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Abstract 

The building and construction industries implementation of BIM has resulted in an increased need to 

digitalise as-built basis. Older as-built documents, which is mostly made of paper plans, are missing 

their digital counterparts, which makes it that collection of new information, from the paper plans, can 

be vital. 

Terrestrial laser scanning (TLS) is a technique that is applied for collection of data in the form of data 

point clouds and is a more frequent collection method for obtaining supplies of as-built. Modelling from 

three-dimensional point cloud data is usually a complicated matter and therefore connected with manual 

labour to produce an arbitrary result. 

The purpose with the bachelor thesis was to research the possibility to create a CAD-model of the layer 

of a tunnel from a point cloud with the use of a software called FME. The study area is a smaller tunnel 

segment and the collected data set is based from an earlier created point cloud. The point cloud is 

unprocessed and contains noise from deviant points and object of installations and construction. The 

earlier produced as-built, in form of a CAD-model, was applied as well to enable a comparison parallel 

to the newly created models in this thesis. 

FME contains several tools for handling point clouds and the work have included several tests where 

the different tools have been evaluated. The primary focus of the work has been to evaluate the 

possibilities of the tool PointCloudSurfaceBuilder, which function is to reconstruct point clouds to a 

mesh. A method was also created and examined to clean the point cloud from noise. 

Several tests were executed to see what kind of method works the best and models of different qualities 

were rendered. The construction method Poisson in the transformer PointCloudSurfaceBuilder 

produced the best results whereas it creates a “water tight” model that follows the point clouds spatial 

conditions in a better way than the as-built model. In the method of Poisson there is a parameter called 

Maximum Depth which showed the greatest impact for the quality of the result. For every increase of 1 

in the parameter Maximum Depth was the resolution increased by a factor of two in every direction of 

x, y and z. The total values for amount of time, file size and number of triangles increased as well in a 

way parallel to the potential increase of the resolution. It is hard, if not impossible, to handle the models 

in CAD-environments above the value 9. That is because of too high detail in the data in relation to the 

size of the study area. Therefore, are the recommended values of the parameter 7 and 8 in case of 

modelling of similar environments in tunnel complexes. 

Keywords: automation, FME, LAS, point cloud, modeling, CAD, Poisson, tunnels, laser data 
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Sammanfattning 

Bygg- och anläggningsbranschens implementering av BIM har resulterat i ett ökat behov att digitaliserat 

relationsunderlag. Äldre relationshandlingar, som mestadels utgörs av pappersritningar, saknar digitala 

motsvarigheter vilket gör att insamlingar av ny information, från pappersritningar, kan bli aktuell.  

Terrester laserskanning (TLS) är en teknik som tillämpas för insamling av data i punktmolnsform och 

är en allt mer förekommande insamlingsmetod vid införskaffning av relationsunderlag. Modellering från 

tredimensionella punktmolnsdata är ofta komplicerad och på så vis införstått med manuellt arbete för 

att producera ett godtyckligt resultat.  

Syftet med examensarbetet var att undersöka möjligheten att skapa en CAD-modell av en tunnels ytskikt 

från ett punktmoln med hjälp av programvaran FME. Studieområdet är ett mindre tunnelsegment och 

den insamlade datamängden utgörs av tidigare framarbetat punktmoln. Punktmolnet är obearbetat och 

innehåller brus i form av avvikande punkter samt installations- och konstruktionsobjekt. Tidigare 

producerat relationsunderlag, i form av CAD-modell, tilldelades också för att möjliggöra en jämförelse 

mot de modeller som skapats i arbetet.  

FME tillhandahåller ett flertal verktyg för bearbetning av punktmoln och arbetet har omfattats av tester 

där de olika verktygen utvärderats. Det huvudsakliga fokuset har legat på verktyget 

PointCloudSurfaceBuilder, vars funktion är att rekonstruera punktmoln till en mesh. En metod för 

filtrering av punktmolnet utformades och utreddes också under arbetet.  

Flertalet försök utfördes för att testa vad som fungerade bäst och ett antal modeller av varierande kvalitet 

kunde skapas. Metoden Poisson i verktyget PointCloudSurfaceBuilder visade bäst resultat då den skapar 

en “vattentät” modell som följer punktmolnets rumsliga förhållande bättre än det tilldelade 

relationsunderlaget. För metoden Poisson var Maximum Depth den parameter som hade störst inverkan 

på resultatets kvalitet. För varje höjning med 1 i parametern Maximum Depth så ökade upplösningen 

kvadratiskt i varje dimension för x, y och z. De totala värdena för tidsåtgång, filstorlek och antal trianglar 

ökade även potentiellt med upplösningen. Värden över 9 blir svåra, om inte omöjliga, att hantera i CAD-

miljöer på grund av för detaljerade data i förhållande studieområdets storlek. Därav rekommenderas 7 

och 8 som parametervärden vid modellering i miljöer likartade med tunnelsegmentet. 

 

Nyckelord: automatisering, FME, LAS, punktmoln, modellering, CAD, Poisson, tunnlar, laserdata 
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Ordlista 

Transformer Ett verktyg/modul i FME 

Workspace Arbetsyta i FME 

FME Programvaran Feature Manipulation Engine 

Custom transformer En kombination av verktyg i FME som användare skapat och testat för att lösa 

specifika problem 

Outsource En underleverantör som utför en del av arbetet 

Mesh En yta av trianglar som är sammankopplade via gemensamma hörnpunkter eller 

kanter. 

Poisson En beräkningsmetod för jämn fördelning av data 

Triangulering Skapandet av trianglar baserat på data från punkter eller punktmoln 

GNSS Global Navigation Satellite Systems, samlingsnamn för globala positionerings- 

och navigations-system 

BIM  Building Information Model(-ling) 

CAD Computer-Aided Design 

MD 

 

Maximum Depth. Maximala djupet som söker i en trädstruktur. Parameter för 

metoden Poisson i FME-verktyget PointCloudSurfaceBuilder. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I projekteringsskedet inom Sweco produceras alltid ett förfrågningsunderlag på hur en anläggning ska 

byggas. Beställaren använder förfrågningsunderlaget vid upphandling av en entreprenör. Entreprenören 

bygger sedan anläggningen utifrån det underlag som Sweco utarbetat under projekteringen. För att 

beställaren ska betala entreprenören måste entreprenören bevisa att allt byggts enligt det underlag som 

Sweco producerat åt beställaren i projekteringsskedet. För att jämföra resultaten används upprättade 

relationshandlingar, som redovisar den byggda anläggningens aktuella utfall (Malm 2015b). 

Data som entreprenören använder för att producera relationshandlingar består ofta av laserskannade, 

inmätta eller på andra sätt insamlade data. Datamängden jämförs också senare med de modeller och 

underlag som Sweco producerat under projekteringen för att kunna beräkna värden på eventuella 

differenser och få svar på hur det som byggts förhåller sig till projekteringsunderlaget. För att göra en 

korrekt beräkning av differenser måste data modelleras med en likvärdig geometri (Malm 2015a).  

Sweco önskar utveckla en användbar metodik för att modellera tunnlar utifrån data insamlad med 

terrester laserskanning i programvaran FME. Resultatet ska sedan kunna användas för att ta fram en 

differensmodell på avvikelse från projekteringsunderlag för att påvisa om entreprenören ligger inom 

korrekt tolerans enligt kontrakt.  

PointCloudSurfaceBuilder är namnet på en FME-transformer som kan användas för att modellera 3D-

geometrier från punktmoln (Safe 2019a). Tester som Sweco genomfört visar att verktyget inte fungerar 

optimalt vid laserskannade tunnelstrukturer och ger felaktigheter samt hål i geometrin. FME har valt att 

utvärderas då programvaran medför en möjlighet att automatisera arbetsprocessen. Det är dessutom en 

produkt som Sweco använder i dagligt bruk, vilket bidrar till att studien baseras på den. 

Examensarbetet kommer eventuellt ge direkt nytta för Sweco då flera projekt pågår där bättre och 

effektivare arbetsmetoder efterfrågas, t.ex. Nya tunnelbanan - Blå linje till Nacka, Södermalm och 

Söderort. Den automatiserade modelleringen kommer spara tid för Sweco som i nuläget behöver 

kontakta och få arbetet accepterat av underleverantörer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utvärdera verktyg och metoder för att modellera tunnlar med laserskanningsdata i FME. 

Resultatet ska kunna nyttjas för att beräkna en differensmodell som visar om entreprenören byggt inom 

toleranser angivna i kontraktet. Dokumentation av arbetsmetodik; ett FME workspace som kan hantera 

modellering av komplex geometri från skanningsdata i till exempel tunnelkomplex. 

● Vilken metod ger bäst resultat för att skapa en modell med laserskanningsdata i FME? 

● Vilka parametrar och underliggande algoritmer i transformer PointCloudSurfaceBuilder avgör 

modellens geometriska kvalitet? 

 

 

 



2 

 

1.3 Avgränsningar 

Under studiens praktiska arbete kommer datamängden begränsas till ett mindre segment av ett större 

tunnelkomplex. Arbetet ska främst undersöka noggrannheten av det modellerade tunnelsegmentets 

kontur. Resultatets brukbarhet i visuella sammanhang är sekundär men kommer också undersökas. 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för rapporten är konsulter, entreprenörer och andra som arbetar inom projekt som hanterar 

3D-modellering av tunnelprojekt. Den riktar sig till individer med grundläggande eller högre kompetens 

inom CAD och modellering. 
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2. Teori 

I följande kapitel behandlas teori som ligger till grund för studien. Arbetet är utfört enligt ett abduktivt 

angreppssätt och har pendlat mellan praktiska tester (empiri) och insamling av information (teori).  

2.1 CAD och BIM 

CAD och BIM är två benämningar för modellering och informationshantering och är vanligt 

förekommande inom bl.a. bygg-, industri-, och design-branschen.  De används i allmänhet för att skapa 

digitala modeller samt visualisera projekt och information i olika skeden. Det är vanligt att en 

kombination av CAD och BIM används, där modellering sker i CAD för sedan tilldela utökad 

information till det modellerade objekt med BIM. 

2.1.1 Computer-aided design (CAD) 

Groover och Zimmer (1984) skriver att CAD (Computer-Aided Design) eller CADD (Computer-Aided 

Design and Drafting) är en benämning för digital modellering i 2D och 3D inom design och produktion. 

Det finns ett flertal programvaror på marknaden för användare att rita upp och hantera modeller, 

däribland AutoDesk AutoCAD och Bentley MicroStation. CAD kan användas vid modellering av allt 

från en mindre skiftnyckel till ett större tunnelbanesystem. 

Inom vissa verksamhetsområden krävs det att en mängd olika attribut kopplas till objekt i modellen. 

CAD-system har en nackdel då det finns en begränsning på mängden attributdata som kan sparas i 

modellen. Data som kopplas till de olika modellerna innehåller endast grafisk information. Vid 

modellering av ett hus finns det ingen möjlighet att addera information om icke fysiska attribut, som 

t.ex. ägare, antal boende, husets kostnad m.m. Huset måste istället delas upp i flertalet modeller baserat 

på typ av konstruktion och material. För att få information om vad en modell är gjord av måste lager 

döpas till exempelvis “vägg - trä - lodrätt” för att identifiera materialet (Svensk Byggtjänst u.å). 

För att hålla koll/kontroll på olika delar i större projekt används standarder som AMA (allmän material- 

och arbetsbeskrivning) eller CoClass. De består av kodsystem som används vid etikettering av objekt i 

modellen. Det nyttjas av samtliga parter i ett projekt, från arkitekten till entreprenören, för att främja en 

tydlig kommunikation och minimera inkorrekta beslut som grundar sig i feltolkningar. Koden som 

skapas har olika specifikationer baserat på attribut som t.ex. objekt, system, undersystem och 

användningsområde. En fullständig kod kan, i CoClass, se ut som följande; 

+CAB10=K.HH.UAA011%HH07, vilket pekar på: i tunnel 10, elsystem, belysningssystem, armatur nr 

011 finns Nöd-och reservbelysningssystem. På det sättet döps olika objekt i CAD (Svensk Byggtjänst 

u.å). 

2.1.2 BIM 

BIM är en term som kan definieras på olika sätt. Penttilä (2006) beskriver Building Information 

Modelling (BIM) som en metodik som omfattar digital hantering av en konstruktions utformning och 

information under dess livscykel. Building Information Model (BIM) förklaras av Azhar (2011) som en 

virtuell modell med information om bland annat geometri, rumsliga förhållanden och geografisk 

information. I modellen finns det också uppgifter om kvantitet och egenskaper hos komponenter, 

materialinventering, kostnadsberäkningar samt schemalagda aktiviteter som berör projektet. 
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Genom att inpassa ett flertal CAD-modeller i en BIM-miljö kan ett projekts olika discipliner 

representeras av en singulär 3D-modell med en databas som rymmer samtlig information. Till följd av 

inpassningen till en gemensam modell kan kollisioner upptäckas mer precist, en fördel som resulterar i 

minskade kostnader under både projekteringsskedet och byggnation (Czmoch & Pękala 2014).  

2.2 Relationsunderlag 

En relationshandling är beskrivningen på ett färdigt projekt, det vill säga en modell och/eller ritning över 

resultatet av projektet. Skillnaden mellan en projektering och relationshandling är att projekteringen 

meddelar hur det ska utföras och relationshandlingar visar hur det resulterade i projektslut. 

Relationshandlingar skapas efter att entreprenören har utfört sitt arbete och visar att de har utfört arbetet 

korrekt. Idag används fortfarande pappersritningar för att visa resultatet men med utvecklingen så 

planeras det att använda mer 3D-modeller för att göra det enklare i framtiden (Malm 2015b). 

2.3 Laserdata 

Laserdata är data insamlad genom laserskanning i olika former, som till exempel flygburen, terrester 

eller fordonsburen. De olika insamlingsmetoderna har egna användningsområden. Flygburen 

laserskanning används vanligtvis för att samla in höjddata över större områden (Lantmäteriet 2017a). 

Ett fordonsburet instrument kan t.ex. skanna in vägytor (Lantmäteriet 2017b) medan terrester 

laserskanning (TLS) förekommer inom byggindustrin för att till exempel modellera industrilokaler eller 

andra objekt inomhus för lättare planering och kontroller (Lantmäteriet 2015). 

2.3.1 Terrester Laserskanning (TLS) 

Terrester laserskanning (TLS) är en markbaserad, statisk insamling av laserdata. Tekniken är utvecklad 

för 3D-dokumentation av objekt och fullständiga miljöer där resultatet kräver låg lägesosäkerhet och 

hög detaljnivå. I förhållande till flyg- och fordonsburen laserskanning (FLS) kan TLS användas i mer 

varierande miljöer, vilket gör det till ett lämpligt verktyg vid fältmätningar i bland annat tunnlar 

(Lantmäteriet 2013). Mätinstrumentet är optomekaniskt vilket innebär att det kan skanna objekt i både 

horisontal- och vertikal-led där hundratusentals punkter samlas in per sekund. De insamlade punkterna 

kan vara tillräckligt täta för att urskilja små detaljer i konstruktioner och kan i många fall ersätta det 

traditionella och mer tidskrävande manuella arbetet (Hyojoo m.fl. 2014). 

2.3.2 Teknisk beskrivning 

LiDAR (Light Detection and Ranging) är den teknik som används vid terrester laserskanning. 

Mätinstrumentet sänder ut en modulerad laserstråle, som reflekteras när den träffar ett objekt och sänds 

tillbaka till instrumentet (se Figur 1). Avståndet mellan instrument och objekt kan då beräknas med hjälp 

av löptiden, vilket är den tid det tar för signalen att färdas fram och tillbaka till mätinstrumentet (Weixing 

2014). 
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Figur 1. Illustration av hur ett mätinstrument fungerar med lidar-teknik. 

I varje punkt mäts laserstrålens horisontella riktning (ϕ), vertikala riktning (θ) samt avståndet (r). Formel 

1-3 visar den ekvation som beräknar punktens kartesiska koordinater (x, y, z) i mätinstrumentets 

koordinatsystem. 

x = rcosϕcosθ               (1) 

y = rsinϕcosθ                (2) 

z = rsinθ                          (3) 

 

2.3.3 Terrester laserskanning som insamlingsmetod 

Det blir allt vanligare att använda TLS och liknande teknologi för att upprätta relationsunderlag i form 

av CAD/BIM-modeller - en process som ofta hänvisas till som Scan-to-BIM. Scan-to-BIM utgörs av tre 

delmoment: skanna, registrera och modellera (Hajian & Becerik-Gerber 2010).  

De första momenten, skanningen, omfattar insamling av punktmolnsdata med lämpligt mätinstrument. 

I detta skede är det viktigt att planera utförandet för att säkerställa att skanningen inkluderar all 

nödvändig information (Hajian & Becerik-Gerber 2010). Instrumentet placeras oftast på en trebent 

ställning (eng. tripod) för kontroll av att en statisk position understödjs under inmätningen. Vid 

vibrationer, stötar eller förflyttning under inmätning så kommer data få felaktig geometri av det 

inskannade objektet. Vid tillfällen då större områden skannas krävs det att flera uppställningar av 

instrumentet underhålls för att få en tillräcklig representation av verkligheten.  

Objekten i området behöver skannas in från flera vinklar för att det inte ska finnas för stor dataförlust. 

För att koppla punktmolnet till korrekt position så krävs fastställda punkter. Punktmolnet kopplas då till 

brukspunkter eller ett anslutningsnät baserade på GNSS eller en satt position i ett berg (Harrie 2013). 

Vid registreringen justeras flera punktmoln insamlade från olika instrumentplaceringar till samma 

koordinatsystem för att sammanfogas till en komplett avbildning av ett objekt eller en miljö. 
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Sammanfogningen kan ske genom att manuellt tilldela överlappande punktmoln minst tre gemensamma 

punkter, eller nyttja programvaror med verktyg som automatiskt hittar gemensamma punkter (Gai m.fl. 

2013). En vanlig metod är att manuellt placera eller välja ut fysiska stödobjekt som är synliga från ett 

flertal placeringar för att möjliggöra en registrering med få felaktigheter. Instrumenten har oftast en egen 

programvara som synkroniserar de olika punktmolnen baserat på de utsatta stödobjekten som 

instrumentet/programvaran då registrerar som konnektionspunkter, det vill säga icke geografiskt kända 

punkter som delar position (Harrie 2013). 

Modelleringen utgör det sista steget där en modell upprättas från den insamlade datamängden. 

Punktmolnet konverteras till ett format som är lämpat för visualisering och bearbetning i CAD/BIM-

miljö. Datamängden förbehandlas i regel innan modelleringen för att rensas på brus (avvikande punkter) 

och oönskad information (Sepasgozar m.fl. 2014).  

2.3.4 Punktmoln 

Ett punktmoln är en stor mängd punkter som representerar laserinskannade objekt med hjälp av speciella 

instrument med en skanningsmekanism som sprider strålarna i olika riktningar (Harrie 2013), som sedan 

skapar en modell vilket kan kontrolleras i specifika programvaror.  

2.4 Från punktmoln till 3D-modell 

2.4.1 Triangulering 

För att modeller ska skapas baserade på punktmoln krävs det att trianglar skapas. Trianglar är den minsta 

geometriska formen då alla andra former kan brytas ner till trianglar. När en modellering i plan utförs 

så interpoleras punkterna linjärt med hjälp av fyra koordinater, varav två punkter måste ha samma 

position, för att bilda en polygon. Vid triangulering av punktmoln i plan är det vanligt att generalisera 

trianguleringen i höjd genom att sätta en maximal höjning där punkterna som är inom toleransen 

ignoreras. Övriga parametrar kan vara en maximal sträcka i x- och y-led. Ett triangelnät med 

sammanbundna höjdpunkter kallas även för TIN (Triangular Irregular Network) (Harrie 2013). 

2.4.2 Greedy Surface Triangulation 

Rekonstruktionen av ett punktmoln bygger på en greedy (girig) algoritm och metoden lämpar sig vid 

triangulering av enkla polygoner. Trianguleringen är en iterativ process där algoritmen vid varje steg 

väljer den kortaste tillgängliga interna diagonalen. Målsättningen är att minska den totala kantlängden i 

trianguleringen (Varshosaz m.fl. 2005). 

2.4.3 Poisson Surface Reconstruction 

Poisson är ett samlingsnamn för olika metoder som används för jämn fördelning av data. 

Användningsområden kan vara att se fördelningen av meteorer som brinner upp i atmosfären under en 

viss tidsperiod. Resultatet efter ett antal kontroller blir då en fördelningskurva som visar den största 

sannolikheten för att bevakaren ska se en viss mängd meteorer, vilket bildar en tvådimensionell 

fördelning av införda data. 

I fallet för arbetet används en tredimensionell fördelning av data där algoritmen för poisson 

approximerar bruset från punktmolnet för att skapa en generaliserad yta som även är “vattentät”. Poisson 
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beräknar samtliga data på en och samma gång med eller utan att använda heuristiska partitioneringar 

(Kazhdan m.fl. 2006). 

Funktionen Poisson i arbetet har ett antal parametrar som modifieras baserat på detaljnivå av modellen. 

Parametern Maximum Depth (MD), eller Maximala djupet, baseras på en träddatastruktur med octree. 

Kazhdan m.fl. (2006) förklarar även att octree är en form av träd där varje nod är kopplad till åtta 

underliggande noder i det tredimensionella rummet. Baserat på vilken nivå MD tilldelas, så ökas 

noggrannheten och upplösningen i slutgiltiga modellen. En MD på 1 ger en kub, 2 ger en kub med 8 

mindre kuber, 3 ger en kub med 64 mindre i. Det sker en kvadratisk ökning med octree, se Figur 2.  

 

Figur 2. En visuell representation av octree, där (a) är nivå 0 med 1 kub, (b) är nivå 1 med 8 kuber och (c) är nivå 2 med 64 

kuber. 

 

2.5 FME 

Feature Manipulation Engine (FME) är en programvara för hantering och bearbetning av data. Det är en 

frekvent använd programvara bland företag vid konvertering mellan olika format och hantering av 

geografiska data i olika system (Safe 2019a). 

FME Workbench effektiviserar arbetet genom att tillhandahålla färdiga verktyg/moduler (transformers) 

för olika ändamål och användaren ges möjlighet att automatisera det skapade arbetsflödet. Workbench 

skapar en arbetsyta (workspace) där olika verktyg kan kopplas samman för att bilda ett flöde som 

bearbetar datamängden i flera steg. 

2.5.1 Punktmoln i FME 

FME har ett flertal verktyg för hantering och bearbetning av punktmoln (Safe 2019b). Programvaran 

hanterar punktmolnet som en enhet (feature) samtidigt som varje punkt innehåller information 

(components) som exempelvis värden för x-, y- och z-koordinat (Safe u.å). 

Det finns verktyg för bland annat förtunning, kombinering och triangulering av punktmoln. I FME finns 

möjligheten att dela upp punktmolnet baserat på ett flertal kriterier, bland annat med avseende på 

komponent, klassificering eller utvärderade uttryck. 

PointCloudSurfaceBuilder är ett verktyg som rekonstruerar punktmolnet till en mesh. Det finns för 

närvarande tre olika rekonstruktionsmetoder tillgängliga i verktyget: Simple Triangulation, Poisson och 

Marching Cubes (Safe 2019c). 
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3. Metod och material 

I detta kapitel redovisas använd datamängd samt de metoder som utgjort arbetet. Det inledande avsnittet 

beskriver datamängden och de förutsättningar som den medför. Studiens metodik baseras på trial-and-

error, vilket innebär att olika försök utförts för att nå ett resultat. 

Vid modellering har ett punktmoln av ett tunnelsegment, utan bortfiltrerat brus eller installations- och 

konstruktionsobjekt, använts. Modellering och bearbetning av punktmolnet har utförts i programvaran 

FME Desktop. Därefter har en jämförelse mot redan upprättat relationsunderlag och en visualisering 

genomförts i CAD-programvaran MicroStation. I FME bearbetades punktmolnet på ett flertal sätt för 

att utreda vilken metodik som kan generera en för ändamålet funktionsduglig 3D-modell av 

tunnelsegmentet. För att skapa en visuellt användbar CAD-modell i FME undersöktes också ett 

eventuellt tillvägagångssätt för att filtrera bort punkter som inte tillhör tunnelns ytskikt. 

Datorerna som användes för testerna hade en processorkraft på 2,80 GHz och 32GB RAM-minne med 

4 kärnor. På grund av sekretessbestämmelser så namnges inte egentliga filnamnen. Koordinater 

redovisas därmed inte heller i samband med redovisning av modeller. 

Metodens fokus har främst omfattats av att undersöka de möjligheter som finns tillgängliga i FME med 

avseende på modellering av punktmoln i tunnelliknande miljö.  

Arbetsflödet som tillämpats under utförandet illustreras i Figur 3. 

 

Figur 3. Sammanfattning av arbetets upplägg. 

3.1 Indata 

Samtliga data som använts utgörs av information insamlad via terrester laserskanning. Datamängden är 

ursprungligen framarbetad under ett tidigare genomfört projekt där målsättningen varit att producera ett 

relationsunderlag i digital form. Studieområdet omfattar ett tunnelkomplex innehållande diverse 

installationer och konstruktioner. Ett flertal tunnelsegment har stabiliserats med 

armeringsjärn/armeringsnät och sprutbetong i både väggar och tak vilket bidrar till en irreguljär 

tunnelkontur. I Tabell 1 redovisas tilldelade data som använts i arbetet. Datamängden har levererats i 

koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH2000. 

Tabell 1. Indata som använts i arbetet. 

Indata Beskrivning Dataformat Källa Koordinatsystem 

Punktmoln Inskannat (ofiltrerat) 

laserpunktsmoln av ett 

tunnelkomplex 

PTS Sweco Civil AB SWEREF 99 18 00 

Relationsunderlag En CAD-modell av ytskikt från 

tunnel. Mesh-geometri med 

triangeltäthet på 50-100 mm 

DWG Sweco Civil AB SWEREF 99 18 00 
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3.1.1 Laserdata 

Punktmolnet har erhållits via terrester laserskanning och tilldelats av Sweco Civil AB. Kraven på 

punkttätheten för installationer och konstruktionsobjekt var 5 mm. För omslutande berg var kravet på 

punkttäthet ca 30 mm. Punktmolnets innehåll på ”brus” och installations- och konstruktions-objekt är 

inte bortfiltrerade. Exempel på typer av objekt som kan urskiljas i punktmolnet är ledningar, 

kabelrännor, maskiner, mätinstrument och passerande personer.  

Datamängden som tilldelats har under ett tidigare tillfälle mätts/skannats in med följande utrustning: 

 Faro 3D 

 ZF5006 

 Leica TCRP1201 

Under skanningen har punkternas kopplats till ett bruksnät som etablerats i tunnlarna. Bruksnätet var i 

sin tur kopplad till ett anslutningsnät runt anläggningen som mätts in via GNSS-teknik. Koordinater i 

höjd har sedan erhållits i en dubbelavvägning med max siktlängd på 40 m. Insamlade data har sedan 

positionerats, beräknats och registrerats i programvarorna: 

 Leica Cyclone 8.0 

 SBG Geo Professional 2013 

Det punktmoln som arbetet avgränsats till presenteras i Figur 4. 

 

Figur 4. Punktmolnet av det tunnelsegment som varit i fokus under arbetet. 

3.1.2 Relationsunderlag 

Relationsunderlaget är en CAD-modell av tunnelns ytskikt utan markpartier. Ytorna har rekonstruerats 

från samma punktmoln som använts under examensarbetet. Trianguleringen har utförts med en 

triangeltäthet (avstånd mellan triangulering och punktmoln) på mellan 50–100 mm.  

Relationsunderlaget är en produkt som genomförts via outsourcing mot underleverantörer. De 

programvaror som använts vid modellering av relationsunderlaget är Cyclone och VRMesh. 
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3.2 Programvaror 

Programvaror som använts under arbetet listas nedan: 

 Autodesk AutoCAD 2018 

 Bentley MicroStation V8i SS4 

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft Excel 2013 

 Safe Software FME Desktop 2019.0 Beta 

3.3 Rekonstruktion av punktmoln till mesh 

Inledningsvis upprättades en arbetsyta för att konvertera punktmolnet från .pts-format till .xyz-format. 

FME saknar explicit hantering av .pts-formatet vilket medför att alla punkter behöver sammanställas till 

ett punktmoln vid varje körning – en process som vid större datamängder intensifierar tidsåtgången. 

Under arbetsytans utvecklingsstadium förenklades punktmolnet genom att minska punkttätheten till att 

använda var 100:e punkt. Anledningen var att möjliggöra en grov uppskattning av processens resultat 

och samtidigt reducera tidsåtgången för bearbetningen. 

I verktyget PointCloudSurfaceBuilder utreddes två metoder, Simple Triangulation och Poisson. Ett antal 

olika, metodspecifika, parametervärden testades för att kontrollera hur de påverkade resultatet. 

3.3.1 Simple Triangulation 

Simple Triangulation ansågs vara den passande metoden för att rekonstruera punktmolnet. 

Trianguleringen utförs då genom att koppla punkter till varandra med avseende på valda 

parametervärden. Under utredningen testades ett flertal kombinationer av parametervärden utan att 

producera ett fullständigt resultat utan hål i geometrin.  

Verktygen TINGenerator och Triangulator adderades till arbetsytan i ett försök att lösa de felaktigheter 

som uppstod vid användandet av Simple Triangulation i förhoppningen att istället skapa en sluten mesh. 

TINGenerator skapar mesh-komponenter från inkommande punkter och Triangulator kan omvandla ett 

flertal olika geometrier till trianglar eller mesh. Inget av de två verktygen tillförde någon förändring eller 

förbättring av resultatet. Verktyget MeshBuilder undersöktes också som eventuell lösning till problemet 

utan framgång. 

3.3.2 Poisson 

Ett flertal försök med värdeökningar av parametern MD visade tydliga förbättringar i modellens kvalitet. 

Standardvärdet för parametern är 8. Vid en ökning av värdet med ett heltal dubblerades upplösningen 

och antalet trianglar ökar drastiskt. Ett värde på; 7 ger 124^3, 8 ger 256^3 och 12 ger 4096^3 i 

upplösning. Att upplösningen är upphöjt till tre beror på de tredimensionella komponenterna x, y och z. 

Lägre värden i av parametern innebär mindre filstorlek på modellen men också lägre kvalitet med större 

generaliseringar. Värdet för parametern Minimum Depth tilldelades halva värdet av MD då filstorleken 

reducerades något. 

När parametervärdet för MD överskred 10 uppstod problem för modellen att hanteras i CAD-miljö. 

Programvaran, tillsammans med datorspecifikationerna, klarade inte av att hantera mängden trianglar 

som omfattas av ökningen i upplösning. Vid värdet 10 skapas omkring 3,8 miljoner trianglar vid 
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rekonstruktioner av tunnelsegmentet. Olika värden för parametrarna Solver Divide Depth och Isosurface 

Divide Depth kontrollerades, varpå de tilldelades samma värde som MD. Parametrarna MD, Solver 

Divider Depth och Isosurface Divide Depth har samma värden i majoriteten av testerna då de inte 

påvisade någon markant skillnad i resultat. Samma gäller för Minimum Depth och Point Weight. De 

övriga parametrarna Normal Estimation Tolerance, Scale och Samples Per Node gav inte heller någon 

tydlig skillnad i resultatet, vilket är anledningen till att konstanta värden har valts. Figur 5 redovisar 

verktygets parametrar för PointCloudSurfaceBuilder med Poisson.  

I Tabell 2 visas ett antal tester av Poisson-metoden där olika parametarvärden testats. De tester som 

visar tydliga skillnader redovisas, där test 1 är med standardvärden för samtliga parametrar. 

Tabell 2. Tabellen redogör för parametrar och parametervärden som utvärderades vid rekonstruktion av punktmolnet enligt 

Poisson-metoden. 

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Parameter  Värden 
Normal Estimation 
Tolerance 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Maximum Depth 8 8 8 8 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

Minimum Depth 5 7 4 2 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Point Weight 4 7 4 2 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Scale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Solver Divider Depth 8 8 8 8 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

Isosurface Divide 
Depth 8 8 8 8 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

Samples Per Node 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Figur 5. Parametrar med standardvärden för Poisson i 

PointCloudSurfaceBuilder. 

 

3.3.3 Disaggregation och klippning av mesh 

I ett försök att skapa en sluten yta vid trianguleringen fortsätter meshen en bit utanför tunnelsegmentets 

utlopp vid användandet av Poisson. Genom att disaggregera (dela upp) meshen i separata trianglar 

(polygoner) kunde den senare klippas utefter punktmolnets konvexa hölje (eng. convex hull). I FME 

matades punktmolnet in i verktyget HullReplacer som beräknar det konvexa höljet av punktmolnet med 

avseende på x- och y-koordinater (2D). Det innebar att höjdkoordinater (z) inte inkluderas i beräkningen, 

vilket inte är relevant för ändamålet. Det konvexa höljet matades ut som en polygon och meshen klipptes 

efter den, där trianglar som befinner sig utanför höljet är föremål som togs bort vid klippningen. Ett 

anpassat FME-verktyg, MeshBuilder, adderades därefter för att skapa en mesh från de individuella 

trianglarna. Den fullständiga arbetsytan presenteras i Bilaga 1. 

3.3.4 Filtrering av oönskade punkter 

Det primära målet med filtreringen var att minska antalet punkter som inte representerar tunnels ytskikt 

då de tas med i beräkningen vid trianguleringen. Sekundärt, för att skapa en modell som är användbar i 

visuella sammanhang krävs det att punktmolnet filtreras på brus och oönskad information. FME saknar 

funktioner för ändamålet vilket ledde till att en alternativ enkel metod utreddes för att undersöka 

möjligheten att filtrera bort ett godtyckligt antal oönskade punkter i punktmolnet. Konceptet bygger på 
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en bearbetning av punktmolnet uppdelat i vertikala och horisontella sektioner enligt Figur 6, där den 

kombinerade sektioneringen är den slutgiltiga. 

 

Figur 6. Kombinering av vertikal och horisontell sektionering. 

 

Genom att beräkna det konvexa höljet av varje individuell sektionering skapades en yta som kunde 

nyttjas för att klippa punkter. Skälet till sektioneringen i det horisontella ledet illustreras förenklat i Figur 

7(1), där det konvexa höljet annars renderas oanvändbart (A) på grund av tunnelns brokiga kontur. 

Genom att sektionera enligt (B) erhålls en bättre representation av tunnels ytskikt vid skapandet av det 

konvexa höljet. En exakt yta går inte att erhålla från det konvexa höljet, utan metoden blir approximativ. 

För att filtrera bort punkter i tunneln så skalades höljet ned i y-led och sektionen av punktmolnet klipptes 

efter det nerskalade höljet. Figur 7(2) visar det tänkta resultatet. 

 

 

Figur 7. Illustration av ett tunnelsegment i 2D (sett ovanifrån). 

(1A): Konvext hölje för hela tunnelsegmentet (nerskalat).  

(1B): Konvext hölje av en sektionerad del av tunnelsegmentet (nerskalat).  

(2): Tänkt resultat där punkter utanför den nerskalade sektioneringen tunnelns kontur. 
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Tunnelns kontur är även brokig i det vertikala ledet, och en sektionering enligt Figur 8 var nödvändig 

för metodens eventuella framgång. FME beräknar det konvexa höljet av datamängden i 2D, vilket 

innebär att resultatet antar maximala och minimala värden i y-led oberoende av z-värde. 

 

Figur 8. Vertikal sektionering. Visar hur det konvexa höljet påverkas i y-led (A) utan sektionering. 

 

För att åstadkomma en horisontell sektionering och korrekt skalning (enligt Figur 7) var det nödvändigt 

att rotera punktmolnet till den grad att en approximativ centrumlinje av datamängden låg parallellt med 

x-axeln. Med båda tunnelutloppen riktade i x-led kunde sedan datamängden skalas ned i y-led. 

De dimensioner som anges vid sektioneringen blir direkt avgörande för resultatet då tunnelns kontur är 

irreguljär i alla plan. I vissa sektioner finns det en risk att det saknas punkter vid tunnelns kontur och 

konsekvenser som följer leder till att höljet inte följer önskat område. Tunnelns takstruktur kan också 

leda till problem då takkonturen har varierande men liknande z-värde i samma plan. Påföljden blir att 

punkter som bör bevaras faller innanför den skalade sektioneringen och det konvexa höljet och klipps 

bort.  

I FME Workbench upprättades en arbetsyta för att implementera metoden i praktiken (Bilaga 2). Vid 

test av metoden tillämpades godtyckliga värden grundade på tidigare tester av datamängden, där 

tidsåtgång var prioriterad. I försöket valdes en mindre del av studieområdet med en horisontell 

uppdelning på 10 cm och en vertikal uppdelning på 5 cm. Filtreringen testades också på en datamängd 

i ett tunnelsegment utanför studieområdet, med annan prägel på utformning för att påvisa metodens 

brister. 
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3.4 Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontrollen av de genererade modellerna utfördes i MicroStation V8i. I kontrollen jämfördes 

skapade modeller, punktmolnet och relationsunderlaget. En tvärsektion av samtliga filer togs med på ett 

djup av cirka 10 centimeter med en linje dragen så rak som möjligt från vägg till vägg. Flera modeller 

av olika upplösningar (MD-värde) undersöktes för att påvisa skillnaden på resultatet beroende på valt 

värde av MD. Kontrollerna baserades på en visuell överensstämmelse i ett antal tvärsektioner av 

tunnelsegmentet. Filstorlek, tidsåtgång, upplösning samt mängd trianglar beroende på olika 

parametervärden med Poisson-metoden jämfördes också. 

En kvantitativ kontrollmätning utfördes också på ett tvärsnitt av tunnelsegmentet. Ett antal punkter 

valdes som kontrollpunkter för att mäta avståndet till skapade modeller (MD 6-9) och 

relationsunderlaget. Utgångpunkten för mätningen var en godtycklig mittlinje placerad på marknivå. 
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4. Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultaten från arbetet.  

4.1 PointCloudSurfaceBuilder 

Ett flertal CAD-modeller skapades med FME verktyget PointCloudSurfaceBuilder. Resultat från båda 

metoder som utretts, Simple Triangulation och Poisson, redovisas. 

4.1.1 Simple Triangulation 

Efter flera försök med metoden presenteras nedan några utfall som redogör för de problem som uppstått 

vid rekonstruktionen. Figur 9 visar ett inzoomat område av en modell som skapats med Simple 

Triangulation. Figuren innehåller också punktmolnet för att illustrera hur metoden misslyckas med att 

skapa en sluten mesh vid rekonstruktion. 

 

Figur 9. Inzoomat område av punktmoln samt modell som skapats med Simple Triangulation. 

De initiala testerna, med lägre punkttäthet, medförde att den resulterande meshen bestod av lägre antal 

hål. Vid vidare försök där punktmolnets täthet var fullständigt och ändringar i parametrarna var baserat 

på den ökade punkttätheten ökade antal hål i modellen. Majoriteten av punkterna saknade kopplingar 

och de områden där triangulering utfördes fick ett snöflingsliknande mönster. Se Figur 10 för hela 

tunnelsegmentet och Figur 11 för inzoomat område. 
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Figur 10. Modellering av tunnelsegmentet baserat på Simple Triangulation av punktmolnet (full 

punkttäthet) och högre värden i parametrarna. 

 

 

Figur 11. Inzoomat område modellering baserat på Simple Triangulation av punktmolnet (full 

punkttäthet) och högre värden i parametrarna. 
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 4.1.2 Poisson 

Metoden resulterade i ett antal modeller. Den huvudsakliga skillnaden mellan resultaten är att 

parametern MD antar olika värden.   

Statistik berörande filstorlek, tidsåtgång och antal trianglar för de oklippta modellerna kan avläsas i 

Tabell 3. Statistiken redovisas också som diagram i Figur 12, Figur 13 och Figur 14 

Tabell 3. Statistik över resulterande modeller med Poisson-metoden. 

Maximum 

Depth 

Filstorlek för DWG i kb Antal tusen trianglar Tid i minuter Upplösning ^3 

3 0.103 0.376 <1 8 

4 0.124 1.241 1 16 

5 0.213 4.513 1.5 32 

6 0.542 16.77 2 64 

7 2.035 70.829 4 128 

8 8.018 288.614 17 256 

9 31.104 1135.617 64 512 

10 105.167 3864.95 210 1024 

11 399.685 14566.656 750 2048 

12 688.493 24354.824 1440 4096 

 

 

 

Figur 12. Diagram över ökningen i antalet tusen trianglar beroende på MD. 
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Figur 13. Diagram över ökningen i filstorlek (mb) för filformatet DWG beroende på MD. 

 

 

Figur 14. Diagram över ökning i tid (minuter) beroende på MD, där MD 3 är strax under 1 minut i tidsåtgång. 

 

Funktionen Poisson visade en “vattentät” modell utan hål och hög noggrannhet som speglar verkligheten 

bra mot laserpunktsmolnet i jämförelse med relationshandling som tilldelats, se Figur 15 och Figur 16. 

För visuell jämförelse mellan de olika tvärsektionerna i MD 10 se Bilaga 3,4,5 och 6. 
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Figur 15. Tvärsektionering på 10 centimeters djup med modell för MD 8, relationsmodellen och punktmolnet. 

 

 

Figur 16. Inzoomad tvärsektionering med djup på 10 centimeter där röd 

yta är relationsmodell, turkos är nyskapade modell med MD 8 och 

punktmoln är de vita punkterna. Den vita linjen visar den närmsta delen 

av modellerna. 
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4.2 Surface Builder 

Försök med verktyget SurfaceBuilder utfördes och gav obrukbara resultat i form av modeller där 

verktyget endast tog med attributen för närmsta punkten i plan (x och y) utan hänsyn till z-värdet. Efter 

att kopplingar utförts i x och y lades värdet för z in och gav en modell som visas i Figur 17 för Poisson 

och Figur 18 för Simple Triangulation. Resultaten blev lika obrukbara med både Simple Triangulation 

och Poisson i verktyget PointCloudSurfaceBuilder. 

 

Figur 17. Misslyckad modellering med hjälp av SurfaceBuilder och PointCloudSurfaceBuilder använder Poisson, (a) visar 

modellen från ovan och (b) visar en isometrisk vy. 

 

 

Figur 18. Misslyckad modellering med hjälp av SurfaceBuilder och PointCloudSurfaceBuilder använder Simple 

Triangulation, (a) visar modellen från ovan och (b) visar en isometrisk vy. 

4.3 Filtrering av punktmoln 

Den framtagna metoden för filtrering av punktmoln kunde eliminera en större mängd punkter belägna 

innanför tunnelkonturen i utbyte mot kvalitet av datamängden. Filtreringen är utförd på ett mindre 

segment av studieområdet. Tidsåtgången för processen var ungefär 30 min för valda parametervärden. 

Det filtrerade punktmolnet redovisas tillsammans med det ursprungliga punktmolnet i Figur 19. Det 

filtrerade punktmolnet modellerades enligt Poisson-metoden (MD = 8) för att kontrollera hur resultatet 
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förhåller sig till en modell av den ofiltrerade datamängden. Den visuella jämförelsen presenteras i Figur 

20. Resultatet vid filtreringen av det andra tunnelsegment (Figur 21) påvisar den problematik som kan 

uppstå när punktmolnet har otillräcklig information (brist på punkter) i ytskiktet. 

 

 

Figur 19. Visuell jämförelse av ofiltrerat punktmoln (A) och filtrerat punktmoln (B). 

 

 

Figur 20. Visuell jämförelse av modellering av ofiltrerat punktmoln (A) och filtrerat punktmoln (B). 

 

 

Figur 21. Filtrering av punktmoln av inskannat tunnelsegment med annan struktur. 
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4.4 Jämförelse med relationsunderlag 

En jämförelse utfördes med skapade modeller (MD 3 till 9), punktmolnet och relationsunderlaget. En 

överblick av resultatet presenteras i Figur 22. Ett inzoomat parti kan studeras i Figur 23, där det framgår 

att värden från 6 och högre genererar modeller som i vissa fall ger ett bättre resultat än 

relationsunderlaget. Värden från 5 och lägre blir så pass grovt generaliserade att de visar stora fel. 

Den kvantitativa mätningen utfördes enligt Figur 24. I Tabell 4 redovisas 11 stickprov från en 

tvärsektion av flera modeller med MD 6 till 9 samt relationshandlingen där värdet 0 i y-axeln är 

punktmolnet i Figur 25. Det visas tydligt i Figur 25 att MD 9 har det resultat som kommer närmast 

punktmolnet, medan relationshandlingen visa större avståndsskillnader. MD 6 som har den sämre 

upplösningen av modellerna visar även att den har värden som vid flera mätningar ger ett bättre resultat 

än relationshandlingen. Värdena 7 och 8 i MD visar godtyckliga resultat som kommer närmare 

punktmolnet än vad relationshandlingen gör. 

 

 

Figur 22. Visar 10 centimeters tvärsektion av tunnelsegmentet där modellerna för MD 3 till 9, relationsmodellen och 

punktmolnet. 
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Figur 23. Ett inzoomat område av tvärsektionen, med 10 centimeters djup, där det går att urskilja de olika parametrarna för 

MD; röd visar relationsmodellen, gult är MD 9, turkos/blå är 8, rosa är 7 samt gröna är 6 till 3 från vänster till höger samt 

punkterna är punktmolnet. 

 

 

Figur 24. Tvärsektionen som användes vid kontrollmätning av avstånd från modeller till enskilda punkter i punktmolnet. 

Numreringen representerar position för mätning. 
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Figur 25. Avstånden från modeller till punktmoln, där 0 är punktmolnet. Y-axel visar avstånd från punktmolnet i meter och 

x-axel visar position med utgångspunkt från godtycklig mittlinje på mark. Positiva värden indikerar att modellen ligger 

utanför punkten och negativa visar att den ligger innanför. 

 

Tabell 4. Värden på avstånd mellan punktmoln och modellerna. 

Position med 
utgångspunkt godtycklig 
mittlinje på golv 

Relations-
underlag 
till punkt 

MD6 till 
punkt 

MD7 till 
punkt 

MD8 till 
punkt 

MD9 till 
punkt 

1 -0.0290 -0.0040 0.0042 0.0037 0.0029 

2 -0.0440 -0.0295 -0.0069 -0.0032 0.0014 

3 0.0421 0.0135 -0.0395 -0.0173 -0.0057 

4 -0.0421 -0.0323 -0.0163 -0.0066 -0.0040 

5 0.0427 -0.0608 -0.0238 -0.0067 -0.0015 

6 -0.0103 0.0021 0.0037 0.0034 0.0032 

7 0.0187 0.0021 0.0033 0.0012 0.0021 

8 -0.0246 -0.0252 -0.0115 -0.0045 -0.0026 

9 0.0479 0.0135 0.0003 -0.0052 -0.0039 

10 -0.0336 -0.0248 -0.0113 -0.0055 -0.0035 

11 0.0879 0.0929 0.0385 0.0186 0.0115 
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5. Diskussion 

Den metod som gav ett mest fullständigt resultat var Poisson. Samtliga försök med metoden Simple 

Triangulation resulterade i bristfälliga modeller med ofullständig geometri. Resultaten av modelleringen 

med metoden Poisson varierar främst beroende på valt värde av parametern Maximum Depth (MD), där 

ett högre värde generellt medför en mer noggrann modell. Det resultat som anses vara bäst för syftet 

baseras primärt på två faktorer, hur nära modellen är punktmolnet samt modellens filstorlek. Modellen 

som genererades med ett parametervärde för MD av 8 gav ett bra resultat i jämförelse med 

relationsunderlaget och ger överlag en bra representation av tunnelns kontur med hänsyn till det inmätta 

punktmolnet. 

Testerna utfördes endast på ett mindre tunnelsegment, så det är oklart hur brukbar modelleringen är i 

resterande delar av tunneln där utformningen i vissa utrymmen skiljer sig markant från det valda 

segmentet. Det krävs vidare undersökningar av resterande tunnelsegment för att fastslå metoden som 

lämplig i generella sammanhang. För att underlätta en uppdelning av större tunnelkomplex 

rekommenderas användandet av en centrumlinje för att skapa en automatiserad sektionering, där 

segment avdelas ungefär var tionde meter med en överlappning på mellan 0,3 till 1 meter. 

Det kommer även vara nödvändigt att utföra en del manuellt arbete för att i punktmolnet ta bort 

installationer och konstruktionsobjekt som blockerar den tunnelns ytskikt, då det är ytskiktet som är av 

störst vikt för detta arbete. En möjlighet är att se om det går att automatisk klassificera objekt baserat på 

foton tagna med mätinstrumentet, för att sedan ta bort dem. Om det är ett tunnelsegment med många 

större installationer kommer de att blockera ytskiktet och med användning av Poisson så kommer den 

automatisk koppla ihop installationerna med ytskiktet, vilket skapar en grovt felaktig bild av 

verkligheten. Det är möjligen en utveckling som måste använda någon form av avancerad AI för att 

selektera ut dessa objekt. I och med att arbetet inte kontrollerats med ett fysiskt besök på plats så är det 

svårt att på ett korrekt sätt urskilja vad som är ytskikt och vad som är installationer. 

FME är inte optimerat för avancerad hantering av punktmoln, vilket supporten på SAFE också bekräftar 

samtidigt som de hänvisar till att använda en programvara som är mer lämpad för uppgiften. Algoritmer 

för segmentering och filtrering saknas, vilka båda kan vara aktuella för att bearbeta datamängden innan 

rekonstruktion till mesh. Att automatiskt klassificera ett punktmoln är en svår uppgift och möjligheten 

att tillämpa maskininlärning (AI) för att hitta en lösning på problemet kan vara intressant. FME 

implementerar redan funktionalitet från CGAL, ett bibliotek bestående av kraftfulla algoritmer för 

geometriska operationer, däribland bearbetning av punktmolns-data. En valmöjlighet att tillämpa 

ytterligare funktioner från CGAL i FME skulle vara ett välkommet tillägg, vilket ökar de möjligheter 

som programvaran redan erbjuder med avseende på geometriska operationer. 

Installationer skye vissa delar av ytskiktet vilket skapar ”hål” i modellen. Funktionen Poisson skapar en 

vattentät modell vilket representerar verkligheten någorlunda bra vid högre värden i MD/upplösningen. 

Poisson gör beräkningar baserade på närliggande punkter/data och skapar en mjukare modell samt fyller 

de hålrum som saknar data på grund av installationer. Det går inte att kontrollera hålrummen i data mot 

den befintliga relationsmodellen, då även den har ifylld data för hålrummen. Detta arbete fokuserade på 

att modellera upp tunnelns ytskikt och inte att kontrollera ytorna som saknar data. Om det skulle vara 

en “ren” tunnel med fullständiga data så antas resultatet vara likvärdigt med de områdena som har data. 

Modelleringen är en representation av punktmolnet vilket i sig är en representation av verkligheten. Det 
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går inte att få en perfekt representation av verkligheten, men i syftet av arbetet antogs punktmolnet var 

en verklig avbildning av den faktiska tunneln.  

Metoden som utformades för filtrering av punktmolnet visade på minskning av punkter inuti tunneln i 

utbyte mot förlust av information. Tunnelsegmentets utformning kräver att metoden anpassas ytterligare 

för att åtgärda stora förluster i taksegmentet. Tidsåtgången var också en stor nackdel. Vid jämförelse av 

de olika segmenten som filtrerades går det att se det inskannade områdets utformning vilket är relevant 

för metoden. Även avsaknad av punkter som representerar tunnelns ytskikt försvårar filtreringen vilket 

innebär att områden som inte lyckats skannas in ordentligt resulterar i en obrukbar modell som inte kan 

representera tunnelns ytskikt tillräckligt bra. 

Arbetet skulle ha underlättats om det fanns en mer utförlig dokumentation beträffande de olika 

parametrarna som påverkar metoderna i verktyget PointCloudSurfaceBuilder. Under testerna med 

Poisson var det bland annat en del förklaringar som refererade till träd (eng. Tree) vilket inte var en 

tydlig förklaring att det handlade om träd som datastruktur och inte ett exempel att det går att använda 

för att modellera fysiska träd. Datastrukturen som användes var octrees som är en nod med åtta 

underliggande noder. Vid framtida undersökningar av samma arbete, så rekommenderas det att jämföra 

metodiken och resultatet med andra programvaror. Programvaror som skulle vara intressant att se är till 

exempel Cyclone och SBG Geo samt ArcGIS Pro om den kommer få samma möjlighet att modellera 

ordentliga 3D-objekt.  
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6. Slutsats 

Examensarbetet undersökte primärt två metoder för automatiserad modellering av ett tunnelsegment 

från punktmoln i FME. Jämförelse och kontrollmätning utfördes mot tidigare modellering i annan 

programvara samt ett punktmoln. Kontroller utfördes även av datastorlek, antal trianglar och tidsåtgång 

för den automatiserade modelleringen. Metoden Poisson gav bäst resultat med en ”vattentät” modell 

trots generalisering av ytan. Det på grund av att Poisson är en metod för jämn fördelning av data och 

inte en metod med linjär interpolation, vilket Simple Triangulation är. Simple Triangulation skapade 

dock för många hål i ytskiktet av modellen för att vara brukbar och ingen metod för att stänga hål 

uppnåddes. 

Vilket MD-värde som ska användas beror på modellens tillämpning och situation. Om den är till för att 

skapa en enkel modell endast för visualisering av objektet så rekommenderar vi värden på 6 eller 7 i 

MD. Modellen har i det fallet låg filstorlek, upplösning och tidsåtgången är mindre. Vid projekt som 

kräver hög detaljrikedom och mer precisa data så rekommenderar vi värden på 8 eller 9 i MD. Högre 

värden kan resultera i långsam hantering av modellen i CAD-miljöer om datorer med höga 

specifikationer inte används. 

I resultaten för antal trianglar, datastorlek och tidsåtgång ses en tydlig potentiell ökning som följer 

kurvan för upplösning som har en kvadratisk ökning. I jämförelse med relationsmodellen som tilldelades 

syns det att de modeller som framställts via Poisson-metoden bättre återspeglar punktmolnens form om 

förutsättningar tillåter, t.ex. små mängder brus och oönskade punkter. 

I vidare studier skulle det vara intressant att undersöka ytterligare möjligheter för metoden Simple 

Triangulation att skapa en fullständig modell utan hål samt en automatisk sektionering av tunnelsegment 

Det vore även intressant att göra en direkt jämförelse mellan olika programvaror som SBG Geo, Cyclone 

och FME men även ArcGIS Pro om de lyckas implementera en sådan funktion i en GIS-programvara. 
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Bilaga 1 Arbetsyta för modellering i FME 
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Bilaga 2 Arbetsyta för filtrering av punktmoln 

  



   

 

   

 

Bilaga 3 Tvärsektioner av tunnelsegment med Maximum Depth 10 
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Bilaga 4 Tvärsektioner av tunnelsegment med Maximum Depth 10 
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Bilaga 5 Tvärsektioner av tunnelsegment med Maximum Depth 10 
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Bilaga 6 Tvärsektioner av tunnelsegment med Maximum Depth 10 

 


