavsnittet förklarar också var alla funktioner som kan hanteras 
av programmet kan återfinnas i menysystemet, vilket gör det mer tidseffektivt 
även för en ny användare. Funktionerna och inställningarna inom varje funktion 
förklaras även med utförliga figurer för att ge möjlighet att jämföra resultatets 
steg med figurerna.  

Topocad har en tydlig uppbyggnad av menyn för det enskilda projektet då den 
endast visar de funktioner som kan användas för tillfället. En negativ upplevelse 
är tiden det tar för programmet att importera punktmoln, avsaknaden av 
förloppsindikator och att programmet gav intryck att det slutade svara och 
krävde tvångsavslutning. Hjälpavsnittet är fullt av förklaringar av funktioner 
med information om varje parameter. Adtollo lägger även upp egna 
instruktionsfilmer i samband med programuppdateringar med nya funktioner 
och har regelbundna seminarier strömmande över Internet. 

3DReshaper arbetar mot ett projektträd som gör det enkelt att markera vilken fil 
som är aktiv och ger snabbt en god överblick över projektet. Metoden som 
programvaran använder för att manövrera i den grafiska vyn gör det svårt att 
tolka punktmolnet grafiskt. Även 3DReshaper har ett hjälpavsnitt som beskriver 
varje funktion från menylistan. Hjälpavsnittet innehåller förklaringar av 
funktioner som redovisas med figurer och ger även förslag på värden som kan 
tänkas användas i inställningarna. 

Global Mapper har inget modernt utseende och upplevs tråkigt med sin grå 
meny. Många ikoner är dessutom snarlika och det är lätt att ta fel. 
Punktmolnsfunktionerna är mer detaljerade och förklarar för det mesta vad 
parametrarna står för. För alla händelseförlopp ges en indikator som tydligt visar 
kvarstående tid för att genomföra moment och upplevs mycket trevligt. 
Hjälpavsnittet beskriver endast funktionerna och har ej vägledning. 

 

5.3 Tid och kostnad 
Priset för programvarorna varierar stort men prisvärdheten för varje program kan 
vara svårt att bestämma. Vanligtvis har dyrare program fler funktioner och 
möjlighet till snabb support från utgivaren. Paketpris gör det dessutom svårare 
att bestämma då alla moduler ibland inte behövs och då kan anses onödiga. Att 
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jämföra tider kan vara svårt då det helt kan bero vilken erfarenhet av programmet 
som behövs för att utnyttja det till fullo. Allmänt var det import av punktmoln 
som tog längst tid och endast ibland någon funktion som behövde ladda. 

Geo medför minst dubbla kostnaden, i de flesta fall tredubbla kostnaden, i 
jämförelse med de andra programvarorna. Kostnaden gäller ett paketpris 
innehållande alla moduler och kan sänkas genom att istället köpa lösa moduler 
för de moment som detta arbete har krävt. Det som anses vara en fördel för Geo 
är dess volymmodul som inkluderar volymberäkning. Utöver den funktionen har 
programmet inte visat sig mer lönsam i jämförelse med de andra programmen 
trots det höga priset. Geo ger användaren ett gott arbetsflöde och funktionerna 
tar inte lång tid att använda. 

De två olika metoderna i Civil 3D krävde två olika källfiler. En från SCENE som 
de övriga programmen och en från Recap. Tidsmässigt tog dessa filer lika lång 
tid att exportera ut och därmed inget som spelade roll. I övrigt var den 
automatiska funktionen snabbare både i import av punktmolnet samt bearbetning 
efteråt då det blev färre felaktiga punkter. Den automatiska funktionen känns 
därför mer prisvärd än den manuella funktionen. 

En intressant part att analysera är 3DReshaper och Topocad som ligger inom 
samma prisnivå. Märkvärt mellan programmen är tidsfaktorn som krävs för olika 
funktioner och processer i programvarorna. Både import och bollfiltret hos 
Topocad är de moment vid hanteringen som är tidskrävande och får 
programvaran att stanna upp. Då samma typ av moment i 3DReshaper inte alls 
ger samma tidsmässiga utslag är senast nämnda fördelaktig ur tidssynpunkt.  
Dock saknar 3DReshaper funktionen att skapa handlingar utifrån filtrerad 
modell vilket innebär att den resulterade filen måste exporteras och skapa 
ritningar från en tredjepartsprogramvara, vilket kan utföras i Topocad.  

Global Mapper är det billigaste bland köpalternativen, vilket också märks vid 
första syn då programmet öppnas och upplevs eftersläpande i utvecklingen. Det 
grafiska användargränssnittet fastnar vid ändring av vyn och varje gång stannade 
arbetet upp med mikropauser. Det låga priset utelämnar även vissa önskvärda 
funktioner som att redigera terrängmodellen som kräver ytterligare program, 
vilket kräver mer tid och pengar. Priset för att använda Global Mapper slutar 
därför inte vid inköpspriset. 

Företag bör ha i åtanke att sparande i form av att välja program med lägre pris 
kan orsaka mindre supporthjälp och längre arbetstid. Dessutom kan billiga 
program sakna viktiga funktioner eller inte fungera alls när arbetsfiler blir för 
stora, som MeshLab i denna studie. 
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5.4 Ytmaterialen 
Mängden vegetation i form av högt gräs var mindre än förväntat och enstaka 
funktioner för att filtrera bort vegetation kunde inte testas. Den vegetation som 
var med i skanningen var endast träd som befann sig längs ån och kunde filtreras 
bort med varierande resultat. Troligtvis kan filtrering av högväxt vegetation 
lämpa sig bättre vid inmätning under senare årstid än tidig vår. 

Filtrering av valda klassningsområden för ytmaterial visade sig inte ge större 
precisionsskillnad mellan varandra, vilket beror på att alla ytor är hårdpackade 
och plana. 

 

5.5 Felkällor 
Eftersom vi som studenter inte har stor erfarenhet av projekt liknande detta finns 
risken att fel uppstår. Det är även brist på facklitteratur ämnat för 
tillvägagångssätt inom programvarorna, vilket krävt att vi har fått testa oss fram. 
Nedan följer några fel som vi har uppmärksammat och som kan tas hänsyn till 
vid framtida studier: 

• Tid - Vi hade inte tiden att sätta oss in i alla program utan fick lära oss 
de mest grundläggande funktionerna som krävdes för att generera en 
terrängmodell. Det kan finnas lättare och snabbare metoder för filtrering, 
då krävs dock kunskapen hos användaren. 
 

• Brus - Vattenpölar kan skapa stora hål i terrängmodellen eller registrera 
punkter under marken på grund av reflektion. Önskvärt är att området är 
helt torrt. Träd och master i hörnen av området störde punktmolnen, 
vilket höjer terrängmodellens punkter vid dessa platser.  
 

• Punktförlust - Vid vissa tillfällen kan punkter försvinna vid 
import/export och därmed påverka terrängmodelleringen. Ett stort fall är 
avsaknaden av slänten vid exporten från SCENE. Detta är något som kan 
undersökas vidare.  
 

• Gränslinjer - Som synes har vi inte haft ett rektangulärt område, då vissa 
delar har klippts bort. Det är något som kan ha skapat fel och till exempel 
byggt upp trianglar utanför konturlinjerna mellan punkter där det ska 
vara tomt. Något att föredra är en rektangulär utklippning eller liknande 
utan skarpa bortklippningar. 
 

• Olika hårdvara - För enkelhetens skull har två olika datorer använts vid 
tester. Det är något som skulle kunna påverka tid och kompatibilitet. Här 
har de tyngre programvarorna alltid använts på datorn med bättre 
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prestanda. De lättare programvarorna som har använts på den sämre 
datorn skulle med sannolikhet fungera bättre på andra datorn. 
 

• Exportformat - Vi har inte studerat exportformaten utan använt oss av de 
format som fungerat mellan de olika programvarorna. Formaten kan 
dock bete sig annorlunda och bygga upp terrängmodellerna olika, vilket 
kan vara noterbart. 

 

5.6 Framtida studier 
Utvecklingen av CAD-program sker dagligen och användandet kommer bara att 
öka. Med funktioner som automatiserar och kraftfullare prestanda kommer 
skapandet av terrängmodeller att bli både lättare och mer tidseffektivt. Med den 
stora potentialen att använda CAD-program i framtiden finns många tänkbara 
studier att genomföra. 

Förslag på fortsatta studier: 

• Jämförelse av programvaror för registrering av inskannad data. Krävs 
tillverkarens medföljande programvara eller finns andra alternativ? 
 

• Jämförelse av information vid exportering till olika filformat. Olika 
mycket data kan följa med i punktmolnet eller terrängmodellen som 
exporteras 
 

• Utvärdering av programvaror för framtagande av markmodell från 
kuperad mark. Kuperad mark är vanligt förekommande vid olika täkter. 
 

• Utvärdering av höjdnoggrannhet från automatiska- och manuella 
filtreringsfunktioner hos punktmolnsprogramvaror. 

 

5.7 Rekommendationer till Bjerking 
Vi hoppas denna rapport kommer ge ett gott underlag till Bjerking för val av 
program gällande filtrering i punktmoln och skapandet av terrängmodell från 
punktmoln. Goda förutsättningar för filtrering av punktmoln går att utföras 
genom den automatiska funktionen Extract point cloud surface i Civil 3D samt 
Auto-classify Ground Points Global Mapper. 

Innehållande alla nödvändiga funktioner, från början till slut, är Civil 3D ett 
program Bjerking bör använda med tanke på resultatet. Då kunskaperna redan 
finns för användandet hos övriga programvaror från AutoDesk är Civil 3D enkelt 
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att sätta sig in i. ReCap Ultimate stödjer dessutom registrering av inskanningar 
och skulle kunna undersökas ifall det kan ersätta SCENE.  

Global Mapper anses vara ett smart alternativ för framtida investeringar med 
sina goda förmågor att filtrera punktmoln, skapa terrängmodeller samt med 
tanke på sitt låga pris. I nuläget saknas dock några funktioner för redovisning 
och skulle gärna se en uppdatering av gränssnittet. Det vill säga att 
användarvänligheten bör utvecklas för att utnyttja sin fulla kapacitet. 

Programvaror som för närvarande finns hos Bjerking täcker stora arbetsområden 
och även vad gäller mark och anläggning för skapande av terrängmodeller. 
Behovet för terrängmodeller skapade av punktmoln uppfattas än så länge inte 
som särskilt stort då denna typ av arbete kan utföras med hjälp av mätning av 
totalstation och fortfarande nå upp till kunders krav. Därmed krävs ingen 
punktmolnsfiltrering och efterredigering är viktigare.  
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6 SLUTSATSER 
Vi har under arbetets gång kommit fram till följande slutsatser: 

• Två programvaror möter våra kriterier bäst - Civil 3D och Global 
Mapper. 

 

• Punktmoln är en prestandakrävande tillgång men med tillräcklig kunskap 
kan det ge oerhört mycket information inom korta tidsramar. Om kunder 
ändrar sig och önskar mätning av något mer inom samma område kan 
informationen oftast finnas i punktmolnet och någon ytterligare 
inmätning behöver inte göras. 

 

• De mest förekommande filterfunktioner hos programvaror kan grupperas 
inom grupperna 3D-filter, finna lägsta punkt och interpolering. Unikt för 
Civil 3D kan programvaran snabbt och med goda resultat filtrera flacka 
områden innehållande brus.  

 

• Programvarorna kan alla skapa terrängmodeller utifrån filtrerade 
punktmoln. Samtliga modeller skapas genom triangulering som är den 
vanligaste metoden men några enstaka program kan också bygga upp 
terrängmodeller med kvadrater. 

 

• Användarvänligheten som framkommer av 3-dimensionell grafik låter 
användaren lättare förstå hur terräng är uppbyggd jämfört med 2-
dimensionell grafik som har nivåkurvor.  

 

• Utöver de programspecifika filformaten finns ett antal format som kan 
användas mellan de flesta programvarorna. Dessa format kommer 
antingen från tillverkare med populära program eller från organisationer 
som tillsammans kommit fram till öppna standarder. 

 

• Ju fler punkter och högre noggrannhet som önskas, desto längre tid tar 
det för programmet att filtrera eller skapa terrängmodellen. Vid flacka 
ytor krävs dock inte lika många punkter som vid kuperad mark. 
 

• Gratisprogram kan sakna resurser för större projekt och därmed inte 
räcka till för att filtrera eller skapa terränger. Dessutom försvinner 
tillgänglig support från tillverkaren och måste förlita på övriga 
användare. 
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• Priset för programvarorna varierar och höga priser kan stoppa företag 
från att prova på nya program när de är bekväma med sina befintliga. 
Testlicenser erbjuder kunder att prova programmen under kortare 
perioder, men ibland är de för korta att användas i ett verkligt projekt. 
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Bilaga 2 - Använda betygskriterier och övriga kriterier 

 

Använda betygskriterier:  

• Pris 
• Tidsåtgång (relativt mot andra program) 

• Filtreringsfunktioner 
• Skapa terrängmodell 

• Redigera terrängmodell 

• Skapa ritning 
• Import punktmoln 
• Export terrängmodell 

• Hjälpavsnitt 

Nedan finns de punkter som inte valts att behandlas i detta arbete. Dessa valdes 
bort på grund av begränsningar, icke nödvändiga kriterier, rangordning. 
Punkterna kan tänkas undersökas i fortsatta studier. 

Övriga kriterier:  

• Alla format som stöd 
• Alla format som går att exportera 

• Möjlighet till insticksprogram 
• Tidsåtgång mätt med fastslagna tidsenheter 

• Hur bra visas punktmolnet 

• Möjlighet att markera punkter i modelleringsprogram 


