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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver statusen i slutet av 2015 hos den metod och teknikutveckling 

som kännetecknar laserskanning för terrängmodellering (DTM) med lågt flygande 

obemannade farkoster (UAV, ” drönare”). Metoden som sådan, men med högt flygande 

bemannade farkoster och med acceptabel mätosäkerhet, har funnits i ca 20 år, men anses 

inte särskilt kostnadseffektiv på begränsade områden på exempelvis någon, eller några 

tiotals hektar. På sådana områden har i stället terrestra metoder med exempelvis 

totalstation eller GNSS använts.  

Unmanned Aerial Vehicle (UAV), eller om man beaktar hela systemet, Unmanned Aircraft 

System (UAS), har visat sin förträfflighet både när det gäller mätosäkerhet och 

kostnadseffektivitet vid fotobaserad skanning. På hårdgjorda ytor fria från vegetation, där 

kan UAS mäta sig med de terrestra metoderna när det gäller mätosäkerhet och visat sig 

påtagligt effektivare när det gäller produktion. Problemet med fotobaserad skanning har 

varit framställning av DTM på ytor med vegetation, något som, åtminstone delvis, ser ut att 

kunna lösas med hjälp av laserskanning. Genom möjligheten att kunna registrera flera 

reflekterande signaler av en och samma utsända laserpuls, finns förhoppningen att den sist 

reflekterade är den från markytan. Ett hittillsvarande problem med laserskannersystem har 

varit deras vikt, den tycks dock hos de flesta kommersiella system numera ha reducerats så 

att de tillsammans med UAV kan uppfylla nationella krav på maximal vikt hos flygfarkosten. 

I rapporten beskrivs ett antal sådana system som i dag är tillgängliga, både 

forskningsbaserade system och kommersiellt tillgängliga system. Forskningsbaserade 

system är som regel byggda för att tjäna sitt syfte i något specifikt forskningsprojekt, på sikt 

kan de bli kommersiella. Kommersiella är specifikt avsedda för marknaden, just nu 

sparsamt utprovade, men med lovande omdömen från enstaka försök. 

Viktiga komponenter i ett skannersystem för UAV är GNSS och tröghetsnavigering (INS), 

dessa avgör både laserpulsens läge på markytan och dess osäkerhet. Forskning och 

utveckling pågår för att förbättra mätosäkerheten som i dag ligger på ca 0,10 m hos UAV-

baserade laserskannersystem. Lovande försök med metoder och processer för att stödja 

GNSS och INS pågår, även försök till att delvis eliminera behovet av GNSS och INS finns 

redovisade. Det finns också framtidsvyer där till och med skannern utesluts till förmån för 

s.k. 3D-kameror som kan mäta avstånd i varje pixel och på så sätt direkt skapa ett 

punktmoln ur varje bild. Här återstår att lösa problemet med vegetation om punktmolnet 

avses användas för framställning av DTM. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och syfte 

Flygburen laserskanning (FLS) har under de senaste 20 åren blivit en beprövad teknik för 

3D-kartering av stora områden, i första hand för framställning av noggranna och detaljerade 

digitala terrängmodeller (DTM), speciellt i skogliga miljöer, där fotogrammetriska metoder 

har väldigt begränsade möjligheter p.g.a. svårigheter att se markytan. I dagsläget kan 

osäkerhet i höjd hos en DTM från FLS vara så liten som 0,05 m på öppna plana hårdgjorda 

ytor, vilket är fallet med Sveriges nya nationella höjdmodell (Lantmäteriet, 2015). Medan 

FLS som mätmetod är kostnadseffektiv i större områden, förhindras dess användning i 

mindre omfattande projekt av den höga kostnaden av ett komplett FLS-system, som kan 

vara i närheten av 10 miljoner kronor (Petrie, 2013). Det var faktiskt samma hinder för 

användning av traditionell flygfotografering i dessa sammanhang som gällde för några år 

sedan. Det lyftes dock tack vare utvecklingen av obemannade flygfarkostsystem (Unmanned 

Aircraft Systems, UAS) utrustade med kompakt- eller systemkameror, samt programvaror 

för bildbaserad 3D-modellering. För en utförligare beskrivning av UAS hänvisas till 

Mårtensson och Reshetyuk (2015).  

Faktum är att UAS utrustade med laserskannrar har funnits tidigare, t.ex. Schiebel 

Camcopter, Aeroscout Scout B1-100 och L-3 Unmanned Systems Viking 300 (Petrie, 2013). 

Sådana system är dock ganska stora och kan väga mer än 100 kg. Idag, tack vare utveckling 

av sensorer, har det blivit möjligt att reducera vikten och storleken av sådana system, även 

om inte till samma nivå som av kamerabaserade dito. Under de senaste åren har flera UAS 

utrustade med laserskannrar, både kommersiella och forskningsbaserade, kommit upp, och 

fler är sannolikt på väg.  

Syftet med det här projektet har därför varit att undersöka utbudet av befintliga UAS för 

laserskanning, studera erfarenheter av deras tillämpning inom 3D-kartering, samt bedöma 

deras potential för framställning av DTM för byggnadsinformationsmodellering (BIM). Med 

tanke på teknikens snabba utveckling bör den här rapporten ses mer eller mindre som en 

”ögonblicksbild” av ”UAS-laserskanningslandskapet” i slutet av 2015. 

1.2 Terminologi 

Som fallet är med alla nya teknologier verkar det idag inte finnas någon standardiserad 

benämning för laserskanning från UAS. Följande begrepp kan till exempel ses i 

publikationer inom ämnet: 

 UAS LIDAR (Starek & Jung, 2015) där LIDAR står för ”Light Detection and 

Ranging” och har mestadels använts som synonym till akronymen FLS, framför allt i 

litteratur från USA. 

 Unmanned Laser Scanning som RIEGL, en österrikisk tillverkare av 

laserskanningssystem, använder på sin hemsida. 

 UAV Laser Scanning (Wallace, 2014). 

Övrig terminologi som används i denna rapport är densamma som i Mårtensson och 

Reshetyuk (2015). 
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1.3 Laserskanning från UAS – en översikt av teknologin 

Obemannade flygburna laserskanningssystem kan klassificeras på olika sätt av vilka ett är 

efter vikten (Starek & Jung, 2015): 

1. Mikro-UAS (< 5 kg, relativt kort räckvidd och flyghöjd). 

2. Mini-UAS (< 30 kg, relativt kort räckvidd och flyghöjd). 

3. Taktisk-nivå-UAS (<150 kg, relativt lång räckvidd, flyghöjd och flygtid). 

 

Det bör påpekas att den här indelningen inte gäller enbart laserskanningssystem, utan även 

kamerabaserade UAS som idag används flitigt av flera svenska företag. Indelning efter 

vikten är förenlig med Transportstyrelsens klassificering (TSFS 2009:88) enligt vilken 

tillhör mikro-UAS kategori 1A (maximal startvikt ≤ 1,5 kg) eller 1B (maximal 

startvikt ≤ 7 kg), och mini- samt taktisk-nivå-UAS kategori 2 (maximal startvikt ≤ 150 kg). 

Ett annat klassificeringssätt baseras på typ av skanner som ingår i systemet. Här kan man 

definiera fyra olika klasser (jfr Petrie, 2013; Starek & Jung, 2015): 

1. Pulsade skannrar vars funktionsprincip är i stort sett densamma som i traditionell 

FLS. Ett exempel på ett sådant UAS är VUX-1UAV som erbjuds av RIEGL 

(Österrike), som beskrivs mer ingående i kapitlet som följer.  

 

2. Enklare, lättare och relativt billiga pulsade skannrar som har utvecklats och använts 

för fordonsnavigering och antikollisionssystem i bilar, samt inom robottekniska 

kretsar. Sådana sensorer kan registrera flera returer per varje utskickad puls, och de 

brukar integreras i mini-UAS. 

 

3. Mycket små och billiga sensorer som inte nödvändigtvis baseras på löptidsprincipen 

(eng. time-of-flight) för avståndsmätningar. Ett exempel från den här kategorin är 

Microsoft Kinect-sensorer. Sådana sensorer brukar integreras i mikro-UAS. 

 

4. Vissa modeller av ”vanliga” terrestra laserskannrar. 

 

De flesta kommersiella och forskningsbaserade system baseras på enklare skannrar (klass 2 

ovan). Dessa skannrar kan i sin tur delas in i tre kategorier (Petrie, 2013): 

 2D-skannar som mäter enstaka profiler genom ett skanningsplan som genereras av 

en roterande spegel (figur 1.1). Sådana sensorer tillverkas av t.ex. företagen Sick 

(Tyskland) och Hokuyo (Japan). 
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Figur 1.1. Till vänster: 2D-laserskanner Sick LMS-111. © K. McDonald, 

https://www.flickr.com/photos/kylemcdonald/7729173500, reproduceras under Creative Commons-licens 

CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/). Till höger: skannerns siktfält (270°) (efter 

www.sick.com).  

 3D-skannrar, eller flerskiktsskannrar (eng. multi-layer scanners), där mätningar 

utförs samtidigt i fyra eller fler skanningsplan som är parallella eller nästan 

parallella (figur 1.2). Fördelen med sådana skannrar framför dem som hör till den 

föregående kategorin, i antikollisionssammanhang, är större täckning i vertikalled. 

Även sådana sensorer tillverkas av Sick och av dess filial Ibeo. 

 

Figur 1.2. Disposition av åtta skanningsplan hos en 3D-laserskanner Ibeo Lux (efter Petrie (2013)). 

 Multipla snurrande skannrar (eng. multiple spinning scanners). Dessa sensorer 

har ursprungligen utvecklats av företaget Velodyne Lidar Inc. (USA) för 

fordonsnavigering (i bl.a. förarlösa bilar). Därefter har de använts i flera olika 

mobila laserskanningssystem, och så småningom i UAS. En Velodyne-laserskanner 

kan t.ex. bestå av en uppsättning 64 eller 32 enskilda laseravståndsmätare som 

tillsammans kan täcka ett begränsat område i vertikalled. Hela uppsättningen kan 

rotera 360° runt skannerns vertikalaxel (figur 1.3). 

 

Figur 1.3. Multipla snurrande skannrar: till vänster Velodyne HDL-32E, till höger Velodyne HDL-64E. 

Källa: Kitware Blog, http://www.kitware.com/blog/home/post/533, reproduceras under Creative 

Commons-licens CC BY-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/).  

 

I beskrivningen av olika UAS i kapitlen nedan redovisas detaljerade tekniska specifikationer 

av laserskannrar som ingår i respektive system.  

Att det går att använda lättviktsskannrar, som behöver betydligt mindre strömförsörjning än 

bemannade FLS-system, är på sätt och vis en direkt följd av regelverket för UAS som 

https://www.flickr.com/photos/kylemcdonald/7729173500
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://www.sick.com/
http://www.kitware.com/blog/home/post/533
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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begränsar räckvidden. Enligt TSFS 2009:88, får UAS inte användas från högre flyghöjder än 

120 m ovan marken, och får inte heller komma utanför pilotens synhåll. Bemannade FLS-

system som är utrustade med stora och kraftiga laserskannrar kan, å andra sidan, mäta från 

flyghöjder på några kilometer (Petrie, 2013).  

Begränsning av flyghöjden i laserskanning från UAS, i kombination med lägre hastighet av 

farkosten, gör det möjligt att uppnå betydligt högre punkttäthet än i FLS (Wallace, 2014). 

Ytterligare, till skillnad från FLS, är det i princip möjligt att utnyttja hela skannerns siktfält, 

för att få returer inte enbart från marken, utan även från ”vertikala” objekt, som byggnaders 

fasader i stadsmiljöer (figur 1.4). I FLS görs skanning vanligtvis inom en ganska smal 

”korridor”, dvs. skanningsvinkeln är begränsad. Till exempel rekommenderas i HMK-

Laserdata 2015 en skanningsvinkel på högst ±20°. En stor skanningsvinkel minskar 

möjligheten för laserstrålen att nå markytan i skog eller tätare bebyggelse (Olsson et al., 

2011). Detta är helt logiskt med tanke på de höga flyghöjder (i storleksordning av några 

kilometer) som mätningarna ofta utförs ifrån. Det är också möjligt att få returer från objekts 

sidor, t.ex. husväggar, men dessa kan vara mindre tillförlitliga p.g.a. ökad osäkerhet i 

avståndsmätningar orsakad av mycket branta infallsvinklar. Som framgår senare i denna 

rapport, kan en för stor skanningsvinkel ställa till problem även i laserskanning från UAS, 

t.ex. i skogliga tillämpningar. 

 

 

Figur 1.4. Skillnaden mellan siktfält vid FLS och laserskanning från UAS. Bilden är inte skalenlig. 

 

Precis som i fallet med bemannad FLS krävs direkt georeferering i laserskanning från UAS, 

dvs. bestämning av laserskannerns position och orientering under flygningen, för att kunna 

få ett punktmoln i ett geodetiskt referenssystem. Detta realiseras genom ett integrerat 

GNSS/INS-system (INS står för ”Inertial Navigation System”, tröghetsnavigeringssystem). 

Georefereringen är den faktor som avgör den absoluta lägesosäkerheten i punktmolnet 

(Petrie, 2013; Pfeifer et al., 2015). Eftersom det är vikten som är en begränsning för 

användning av UAS för mätning under det gällande regelverket (kategori 1 enligt TSFS 

2009:88), innebär detta en utmaning i och med att en låg mätosäkerhet ska uppnås med ett 

lätt positioneringssystem. Tekniken utvecklas dock i snabb takt, och idag finns väldigt små 

GPS-mottagare vars mätosäkerhet ligger på centimeternivå. Mätosäkerheten hos mini-

tröghetssensorer (eng. Inertial Measurement Units, IMUs) är dock mycket hög jämfört med 

motsvarande sensorer som används i FLS (Wallace, 2014).  Därför kan man behöva hitta 

lösningar för att reducera osäkerheten i georefereringen; exempel på dessa presenteras i 

kapitel 3. 

1000 m 

80 m 

FLS 

UAS 
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Precis som i FLS påverkas lägesosäkerhet i ett punktmoln från UAS-laserskanning av 

följande faktorer (Wallace, 2014): 

1. Mätosäkerhet hos farkostens (och därmed laserskannerns) position (tre 

koordinater) och orientering (tre rotationsvinklar). 

2. Brister i systemkalibreringen inbegripet: 

a. Bestämning av offset (tre translationsparametrar) mellan origo av 

laserskannerns koordinatsystem och UAS positions- och 

orienteringssystem. 

b. Bestämning av orienteringen mellan laserskannerns och farkostens 

koordinatsystem (tre vinklar, eng. boresight angles).   

3. Mätosäkerhet i avstånd och skanningsvinklar mätta med laserskannern. 

4. Mätosäkerhet orsakad av laserstrålens divergens och därmed av träffbildens storlek 

på marken. Här kan två komponenter urskiljas – i horisontal- och vertikalled i 

förhållande till laserskannern – eftersom i vissa skannermodeller är träffbilden 

avlång och inte en cirkel. Den här mätosäkerheten uppgår till ¼ av laserstrålens 

divergens. 

I beskrivningar av kommersiella och forskningsbaserade UAS nedan redovisas skattningar 

av mätosäkerheterna. 

Direkt georeferering fungerar inte i miljöer med dåliga förhållanden för mottagning av GPS-

signaler, t.ex. i tätbebyggda områden. Ett alternativ som har börjat implementeras i 

laserskanning från UAS är en metod från robotteknik som heter Simultaneous Localization 

and Mapping (SLAM). SLAM definieras som ”en process genom vilken en mobil robot kan 

skapa en karta över en miljö och samtidigt använda den här kartan för att bestämma sitt 

läge” (Durrant-Whyte & Bailey, 2006). Bestämning av robotens bana och alla objekts lägen 

sker i realtid utan någon förkunskap av läget (ibid.). I UAS kontext genereras punktmoln 

genom automatiserad objektidentifiering och punktmolnsmatchning med ett begränsat 

antal eller inte några navigeringssensorer (Starek & Jung, 2015). Som vi kommer att se i 

fortsättningen sker skapandet av punktmoln inte nödvändigtvis i realtid. 

En intressant teknologi som ska nämnas i det här sammanhanget är s.k. ”flash lidar” som 

har utvecklats på sistone i framför allt USA. Tekniken bygger på en 3D-kamera med 

kapaciteten att registrera avstånd och intensitet i varje pixel. I stället för att skanna en yta 

och få ett antal returer på den, registrerar en sådan 3D-kamera en ”laserbild” av ytan i en 

och samma ögonblick, ungefär som en vanlig digitalkamera tar en färgbild. Fördelar med 

”flash lidar” framför laserskanning i UAS-sammanhang är lätt vikt, inga komplicerade 

skanningsmekanismer, låg strömförbrukning och möjlighet för användning från högre 

flyghöjder (Starek & Jung, 2015). Det finns försök att implementera den här tekniken i UAS, 

men dessa ligger utanför ramen för den här rapporten. Den som är intresserad hänvisas t.ex. 

till Zhou et al. (2012). 

Sammanfattningsvis är laserskanning från UAS en teknologi som kan placeras emellan 

andra laserskanningstekniker (Kodde, 2015): 

 Datainsamlingen sker från luften, dvs. från ett perspektiv som liknar det av FLS, 

dock 

 I en skala som är närmare den av mobil laserskanning (MLS). 

 Detaljnivån i punktmolnet liknar den som kan uppnås med terrester laserskanning 

(TLS), tack vare mycket hög punkttäthet. 
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2 Kommersiella system för UAS 

2.1 Phoenix Aerial Scout 

Phoenix Aerial Systems Inc.(USA), tillhandahåller plattformen Phoenix Aerial Scout med 

sensorn Velodyne VLP-16. Skannern (plattformen + sensorn, figur 2.1) har för UAS både 

tilltalande vikt och storlek – ca 1,8 kg respektive ca 0,12 x 0,12 x 0,16 m.  

 

Figur 2.1. Phoenix Aerial Scout (http://www.phoenix-aerial.com). 

 

Skannern opererar med 16 enskilda laseravståndsmätare, monterad med rotationsaxeln 

horisontellt, som i figur 2.1, täcker den 360° i sidled och ±15° i färdriktningen. På 

plattformen kan även en RGB-sensor (PYTHON 5000, 5 MP) monteras för dokumentation 

av t.ex. vegetation. 

2.2 RIEGL VUX-1UAV 

RIEGL (Österrike), har utvecklat en egen skanner, VUX-1UAV, som både är tyngre och 

större än Phoenix Scout – ca 3,5 kg respektive ca 0,23 x 0,18 x 0,13 m (figur 2.2). 

 

Figur 2.2. RIEGL VUX-1UAV (http://www.riegl.com). 

 

RIEGL VUX-1UAV har bl.a. testats av Mandlburger et al. (2015), i första hand för att 

undersöka möjligheten att använda UAS-baserad laserskanning för att mäta trädhöjd och 

avgöra trädslag i ett översvämningsområde i Österrike. Skannern monterades på en RIEGL 

Ricopter vars vikt överstiger 7 kg. Skanningen genomfördes 50 m över mark (ca 15 m över 

högsta träd) i stråk skilda åt med 40 m i en hastighet av 8 m/s, medelpunkttätheten har 

uppskattats till ca 1 500 pkt/m2. Mätningarna är ännu inte till fullo utvärderade, men 

preliminära resultat tyder på att trädhöjder kan bestämmas med en osäkerhet som är bättre 

0,05 m och att den vertikala upplösningen (sidovyerna) är tillräckligt bra (<0,02 m) för att 

avgöra trädslag. Trots skog erhölls tillräckligt många returer från marken för att kunna 

framställa en noggrann DTM (inget värde angivet) med punktavståndet 0,10 m. 

Demonstration av hantering av punktmolnen med RIEGLs programvara RiSCAN PRO kan 

ses här: https://www.youtube.com/watch?v=jzs-j-WRDuA. 
 

http://www.phoenix-aerial.com/
http://www.riegl.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jzs-j-WRDuA
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2.3 Routescene LidarPod 

Routescene (Skottland), har utvecklat plattformen Routescene LidarPro med sensorn HDL-

32 från Velodyne. Plattformen som integrerar skannern är cylinderformad (figur 2.3), 0,32 

m lång med diametern 0,10 m och vikten 2,5 kg. 

 

Figur 2.3. Routescene LidarPro (http://www.routescene.com). 

HDL-32 opererar med 32 enskilda laseravståndmätare. Monterad med rotationsaxeln 

horisontellt, täcker den 360° i sidled och ±20° i färdriktningen. Med plattformen följer en 

egenutvecklad programvara ”LidarViewer”. Enligt Routscene själva, tilldrog sig skannern 

stort intresse när den presenterades i föredraget ”The Transformational Potential of UAV 

LiDAR Surveys” vid Londonkonferensen SkyTech i januari 2016. 

2.4 Sky-3D 

Sabre (Skottland), tillhandahåller en plattform som kan förses med olika skannrar, t.ex. som 

i figur 2.4 Faro X330, alternativt Sabre S80 eller från RIEGL eller Velodyne. Intressant är 

den 2 m långa ”GNSS-basen” som medger noggrann orientering med rätt GNSS. 

Det är endast med S80 som det finns en teoretisk möjlighet att hålla sig inom totalvikten 

7 kg för flygfarkost plus skanner. Vikten på Sky-3D S80 är 4,3 kg vilket gör att vald UAV 

måste väga mindre än 2,7 kg, sannolikt svårt om en multirotor-UAV är i åtanke.  

 

 

 
Figur 2.4. Sky-3D med Faro X330 (http://www.sabresurvey.com). 

 

2.5 YellowScan 

YellowScan, Frankrike, har utvecklat en plattform som är 

utrustad med en Ibeo Lux skanner (Petrie, 2013) och är i samma 

storleksklass som RIEGLs (YellowScan = ca 0,21 x 0,17 x 0,15 m), 

men lättare – ca 2,1 kg. YellowScan, som plattform, har med 

framgång använts ombord på oktokoptern OnyxStar vid 

demonstrationer för intresserade runt om i Europa. Några 

noggrannhetsmässiga resultat finns inte från demonstrationerna, 

mer än påståenden om ”bättre än 10 cm” i samband med dem.  

 

Figur 2.5. YellowScan 

(http://yellowscan.lavionjaune.com). 

 

 

http://www.routescene.com/
http://www.sabresurvey.com/
http://yellowscan.lavionjaune.com/
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Tabell 2.1. Jämförelser mellan fem kommersiella laserskanningssystem för UAS. Källor: Tillverkarnas 

informationsmaterial. 

Parameter 

Phoenix 

Arial 

Scout 

RIEGL 

VUX-

1UAV 

Route-

scene 

LidarPro 

Sky-3D 

S80 

Yellow-

Scan 

Sensor Velodyne 

VLP-16 

Egen Velodyne 

HDL-32 

Sabre S80 Ibeo Lux 

Typ Multipel 

roterande 

skanner 

Roterande 

spegel 

Multipel 

roterande 

skanner 

Roterande 

spegel 

Flerskikts-

skanner 

Mätningshastighet 

[pkt/s] 

300 000 500 000 700 000 52 000 40 000 

Skanningshastighet 

[Hz, profiler/s] 

5–20 Hz 10–200 Hz    

Räckvidd [m] <120 >300 <100 <80 <150 

Osäkerhet i 

avståndsmätning [m] 

0,03 0,01 0,02 0,05 0,04 

Vinkelupplösning [°] H: 0,1–0,4 

V: 2 

0,001 H: 0,08–

0,35 

V: 1,3 

0,125  

Stråldivergens [mrad]  0,5    

Max antal returer 2   5 3 

Skanningsvinkel [°] 360 330 360 190 100 

Vikt [kg] 1,8 3,6 2,5 4,3 2,1 

Temperaturområde 

[°C] 

–10 – +60 0 – +40 –10 – +40  –20 – +50 
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3 Forskningssystem 

3.1 FGI Sensei (Finland) 

I 2009 utvecklade Finska Geodetiska Institutet (FGI; numera Finnish Geospatial Research 

Institute, en del av finska Lantmäteriet) systemet FGI Sensei som de hävdar vara ”världens 

första laserskanner som baseras på mini-obemannad flygfarkost (mini-UAV)” 

(http://laserskanning.fi). Egentligen är det flera sensorer som kunde ingå i den första 

generationen av systemet (Jaakkola et al., 2010; Lin et al., 2011): 

 Två laserskannrar – Ibeo Lux och Sick LMS151 (se detaljerade specifikationer i 

tabell 3.1). 

 En digitalkamera AVT Pike F-421C vars syfte är att möjliggöra färgsättning av 

punktmolnen. 

 En spektrometer Specim V 10H vars data kan användas tillsammans med 

punktmolnen för att underlätta igenkänning av olika objekt inom skogs- och 

jordbrukstillämpningar. 

 En värmekamera Flir Photon 320 – för tillämpningar inom byggd miljö. 

Systemet kan monteras antingen på en bil eller på en UAV, och det är den senare 

konfigurationen som diskuteras nedan baserat främst på de två publikationer som nämns 

ovan. I en UAS-konfiguration monteras systemet på en radiostyrd helikopter Align T-Rex 

600E som väger ca 4,5 kg och kan bära ca 7 kg. Det största bidraget till systemets vikt är det 

integrerade GPS/INS-systemet NovAtel SPAN-CPT som väger 2,5 kg och består av en 

tvåfrekvensmottagare och fiberoptisk gyro. Lägesosäkerheten (3D) i positioneringen är 0,05 

m och osäkerheten i orienteringen 0,13° (motsvarande 0,07 m på 30 m) (Jaakkola et al., 

2010). Flygtiden beror på lastvikt och varierar normalt mellan 5 och 15 min. 

Tabell 3.1. Tekniska specifikationer av laserskannrar som ingår i FGI Sensei. Källor: Jaakkola et al. (2010), Lin et 

al. (2011) och Jaakkola (2015). 

Parameter Ibeo Lux Sick LMS151 

Typ Flerskiktsskanner (4 skikt) 2D-skanner 

Mätningshastighet [pkt/s] 19 000 27 000 

Skanningshastighet [Hz, 

profiler/s] 

100 25 

Räckvidd [m] 200  50 

Osäkerhet i 

avståndsmätningar [m] 

0,101  0,03 (noggrannhet) 

0,012 (precision) 

Vinkelupplösning [°] 0,8 x 0,25 0,25 

Stråldivergens [mrad] 14 x 1,4 15 

Max antal returer 3, per skikt 2 

Registrering av intensiteten Nej2 Ja 

Skanningsvinkel [°] 110 Ingen uppgift 

Vikt [kg] 1,2 1,6 

1) Resultatet av kalibreringen presenterat i Jaakkola et al. (2010) och Jaakkola (2015) visar på mätosäkerhet på 

0,059 m. 

2) En Ibeo Lux-skanner registrerar bredden av den returnerande pulsen, vilket enligt Wallace et al. (2012) kan 

likställas med intensitet. 

http://laserskanning.fi/
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I tabell 3.1 uppges två värden för vinkelupplösning och stråldivergens hos Ibeo Lux-skanner 

eftersom dess träffbild är (väldigt) avlång. Påverkan av den här faktorn orsakar osäkerheten 

på ca 0,2 m på 30 m i horisontalled när systemet monteras på en bil (Jaakkola, 2015). Tabell 

3.1 visar tydligt att de laserskannrar som ingår i FGI Sensei är underlägsna moderna 

terrestra laserskannrar när det gäller mätosäkerhet och detaljnivå (den senare beror på 

vinkelupplösning och stråldivergens). Å andra sidan är sådana sensorer betydligt billigare 

(under 10 000 USD) och mer kompakta, vilket gör dem särskilt lämpliga för integrering i 

UAS. Jaakkola (2015) konstaterar att billiga laserskannrars prestanda förbättras och 

förutspår att deras pris kan minska ner till mindre än 1000 USD i framtiden.  

I undersökningar som redovisas i Jaakkola et al. (2010), Lin et al. (2011) och Jaakkola 

(2015) användes data från laserskanner Ibeo Lux. Flygningarna (manuellt styrda) 

genomfördes i oktober 2009 över ett område i Espoo, Finland. Flyghöjden varierade mellan 

10 och 40 m, och punkttätheten mellan 100 och 1500 punkter/m2. 

I sina studier har författarna inriktat sig framför allt på skogliga tillämpningar, men de har 

också utvärderat höjdosäkerhet hos UAS-punktmolnen. Enligt Jaakkola et al. (2010) är 

höjdosäkerheten 0,092 m med en offset på ca 0,031 m vid jämförelse mot 115 

kontrollpunkter inmätta med nätverks-RTK-GPS (baserat på en virtuell referensstation). Lin 

et al. (2011) presenterar en algoritm som kan tillförlitligt generera en DTM i skogsbeklädda 

områden baserat på flera returer hos Ibeo Lux-skannern. 

Jaakkola et al. (2010) har kunnat demonstrera FGI Senseis stora potential för: 

 Automatisk detektering av enstaka träd (med en standardosäkerhet på 0,34 m för 

trädhöjden, med en systematisk effekt på 0,02 m). 

 Bestämning av träddiameter i brösthöjd (med ett kvadratiskt medelvärde på 

0,021 m). 

 Mätningar av ändringar i trädens biomassa genom upprepade skanningar (R2-

värde 0,92; visar hur bra data stämmer överens med en modell, ju närmare 1,0 

desto bättre). 

Författarna ser framtiden för laserskanning från UAS i tillämpningar inom 

förändringsanalys där användning av bemannade FLS-system förhindras av stora kostnader 

(Jaakkola et al., 2010). Liu et al. (2011) redogör ytterligare för FGI-Senseis potential för 

detektering av belysningsstolpar och extrahering av vägar baserat på intensitetsdata. 

FGI-systemet har under de senaste åren förbättrats jämfört med den ursprungliga 

versionen. Det nya systemet monteras på en oktokopter, systemets vikt har minskat från 7 

till 2 kg, mätosäkerheten i avstånd har minskat från 0,10 till 0,03 m, samt 

mätningsfrekvensen har ökat från 19 000 till 30 000 punkter/s (Jaakkola, 2015). 

3.2 TerraLuma (Australien) 

Ett annat UAV-baserat laserskanningssystem har utvecklats av forskningsgruppen 

TerraLuma hos University of Tasmania i Australien, som har bedrivit forskning inom UAS 

sedan 2009 (http://www.terraluma.net). Resultat av det här forskningsarbetet har 

redovisats i ett flertal publikationer, bl.a. Wallace et al. (2012a, b) och Wallace (2014), som 

ligger till grund för det här avsnittet. 

Till skillnad från FGI Sensei är plattformen som används en oktokopter (OktoKopter 

Droidworx/Mikrokopter AD-8). Systemet (figur 3.1) består av följande sensorer: 

 En laserskanner Ibeo Lux, samma modell som ingår i FGI Sensei. 

 En GPS-mottagare Novatel OEMV1-DF (dubbelfrekvens) med antenn Novatel ANT-

A72GA. 

http://www.terraluma.net/
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 En tröghetssensor Microstrain 3DM-GX2, av typ mikroelektromekaniskt system 

(MEMS). 

 En videokamera ContourGPS HD försedd med en GPS-antenn för exakt 

tidssynkronisering med de andra sensorerna. 

 

  

Figur 3.1. Till vänster: UAS TerraLuma. Till höger: ett exempel på punktmoln från TerraLuma (flyghöjd ca 50 m, 
genomsnittlig punkttäthet ca 40 pkt/m2 och area ca 0,5 ha). Källa och upphovsrätt: Wallace et al. (2012) 
(http://www.mdpi.com/2072-4292/4/6/1519). Licensgivare: MDPI, Basel, Schweiz. Reproduceras under Creative 
Commons Attribution-licens CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).  

 

Sensorernas tekniska specifikationer presenteras i tabell 3.2 där mätosäkerheten har 

skattats av Wallace (2014). 

 

Tabell 3.2. Tekniska specifikationer av sensorer som ingår i UAS TerraLuma. Källa: Wallace (2014). För tekniska 

specifikation av laserskannern hänvisas till tabell 3.1. 

Parameter 
GPS-

mottagare 
Tröghetssensor Videokamera 

Observationsfrekvensen [Hz] 20 100 30 

Mätosäkerhet 0,03 m (plan) 

0,05 m (höjd) 

2° (orientering) 

(exkl. brus och 

ostabiliteter i 

skift) 

0,2–0,5° 

(orientering) 

(baserat på 

metoden som 

beskrivs nedan) 

Vikt [kg] 0,1 (med 

antenn) 

0,05 0,1 

 

All datalagring och tidssynkronisering utförs av en minidator ombord. Den totala vikten av 

systemet är 2,4 kg, och den är mindre än lastkapaciteten hos flygfarkosten, vilken är 2,8 kg. 

Flygtiden är väldigt begränsat – 3 till 5 min. 

Eftersom tröghetssensorn har väldigt stor mätosäkerhet (tabell 3.2) blir lägesosäkerheten i 

ett punktmoln också stor. Detta är anledningen till att ha en videokamera i systemet; den 

används nämligen för att förbättra mätosäkerheten i orienteringen av laserskannern, med 

hjälp av ett intressant angrepssätt som presenteras i Wallace (2014). Grundstenen i detta är 

en metod för 3D-modellering från bilder baserat på bildmatchning, som heter Stucture from 

Motion (SfM) och kan hantera bilder tagna i godtycklig ordning samt med mycket stora 

variationer i skala. För mer information om SfM hänvisas till Wallace (2014) och 

Mårtensson och Reshetyuk (2015). Förutom ett glest punktmoln levererar SfM-algoritmer 

också bildernas position och orientering. Skattningar av orienteringen används sedan i 

http://www.mdpi.com/2072-4292/4/6/1519
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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databearbetningen, tillsammans med GPS- och INS-observationer, för att minska 

osäkerheten i orienteringen av laserskannern. 

Wallace (2014) presenterar en teoretisk analys av lägesosäkerheten i ett punktmoln från 

UAS TerraLuma, där georeferering genomförs med tre strategier: 

 Bestämning av position med GPS-data och orientering med INS-data. 

 Bestämning av position och orientering med hjälp av en variant av ett Kalman-filter 

(Sigma Point Kalman-filter), en databearbetningsalgoritm som optimalt kombinerar 

GPS- och INS-observationer för att förbättra motsäkerheten.  

 Ett Kalman-filter utvidgat med skattningar av orientering från SfM. 

Resultatet visar att vid användning av den första strategin blir den totala lägesosäkerheten i 

ett punktmoln insamlat från en flyghöjd 50 m i storleksordning ca 2,5–5 m för 

skanningsvinklar mellan 0 och 60°. Lägesosäkerheten ökar väsentligt för skanningsvinklar 

som är större än 20°.  Samma trend påvisas vid Kalman-filtrering, dock minskar den totala 

lägesosäkerheten kraftigt, till ca 0,3–1,3 m för en flyghöjd 40 m och samma intervall av 

skanningsvinklar som ovan. Slutligen, vid utvidgning av Kalman-filtret med SfM-baserade 

orienteringsparametrar minskar lägesosäkerheten ytterligare, tack vare förbättringar i 

orienteringen (tabell 3.2). Till exempel, om osäkerheten i orienteringen är 0,2° varierar den 

totala lägesosäkerheten i ett punktmoln mellan ca 0,4 och 0,7 m för skanningsvinklar 

mellan 0 och 60°. Ökningen med skanningsvinkel är alltså inte lika kraftig som i två 

föregående fall.  

Wallace (2014) påvisar också en kraftig ökning av lägesosäkerheten med flyghöjden för stora 

skanningsvinklar, orsakad av en stor stråldivergens hos Ibeo Lux-skannern (tabell 3.1). För 

flyghöjder 30 och 50 m, förutsatt att osäkerheten i orienteringen är 0,35°, blir den 

förväntade lägesosäkerheten i plan och höjd mindre än ca 0,5 m för skanningsvinklar upp 

till 60°. Till exempel, för skanningsvinklar mellan 0 och 20° uppskattas höjdosäkerheten 

(som ligger i fokus för den här studien) till ca 0,05 m för en flyghöjd 50 m; den ökar till ca 

0,1 m för skanningsvinklar upp till 40° (samma flyghöjd). En ökning av flyghöjden till 120 m 

åtföljs av en kraftig ökning av lägesosäkerheten (samma intervall av skanningsvinklar som 

ovan): i plan mellan ca 0,8 och 1,2 m (i stråkled) och i höjd mellan ca 0,2 och 2 m. Baserat 

på analysen ovan avråder Wallace (2014) från användning av stora skanningsvinklar vid 

laserskanning från UAS, och rekommenderar att använda liknande siktfält som vid 

mätningar med bemannade FLS-system, för att uppnå låg lägesosäkerhet. 

För att utvärdera lägesosäkerhet i punkmoln insamlade med TerraLuma-systemet utförde 

Wallace et al. (2012b) 8 flygningar över ett 1 ha stort område. Flygningarna gjordes i olika 

riktningar från en genomsnittlig flyghöjd 50 m, och skanningsvinklar begränsades till ±30° 

för att minska mätosäkerheten.  Utvärdering av lägesosäkerheten gjordes med hjälp av 

signalerade kontrollpunkter inmätta med differentiell-GPS-teknik med osäkerhet i plan och 

höjd på 0,02 respektive 0,05 m. Koordinater av centrum av varje kontrollpunkt beräknades 

som ett medelvärde av laserreturer (19 i genomsnitt) på signalen.  

Den genomsnittliga punkttätheten i punktmolnen var ca 43 pkt/m2. Träffbildens diameter i 

nadirpunkten (dvs. direkt under skannern) längs och tvärs stråkled var 0,69 m respektive 

0,07 m p.g.a. skannerns egenskaper (tabell 3.1). Detta till trots visar resultatet på ungefär 

lika stora standardosäkerheter i N- och E-koordinater av kontrollpunkterna. Detta kan 

förklaras av att signalernas centra beräknades genom medeltalsbildning, och därför var felet 

p.g.a. stråldivergensen inte helt representerat i de slutliga kvadratiska medelvärden (RMS-

värden) som användes i studien som mått på lägesosäkerheten. Dessa är 0,60 och 0,19 m i 

plan respektive höjd när direkt georeferering utförs utan SfM-observationer, samt 0,32 och 

0,14 m i plan respektive höjd när dessa observationer ingår i georefereringen. Det visar sig 

alltså att SfM-algoritmen kan väsentligt förbättra lägesosäkerheten i plan och på detta sätt 
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förstärka systemets tillförlitlighet i multitemporala studier (Wallace et al., 2012b). Samtidigt 

varnar författarna att påverkan av den stora träffbilden kommer att vara väsentlig i skogliga 

tillämpningar. Ytterligare har Wallace et al. (2012b) också skattat laserskannerns 

mätosäkerhet till 0,04 m, baserat på minsta kvadratanpassning av plan till punkter på plana 

ytor (t.ex. tak) inom testområdet. 

Liksom Jaakkola et al. (2010) har Wallace et al. (2012a, b) även kunnat visa på lämplighet av 

laserskanning från UAS för skogliga tillämpningar, bl.a. för utvärdering av skogsstrukturen 

på trädnivå. Till exempel visar Wallace et al. (2012b) att det är möjligt att mäta höjd, läge 

och kronans bredd hos enstaka träd med standardosäkerheter på respektive 0,05; o,44 och 

0,25 m, i punktmoln från UAS TerraLuma. 

3.3 Dresdens tekniska universitet (Tyskland) 

Ytterligare ett UAS-baserat laserskanningssystem har utvecklats på Dresdens tekniska 

universitet i Tyskland inom ramen för projektet Adaptive Federative 3D Exploration of 

Multi Robot Systems (ADFEX) (Mader et al., 2015; hela nedanstående beskrivning baseras 

på denna publikation).  Syftet med projektet är att ”utveckla ett tids- och kostnadseffektivt 

system för undersökning och övervakning av okända områden eller byggnader” (Mader et 

al., 2015). Forskarna involverade i projektet har utvecklat och byggt tre oktokoptrar som kan 

utrustas med olika sensorer – en laserskanner och olika kameror (en vanlig, en nära 

infraröd och en värmekamera). Det bör nämnas att i det här sammanhanget ses 

laserskanning som ett hjälpmedel för 3D-modellering baserad på bildmatchning. Den 

används nämligen för att snabbt skapa ett grovt punktmoln över objektet eller området för 

att sedan underlätta flygplanering för efterföljande flygfotografering. Bilderna från den 

senare bearbetas till ett högdetaljerat och noggrant punktmoln. 

Laserskanningssystemet monteras på en oktokopter Gadmic Goliath Coax 8 med fyra armar 

och åtta rotorer. Oktokoptern kan bära ca 1 kg, och flygtiden är mellan 10 och 15 min per 

batteriladdning. Följande sensorer ingår i systemet: 

 En laserskanner Hokuyo UTM-30LX-EW (se detaljerade tekniska specifikationer i 

tabell 3.3). 

 En enkelfrekvens-GPS-mottagare u-blox LEA-6T. 

 En tröghetssensor 10-DOF-IMU ADIS 16407. 

 

Tabell 3.3. Tekniska specifikationer av laserskanner Hokuyo UTM-30LX-EW. Källa: Mader et al. (2015).  

Typ 2D-skanner 

Mätningshastighet [pkt/s] 43 200 

Skanningshastighet [Hz, 

profiler/s] 
40 

Räckvidd [m] 30 

Osäkerhet i 

avståndsmätningar [m] 
0,03–0,05 

Skanningsvinkel [°] 270 

Vinkelupplösning [°] 0,25 

Stråldivergens [°] 1 x 0,1 

Vikt [kg] 0,2 
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Systemet bygger alltså på en billig laserskanner med liknande prestanda som hos de 

sensorer som beskrivits tidigare i detta kapitel. Observera en elliptisk träffbild hos 

laserskannern (tabell 3.3) som är orsakad av olika stråldivergenser i horisontal- och 

vertikalled. 

I sin studie har författarna undersökt lägesosäkerhet i ett punktmoln från laserskannern 

Hokuyo baserat på jämförelse med data från TLS (Zoller + Fröhlich Imager 5006) och ett 

punktmoln framställd från UAS-bilder baserat på bildmatchning. Inför datainsamlingen 

utfördes kalibrering av hela systemet genom en självkalibrering.  En 135 m lång bro 

skannades från en väldigt låg flyghöjd – 5 m (avståndet till bron var 12 m i genomsnitt) – 

och därefter fotograferades den med en kamera Prosilica GT3300C (Allied Vision 

Technologies) (upplösning 8,1 MP) installerad på samma typ av farkost som laserskannern. 

De insamlade bilderna bearbetades i programvaran Agisoft PhotoScan till ett högupplöst 

punktmoln som sedan jämfördes med punktmolnet från skannern. 

Laserskanningen från UAS tog ca 10 min och utmynnade i ett punktmoln med punkttäthet 

på ca 333 pkt/m2. Författarna konstaterar att det var mätosäkerheter hos GPS-mottagaren 

och tröghetssensorn som hade största inverkan på resultatet, medan laserskannerns 

mätosäkerhet samt systemets kalibreringsparametrar hade väldigt liten påverkan. Det som 

understryks i artikeln som svaga punkter är höga osäkerheter hos höjder mätta med GPS 

samt gir-vinklar. De förra kompenserades delvis med ytterligare barometrisk höjdmätning. 

En grov korrektion för gir-vinklar bestämdes genom justering av bropelarnas horisontella 

profil (från UAS-punktmolnet) med hjälp av TLS-data. 

Jämförselse mot TLS-data visade på lägesosäkerheten i UAS-punktmolnet på ca 0,32 m 

(RMS av avvikelser mellan TLS- och UAS-data), medan motsvarande måttet för 

punktmolnet framställd från bilderna var ca 0,05 m. Medan lägesosäkerheten från 

laserskanningen inte är godtagbar för noggrann kartering, anser författarna att den är 

tillräcklig för att ge en god överblick över objektet eller området eller för att undvika hinder 

vid efterföljande flygfotografering. Samtidigt ser Mader et al. (2015) en förbättringspotential 

i positioneringen av systemet genom att t.ex. använda RTK.  

3.4 Vigo universitet (Spanien) 

En laserskanner Hokuyo (UTM-30LX) ingår också i ett system som har utvecklats på Vigo 

universitet i Spanien. Systemet beskrivs i Roca et al. (2014) som har undersökt dess 

mätosäkerhet i syfte att dokumentera byggnader för energieffektivitetsstudier. Återigen är 

det en oktokopter, av märke OktoXL (från HiSystems GmbH), som används som plattform. 

Som vanligt består positions- och orienteringssystemet av en GPS-mottagare och en 

tröghetssensor. Lägesosäkerheten från INS och GPS är 2–3 m, och osäkerheten av 

rotationsvinklarna från INS är 0,1° för roll och tipp, samt 0,5° för gir-vinkel. För att 

förbättra lägesosäkerheten använder författarna en GNSS-mottagare Trimble BD920 i RTK-

läget, vilket ger lägesosäkerhet på 0,008 och 0,015 m i plan respektive höjd. Det är dock 

oklart på vilket sätt observationerna från mottagaren används i databearbetningen. 

Roca et al. (2014) har genomfört två flygningar över ett ca 60 m2 stort tvåvåningshus, från 

10 och 15 m flyghöjd. Det var bara taket som avbildades i punktmolnet från den högre 

flyghöjden, medan i punktmolnet från den lägre flyghöjden blev även husfasaden synlig. 

Osäkerheten i punktmolnet har utvärderats genom att jämföra byggnadsvolymen beräknad 

från laserdata mot den baserad på TLS-data från laserskanner Faro Focus 3D X330. 

Resultatet visar på avvikelser på ungefär 30 respektive 20 % för den högre och lägre 

flyghöjden. Samtidigt konstaterar författarna en betydlig skillnad mellan avvikelser i höjd 

från referensdata, ca 9 respektive 2 % för högre och lägre flyghöjd. I Roca et al. (2014) visade 

sig största felet vara i flygriktningen, vilket författarna hänför till beräkning av 

laserskannerns bana. 
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3.5 bentwing (Australien) 

Laserskanningssystemet bentwing som beskrivs i detta avsnitt bygger, liksom två 

föregående system, på en laserskanner från Hokuyo.  Till skillnad från dessa baseras detta 

system på SLAM-metoden och inte på direkt georeferering. Systemet har utvecklats hos the 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) i Australien. Det 

bör nämnas att samma organisation tidigare utvecklade en handhållen laserskanner 

Zebedee som baseras på samma algoritm som används i bentwing. Det senare beskrivs 

utförligt i Kaul et al. (2015) som nedanstående beskrivning baseras på. 

Flygning med bentwing utförs i slingor och generering av ett punktmoln sker enligt följande 

(lite förenklad beskrivning). Först beräknas en preliminär bana för laserskannern som 

”open-loop” (ungefär som ett flygande polygontåg). Därefter beräknas en slutlig (sluten) 

bana och slutligen skapas ett punktmoln baserat på den här noggranna banan. I 

banberäkningar används laserdata, tröghetssensorns mätningar och ytterligare restriktioner 

baserade på modellen av farkostens rörelse (som slingor). För att kombinera punktmoln 

från flera flygningar används speciella punktmolnsmatchningsalgoritmer. 

Punktmolnsmatchning används även vid beräkningen av banan. Databearbetningen sker 

efter avslutad flygning, men Kaul et al. (2015) ser fram emot möjligheten att bearbeta data 

ombord i realtid. Eftersom ingen GPS-mottagare används fås punktmolnen i ett godtyckligt 

koordinatsystem, men författarna hävdar att det går att lägga till GPS-observationer i 

databearbetningsflödet för att georeferera laserdata. 

Sensorer som ingår i bentwing är en laserskanner Hokuyo UTM-30LX-F och en 

tröghetssensor MicroStrain 3DM-GX3-25. Laserskannern har en vinkelupplösning på 0,65° 

och kan mäta 100 profiler/s över ett 270° siktfält. Räkvidden är 30 m under ideala 

förhållanden, men i dagsljus utomhus är den närmare 15 m. Sensoruppsättningen 

tillsammans med en minidator för datalagring och ett antal andra komponenter väger 1,1 kg 

(exklusive batterier) och monteras på en modifierad kvadrokopter Eagle från Skybit 

Systems. I Kaul et al. (2015) finns inga uppgifter om kvadrokopterns vikt, men Pounds et al. 

(2014) som använde samma system uppger dess vikt till 2 kg. Flygtiden per batteriladdning 

begränsas till ca 10–12 min. 

Eftersom banberäkningen kräver en kontinuerlig punktmolnsmatchning behöver systemet 

kunna kontinuerligt generera ett lokalt punktmoln oberoende av farkostens rörelse. Detta 

åstadkoms genom att hela sensoruppsättningen (laserskannern och tröghetssensorn) 

roteras (i förhållande till kvadrokoptern) runt vertikalaxeln med hastighet 1 till 3 varv/s 

(bästa resultat fås med en rotationshastighet om ca 1 varv/s). Rotationen sker genom att 

använda luftflödet från farkostens rotorer med viss automatisk styrning för att hålla 

rotationshastigheten inom önskade gränser. Laserskannerns siktfält är alltså 270° i 

vertikalled och 360° i horisontalled. 

En viktig begränsning av SLAM och därmed av bentwing är en tillräcklig ”3D-struktur” i 

området som skannas, dvs. att det ska finnas objekt med ytor orienterade i tre inbördes 

ortogonala riktningar. Det kan därför finnas en risk att det inte kan gå att framställa ett 

punktmoln över ett platt öppet område. Ett liknande problem kan uppstå i områden där 

horisontella ytor dominerar vid skanning från en hög flyghöjd. Enligt Kaul et al. (2015) är 

det optimala avståndet för skanning 5 m, men i praktiken kan mätningar ske på 8–10 m 

avstånd. 

Enligt Kaul et al. (2015) kan bentwing användas för 3D-dokumentation av områden i 

storleksordning från tiotals till hundratals meter, och de har visat dess framgångsrika 

användning i sådana miljöer som skog, historiska platser, underjordiska gruvor, 

industrianläggningar samt för flygburen laserskanning ovanliga miljöer som grottor. 

Systemets prestanda har utvärderats på två sätt. Det ena var att jämföra laserskannerns 

bana med motsvarande bana genererat från totalstationsmätningar (som gjordes i ett 
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”tracking-läge” mot en 360°-prisma monterad på laserskannern). Resultatet visade på 

avvikelser i storleksordning några centimeter. Samtidigt var dessa avvikelser starkt 

korrelerade med farkostens hastighet (mellan 1 och 2 m/s under testerna), och 

totalstationens mätosäkerhet under sådana hastigheter kunde vara i storleksordning några 

decimeter. Därför är skattningen ovan grov. 

Systemets mätosäkerhet har också utvärderats på en 50 x 35 m stor industrianläggning 

utomhus genom att jämföra punktmoln från bentwing och TLS med laserskanner Faro 

Focus 3D (mätosäkerhet 2 mm). Flygningen med bentwing tog ca 7 min och utfördes från en 

genomsnittlig flyghöjd på ca 4 m. TLS-mätningarna tog å andra sidan ca 1 timme. Resultatet 

visade på en liten (nära noll) skift mellan punktmolnen och en standardavvikelse 0,014 m. 

Ytterligare var den genomsnittliga punkttätheten nästan lika i båda punktmoln: 0,008 

respektive 0,010 m i TLS- och bentwing-data. Sådana goda resultat är en indikation på 

osäkerheten hos bentwings bana, samt ett bevis på systemets effektivitet för dokumentation 

av byggda miljöer. 
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4 Slutsatser 

Den här rapporten har redogjort för senaste utvecklingar inom laserskanning från UAS som 

har pågått hos både företag och universitet i olika länder. Arbetet i den här riktningen har 

också genomförts i Sverige (SPAR Point Group, 2014).  De flesta moderna system baseras på 

direkt georeferering, och dessa kan leverera punktmoln med mätosäkerhet på ca 0,1 m som 

bäst. Medan den här mätosäkerheten inte är jämförbar med den som kan uppnås med 

fotobaserad skanning från UAS, är den tillräcklig för att framställa DTM av klass 4 och neråt 

enligt SIS-TS 21144:2013. Ett forskningssystem baserat på SLAM-metoden har presenterats, 

och det kan uppnå osäkerhet på centimeternivå (exklusive georeferering), vilket ger 

möjligheter för generering av noggrannare DTM. 

Även om UAS-baserad laserskanning har begränsningar med avseende på flygtid och 

flyghöjd, är den kostnadseffektiv för kartering av mindre områden, speciellt täckta med 

vegetation. Den pågående utvecklingen är mycket stor, och man kan därför förutspå att 

inom nära framtid bör det finnas noggrannare, lättare och uthärdligare system som 

dessutom inte är helt beroende av GNSS och INS. 
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