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UTNYTTJANDE AV LASERSCANNER 

Ake Bollö och Lennart Krantz, Leica Geosystems AB 

Bakgrund 

Behovet av att dokumentera och avbilda verkligheten har funnits sedan urminnes tider. För att 
kunna beskriva verkligheten på ett riktigt sätt så är det nödvändigt att kunna mäta i tre 
dimensioner i plan X och Y och i höjd Z. Med moderna laserscanners kan vi nu effektivt avbilda 
verkligheten. Den senaste tekniken inom laserscanning mäter snabbt och med valfri täthet för att 
kunna avbilda verkligheten. Ett punktmoln, som det moderna uttrycket är för den 
tredimensionella avbildningen, kan vi nu utnyttja på ett flertal olika sätt. En bergtäckt kan 
effektivt dokumenteras och volymer snabbt räknas fram. Vid nysprängning av tunnlar används 
scanning för kontroll att tunnel har rätt dimension. Scanning utnyttjas också för mätning av 
tjocklek på sprutbetong, en oslagbar metod för att kontrollera att rätt tjocklek sprutats på berget. 
I äldre tunnlar kan scanning användas för dokumentation av installationer, kabelstegar, bultar 
mm. Med moderna och effektiva program som TMS Tunnelscan,Cyclone, CloudWorx, 
AutoCAD, Microstation m.fl. kan punktmolnet bearbetas och önskat resultat levereras. 

Hur används laserscanner 
byggnader, tunnlar, bergtäkter, bergskärningar mm 

Beroende av typ av objekt som skall mätas används olika metoder för att scanna och sammanfoga 
de mätta punktmolnen. Ett punktmoln kan beskrivas på olika sätt och det enklaste är att säga att 
ett punktmoln är den mängd punkter som mäts från en uppställning vid ett och samma tillfälle. 
Punktmolnets utbredning kan vi anpassa efter objektets utbredning. 

När vi scannar ett hus så är vi ofta intresserade av såväl detaljer som fönstersmygar likaväl som vi 
är intresserade av helheten. För att få med hela huset med sina detaljer väljer vi flera 
uppställningar runtomkring byggnaden. !hopkoppling av punktmoln görs i programmet Cyclone. 
Det kan göras med hjälp av måltavlor eller överlappande geometri i punktmolnet, eller en 
kombination av båda metoderna. Punktmolnet kan vara orienterat relativt de olika 
uppställningarna eller absolut gentemot ett känt koordinatsystem. 
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Bergtäkter 

När vi scannar bergtäkter är vi kanske i första hand intresserade av mängden berg som vi lossgör. 
Alltmer kommer också olika naturvårdsintressen in och har då kanske intressen i hur det sprängs i 
förhållande till vad som är projekterat. Platsen och utseende av området kring själva platsen. Allt 
detta kan vi tillgodose med informationen vi får ur punktmolnet. Med hjälp av programmet 
Cyclone. Det vanligaste är att vi använder oss av absolutmetoden vid denna typ av mätning. 

Vi har ett exempel ur verkligheten från en stor bergtäkt som vi volymbestämde med hjälp av 
ScanStation2. Bergtäkten är ca 180m x 290m stor och ca 40 m djup. Uppmätning på traditionellt 
sätt med GPS och Totalstation med reflektorlös mätning där en eller flera utsättare går runt och 
mäter bry linjer beräknades ta ca 3dgr. Punkttätheten beräknades då till ca 5 - 10 m mellan 
mätpunkterna. 

Mätning med ScanStation2 utförde vi med två uppställningar och respektive uppställning 
koordinatbestämdes med hjälp av GNSS och Lantmäteriets Nätverks RTK. Punkttätheten 
bestämde vi till ca 2dm. Varje scann tog ca 25 min och då hade vi mätt ca 1100000 punkter. 
Efterbearbetningen av mätningen utförde vi i Cyclone som är en avancerad programvara 
specialdesignad för att hantera dessa stora datamängder. Sammankoppling mellan de två 
scannermolnen skedde med programvaran Cyclone med vilken vi också genomförde 
vo I ymberäkningen. 

Den totala tiden för att utföra uppdraget var ca 3 timmar. Utöver detta tillkom transport till och 
från bergtäkten 

Bergtäkten som den ser ut di rekt efter scanning utfö rd 

med ScanStation2 
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ScanStation2 i full gång med 

Scanning 
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Bergskärningar 

När vi scannar bergskärningar gör vi det för att även här kunna bestämma mängden berg som vi 
lossgör. Men när det gäller bergskärningar så är det mer än volymen berg vi vill kunna bestämma. 
Vi vill t.ex. veta hur lutningen är, hur bra sprängningen är utförd. Här kan vi med hjälp av 
Cyclone beräkna volymer, släntlutningar och relationer till projektering. 

Vi har ett praktiskt exempel från ett projekt i Huddinge. En rondell skall byggas på en befintlig 
väg. Parallellt med vägens norra del är ett högt och brant berg. För att rondellen skall få plats 
behöver en del av berget sprängas ur. Innan sprängningen påbörjas behöver uppmätning utföras. 
Uppmätning på traditionellt sätt med GPS eller totalstation där utsättaren mäter linjer på berget 
var helt uteslutet att kunna göra. Ett annat bra sätt att lösa uppgiften är att använda en totalstation 
med reflektorlös mätning. Vi blev därför tillfrågade av platsledningen ( Henrik Åslund ) om vi 
kunde hyra ut en totalstation med reflektorlös mätning. OK sa vi ni får hyra en totalstation med 
reflektorlös mätning, men vi vill samtidigt jämföra och mäta med vår nya Scanstation2. Väl på 
plats konstaterade vi att uppställningstiden för totalstation eller uppställningstiden för 
ScanStation2 var densamma. Mätning med totalstation skulle ta ca ½ dag och urvalet av punkter 
skulle innebära en punkttäthet på ca 1 till 2m mellan punkterna. Mätning med ScanStation2 ca 
20min. Med en punkttäthet på 1 dm mellan punkterna blev valet enkelt. Efter 20min. var hela 
berget mätt och klart. Borrning och sprängning genomförs. Ny scanning utförs med ScanStation2 
efter allt lösgjort berg forslats bort. Med programmet Cyclone beräknar vi nu den lösgjorda 
volymen .. Slutsatsen av den här jämförelsen mellan traditionell mätning och scanning är att 
scanning går väsentligt mycket fortare . Som en extra bonus med scanning får vi också 
information om den nya bergväggens utseende och form. 

Bergskärning sedd som ett scannerrnoln 
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Bergskärningen sedd med en vanlig kamera 

som är inbyggd i ScannStation2 
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Tunnlar 

När vi scannar i tunnlar är vi intresserade av mer information. 

Vi vill veta: 

Hur ser utsprängningen ut i tunnelstuffen direkt efter sprängning? 

Fördelen med att använda en scanner är att scanning kan utföras direkt efter sprängning 
ända framme i stuffen. Tiden för scanning tar ca 5 minuter inklusive uppställning av 
scanner. På plats kan då sektioner redovisas som talar om ifall sprängningen är för trång 
eller inte. 

Redovisning av tunnelsektion direkt efter utförd scanning 

Har vi berg inom tillåten tunnelsektion 

Med programmet TMS Tunnelscan kan vi direkt på plats också kontrollera att inga delar 
av berget befinner sig inom den teoretiska tunnelsektionen. Tack vare att scannern mäts in 
med sina rätta koordinater så kommer också punktmolnet och varje enskild scannad punkt 
att vara koordinatbestämd. I programmet TMS tunnelscan kan utsättare också direkt på 
plats ange vilken del av berget som befinner sig inom den teoretiska sektionen. 

Hur mycket berg tar vi ut 

I varje enskild scan kan vi med TMS Tunnelscan beräkna den volym berg som sprängs ut. 
Vartefter som sprängningen fortskrider sammanfogar vi också de enskilda scannermolnen 
till varandra och bildar en helhet. 

Hur mycket berg har vi tagit ut utanför betald? 

Programmet TMS tunnelscan innehåller en beräkningsmodul som beräknar den volym 
överberg som har sprängts ut. 

Hur mycket extra berg har lossnat (skut). 

Dessutom kan programmet beräkna den extra ordinära mängd berg som eventuellt lossnar. 
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Hur mycket sprutbetong har vi lagt på? 

Den mängd sprutbetong som läggs på kan programmet beräkna volymen av. 

Hur tjock är sprutbetongen 

Tjockleken på sprutbetongen kan redovisas med färgsatta nivåer. Jämförelsen görs då mot 
valfri tidigare scanning. 

Vid scanning i tunnlar använder vi oss av mätmetoden absolutmätning. På så sätt har vi också alla 
punkter i punktmolnet koordinatsatta. I programmet TMS Tunnelscan kan vi identifiera olika 
objekt som t.ex. bultar, större sprickor. Tack vare att alla punkter i punktmolnet är koordinatsatta 
kan vi peka ut objekten och enkelt sätta ut dom med en totalstation. 

Installationer 

Samtliga installationer som sker i tunneln kan mätas in med Scanner eller med en traditionell 
totalstation. 

Dokumentation 

Olika skeden kanske kräver olika typer av redovisning och information. TMS Programmet är 
därför utrustat med möjlighet att redovisa tvärsektioner, färgsätta höjdkurvor mm, 

Tunnel fotograferad Tunnels scannad med snabbscanner Leica HOS 6000 
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Exempel på redovisning med färgskala 
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