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Försäkran 
 
Det här arbetet med tillhörande rapport är skrivet med egna ord och där information finns 
hämtad finns också en källhänvisning. Rapporten innehåller inget kopierat från något annat 
examenarbete. 
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Förord 
 
Det här examensarbetet pågick under våren 2014 och var den avslutande delen av 
utbildningen mät- och kartprogrammet vid Karlstads Universitet. Kursen omfattar 7,5 
högskolepoäng och har genomförts i Karlstad med hjälp utav Sweco Civil AB och till viss del 
också av NCC.  
 
Jag skulle speciellt vilja tacka hela mätgruppen på Sweco Civil AB i Karlstad som hjälp mig i 
ur och skur, utan er hjälp och bistånd med utrustning och kunskap så hade inte det här arbetet 
kunnat genomföras. Skulle också vilja tacka NCC som lät mig arbeta och utnyttja deras 
bergtäkt. Ett extra tack skulle jag vilja ge Lars Kvarnström som varit min handledare på 
Sweco Civil AB.  
 
Tack för allt och hoppas mitt arbete kan komma till nytta, 
 
Karlstad, juni 2014. 
Stefan Svahn 
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Sammanfattning 
 
Scanning är ett verktyg som har utvecklats mycket och används mer och mer inom geodetisk 
mätning. Instrumenten har blivit mer pålitliga med högre kvalité på resultaten, därför är det 
viktigt att eliminera de problem som kan skada scanningens pålitlighet. Det problemet som 
ska undersökas och testas i det här examensarbetet uppstår när man till exempel scannar en 
bergvägg. Man vill få en så lik avbildning av bergväggen som möjligt för att sedan kunna 
göra volymberäkningar emot bergväggen. Avbildningen av bergväggen består av ett moln av 
punkter som tillsammans skapar en 3D-modell av bergväggen. 
 
Om det ska fyllas med betong emot bergväggen så måste man veta vilken volym betong det 
kommer gå åt, därför är det viktigt att modellen av bergväggen stämmer. Problemet är att 
modellen kan visa sig att vara fel beroende på hur man har scannat. Det är när bergväggen är 
så pass ojämn och att man inte kan scanna från alla vinklar som det uppstår så kallade skuggor 
i modellen, en hålighet i berget kan då i modellen istället vara fylld. Detta gör att det går åt 
mer volym när man ska fylla igen vilket kan bli dyrt för alla inblandade. 
 
För att testa detta ska flera olika metoder testas under arbetet, olika typer av instrument, täthet 
mellan punkter, olika infallsvinklar och manuell scanning. Det som är intressant att se är hur 
pass mycket metoderna skiljer sig mellan varandra och genom att jämföra dessa så kan man få 
fram ett resultat som visar vilken metod som är mest trovärdig.  
 
Arbetets resultat och analys finns att läsa senare i den här rapporten där man också får svar 
hur arbetet genomfördes och hur metoderna skilde sig emot varnadra.  
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Abstract 
 
Scanning is a tool that has been developed and is used more and more within geodetic 
surveying. The instruments have been more reliable with higher quality results, therefor it’s 
important to eliminate the problems to retain the reliability with scanning. Under this work 
one of the problems will be examined, the problem occurs while scanning a rock wall. The 
results of the scanning’s should resemble the true wall so it can be used to calculate volumes 
against the wall. It is a cloud of points that form the 3D-model.  
 
If the mission is to build concrete against the rock wall, you need to know the volume of 
concrete that is going to be needed.  It is important that the model of the rock wall is correct; 
the problem is that the model is not always correct. When the rock wall is that rough and the 
scanning can’t be done from all the angels, there are spaces on the rock wall that isn’t 
measured so there will be shadows in the model. Instead of gaps in the model, there will be 
filled gaps. These filled gaps are making the calculation of volume untrue and the volume 
concrete can be a lot bigger then it was calculated. 
 
To test the problem there will be a several methods that will be tested, different instruments, 
different tightness between points, different approaches and manual surveying. The 
interesting part of this work is the comparing between the different methods. You can later in 
this rapport read about how the method was compared to each other and which method that is 
the most reliable and best. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under senare år har olika typer av scanning fått en större betydelse vid olika arbeten bland 
företag. Eftersom en scanning har en låg mätosäkerhet så kan man som oftast lita på det data 
som blir resultatet av en scanning. För att man ska behålla trovärdheten hos scanningar så är 
det viktigt att man hittar lösningar på de problem som kan försämra mätosäkerheten vid dessa 
mätningar. 
 
Här nedanför kommer ett exempel på en uppgift där ett problem kan uppstå som detta 
examensarbeta kommer handla om. 
 
”Du får i uppgift att mäta in en bergvägg som sedan ska täckas med betong. Därför måste du 

nu scanna bergväggen för att 

sedan beräkna volymen betong 

som kommer gå åt till arbetet, 

detta görs för att företaget som 

producerar betong ska veta hur 

mycket betong de ska producera 

och hur mycket de får betalt för. 

För att kunna lösa detta ska du 

göra en volymberäkning mellan 

den scannade bergytan och en 

teoretisk yta som efterliknar betongen.”         

Det är vid arbeten som det som beskrivs här ovanför som mätgruppen på Sweco Civil 
upptäckt ett problem som både kan bli tidskrävande och dyrt. Det är vid volymberäkning, mot 
en bergvägg till exempel, som man fått en teoretisk volym som inte stämmer med den volym 
som egentligen behövdes, det vill säga den sanna volymen. Den teoretiska volymen har blivit 
mindre än den verkliga vilket gör att det har gått åt mer betong än vad som var beräknat, vid 
större arbeten kan minsta lilla procent bli en stor volym och där igenom en stor kostnad.  
 
 
 
 

Figur 1 Volymberäkning av betong mot bergvägg 
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1.2 Hypotes 

Det finns hypoteser varför problemet som beskrivs under 1.1 Bakgrund uppstår. När man 
scannar mot en bergvägg så får man oftast mätningar från en och samma position. Man gör 
alltså en eller flera stationsuppställningar som har ungefär samma vinkel mot bergväggen. 
Resultatet blir såklart enbart den ytan av bergväggen man ser från dessa stationer. Vad 
hypotesen bygger på är 
att bergväggar inte alltid 
är släta och perfekta. 
Som man kan se på 
Figur 2 Scanning av 

bergvägg så kan det 
uppstå ”skuggor” när 
man från stationen inte 
kan se hela bergväggens 
yta. Dessa skuggor beror 
på att berget har ytor 
som täcks av andra delar 
av berget, det kan till 
exempel vara överhäng 
eller sprickor. Enligt hypotesen så är det dessa skuggor som bland annat är orsaken till att 
volymerna inte stämmer överens. Under examensarbetet så testas den här hypotesen och ett 
antal metoder för att se om det finns någon metod som löser problemet. 

1.3 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på om det problemet som beskrivdes under 
1.1 Bakgrund och 1.2 Hypotes kan vara anledningen till att beräkningarna inte stämmer. Om 
så är fallet så ska olika metoder testas för att se vilken metod som utesluter problemet bäst, 
det vill säga vilken metod som får minst skuggor i scanningen. Under examensarbetet utförs 
det enbart test av metoder för inmätning, inte olika metoder att beräkna volymerna. 
Examensarbetet utförs för Sweco Civil i Karlstad men även med lite hjälp från NCC.     

1.4 Frågeställning 

Under examensarbetet kommer dessa följande frågeställningar vara ledande frågor under 
arbetet. 
 

- Kan problemet med volymberäkningen av bergvägg bero på valet av metod vid 

inmätningen? 

 

- Vilka olika metoder går det att genomföra? Skiljer sig metoderna mot varandra, i 

så fall, hur mycket? 

 

- Vilken av de testade metoderna är den bästa? 

 

 

 

Figur 1 Scanning av bergvägg 
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1.5 Metod 

För att ta reda på om det finns någon metod vid scanning av en bergvägg som utesluter eller 
minskar det problemet som beskrivits så ska arbetet genomgå flera steg som är krävande om 
arbetet ska leda till ett resultat. Ett tillvägagångssätt ska här under nu beskrivas kortfattat så 
att man kan få en överblick av arbetets utsträckning. Stegen kommer senare i rapporten 
beskrivas djupare och även hur delarna i arbetet gick till i verkligheten.   
 

- Första steget i arbetet är planering och utformning av examensarbetet. 
- En lämplig bergvägg ska hittas som uppfyller de krav (se 3.1 Krav) som ställs i 

arbetet. 
- Ett stomnät ska etableras i området kring bergväggen med hjälp av satsmätning. 
- Beräkning av satsmätning krävs för att få koordinater på stompunkterna. 
- Inmätning av den bergytan som ska scannas i form av en rektangel.  
- Scanning, flera metoder (se 2.2.2 Metoder) ska testas 
- Beräkning av scanning i Geo 
- Skapa modeller av punktmolnen 
- Volymberäkning, modell mot modell där en teoretisk betongvägg skapas 
- Jämförelse mellan metoderna 

 
Målet är att få fram flera olika modeller av bergväggen som bygger på olika metoder av 
inmätningen eller scanningen. Det är skillnaden mellan dessa metoder som sedan blir 
intressanta. 
 

1.6 Material  

1.6.1 Programvaror 
 

- SBG Geo 2012 
- Word 
- Excel 
- Survey Controller 
- Trimble Data Transfer 
- Cyclone 

 
1.6.2 Instrument 
 

- Thrimble S6 
- Trimble CU 
- Faro Laser Scanner Focus X330 

 
1.6.3 Annat material 
 

- Renault Kangoo 
- Varselkläder, stålhättaskor och skyddshjälm 
- Borrmaskin och 5 mm borr 
- Reflexer och prismor 
- Bergskruv 
- Brädor och sprayfärg 
- Stativ 
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2 Teori inför arbetet 

2.1 Stomnät (1) 

Ett stomnät kan beskrivas som ett nät utav stompunkter som används för bestämning av 
positioner och detaljer i plan, höjd eller båda. Ett stomnät som är kopplat till rikets nät kallas 
för anslutningsnät, det är ett stomnät vars punkter har koordinater i till exempel SWEREF 99. 
Om man använder detta nät så får man alltså koordinater som ligger i SWEREF 99. I ett 
anslutningsnät kan punkterna ligga ungefär två kilometer ifrån varandra, när man skapar nätet 
så kan man använda statisk mätning med GPS för att få en hög noggrannhet.  
 
Ett bruksnät är ett tätare stomnät som är anslutet till ett annat stomnät. Det kan alltså vara 
anslutet till ett redan befintligt stomnät likt SWEREF 99. Det stomnätet som används i det här 
arbetet är ett lokalt stomnät som inte är anslutet till något annat stomnät. Koordinaterna i X 
och Y blir då teoretiska och passar inte ihop med något annat stomnät, det kan även gälla för 
höjdvärdena i Z där höjden också kan vara teoretisk och inte passa med något annat stomnät.  
 
Höjderna ligger i ett eget stomnät, likt RH2000. De punkter som finns i RH2000 har låg 
mätosäkerhet i höjd men behöver bara ha närmevärden i plan, detta gör att dessa punkter inte 
är så bra att använda i plan men väldigt bra att använda i höjd. Stomnät i höjd fungerar 
likadant som stomnät i plan där nätet kan vara anslutet till ett annat stomnät men kan också 
ligga helt lokalt. 
 
Den typen av stomnät som används i det här examensarbetet är en variant av bruksnät. 
Stomnätet som används är homogent och är inte anslutet till något annat redan befintligt 
stomnät. Stomnätet är alltså helt lokalt 
och används enbart för 
detaljmätningar lokalt. Dess 
koordinater stämmer inte överens med 
något annat system men lokalt inne i 
nätet så går det att använda för detaljer 
och som stationsetableringar. 
Koordinaterna i plan och i höjd 
kommer enbart vara teoretiska där en 
av baslinjerna kommer läggas längs 
med bergväggen som man kan se i 
Figur 3. Vid satsmätningen så står 
första station på X:1000 och Y:1000 
för att få bra positiva och lättarbetade 
koordinater i nätet kring bergväggen. 
Höjder fås i samband med 
satsmätningen där en teoretisk höjd 
sätts på en av punkterna, med hjälp av 
trigonometrisk höjdmätning så finns höjder på alla punkter i stomnätet. I detta fall så kommer 
nätet användas för stationsetableringar och koordinatsättning på de punkter som mäts in på 
bergväggen. Dessa punkter kommer då ligga i det lokala nätet som är skapat för det här 
arbetet. Hur stomnätet som är skapat kring bergväggen ser ut beskrivs mer under 4 Stomnätet 

vid bergväggen. 

Figur 3 Lokalt stomnät längs bergvägg 
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2.2 3D-Scanning (2) 

En scanning utförs oftast med hjälp av någon slags scanner där den mäter in en stor mängd 
punkter som tillsammans skapar ett punktmoln. Dagens scanner kan mäta ett helt varv runt sin 
egen axel, så i princip så mäter den in det mesta som den kan se och punktmolnet som bildas 
avbildar omgivningen kring scannern. Scannern skickar ut laserstrålar som studsar mot 
föremål, tiden det tar avgör avståndet från scannern och mätpunkten. Är scannern dessutom 
ihopkopplad med ett stomnät med höjder och koordinater i plan så får alla punkter höjder och 
även koordinater i ett redan befintligt stomnät. Om man inte kan få med allt i en scanning så 
går det att flytta vidare, då måste den nya scanningen vara kopplad till den första med 
åtminstone tre gemensamma punkter eller tre kända punkter som ligger i samma 
koordinatsystem.  
 
2.2.1 Totalstation 
Det är inte bara en scanner som kan scanna, även en modernare totalstation kan agera scanner. 
Det man behöver göra är att etablera stationen emot stomnätet och sedan bestämma den ytan 
som den ska scanna, den scannar sedan automatiskt den ytan med en täthet mellan punkterna 
som man själv bestämmer. En scanning med en totalstation är inte lika effektiv som med en 
scanner, det blir inte lika tätt mellan punkterna och det tar längre tid men det blir ett 
punktmoln som går att använda vid volymberäkning. Själva scanningen fungerar likadant som 
med en scanner där laserstrålar skickas ut från stationen och längder och vinklar mäts. 
 
2.2.2 Metoder 
Under den här rubriken så kommer de olika metoderna som ska testas vid scanningen att 
förklaras, observera att dessa metoder är de teoretiska och kommer möjligtvis att ändras lite 
beroende på hur området kring bergväggen ser ut. Hur metoderna gick till vid bergväggen går 
att läsa om under 5.3 Använda metoder. 
 
Position 
Genom att ändra stationens position emot bergväggen så skapas nya vinklar emot bergväggen, 
detta gör att man skulle kunna få med ytor som man annars missar. Stationen ska flyttas i plan 
men även i höjd.  
 
Täthet mellan punkter 
Genom att mäta tätare eller lägga ihop flera mätningar så får man en mer detaljerad modell 
som skulle kunna att man får en mer exakt modell.  
 
Automatiskt eller manuellt 
Genom att mäta manuellt så kan man själv välja ut brytpunkter och liknande för att skapa en 
så trovärdig modell som möjligt. Resultatet kan också användas för att komplettera de andra 
scanningarna. 
 
Instrument 
Genom att använda olika slags instrument så skulle man kunna hitta vilket instrument som 
man får den bästa modellen ifrån. Trimble S6 och Faro Laser Scanner Focus X330 är de 
instrument som ska användas. 
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2.3 Beräkning 

Volymberäkningen kommer endast ske i SBG Geo 2012 då arbetet koncentreras på 
inmätningen. Stomnätet är det första som kommer behöva beräknas, sedan är det den utvalda 
ytan som ska scannas som måste bli inmätt och beräknad. 
 
Det stora arbetet inom beräkning kommer ske när scanningen är klar och volymer ska 
beräknas. Då måste modeller skapas från de olika metoderna som är testade och dessa 
modeller ska sedan användas för att beräkna volymen av en teoretisk betongvägg som ska 
ligga emot bergväggen. Volymen betong kommer sedan att jämföras mellan metoderna för att 
se om det blir någon skillnad och i så fall vilken av metoderna som är den bästa. Om man 
lägger ihop alla mätningar så får man ett väldigt stort antal punkter och skapas det då en 
modell av alla dessa punkter så får man en modell som är mest trovärdig. Det man då letar 
efter är den enskilda metoden som själv är mest lik den modellen som består av alla metoder.  

3 Val av bergvägg 
Valet av bergvägg är en viktig del av arbetet, det grundläggande tänket vid letandet av 
bergvägg är att man vid scanningarna vill få fel. Den ska vara så pass dålig att man från vissa 
vinklar kommer få en del ytor som inte syns.  

3.1 Krav 

Den utvalda bergväggen måste uppfylla ett flertal krav för att den ska passa för det här 
arbetet. Dessa krav är: 
 

- Storleken. Minst 3-4 meter hög och minst 15-20 meter bred. 
- Den ska vara så pass bucklig att felen som efterlyses kan hittas. 
- Helst lite sprickor. 
- Inom rimligt pendlingsavstånd från Karlstad. 
- Den ska finnas kvar fram till sommaren 2014 åtminstone (sprängning). 
- Bergväggen ska vara ren från växter av olika slag. 
- Den ska ligga på ett område som passar de metoder som ska testas. 
- Inga störande föremål framför, likt träd. 

 

3.2 Bergtäkt 

Via samtal och möte så skapades ett mindre sammarbete ihop med NCC vilket ledde till ett 
besök på bergtäkten i Alster, strax utanför Karlstad. Tillåtelse från ansvarig på NCC för den 
bergtäkten gavs att få vistas på området om vissa säkerhetskrav uppfylldes såsom hjälm, 
varselplagg och säkerhetsavstånd från vissa bergväggar och maskiner.  
 
Den bergväggen som var mest intressant för arbetet skulle inte sprängas inom en viss framtid 
och den låg bra till med passande omgivning. Bergväggen uppfyllde alla de krav som ställts 
så valet av bergvägg blev en bucklig bergvägg nere i en bergtäkt i Alster. Den var mycket 
ojämn med ett par sprickor, detta var det viktigaste i valet av bergvägg då den ska vara svår 
att scanna. Den har även en omgivning som uppfyller de krav som ställs för att kunna testa 
flera olika metoder och även för att kunna upprätta ett stomnät. 
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3.3 Avgränsad yta 

Ett avgränsat område på bergväggen är ett måste för att kunna jämföra olika metoder av 
scanning. Som man kan se i Figur 4 Avgränsat område på bergväggen så består området av 

fyra hörn, till höger går 
området upp i en spets 
bara för att berget just där 
är väldigt buckligt vilket 
är intressant vid 
scanningarna. För att 
markera området så 
kommer fyra punkter 
mätas in som 
representerar hörnen i 
området, de två nedersta 
mättes in mot sprayade 
märken på bergväggen, 
de två översta plockades 
ut från punktmolnen som 
blev efter scanningarna. 
Det gjordes för att få en 
yta som passar för alla 

scanningar. På bilden syns även stompunkterna 104, ligger rakt under området, och 105 som 
är placerad till höger om det avgränsade området. 

4 Stomnätet vid bergtäkten 

4.1 Beskrivning 

Det skapade stomnätet ligger helt lokalt med egna koordinater, det är inte knutet till något 
annat koordinatsystem eller stomnät i plan. Däremot så är höjderna länkade till det stomnätet i 
höjd som redan används på bergtäkten, de redan befintliga höjderna används vid GPS-
mätning vid bergtäkten. Det skapade stomnätet för det här arbetet är anslutet genom en 
mätning mellan en av de nya stompunkterna och en av de befintliga höjdfixarna.  
 
4.1.1 Arbetssätt 
Arbetssättet som användes vid upprättningen av stomnätet var satsmätning med hjälp av en 
Trimble S6. Två eller tre satser per station där varje sats innehåller mätning mot alla punkter i 
båda cirkellägena. Det är sammanlagt fyra stationer som punkterna mäts ifrån och även 
stationerna kommer mätas in med hjälp av prisma på stativ. Punkterna som skapas på 
stationerna kommer inte användas utan stomnätet kommer endast bestå utav reflexer som är 
fastskruvade i berg. Med trigonometrisk höjdmätning så får stomnätet höjder. En mätning mot 
en höjdfix som finns inne i bergtäkten, en stationsetablering mellan höjdfixen och en av 
reflexerna gör att en differens mellan punkterna går att räkna ut. 
 
En nätutjämning i plan och en nätutjämning i höjd genomförs efter att datamängden är redo 
för det. När stomnätet är beräknat och klart så är resultatet en fil med kända punkter som 
kommer användas senare i arbetet vid scanningarna. 
 

Figur 4 Avgränsat område på bergväggen 
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4.1.2 Utformning 
Stomnätet består utav sammanlagt fem punkter som alla är markerade med reflexer på 
bergvägg. Dessa är fastskruvade i berget så att de sitter fast. De fyra stationerna som användes 
vid satsmätningen är inte markerade i marken så de kommer inte användas senare i arbetet. 

  
Som man kan se i Figur 5 Stomnätets utformning så sitter 
stompunkterna nästan i en linje längs med bergväggen. 
Den omkringliggande terrängen gjorde att det inte var 
möjligt att få mer spridning av punkterna. 
Stationspunkterna S1 och S2 ligger uppe på en kulle som 
kommer att användas som platå att stå på vid 
scanningarna.  
 
Stompunkter: 
101 
102 
103 
104 
105 
 
Stationer: 
S1 
S2 
S3 
S4 
 
 

 

4.1.3 Mätschema 
I Tabell 1 Lista på satsmätning så finns det en lisa på vilka mätningar som genomfördes under 
satsmätningen av stomnätet.  
 

Station Stompunkt Stationspunkt 

S1 101, 102, 103, 104, 105 S2, S3 
S2 101, 102, 103, 104, 105 S1, S3 
S3 101, 102, 103 S2, S4 
S4 101, 102, 103, 104, 105 S2, S3 

 
 Tabell 1 Lista på satsmätning 

Figur 5 Stomnätets utformning 
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4.2 Plan 

För att få koordinater på punkterna med hög 
noggrannhet så genomfördes satsmätning mot 
punkterna från fyra stationer. Två av punkterna blev 
mätta från tre olika stationer medan de andra tre 
punkterna blev mätta från alla fyra stationer. Två 
helsatser från varje station gjordes för att nå ett så bra 
resultat som möjligt. I plan är koordinaterna helt 
teoretiska så därför fick två kända punkter väljas bland 
de inmätta för att de andra punkterna ska få 
koordinater utifrån dessa. För att få tydligare och mer 
lättlästa koordinater så valdes en baslinje mellan S1 
och 101 för att få X-axeln längs med bergväggen. I S1 
så sattes koordinaterna X:1000, Y:1000 medan i 101 
så blev X koordinaten 1000 minus avståndet mellan 
punkterna. Så koordinaterna i plan för 101 blev X: 
932,170, Y:1000. Genom att göra så, så skapades X-
axeln i samma vinkel som den röda baslinjen som syns 
i Figur 6 Stomnätet med baslinje. 

 

4.3 Höjd 

För att få en höjd i stomnätet så gjordes en mätning med totalstation mellan en fixpunkt och 
en av reflexerna. Höjden hade kunnat vara helt teoretisk men det valdes att stomnätet skulle 
kopplas ihop med det stomnät som fanns i bergtäkten i höjd. Höjdfixen som användes var 
markerad med ett streck på ett stort stenblock mitt i bergtäkten. 

 
Som man kan se i Figur 7 så gjordes en stationsuppställning mellan de två aktuella punkterna. 
En direktmätning gjordes mot höjdfixen och sedan gjordes en mätning mot en reflex, punkt 
104. Resultatet blir då en fil med flera olika värden, men det är lutande längd och 
vertikalvinkel som är intressant för den här uträkningen. Vertikalvinkeln räknades om så att 
eftersom det är höjdvinkeln som är intressant. 
 
Höjdfixen ligger på en plushöjd 61.00 meter. Genom att veta lutande längden och höjdvinkeln 
så går det att använda formeln Sin (höjdvinkel) * lutande längd = höjddifferens. 
 
Höjdfixen, 
Lutande längd: 53,768 m 
Höjdvinkel: 1,1536 gon (1,03824 grader) 

Figur 7 Principerna vid höjdmätning 

Figur 6 Stomnätet med baslinje 
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Sin1,03824*53,768 = 0,877 m 
 
104, 
Lutande längd: 11,907 m 
Höjdvinkel: 1,6309 gon (1,46781 grader) 
Sin1,46781*11,907 = 0,275 m 
För att få ut den nya höjden på 104 så adderar man höjddifferenserna: 1,152 
 
Den nya höjden på punkt 104: Z = 62,152 

4.4 Nätutjämning i plan 

 
I Figur 8 Nätutjämning i plan syns ett utdrag från rapporten som skapades vid nätutjämningen. 
Det man kan se är kontrollbarheten som är 0,65 (minsta tillåtna HMK: 0,50), även 
sigmanivåerna är bättre än de teoretiska. För att beräkna användes metoden elastisk anslutning 
vilket betyder att även de angivna kända punkterna kan ändras. I det här fallet så går det bra 
eftersom nätet inte behöver passa in ihop med något annat redan befintligt stomnät.  
Punkt X Y 
101 932,170 1 000,000     
102 946,224 993,072     
103 969,586 986,306     
104 997,299 979,921     
105 1 010,043 978,250     
S1 999,968 1 000,000     
S2 978,799 1 002,903     
S3 978,758 988,830     
S4 1 006,802 987,075     

Figur 8 Nätutjämning i plan 
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4.5 Nätutjämning i höjd 

Med hjälp av den uträknade höjden på punkt 104 så gör trigonometriska höjdberäkningar att 
resterande punkter får höjder. Genom att beräkna en fri station, minsta kvadratmetod med 104 
från den redan reducerade plm-filen så får stationen en höjd. En beräkning görs sedan med de 
inmätta punkterna och då får också punkterna en höjd. För att kontrollera höjderna så gjordes 
beräkningar från flera stationer för att se om det skilde sig men resultatet blev detsamma på 
alla.  
Punkt Z 
101 62,925 
102 63,730 
103 62,873 
104 62,152 
105 65,508 
S1 64,385 
S2 65,100 
S3 60,363 
S4 60,243  

4.6 Nya punkter 

Här kommer en lista på de nya punkterna i plan och höjd som ingår i stomnätet och som 
kommer vara kända punkter under detta arbete. 
 
Punkt X Y Z 
101 932,170 1 000,000 62,925    
102 946,224 993,072 63,730    
103 969,586 986,306 62,873    
104 997,299 979,921 62,152    
105 1 010,043 978,250 65,508    

5 3D-Scanning av bergvägg 

5.1 Beskrivning 

Scanningen av bergväggen genomfördes med flera olika metoder. Det var sammanlagt fem 
stationer som mätningarna utgick ifrån men det genomfördes nio olika scanningar av 
bergväggen. Totalstationen etablerades som en fri station mot det skapade stomnätet medan 
ett nytt stomnät bestående av åtta targets fick mätas in så att scannern kunde etableras och så 
att punktmolnen kunde kopplas ihop. Dessa targets mättes in med hjälp av totalstation och 
beräkningar gjordes så att targetsen fick koordinater i plan och i höjd. De fick alltså 
koordinater som passar in i det stomnät som är skapat vid bergtäkten. Se Bilaga 2 där de 
inmätta targetsen finns redovisade tillsammans med stationerna.
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5.2 Beräknad täthet 
Vid scanning med Trimble S6 så kan man inte ange avståndet mellan punkterna på ytan som 
scannas, istället så kan man ange vinkeln i gon mellan mätningarna. Detta gör att tätheten på 
punkterna kommer bli annorlunda vid olika avstånd. Samma gäller med en traditionell 
scanner men i det här arbetet så ska tätheten mellan punkterna vara så nära densamma som 
möjligt vid olika avstånd mot bergväggen. Avståndet ändras också då det blir längre ut mot 
sidorna men avståndet som beräkningen utgår är det avståndet till mitten av området som ska 
scannas. För att kunna kompensera ändringarna i avstånd till mitten så ska olika vinklar anges 
vid scanningarna, dessa vinklar redovisas i Tabell 2 Vinklar i gon vid scanning. 
 
Avståndet mellan punkterna i mitten av ytan som scannas kommer vara 25 centimeter, 
avståndet mellan punkterna kommer ändras beroende på totalstationens position mot den 
utvalda ytan på bergväggen som ska scannas. Punktmolnet kan sedan få tätare mellan 
punkterna genom att kombinera de olika scanningarna. I Figur 9 kan man se vart formeln som 
används kommer ifrån. 
 
 

Avstånd Täthet mellan punkter Gon 

5 m 25 cm 20 cm 3,15 gon 2,80 gon 
10 m 25 cm 20 cm 1,58 gon 1,40 gon 
15 m 25 cm 20 cm 1,05 gon 0,93 gon 
20 m 25 cm 20 cm 0,79 gon 0,70 gon 
25 m 25 cm 20 cm 0,63 gon 0,56 gon 
30 m 25 cm 20 cm 0,53 gon 0,47 gon 
35 m 25 cm 20 cm 0,45 gon 0,40 gon 
40 m 25 cm 20 cm 0,39 gon 0,35 gon 

 

 

Använd formel: Vinkel (gon) = tan^-1 (täthet(m)/avstånd(m)) * 1,1 

Figur 9 Definitioner av trigonometriska formler 

Tabell 2 Vinklar i gon vid scanning 
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5.3 Använda metoder 

5.3.1 Olika infallsvinklar 
För att testa om fler infallsvinklar kan förbättra 
modellen av bergväggen så gjordes scanningar från 
fem olika stationer med skillnad i sidled och även i 
höjdled. Scanningar med Trimble S6 utfördes från 
stationerna A, B, C, D och E. Scanningar med Faro 
Focus X330 genomfördes från stationerna A, B och 
C. Den manuella scanningen gjordes endast från 
station E. Som man kan se i Bild 6 så finns 
stationernas namn med men dessutom stationernas 
höjder. Stationerna A, B och C ligger på ungefär 
samma höjd. Avståndet mellan B och A är cirka 20 
meter, detsamma gäller mellan B och C. 
Stationerna E och D ligger däremot uppe på en 
kulle i bergtäkten, cirka fyra meter högre än de 
andra stationerna men ändå nära de andra 
punkterna om man ser till avståndet i plan. 
Eftersom bergväggen i Figur 10 är ritad så 
stämmer inte måtten mot den men från Station B så 
var det 12 meter fram till bergväggens centrum. 
 

5.3.2 Instrument 
Två olika instrument användes vid scanningen för att testa hur mycket det skiljer sig mellan 
instrumenten vid scanning av en bergvägg. Här under kommer korta beskrivningar av de två 
instrumenten. 
 
Trimble S6 (3) 
Trimble S6 är en modern totalstation som har funktioner som underlättar vid mätningar. I det 
här arbetet är det framför allt direktmätningen med laser som används då det är den 
funktionen som används vid scanning med Trimble S6. I totalstationen finns det funktioner 
som gör det möjligt att genomföra en scanning.  
 
Faro Laser Scanner Focus X330 (4) 
En modern scanner med låg mätosäkerhet. Den scannar 360 grader runt sin egen axel och har 
en räckvidd på 0,6 meter till 330 meter. Den har dessutom en mycket bra kamera som även 
den tar bilder 360 grader runt och färgpixlarna kan sedan knytas till de inmätta punkterna. För 
att kunna koppla ihop de olika scanningarna så behövs det tre gemensamma uppmärkta 
punkter eller tre kända punkter med koordinater.  
 
5.3.3 Täthet mellan punkter 

Trimble S6 
Med totalstationen så scannades bergväggen med en täthet mellan punkterna på 25 centimeter. 
Avståndet mellan punkterna ändras beroende på avståndet till bergväggen men med hjälp av 
uträkningar så är tätheten 20 centimeter i centrum av bergväggen från alla stationer. För att 
peka ut området som totalstationen ska scanna så görs mätning mot den vänstra övre hörnet 
och en mätning mot det högra nedre hörnet så skapas en rektangel där totalstationen scannar 
med en viss vinkel mellan punkterna. Det är den vinkeln som ändras för att få 25 centimeter 
mellan punkterna i centrum av bergväggen.  

Figur 10 Stationerna vid scanning 
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Faro Laser Scanner Focus X330 (4) 
Med scannern Faro Laser Scanner Focus X330 så scannades bergväggen med en täthet på 7,6 
millimeter på 10 meter. Principerna är liknande de som finns för totalstationen, det vill säga, 
ju längre bort från scanner ju längre blir det mellan punkterna. Det som skiljer mellan 
instrumenten är att totalstationens täthet ändras beroende på vilket avstånd till centrum av 
bergväggen, tätheten kommer inte ändras på scannern så tätheten 7,6 millimeter kommer 
endast stämma 10 meter från stationen oavsett vart den står i jämförelse med bergväggen. 
 
Kombinera stationer 
Genom att kombinera stationer från olika infallsvinklar så får man inte bara bättre syn av 
bergväggen utan man får ett punktmoln som har fler och tätare punkter. Tätheten blir då lite 
mer slumpmässig då punkterna kan hamna lite vart som helst i jämförelse med varandra. Det 
kommer ändå bli ett bra nät av punkter som bildar en jämn och fin modell eftersom alla 
punkter är uppdelade på det avgränsade området. 
 
5.3.4 Manuell scanning 
En manuell scanning genomfördes från station E där det mättes brytpunkter och linjer på 
bergväggen för att med resultatet kunna skapa en trovärdig modell av bergväggen. 
Instrumentet som användes till detta var Trimble S6 och eftersom det gjorde manuellet så 
finns det inte tid att mäta exakt allt utan då får man kompensera och mäta in punkter och linjer 
som man tror kan återskapa en modell som är så lik som möjligt. 

6 Beräkning av scanning 
För att kunna genomföra en volymberäkning så krävs det inte bara en terrängmodell som 
efterliknar bergväggen utan en terrängmodell som visar den motliggande ytan. Den ligger 
längs med bergväggen, 8 centimeter från den spets som sticker längst ut på bergväggen. Man 
kan se den som en betongvägg, för att den ska bli slät så har den gemensamt Z-värde 
(liggandes), hade den varit stående så hade det varit Y-värdet. För att beräkna så skiftades 
koordinaterna i Y och Z så att bergväggen blev liggande. Observera att terrängmodellerna blir 
spegelvända när den läggs ner. 

6.1 Modeller 

 
 
  

 

 

 

 

 
 
 

Metod Station (modeller) 

Totalstation A 
B 
C 
D 
E 
A C 
A B C 
A B C D E 

Scanner A 
B 
C 
A C 
A B C 

Manuell B:1 
B:2 
B:1 2 

Tabell 3 Lista på modeller 
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6.1.1 Totalstation 
Hänvisning till Figur 10 där stationernas placering syns. Observera att terrängmodellerna i 
bilagorna är spegelvända, det vill säga det som ligger till höger är i verkligheten till vänster. 
Dessa modeller består av scanningar genomförda med totalstationen Trimble S6.  
 
Modell Totalstation A 
Se Bilaga 3. Modellen består av en scanning med hjälp av totalstation från station A. Antalet 
punkter är 2371 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 100,27 kubikmeter. 
 
Modell Totalstation B 
Se Bilaga 4. Modellen består av en scanning med hjälp av totalstation från station B. Antalet 
punkter är 1893 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 100,45 kubikmeter. 
 
Modell Totalstation C 
Se Bilaga 5. Modellen består av en scanning med hjälp av totalstation från station C. Antalet 
punkter är 1679 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 97,71 kubikmeter.  
 
Modell Totalstation D 
Se Bilaga 6. Modellen består av en scanning med hjälp av totalstation från station D. Antalet 
punkter är 2166 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 99,32 kubikmeter.  
 
Modell Totalstation E 
Se Bilaga 7. Modellen består av en scanning med hjälp av totalstation från station E. Antalet 
punkter är 1792 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 100,82 kubikmeter. 
 
Modell Totalstation A C 
Se Bilaga 8. Modellen består av två scanningar med hjälp av totalstation från station A och C. 
Antalet punkter är 4050 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 101,18 kubikmeter. 
 
Modell Totalstation A B C 
Se Bilaga 9. Modellen består av tre scanningar med hjälp av totalstation från station A, B och 
C. Antalet punkter är 5943 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 101,42 kubikmeter. 
 
Modell Totalstation A B C D E 
Se Bilaga 10. Modellen består av fem scanningar med hjälp av totalstation från station A, B, 
C, D och E. Antalet punkter är 9901 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 101,15 
kubikmeter.  
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6.1.2 Scanner 
Hänvisning till Figur 10 där stationernas placering syns. Modellerna består av data från 
scanningar med scannern Faro Focus X330 från de tre stationerna A, B och C. Observera att 
modellerna är spegelvända eftersom koordinaterna är skiftade så att modellen ligger ner. För 
att kunna göra datamängden lättare att hantera så gallrades punkter ut så att det blev fem 
centimeter mellan punkterna. 
 
Modell Scanner A 
Se Bilaga 11. Modellen består av en scanning med hjälp av scanner från station A. Antalet 
punkter är 176 183 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 100,67 kubikmeter. 
 
Modell Scanner B 
Se Bilaga 12. Modellen består av en scanning med hjälp av scanner från station B. Antalet 
punkter är 218 331 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 100,39 kubikmeter. 
 
Modell Scanner C 
Se Bilaga 13. Modellen består av en scanning med hjälp av scanner från station C. Antalet 
punkter är 192 372 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 101,26 kubikmeter. 
 
Modell Scanner A C 
Se Bilaga 14. Modellen består av två scanningar med hjälp av scanner från stationerna A och 
C. Antalet punkter är 368 555 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 103,20 
kubikmeter. 
 
Modell Scanner A B C 
Se Bilaga 15. Modellen består av tre scanningar med hjälp av scanner från stationerna A, B 
och C. Antalet punkter är 586 886 stycken. Volymen som behövs för att fylla är 102,51 
kubikmeter. 
 
6.1.3 Manuell 
Hänvisning till Figur 10 där stationernas placering syns. Modellerna består av data från 
manuell mätning med totalstationen Trimble S6, vågräta och lodräta linjer mättes in från 
station B. Eftersom modellerna ligger ner så är modellerna i bilagorna spegelvända. 
 
Modell Manuell B:1 (lodrätt) 
Se Bilaga 16. Modellen består av en manuell mätning med hjälp av totalstation från station B. 
Linjerna ligger lodrätt, antalet är tio stycken (58 punkter). Volymen som behövs för att fylla 
är 98,44 kubikmeter. 
 
Modell Manuell B:2 (vågrätt) 
Se Bilaga 17. Modellen består av en manuell mätning med hjälp av totalstation från station B. 
Linjerna ligger vågrätt, antalet är fem stycken (80 punkter). Volymen som behövs för att fylla 
är 96,84 kubikmeter. 
 
Modell Manuell B:1 2 
Se Bilaga 18. Modellen består av två manuella mätningar med hjälp av totalstation från 
station B. Linjerna ligger både i vågrätt och lodrätt, antalet är 15 stycken (138 punkter). 
Volymen som behövs för att fylla är 98,53 kubikmeter.  
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7 Resultat 

7.1 Jämförelse mellan metoderna 

7.1.1Totalstation 
Bland resultaten från scanningarna med totalstation så antas modell A B C D E som den mest 
sanna då den har mest punkter och flest infallsvinklar. Under tabellen med skillnaderna så 
syns de andra metoderna och dess skillnader emot modell A B C D E som då antas vara den 
bästa bland modellerna med totalstation som metod. Den sämsta var modellen med en 
scanning från station C som skilde 3,4 % från modell A B C D E.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Modell Kubikmeter 

C 97,71 

D 99,32 

A 100,27 

B 100,45 

E 100,82 

A C 101,18 

A B C 101,42 

A B C D E 101,15 

Modell % 

C 3,4 

D 1,8 

A 0,87 

B 0,69 

E 0,33 

A B C 0,27 

A C 0,03 
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7.1.2 Scanner 
Modellen som består av scanningar från A B C antas som den bästa och mest trovärdiga då 
den har flest infallsvinklar och även har ett värde som kan vara trovärdigt. Modellen som hade 
störts avvikelse från modell A B C var den modellen som består av en scanning från station B 
där skillnaden är 2,06 %.  
 

 
 

 
 

Modell Kubikmeter 

A 100,67 

B 100,39 

C 101,26 

A C 103,2 

A B C 102,51 

Modell             % 

B 2,06 

A 1,79 

C 1,21 

A C 0,67 
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7.1.3 Manuell 
Modellerna som består av manuella mätningar har en modell som kan ses som den mest 
trovärdiga och det är modell B:1 2 som har flest linjer och punkter bland metoderna. Den 
sämsta modellen är B:2 som har vågräta inmätta linjer, skillnaden är 1,71 %.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modell Kubikmeter 

B:2 96,84 

B:1 98,44 

B:1 2 98,53 

Modell % 

B:2 1,71 

B:1 0,09 
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7.1.4 Alla metoder och modeller 
Under det här stycket så jämförs alla metoder och det finns att se olika tabeller som visar 
information om metoderna. Genom att anta att ju fler punkter och ju fler infallsvinklar så får 
man ett trovärdigare resultat så har modellen A B C som är inmätt med scanner valts som den 
mest trovärdiga av alla metoder och modeller. Under tabellen som visar skillnader i procent så 
är det alltså den modellen som alla de andra modellerna jämförs mot. Genom den jämförelsen 
så kan man se att den modell som har det minst trovärdiga resultatet är Ma B:2 som är mätt 
manuell med linjer som ligger vågrätt, skillnaden är 5,53 %! 
 
I det här fallet så är 5,53 % fel lika mycket som 5,67 kubikmeter vilket är mycket. Om ytan 
hade varit större så hade volymen också blivit större men procentskillnaden hade troligtvis 
varit ungefär densamma.  
 
Under tabellen som visar antalet punkter så kan man se att den modell som innehåller minst 
punkter är Ma B:1 som har linjer som totalt består av 58 punkter. Modellen Sc A B C däremot 
består av sammanlagt 586 885 stycken punkter! I volym mellan dessa två modeller så skiljer 
det 3,97 % men Sc A B C har cirka 10 000 gånger fler punkter. 
 

Tabellen som visar tid visar endast den tiden som själva mätningen av bergväggen tog. Det är 
alltså inte inräknat stationsetableringar eller dylikt. Scanningarna med totalstation tog längst 
tid med stor skillnad till de andra metoderna. Metoden To A B C D E tog sammanlagt 173 
minuter av mätning mot bergväggen, Sc A tog istället endast 3 minuter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Metod Modell 

Totalstation  
To A 
To B 
To C 
To A C 
To A B C 
To A B C D E 
Scanner  
Sc A 
Sc B 
Sc C 
Sc A C 
Sc A B C 
Manuell  
Ma B:1 
Ma B:2 
Ma B:1 2 

Exempel 

 

”Sc A C” betyder att modellen är 

mätt med scanner från 

stationerna A och C. 

 

”Ma B:1 2” betyder att modellen 

är mätt manuell från station B 

med lodräta och vågräta linjer.  

 

”To A B C D E” betyder att 

modellen är scannad med 

totalstation från stationerna A, B, 

C, D och E. 
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Metod Kubikmeter 

Ma B:2 96,84 

To C 97,71 

Ma B:1 98,44 

Ma B:1 2 98,53 

To D 99,32 

To A 100,27 

Sc B 100,39 

To B 100,45 

Sc A 100,67 

To E 100,82 

To A B C D E 101,15 

To A C 101,18 

Sc C 101,26 

To A B C 101,42 

Sc A B C 102,51 

Sc A C 103,2 

Metod % 

Ma B:2 5,53 

To C 4,68 

Ma B:1 3,97 

Ma B:1 2 3,88 

To D 3,11 

To A 2,18 

Sc B 2,06 

To B 2,00 

Sc A 1,79 

To E 1,64 

To A B C D E 1,32 

To A C 1,29 

Sc C 1,22 

To A B C 1,06 

Sc A C 0,67 
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Metod 

Antal 

punkter 

Ma B:1 58 

Ma B:2 80 

Ma B:1 2 138 

To C 1679 

To E 1792 

To B 1893 

To D 2166 

To A 2371 

To A C 4050 

To A B C 5943 

To A B C D E 9901 

Sc A 176183 

Sc C 192372 

Sc B 218331 

Sc A C 368555 

Sc A B C 586886 

Metod    Tid (min) 

Sc A 3 

Sc C 3 

Sc B 3 

Sc A C 6 

Sc A B C 9 

Ma B:2 12 

Ma B:1 15 

To E 23 

To D 25 

Ma B:1 2 30 

To C 35 

To B 42 

To A 48 

To A C 83 

To A B C 125 

To A B C D E 173 
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8 Slutsats 

8.1 Slutsats 

Under början av arbetet så ställdes tre olika frågeställningar som nu efter arbetet går att svara 
på. Här under kommer därför svar på de tre frågeställningarna. 
 

• Kan problemet med volymberäkningen av bergvägg bero på valet av metod vid 

inmätningen? 

Svaret på den frågan är absolut ett ja. Under arbetet har flera metoder testats och när man 

granskar resultaten så kan man tydligt i 3D-modellerna se att alla inte är likadana, det betyder 

att det måste finnas någon skillnad. Vid volymberäkning av alla modeller med exakt samma 

avgränsade modell så har olika värden uppstått. De allra flesta har ett värde som är lägre än 

det som anses vara det mest sanna och det betyder att modellera innehåller skuggor som fyllts 

igen i modellen, det är dessa skuggor som gör att volymerna för de olika modellerna skiljer 

sig åt.  

 

• Vilka olika metoder går det att genomföra? Skiljer sig metoderna mot varandra, i så 

fall, hur mycket? 

Vilka metoder som går att använda skiljer sig såklart från bergvägg till bergvägg beroende på 

omgivningen. Om man ser till den bergväggen som detta arbete utfördes mot så går det att 

utföra flera metoder. Det går att dela upp metoderna i tre delar, scanning med scanner, 

scanning med totalstation och manuell mätning av bergväggen. Med scannern gick det att få 

tre olika infallsvinklar och dessutom att lägga ihop stationerna så att det blev tätare mellan 

punkterna och med flera infallsvinklar. En ensam scanning med scanner hade en täthet mellan 

punkterna på 5 centimeter, det hade kunnat vara tätare men det skulle försvåra bearbetningen. 

Med totalstationen så scannades bergväggen från fem olika stationer med skillnad både i plan 

och höjd. Även dessa modeller gick att lägga ihop så att det blir tätare mellan punkterna men 

även med flera olika infallssvinklar. En ensam scanning med totalstation hade vid centrum av 

bergväggen 25 centimeter mellan punkterna. Den manuella mätningen med totalstation 

utfördes från en station men med olika sätt att mäta, den ena modellen mättes med vågräta 

linjer medan den andra mättes med lodräta linjer, en gemensam modell skapades också. 

Tätheten mellan punkterna är 1-3 meter vid den manuella mätningen.  

 

Metoderna skiljer sig från varandra när man ser på resultatet, både i skillnad i volym, tid och 

antal punkter. Mellan metoderna Sc A B C och B:2 skiljer volymen 5,53 % vilket är mycket. I 

tid så skiljer sig To A B C D E och Sc C hela 170 minuter och ändå skiljer sig inte volymerna 

allt för mycket mellan metoderna. Om man jämför antal punkter så har metoden Ma B:1 

endast 58 punkter medan metoden Sc A B C har en modell som innehåller hela 586 886 

stycken punkter.    
 

• Vilken av de testade metoderna är den bästa? 

Efter noggrann bedömning av resultat och metoder så har beslut tagits att metoden Sc A B C 

är den mest trovärdiga. Det betyder inte att den är bäst men dess resultat anses som det mest 

trovärdiga och det beslutet bygger på antal punkter, olika infallsvinklar och dessutom den 
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uträknade volymen. Under 8.2 Diskussion kommer det diskuteras mer om vilken metod som 

är den bästa och då involveras inte bara resultatet med volymen utan tid, kostnader och dylikt 

jämförs för att se vilken metod som är den bästa. 

8.2 Diskussion 

Under det här arbetet så har min personliga uppfattning om vilka metoder som är bättre och 
sämre blivit allt tydligare. Jag hoppas nu under den här diskussionen förklara och beskriva de 
skillnader som jag har upptäckt mellan metoderna. Det som ska tilläggas är att alla värden är 
stämmer enbart mot den valda bergväggen men skillnaderna mellan metoderna kommer 
troligtvis vara ungefärligt densamma vid scanning av andra bergväggar.  
 
Den mest trovärdiga metoden för att skapa en så lik modell som möjligt är Sc A B C och det 
beror på tätheten mellan punkterna och infallsvinklarna. Den metoden uteslöt skuggorna bäst 
då den har infallsvinklar mot bergväggen från alla håll och dessutom mycket tätt mellan 
punkterna, lite mer än en halv miljon punkter på ca 90 kvm. På en kvadratmeter av 
bergväggen så är det ungefär 6500 punkter i den modellen. Det finns alltså inget utrymme 
kvar som kan bli missat och därför anses den metoden som den mest trovärdiga bland 
metoderna.  
 
Den minst trovärdiga metoden är B:2 vilket har manuellt inmätta linjer som ligger vågrätt 
längs bergväggen. Den har inte minst punkter, det har B:1 (58 punkter) men den är bättre än 
B:2 (80 punkter). Mellan de två metoderna skiljer det hela två kubikmeter. En anledning kan 
vara att just den här bergväggen är bättre anpassad för mätning med lodräta linjer då den har 
relativt tydligt vågmönster i det ledet. B:2 skiljer 5,53 % mot Sc A B C vilket är en hel del.  
 

Pris Totalstation Scanner Manuellt 

Totalstation 150 kr/h 8h 3h 2h 
Scanner 3000 kr/dag 1/2 dag 

Mättekniker 750 kr/h 8h 3h 2h 
Pris 7200 4200 1800 

Betong (5) 1300 kr/kbm 
Utkörning 1 200 kr 
 
Som man kan se i tabellen här ovanför så kostar de olika metoderna olika mycket. I tiden är 
uppställning och mätning inräknat. Stomnätet som är inmätt finns inte med då det inte har 
något med scanningen att göra, dock så behövs en totalstation vid scanning med scannern då 
dess targets behöver mätas in för att sedan kunna passa in de olika scanningarna. Detsamma 
gäller även beräkningarna som tog i stort sett lika lång tid oavsett metod. Om det här hade 
varit ett verkligt arbete så hade väggen sedan täckts med till exempel betong. Hade man 
använt metoden Sc A B C så hade man fått ett trovärdigt värde direkt, 102,51 kubikmeter med 
betong. Hade man däremot enbart använt sig av B:2 som metod så hade man fått en teoretiks 
volym på 96,84 kubikmeter, en skillnad på 5,67 kubikmeter betong. En betongbil tar ungefär 
6 kubikmeter så i det här arbetet så hade det alltså behövts en hel lastbil extra, en kostnad på 
9000 kr (enbart betong och utkörning) men även en hel del andra kostnader som tillkommer 
då det kommer ta längre tid än beräknat, tid är pengar i det här fallet. Hade arbetet istället 
varit större, till exempel 1000 kubikmeter betong. En skillnad på 5,53 % i det fallet betyder 
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55,3 kubikmeter betong extra, en kostnad på cirka 81 000 kr som inte var beräknat och då 
tillkommer dessutom mycket mer då det kommer ta längre tid.  
Den mest ekonomiska metoden att scanna en bergvägg med enbart själva mätningen som 
grund vid priskostnaden är att mäta manuellt, det går fort, enkelt och inte så mycket 
utrustning. Punkterna blir inte slumpmässiga som vid en scanning utan man väljer själv vart 
man vill sätta linjerna eller punkterna, detta gör att man kan göra en enkel modell som 
stämmer relativt bra. Skulle man lägga på mer tid och mäta ännu mer linjer manuellt så 
kanske man skulle få ett ännu bättre resultat. Den dyraste metoden är helt klart scanning med 
totalstation där själva scanningarna stod och mätte relativt länge vilket gör att metoden blir 
dyr och dessutom inte den bästa.  
 
Vid scanning med totalstation så 
märktes det att om man fick lite mer 
distans och kommer upp en bit så att 
man har bergväggens centrum rakt 
framför sig så får man en jämnare 
och finare spridning av punkterna. 
Som man se på bilderna till höger så 
är den översta scannad med 
totalstation från station B (metod To 
B) medan den undre är scannad med 
totalstation från station E (metod To E). det 
var betydligt mycket enklare att markera ut 
det avgränsade området från station E än 
från station B, dessa stationer har samma 
vinkel mot bergväggen i plan men det 
skiljer ungefär 4 meter i höjd. Scanningen 
från station E tog 23 minuter medan scanningen från station B tog 42 minuter. Detta berodde 
framför allt på att man från station B fick med mycket himmel i det avgränsade området som 
totalstationen skulle scanna, detta gjorde att den stannade upp och tog mycket längre tid på en 
sådan punkt som inte gick att mäta än en punkt på bergväggen som gick bra att mäta. 
 
Den bästa metoden är Sc A B C, den är inte bara mest trovärdig utan den är snabb, smidig, 
noggrann, ekonomisk och pålitlig. Har man tillgång till den utrustning och programvaror som 
behövs så tycker jag att man absolut ska välja att scanna en bergvägg med en scanner.  
Min personliga topptrelista för bästa metoderna är: 
 
#1 Sc A B C 
#2 To A C och Sc A C 
#3 Ma B:1 
 
Motiveringen är: metoden att scanna med en scanner från tre infallsvinklar är helt klart den 
bästa med mycket punkter och snabbt genomförande. To A C och Sc A C skulle jag säga var 
nästbäst då de fick fina värden med endast två stationer. Tredjeplatsen går till Ma B:1 som 
består av manuell mätning med lodräta linjer. Skillnaden i procent var ganska stor men jag är 
säker på om man skulle mäta dubbelt så mycket punkter så skulle man få ett ännu bättre 
resultat med en väldigt snabb och smidig metod där man utformar modellen helt på egen hand 
vilket kan vara en fördel. Dessutom kan det nu vara en fördel när man vet hur mycket det 
skiljer från det sanna värdet. 
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8.3 Förslag på fortsatta studier 

 
Olika metoder att beräkna 
Ett intressant förslag skulle vara att använda den inmätta datamängden och testa att bearbeta 
det i olika programvaror. Man skulle kunna testa om det gör någon skillnad att beräkna i 
något annat program än Geo 2012 som är den programvaran som använts vid det här arbetet. I 
Geo 2012 går det också att beräkna volym med olika metoder vilket skulle vara spännande att 
testa om det blir någon skillnad. Det skulle till exempel gå att beräkna med hjälp av 
tunnelmetoden, med hjälp av sektioner eller med stående modell. 
 
Försäkra mot en annan bergvägg 
Ett annat intressant förslag skulle vara att testa de utvalda metoderna mot en annan bergvägg 
som ser annorlunda ut för att se om det blir samma värden i skillnaderna eller om det blir 
annorlunda. Detta skulle göra att värdena i det här arbetet skulle bli mer trovärdiga eller 
tvärtom. Volymer och dylikt kommer naturligtvis inte stämma med de värdena i det här 
arbetet men den procentuella skillnaden mellan metoderna kanske skulle bli liknande.  
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9 Förteckning 

9.1 Figurförteckning 

 
Figur 1 

Volymberäkning av betong mot bergvägg 
Egen bild. 
Bilden visar hur betongen ligger emot berget vilket visar varför man måste göra en modell av 
berget för att få ut volymen betong det kommer behöva användas. 
 
Figur 2 

Scanning av bergvägg 
Egen bild. 
Bilden visar principerna för scanning av en bergvägg, dessutom vilket problem som kan 
uppstå vilket examensarbetet bygger på. 
 
Figur 3 

Lokalt stomnät längs bergvägg 
Egen bild. 
Bilden beskriver på ett väldigt enkelt sätt hur stomnätet kommer placeras emot bergväggen. 
 
Figur 4 

Avgränsat område på bergväggen 
Egen bild. 
Bilden visar bergväggen med ett markerat område som är det avgränsade området. 
 
Figur 5 

Stomnätets utformning 
Egen bild från Geo. 
Bilden visar hur det nyskapade stomnätet är uppbyggt och vad punkterna heter. 
 
Figur 6 

Stomnätet med baslinje 
Egen bild. 
Bilden visar stomnätet med en teoretisk baslinje om skapades mellan S1 och 101. 
 
Figur 7 

Principerna vid höjdmätning 
Egen bild. 
Bilden visar principerna vid höjdmätningen som genomfördes i arbetet. 
 
Figur 8 

Nätutjämning i plan 
Egen bild från Geo 
Bilden visar ett urklipp från rapporten som skapades efter nätutjämningen i plan. 
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Figur 9 

Definitioner av trigonometriska formler 
www.mathprog.se (hämtad 2014-05-08) 
Bilden visar de formler som används för att beräkna vinkeln som ska anges vi scanningen 
med Trimble S6. 
 
Figur 10 

Stationerna vid scanning 
Egen bild från Geo. 
Bilden visar stationernas placering i jämförelse med varnadra, bergväggen är ritad och finns 
endast med för förklarande syfte. 
 

9.2 Tabellförteckning 

 
Tabell 1 

Lista på satsmätning 
Egen tabell. 
Tabellen visar en lista på mätningar vid satsmätning av stomnät. 
 
Tabell 2 

Vinklar i gon vid scanning 
Egen tabell. 
Tabellen visar de beräknade vinklarna i gon som används vid scanning med Trimble S6. 
 
Tabell 3 

Lista på modeller 
Egen tabell. 
Tabellen visar en lista på vilka olika modeller som beräknas. 
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11 Bilagor 
 

Bilaga 1 Beräkning av fri station (station B) 
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Bilaga 2 Targets till Faro Focus X330 
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Bilaga 3 Modell Totalstation A 
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Bilaga 4 Modell Totalstation B 
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Bilaga 5 Modell Totalstation C 
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Bilaga 6 Modell Totalstation D 
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Bilaga 7 Modell Totalstation E 
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Bilaga 8 Modell Totalstation A C 
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Bilaga 9 Modell Totalstation A B C 
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Bilaga 10 Modell Totalstation A B C D E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 Karlstads Universitet 
 Stefan Svahn 46 

Bilaga 11 Modell Scanner A 
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Bilaga 12 Modell Scanner B 
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Bilaga 13 Modell Scanner C 
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Bilaga 14 Modell Scanner A C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Karlstads Universitet 
 Stefan Svahn 50 

Bilaga 15 Modell Scanner A B C 
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Bilaga 16 Manuell B:1 (lodrätt) 
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Bilaga 17 Manuell B:2 (vågrätt) 
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Bilaga 18 Manuell B: 1 2 
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Bilaga 19 Differens mellan modell C och modell A B C D E (totalstation) 


