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1. Introduktion 

Högupplöst laserdata från bilburen insamling kan användas för att kartera ett flertal olika 

objekt längs väg, järnväg eller annan infrastruktur. För detta ändamål finns ett flertal olika 

programvaror på marknaden. De tillämpningar som främst behandlas i detta projekt är 

tillståndsmätning för väg (vägytemätning) och insamling av anläggningsdata. De olika 

mätsystem som används för dessa tillämpningar ger delvis överlappande information. 

Vägytemätning är mer anpassad för att kunna ge högupplöst data för en begränsad del av 

vägytan medan mätsystem för anläggningsdata är mer anpassad för att ge en så fullständig 

bild som möjligt av vägen/järnvägen och dess omgivning. Båda typerna av system kan 

exempelvis ge information om tvärfall, längsprofil, backighet, kurvatur och spårdjup. I 

denna rapport diskuteras främst de skanningsystem och programvaror som i dagsläget finns 

tillgängliga för Terratec. För vägytemätning har skanningsystemet ViaPPS använts, se 

referens [3], och för anläggningsdata har Optech Lynx använts.      

I Sverige finns idag en utprövad metodik med dedikerad utrustning för vägytemätning. 

Detta finns dokumenterat i [1] Vägytemätning mätstorheter och [2] Vägytemätning objekt 

där både mätutrustning och mätstorheter som IRI, spårdjup, tvärfall, längsprofil, textur, 

backighet, kurvatur, sprickor och digital stillbild finns beskrivet. Dessa mätstorheter lagras i 

Trafikverkets tillståndsdatabas, Pavement Management System (PMSvägdata), och 

presenteras i PMSV3 genom ett webgränssnitt https://pmsv3.trafikverket.se/ (bild 1.1) 

tillsammans med annan information som kommer från NVDB och vägunderhåll 

(PMSbeläggning). Motsvarande data skulle kunna produceras med ViaTechs system ViaPPS 

i kombination med ViaIRI+, med tillägget att positioneringen skulle ha lägre mätosäkerhet 

(eftersom systemet orienteras med GNSS/INS) och att laserskanning görs i hela omfånget 

(360 grader) och inte bara på vägytan. 

 

 
Bild 1.1 Skärmdump från Trafikverkets PMSV3. 

https://pmsv3.trafikverket.se/
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Parallellt med vägytemätning pågår en större datainsamling i Sverige i form av mobil 

laserskanning för Anläggningsdata (ANDA). För detta ändamål används en 

panoramakamera som ger en 360-gradersvy samt två eller fler laserskannrar som ger olika 

perspektiv på omgivningen. Allt georefereras noggrant med GNSS/INS för att kunna 

relateras till annan geografisk information.  

2. Bearbetning av laserdata 

2.1. Programvaror 

De programvaror som använts vid hantering av data är dels systemleverantörernas 

programvaror för hantering av rådata och dels andra kommersiella programvaror (TeraScan 

mm och TopoDOT).  Dessa finns beskrivna nedan. 

2.1.1. ViaTech 

ViaTech:s programvara har använts dels för att hantera rådata från ViaPPS och ViaIRI-

systemen för att generera laser- och bilddata som kan hanteras av andra programvaror.  

Dessutom finns funktioner för att ta fram vissa standardiserade data för vägars tillstånd. En 

mer utförlig beskrivning av ViaTechs programvara finns i [3]. 

2.1.2. Terrasolids program 

För vissa delar har Terrasolids programvarupaket som används i CAD-miljön MicroStation 

för hantering av laserdata och bilder använts: 

 TerraMatch – för matchning av laserdata och kvalitetskontroll av geometrin 

laserdata 

 TerraScan – för klassificering av och vektorisering i laserdata 

 TerraModeler – för hantering av höjdmodeller 

 TerraPhoto – för hantering av bilder 

Dessa program har fördelen att de används i 3D-miljö och är utvecklade för att hantera stora 

punktmoln i kombination med georefererade bilder. I TerraScan finns också ett stort antal 

verktyg för att digitalisera väg och järnväg. Den först utvecklade och viktigaste egenskapen i 

TerraScan är markklassificering av laserdata, vilken använts sedan 90-talet för att ta fram 

terrängmodeller från laserdata. Under åren har utvecklingen gått framåt och numera finns 

ett flertal funktioner för klassificering, vektorisering och kartering baserat på punktmoln.   

2.1.3. TopoDOT 

TopoDOT är en programvara som kan användas i MicroStation eller PowerSurvey. Den 

används för extraktion av information från punktmoln, t ex 3D-vektorisering. Den har 

speciella verktyg dedikerade för väg, arkitektur, konstruktioner och topografi. Vissa verktyg 

är automatiska eller semi-automatiska för att effektivisera digitaliseringen.   
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2.2. Egenskaper hos data från ViaPPS-systemet 

ViaPPS-systemet finn beskrivet i [4]. Efter en modifiering av systemet laserskannas inte 

bara vägytan utan också omgivningen. Skanningen sker tvärs körriktningen och ger ca 1 mm 

punktavstånd tvärs körstråket mitt under bilen. Punkttätheten längs körriktningen bestäms 

av bilens hastighet. För Svinesundsbron blev den resulterande punkttätheten 1-5 mm tvärs 

(beroende på sidoavstånd) och 5-8 cm längs körriktningen (se bilder nedan) med en 

medelpunkttäthet på ca 7 000 punkter/m2 på vägbanan. 

 

 
Bild 2.1 Laserdata färgat av intensitet över Svinesundsbron på gränsen mellan Norge och Sverige. 

 
Bild 2.2 Laserdata över Svinesundsbron. Det röda och blå strecken motsvarar två motriktade körlinjer. 



   
 

7 
 

Punkttätheten är olika längs och tvärs körriktningen. Ca 5-8 cm mellan skanningslinjerna i 

körriktningen, ca 1-5 mm mellan punkterna i linjen. 

 
Bild 2.3 Punktfördelningen från ViaPPS-systemet på Svinesundsbron. 

2.3. Egenskaper hos data från Optech Lynx 

Optech Lynx-systemet har två laserskannrar som är placerade med ca 45 graders vinkel mot 

färdriktningen. Skanningsfrekvens och pulsfrekvens optimeras för att ge ett så jämnt 

fördelat laserpunktmoln som möjligt. På Svinesundsbron är punktavståndet 1-3 cm i mitten 

av skannet, med en medelpunkttäthet på ca 9 000 punkter/m2 på vägbanan. För systemet 

används pulslasrar, vilket ger ett större brus (ca 5mm) än den faslaser som används i 

ViaPPS-systemet (< 1mm). Med brus avses här ett internt spridningsmått, mätosäkerheten i 

lasrarnas längdmätning. För absolut mätosäkerhet måste även andra felkällor inkluderas, 

exempelvis positionering med GNSS/INS.   
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Bild 2.4 Laserdata från Optech Lynx-system ger relativt komplett representation av omgivningen då 

två laserskannrar är monterade i olika vinklar. 

 

 
Bild 2.5 Punktfördelningen från Optech Lynx-systemet på Svinesundsbron. Punktmolnet blir mer 

jämnt fördelat än från ViaPPS-systemet. 
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2.4. Matchning av laserdata från mobil laserskanning 

För att täcka upp hela vägområdet sker mobil laserskanning med två eller flera körspår. Ofta 

räcker det med att köra i de två olika körriktningarna, men där det är flera parallella körfält 

kan ytterligare körspår krävas. Vid upprepad skanning överlappar punktmolnen varandra 

och eventuella brister i positioneringen kommer att visa sig som en offset mellan stråken. 

För att underlätta vidare processering av punktmolnet bör körstråken matchas ihop. Nedan 

ges ett exempel på hur matchningen gjordes för laserdata från ViaPPS-systemet över 

Svinesundsbron. Matchning av andra typer av laserdata från mobila system sker på liknande 

sätt. Generellt kan man säga att matchningen är en enklare process om det finns en god 

GNSS-lösning och sikten till navigeringssatelliter inte skyms av höga byggnader eller träd. 

För broar är mottagning till satelliter i allmänhet god, i tunnlar av naturliga skäl dålig. 

Matchningen (stråkutjämningen) gjordes i TerraMatch. Den gjordes endast för att förbättra 

den interna noggrannheten genom matchning stråk mot stråk eftersom inga kända punkter 

fanns att tillgå för absolut inpassning. Laserdata importerades med TerraScan:s 

transformation till Sweref99 TM, ellipsoidhöjd. Importen gjordes till TerraScan-projekt med 

filformat Fast Binary (FBI) för att kunna utnyttja de attribut som kan läggas till varje 

laserpunkt, t ex normalriktning och grupp. Efter matchningen transformerades data till 

Sweref 12 00, RH2000. 

2.4.1. Marklassning för matchning 

Markklassning genomfördes för att kunna matcha olika körlinjer mot varandra. 

De steg som genomfördes var: 

 Grov klassning mark – inom 5 m från trajectory (närmaste vägbanan) 

 Low vegetation – upp till 0.2 m från mark 

 Medium vegetation – upp till 1 m från mark 

 High vegetation – upp till 10 m från mark 

2.4.2. Matchningsprocess 

Matchningen mellan stråk (stråkutjämning) gjordes både i plan och höjd. Den genomfördes 

i tre steg vilka beskrivs i detalj nedan. 

Steg 1 Matchning i plan, höjd och roll per stråk 

Tielines: XYZ som målade linjer 

Lösning: XYZ + roll per stråk 
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Bild 2.6 Observationer för matchning (tielines) i laserdata med intensitet. De två stråken är 

representerade i rött respektive blått. 

Tabell 2.1 De resulterande korrektionerna i matchningen. 

Stråk X [m] Y [m] Z [m] Roll [grad] 

1 -0.011 0.017 -0.004 -0.162  

3 0.009 -0.024 0.004 -0.069 

 

Steg 2 Matchning i höjd 

Tielines: Täta Z-observationer  

Lösning: Fluktuerande Z 
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Bild 2.7 Observationer för matchning (tielines) i laserdata med intensitet. De två stråken är 

representerade i rött respektive blått.  

 

 

 
Bild 2.8 Resultatet för lösning av fluktuerande Z i stråk 1. 

 

 
Bild 2.9 Resultatet för lösning av fluktuerande Z i stråk 3. 
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Steg 3 – Matchning i plan 

Tielines: Kantstenar – vertikalt, längs med sträckan 

Lösning: Fluktuerande XY  

 

 
Bild 2.10 Resultatet för lösning av fluktuerande XY i stråk 1 (magnituden). 

 

 
Bild 2.11 Resultatet för lösning av fluktuerande XY i stråk 3 (magnituden). 

 

 
Bild 2.12 Avvikelser mellan stråk före matchning, detalj kantsten. 
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Bild 2.13 Avvikelser mellan stråk efter matchning, detalj kantsten. 

 

Det låga bruset i laserdata medger att mycket små korrektioner  (< 5 mm) i plan och höjd 

kan göras i laserdata. För att i framtiden kunna göra en mer homogen och mindre 

tidskrävande matchning behöver metoden effektiviseras, speciellt rutinerna för att samla in 

mätningar som ligger till grund för matchning i plan (XY). Exempel på sådana där 

mätningar skulle kunna göras mer automatiskt är kanten på målade linjer eller kanten på 

gatsten. För att få ett homogent punktmoln vill man kunna matcha kontinuerligt längs hela 

sträckan, vilket kan vara problematiskt om det inte finns distinkta objekt på vägen.  

3. Klassning av data i TerraScan 

Efter matchning görs en klassificering av data i en korridor längs vägen.  

3.1. Klassificering av data 

Varje laserpunkt har ett attribut som talar om vilken klass punkten tillhör. Användaren kan 

själv definiera vilka klasser som används. Det vanliga är att användaren utgår från de några 

basklasser som återfinns i ASPRS (American Scociety for Photogrammetry and Remote 

Sensing) och kompletterar med klasser som passar för ändamålet och den produkt som skall 

tas fram. 

 

  



   
 

14 

 

 

Tabell 3.1 ASPRS standardklasser.  

Classification Value (bits 0:4) Meaning 

0 Created, never classified 

1 Unclassified 

2 Ground 

3 Low Vegetation 

4 Medium Vegetation 

5 High Vegetation 

6 Building 

7 Low Point (noise) 

8 Model Key-point (mass point) 

9 Water 

12 Overlap Points 

 

I TerraScan gjordes flera olika klassificeringar av data som låg till grund för senare 

processering. Förutom att tilldela varje laserpunkt en klass (som vägyta, refug, vegetation, 

etc) så grupperades kluster av laserpunkter ovan mark till olika grupper och 

normalriktningen bestämdes och lagrades för punkter på vägytan. 

3.2. Filformat 

Det finns ett antal filformat som kan användas i TerraScan. Valet av format kommer att 

påverka vilken information man kan spara och vilka operationer man kan göra på laserdata. 

De vanligaste formaten att arbeta med är LAS 1.1-1.4 och FBI.  

I LAS-formatet kan man låta en laserpunkt ha en klass men samtidigt sätta attributen 

”synthetic”, ”key-point” och ”withheld” på eller av. Det betyder t ex att en punkt kan ha 

klassen ”ground” och samtidigt var en ”key-point”.  

I FBI (Fast BInary)-formatet finns inte denna dubbla klassificering av punkter, däremot 

finns ett antal attribut som kan vara till hjälp vid många steg i processeringen, som 

exempelvis ”distance”, ”normal vector”, ”group” och ”parameter”.  För att kunna utnyttja 

klassificeringsverktygen till fullo i TerraScan har formatet FBI använts.    

3.3. Markklassning 

Markklassning gjordes med TerraScans standardrutin ”Ground classification”. För bättre 

klassificering på hårdgjorda och väldefinerade ytor gjordes en ”Hard surface classification”. 

Skillnaden är att ”Ground classification” väljer de lokalt lägsta punkterna, vilket passar bra 

då det finns markvegetation, medan ”Hard surface” hittar medelytan i ett brusigt skikt av 
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punkter, vilket passar en hårdgjord yta. Det finns ingen möjlighet att automatiskt dela in 

marken i olika markslag. I stället gjordes en manuell digitalisering för att dela in 

markklassning i olika marktyper:   

 Hårdgjord yta - väg 

 Hårdgjord yta – trottoar o dyl.  

 Refug 

 Övrigt 

 

 
Bild 3.1 Laserdata över Svinesundsbron färgat efter klass (t ex väg, trottoar, etc.).  
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Bild 3.2 Markklassade data delades in i vägyta (blå), trottoar o dyl. hårdgjord yta (ljusblå), refug (röd) 

och övrigt (gul). Data utanför korridoren är vit. 

3.4. Klassning i grupper 

Alla laserpunkter som ligger i nära anslutning till varandra kan klassificeras till en unik 

grupp. Dessa grupper kan senare användas för ytterligare klassning av data. Klassificering 

av grupper gjordes för alla punkter > 0.2 meter ovan mark.    

Grupper kan hanteras på flera ställen i programvaran. Om man vid ett senare tillfälle gör 

nya klassificeringar kan grupperna användas som verktyg, t ex vid klassificering av rörliga 

objekt. En ny klassificering kan också användas för att revidera gruppindelningen, t ex kan 

grupper som har flera klasser delas upp till flera med avseende på en eller flera klasser.  
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Bild 3.3 Sammanhängande laserdata ovan mark klassas till individuella grupper för att underlätta 

senare klassificering. De olika grupperna har individuella färger.  

3.5. Klassning/identifiering av skyltar 

Skyltar och andra smala objekt kan vara svåra att identifiera i laserdata om infallsvinkeln på 

lasern är ogynnsam. Bild 3.4 visar en skylt skannad med ViaPPS-systemet. Eftersom lasern 

skannar tvärs körriktningen kommer skylten att vara dåligt representerad i laserdata. Detta 

kan avhjälpas med fler laserskannrar på systemet som är placerade i olika vinklar. Bild 3.5 

visar samma skylt skannad med Optech Lynx-systemet. Eftersom detta system har två 

skannrar placerade i 45 graders vinkel kommer skylten att vara väl representerad i 

punktmolnet. För att representera skyltar och andra uppstickande objekt är ett kombinerat 

skanningsystem liknande Optech Lynx att föredra.  

För skyltdetektion är annars bilder, som ofta tas i samband med mobil laserskanning, 

värdefulla som informationsbärare (exempel i bild 3.4-3.5). I bilderna kan man enklare 

identifiera skyltar och dessutom tolka informationsinnehåll lättare eftersom upplösning och 

färginformation är högre än i laserdata. Om bilderna dessutom är geometriskt korrekta och 

georefererade kan en position av skyltens läge i tre dimensioner extraheras. 
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Bild 3.4 Skylt representerad i laserdata och bild från ViaPPS-systemet. ViaPPS har en laserskanner 

som skannar tvärs åkriktningen, vilket gör att objekt med ytor tvärs körriktningen blir sämre 

representerade. 

  
Bild 3.5 Samma skylt som ovan representerad i laserdata och bild från Optech Lynx-systemet. Optech 

har två laserskannrar som är placerade i 45 grader vinkel vilket minimerar bortfall pga skuggeffekter. 

 

3.6. Klassning av rörliga objekt 

Rörliga objekt utgör oftast ett hinder för tolkningen av laserdata. De kan till viss del 

identifieras med automatiska metoder baserat på laserpunktmolnets grupp-klassificering 

och tidsstämplar på de individuella laserpunkterna. Det krävs oftast en manuell editering för 

att också klassificera fordon och trafikanter, speciellt om dessa rörde sig i låg fart eller stod 

stilla vid laserskanningen.  

  
Bild 3.6 Rörliga objekt (här bil och gångtrafikant) har klassificerats och kan därmed exkluderas från 

analyser av vägen eller objekt längs vägen. 
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3.7. Klassning av stolpar 

TerraScan har en implementation av automatisk klassificering av stolpar. För detta måste 

man skapa ett ”referensobjekt” som visar hur en viss stolpe ser ut. När man skapat detta 

referensobjekt kan programvaran gå igenom all laserdata och leta efter liknande 

objekt/stolpar. För att kunna göra detta måste man ha gjort en klassificering av grupper i 

laserdata. Referensobjektet utgörs dels av några parametrar men också ett exempeldata i 

form av ett punktmoln. När en stolpe har hittats klassificeras den gruppen i punktmolnet till 

en stolpklass definierad av användaren. 

 

  

Bild 3.7 Ett referensobjekt i form av en belysningsstolpe som används för klassificering av andra 

belysningsstolpar i punktmolnet. 

 

En test gjordes för klassificering av belysningsstolpar i Lynx-data längs väg 1040 på en ca 3 

km lång sträcka. ViaPPS-data bedömdes inte vara rätt underlag för uppgiften eftersom det 

systemet inte ger tillräcklig 3D-information. I bild 3.8 syns några av de stolpar som hittades. 

Det går att öka mängden hittade stolpar genom att göra mer förbearbetning av data genom 

noggrannare klassificering och genom att ändra gränsvärden vid sökningen. Just stolpar är 

annars relativt enkla objekt att hitta eftersom de är vertikalt långsträckta.  
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Bild 3.8 Exempel på belysningsstolpar som hittades automatiskt i TerraScan längs väg 1040.  

 

    

Bild 3.9 Exempel på felaktigt klassificerad belysningsstolpe, objekten är i själva verket flaggstänger.  

 

I [5] beskrivs ett annat test av TerraScans stolpdetektering i jämförelse med TopoDOT:s 

programvara och manuell tolkning. 

 

3.8. Klassning av vegetation 

Klassning av vegetation sker efter markklassificering och innehåller i regel alla data ovan 

mark som inte redan tilldelats en klassificering. Oftast delas vegetation in i höjdskikt ovan 

mark för att kunna göra effektivare analyser i dessa data. 
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I detta fall klassificerades vegetation i tre skikt 

 Låg vegetation – inom 0.2 m från mark 

 Mediumhög vegetation – inom 1 m från mark 

 Hög vegetation – inom 10 m från mark 

 

 

4. Vektorisering 

Vektorisering, digitalisering och objektigenkänning i punktmoln beskrivs mer ingående i 

andra delar av denna rapportserie, t ex [3], [4] och [5]. Generellt kan man säga att det finns 

två sätt att känna igen objekt, dels genom spektral information (intensitet/färg) och dels 

genom geometriska egenskaper. Sedan finns det manuella, semi-automatiska och 

automatiska metoder för att känna igen och digitalisera objekt. De automatiska metoderna 

är under ständig utveckling och det finns ett flertal programvaror som kan användas som 

stöd. 

 

5. Generering av ortofoto från punktmoln 

Ett ortofoto baserat på intensitet från laserdata kan vara ett användbart verktyg för att tolka 

objekt längs vägar. Ortofotot kan användas för inpassning mot stöd, tolkning av objekt eller 

visualisering, även i tunnlar. Eftersom laserdata är tredimensionellt behövs heller ingen 

extern höjdmodell för att generera ortofotot. Ett ortofoto kan genereras utan att föregås av 

någon speciell klassificering eller inpassning, fast då måste man vara medveten om att 

planläget kan ha hög lägesosäkerhet. Den enda filtrering av data som behövs är grov 

utsortering av intressanta punkter för ortofotot, vilket kan filtreras fram genom att använda 

bandata/trajectory som referens (bild 5.1). På så sätt kan även tillfälliga objekt, t ex fordon 

eller tak i tunnlar, extraheras så att de inte stör framställningen av ortofotot. 
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Bild 5.1 Genom att använda bandata/trajectory som referens kan man sortera ut intressanta punkter 

för ortofotot (bruna punkter i övre bild). Nedre vänster bild visar före rensning och nedre höger efter 

rensning. 

 

I TerraScan finns en möjlighet att generera rasterdata, t ex som georeferade TIFF-bilder, 

baserat på olika typer av information i laserdata. I detta projekt har 10 cm upplösning valts 

för generering av rasterdata från intensitetsvärden i laserdata. 

 

 

Bild 5.2 Exempel på ortofoto genererat från intensitet i laserdata från E20. 
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6. Förbättringsbehov 

6.1. Intensitet 

Intensiteten i laserdata varierar över ytan främst beroende av avstånd mellan skanner och 

objekt. För att kunna göra avancerade analyser baserade på intensitet bör det utvecklas 

metoder för att normalisera intensitetsvärdet. Ett exempel är målade väglinjer för 

vektorisering, där man skulle vilja identifiera linjerna med hög tillförlitlighet för att 

automatisera processen ytterligare. En annan tillämpning är tillståndsanalys av 

vägmålningar, där man skulle vilja kunna använda laserdata för att mäta tillståndet i den 

reflekterande vägmålningen och behovet av förbättring.  

6.2. Automatisering 

Flera steg i hanteringen av laserdata och bilder i programvarorna skulle kunna 

automatiseras ytterligare. 

Exempel på steg med större behov av automatisering är 

 mätning av Tielines (för matchning, geometrisk kontroll) 

 klassning i laserdata baserad på grupper/objekt 

 automatisk vektorisering av målade linjer 

 igenkänning av vägskyltar 

7. Diskussion och sammanfattning 

Laserdata och bilder från olika mobila system ger ett mycket bra underlag till flera olika 

tillämpningar. Med en viss grundläggande bearbetning, som matchning, kontroll av 

georeferering, klassificering och editering, kan många steg effektiviseras i ett senare skede.  

Det finns idag ett antal vedertagna metoder för insamling av information om vägar som skall 

befolka olika databaser hos Trafikverket. Det finns dock möjlighet att utvidga mängden 

information och möjlighet att öka frekvensen för hur ofta vissa typer av data samlas in.  

De dataset som använts i dessa tester kommer från två olika system (ViaPPS och Optech 

Lynx) som ger något olika karaktärer i laserpunktmolnet och något olika bilddata. Medan 

ViaPPS är optimerat för att ge information om vägytans beskaffenhet med lågt brus, så är 

Lynx-systemet mer optimerat till att ge mycket 3D-information och god representation av 

omgivningen med något högre brus. Georefereing med GNSS/INS sker i stort sett på samma 

sätt med bägge systemen. 

För automatisk detektion av 3D-objekt ovan och bredvid vägytan är Lynx-systemet bättre 

anpassat men det finns också stora möjligheter att ge bra information om vägytans 

beskaffenhet, speciellt större strukturer, lutningar och skador på vägytan. Även bilderna kan 

där användas som stöd.  
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