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används för globala navigerings- och positioneringsändamål 

 

Konnektionspunkter - gemensamma punkter utan några kända koordinater 
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TLS -  Terrester laserskanning, eller markburen laserskanning  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste decennierna har tvådimensionella kartor varit ett standardverktyg för 

stadsplanering och förvaltning. Geodata som historiskt har betraktat omvärlden i två 

dimensioner utan information om det geografiska objektets höjd, den tredje dimensionen.  

Både användandet och efterfrågan på 3D-geodata ökar ständigt runt om i världen, just för att 

den effektivare ger en helhetsbild av verkligheten.1 

3D-geodata är ett samlingsbegrepp för all geografisk information som i tillägg till 

plankoordinaterna även har en höjdkomponent, vilket gör det möjligt för geografiska objekt 

att få en utbredning i tre dimensioner och ger objektet en s.k. kropp, eller volym. 

De flesta av Sveriges kommuner använder idag geodata i 3D framförallt inom plan- och 

byggområdet. Fördelarna med geodata i 3D bedöms som stora, visualiseringar skapar 

tydlighet och gör det lättare att se slutprodukten för alla inblandade parter. Därmed kan 

geodata i 3D minimera flera missförstånd med hjälp av en bättre visualisering, mindre 

resurser som krävs för datainsamling samt att en större mängd arbete kan utföras på kontoret. 

Möjligheten att kunna presentera projekt för allmänheten som därmed lättare kan få en 

realistisk bild av vad som ska ske, kan förbättra detaljplaner och minska överklaganden.2  

 

I bygg- och anläggningsbranschen finns ett annat välkänt begrepp som även är en central del 

inom 3D-geodata, det är byggnadsinformationsmodellering (BIM) (eng. Building-

Information-Modeling). Lantmäteriet beskriver BIM som: 

  

”…en objektbaserad 3D-modell med tillhörande datainformation om ingående 

byggnadsdetaljer, t.ex. fabrikat, typ, material och dimensioner.”3  

 

I anläggningsbranschen har konceptet BIM i viss utsträckning använts under flera år, där det 

inte sällan förekommer krav från beställare att uppdrag handlas upp på ett BIM-underlag. I 

                                                 
1 Reshetyuk, Terrester Laserskanning. 
2 Lantmäteriet, “Förutsättningar För Att Tillhandahålla Kart- Och Bildinformation I Tre Dimensioner (3D).” 
3 Lantmäteriet. 
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3D-modellen kan varje ingående objekt beskrivas och lagra dess egenskaper vilket gör det 

möjligt att samla en mängd information i samma modell. 

1.2 Anläggningsbranschen 

De senaste åren har implementeringen av BIM i anläggningsbranschen trappats upp efter att 

den svenska regeringen under 2015 beslutat att Trafikverket, den myndighet med ansvar för 

byggandet, driften och underhållet av det statliga vägnätet och järnvägen, i större utsträckning 

ska nyttja möjligheterna med BIM genom hela anläggningens livscykel. Beslutet grundar sig i 

att regeringen vill att Trafikverket skall leda arbetet och driva utvecklingen i den svenska 

anläggningsbranschen.4 

Därför har införandet av konceptet BIM i Trafikverkets verksamhet genomförts för att främst 

bidra till en ökad produktivitet och de är tydliga med att det dokumentbaserade arbetssättet, 

med ritningar, beskrivningar och förteckningar som i dagsläget används behöver övergå till ett 

modell- och objektsbaserat arbetssätt för att uppnå målet med en effektivare processorienterad 

verksamhet.5 

I sin roll som både beställare och förvaltare av det statliga vägnätet är Trafikverket en stor 

aktör i anläggningsbranschen. Det faktum att de ansvarar för den långsiktiga planeringen av 

det svenska transportsystemet samt förvaltar det 10 000 mil långa vägnätet och ger 

ekonomiskt stöd till ytterligare 7500 mil6, 1470 mil järnväg7 och ca 20 000 broar8 faller det 

sig naturligt att alla verksamma aktörer i anläggningsbranschen påverkas av de krav som ställs 

av Trafikverket. Även i sin strategi för BIM konstaterar Trafikverket att de främsta 

förbättringar som går att uppnå med BIM tillfaller dem själva, att det därför är viktigt att de 

tar initiativet i implementeringen av BIM då kravställandet mot branschen blir centralt för 

utvecklingen.9 

 

Vid nyproduktion kommer implementeringen av BIM mer naturligt och det finns idag krav på 

3D-modeller i projekteringsfasen. I delstudien ”BIM i ett långtidsperspektiv – att nyttja de 

digitala möjligheterna från projektering till förvaltning”10 konstateras att i planerings- och 

                                                 
4 Samuelsson, Klareld, and Hellmer, “En Effektiv Digital Informationshantering.” 
5 Trafikverket, “Trafikverkets Strategi För BIM.” 
6 Trafikverket, “Trafikverket Utvecklar Och Förvaltar Det Statliga Vägnätet.” 
7 Trafikverket, “Järnväg.” 
8 Trafikverket, “Så Sköter vi Broar Och Tunnlar.” 
9 Trafikverket, “Trafikverkets Strategi För BIM.” 
10 Samuelsson, Klareld, and Hellmer, “En Effektiv Digital Informationshantering.” 
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projekteringsfasen används BIM i dagsläget flitigt och med framgång men att ytterligare 

utveckling krävs för att kunna användas i förvaltningsfasen. 

 

Om Trafikverket ska kunna nytta de digitala möjligheterna med BIM och nå upp till 

målbilden att hela deras anläggning ska hanteras med hjälp av 3D-information genom hela 

livscykeln.11 Där hanteringen av informationen kan ske i form av en obruten 

informationskedja, krävs det att även den befintliga anläggningen i något skede modelleras 

upp i konceptet BIM. 

 

För att framställa 3D-modeller av befintliga objekt finns det en mängd olika mätmetoder att ta 

hjälp av för att kunna genomföra modelleringen. En traditionell mätning med handhållna 

mätverktyg som måttband och tumstock, samt digitala metoder som en totalstation eller 

GNSS kan alla användas för att mäta in karaktäristiska punkter och linjer på objektet. Dessa 

punkter kan sedan användas i en CAD-programvara för att kunna skapa en 3D-modell.12   

 

Om mätningen och modelleringen däremot ska ske på objekt med komplicerade geometrier, 

komplexa ytor eller rentav svårtillgängliga objekt kan inmätningsprocessen med dessa 

metoder bli svår att genomföra och inte minst tidskrävande. I en sådan situation kan både 

inmätnings- och modelleringsprocessen bli långdragen och kostsam om det finns högt ställda 

krav på den slutliga 3D-modellen. 

 

En annan metod som används världen över just för att 3D-dokumentera komplicerade objekt, 

med förmågan att utföra mätningen snabbt, med hög detaljnivå och låg mätosäkerhet är 

terrester laserskanning (TLS)13. Tekniken är även ett populärt verktyg inom non-destructive-

testing (NDT) som är en metod för kontroll eller provning av material utan att skada det 

material som provas. Förmågan att på distans kunna utföra kontroller för att identifiera 

eventuella defekter gör tekniken lämplig för främst visuella kontroller av objekt med höga 

säkerhetskrav,14 men även andra mätuppdrag som kräver noggranna och detaljrika 3D-data.  

                                                 
11 Trafikverket, “Trafikverkets Strategi För BIM.” 
12 Reshetyuk, Terrester Laserskanning. 
13 Reshetyuk. 
14 FARO, “Non-Destructive Testing of Metro Tunnels with 3D Laser Scanning | FARO Asia.” 
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1.3 3D-dokumentation med hjälp av TLS 

Terrester laserskanning är en reflektorlös ytmätningsteknik vars främsta styrka ligger i 

förmågan att kunna mäta in och hantera en stor mängd mätpunkter. Avståndsmätningar och 

kända vinkelförändringar gör det möjligt för instrumentet att beräkna varje punkts 3D-

koordinat. Resultatet av en skanning, där alla mätpunkter presenteras i förhållande till 

varandra kallas för ett punktmoln. 

TLS används idag främst som ett verktyg för att 3D-dokumentera objekt och miljöer, till 

exempel industrier, dammar, tunnlar, broar, historiska minnesmärken och arkeologiska 

utgrävningar med höga detaljnivåer och komplexa geometrier.15 

 

I takt med att efterfrågan av 3D-data de senaste åren ökat, har även utvecklingen av 

ytmätningstekniken TLS följt med, mätningarna går allt snabbare och osäkerheten sjunker.  

Förmågan att på distans från mätobjektet kunna samla in 3D-data och med möjligheten att 

inom några sekunder skapa punktmoln med miljontals punkter är det som gör tekniken så 

lämplig för 3D-dokumentering av svårtillgängliga eller farliga miljöer, såväl som komplexa 

och detaljrika objekt.16 

Data från TLS kan därför användas för att framställa 3D-modeller, eftersom punktmolnen är 

omfattande, har låg osäkerhet samt en hög detaljnivå. 

 

En ökad användning av 3D-information i branschen och i en verksamhet där konceptet BIM 

och 3D-modeller får en allt större funktion,17 kan förberedelser för att effektivt kunna hantera 

dessa nya utmaningar ge aktörer konkurrensfördelar. 

Därför finns det goda skäl att undersöka huruvida befintliga tekniker som TLS kan bidra med 

att effektivt uppnå de nya kraven och hur tekniken kan bidra med att underlätta en fullskalig 

övergång till ett objektsbaserat arbetssätt och framställandet av 3D-modeller av befintliga 

anläggningar.  

1.4 Idén till studien 

Idén till denna studie gavs som förslag av Sweco Civils teknikområde för 

anläggningskonstruktion. De hade under sommaren 2017 fått ett uppdrag att utföra en 

bärighetsberäkning för att beräkna den tillåtna trafiklasten för en fackverksbro belägen i 

                                                 
15 Lantmäteriet, “HMK – Terrester Laserskanning.” 
16 Lantmäteriet. 
17 Trafikverket, “Trafikverket Ser Stora Kompetensbehov Av BIM I Framtiden.” 
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Finnbodarna, Mora kommun. Då bron saknade kompletta ritningar behövdes en ny inmätning 

utföras för att få ett tillräckligt underlag för beräkning. Med tanke på brons komplexa 

geometri och problematiken rent tillgänglighetsmässigt, utfördes vid samma tillfälle som den 

traditionella inmätningen även en mätning med TLS för att praktiskt kunna testa tekniken. 

Teknikområdet anläggningskonstruktion i Falun/Borlänge kommer i sitt dagliga arbete i 

kontakt med uppdrag där det krävs dokumentation av befintliga anläggningar men erfarenhet 

av tekniken TLS saknas inom gruppen.  

Därför fanns önskemålet att utvärdera resultatet från den genomföra TLS-mätningen för att få 

en bättre uppfattning om hur tekniken i större utsträckning kan användas i deras dagliga 

arbete.  

  

Denna studie har genomförts i samarbete med Sweco Civils teknikområden för 

anläggningskonstruktion och mätteknik. De har tillhandahållit mätresultat från de båda 

mätningarna som ligger till grund för denna studie, som utförs för att utvärdera resultatet av 

TLS-mätningen. 

1.5 Syfte 

Studiens primära syfte är att utifrån resultatet från mätningarna undersöka vilka skillnader det 

finns mellan 3D-modellerna beroende på val av mätmetod vid framställandet.  

För att kunna bedöma i vilka avseenden TLS kan förbättra kvalitén i 3D-modellen. 

Det sekundära syftet är att undersöka Trafikverkets behov av 3D-dokumentering av befintliga 

anläggningar. 

1.6 Frågeställningar 

Följande frågeställningar formulerades för att besvara syftet: 

 

• Är resultatet från TLS-mätningen tillräckligt omfattande för att helt kunna ersätta 

den mätning som utfördes för hand? 

 

• Hur mycket kan användandet av TLS sänka osäkerheten i 3D-modellen? 

 

• Finns det avseenden där mätning för hand är ett bättre alternativ än TLS, sett till 

mätosäkerhet? 
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• Hur långt har Trafikverket kommit med implementeringen utav BIM i praktiken,  

vilka eventuella hinder finns för en fullskalig implementering? 

1.7 Avgränsningar 

 

Med tanke på alla faktorer som avgör den slutgiltiga kvalitén på en laserskanning, kommer 

resultatet i den här rapporten enbart vara representativt för just det här specifika fallet och 

bör därmed inte ses som en utvärdering av TLS som mätmetod generellt.  

 

Litteraturstudien om TLS berör endast skannertyper av pulsmätande variant. 

 

I form av en stor beställare på anläggningssidan kommer endast Trafikverkets syn på 

hantering av 3D-information behandlas i denna studie.  

 

Jämförandet sker utifrån ett spann på fackverksbron då endast ett av två skannades.  

 

I denna studie kommer det inte att utföras någon georeferering, en djupare beskrivning av 

dessa metoder finns det inget behov av.   
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2 Litteraturstudie 

2.1 Definition av BIM samt användandet i anläggningsbranschen 

Idag är BIM ett välbekant begrepp men som det fortfarande slarvigt slängs med för att 

beskriva de flesta 3D-modeller.  

Det finns ingen tydlig gemensam definition över vad BIM är och vad den skall bära för 

information för att överhuvudtaget kunna betraktas som en BIM. Beroende på vem man frågar 

så finns det olika uppfattningar.18 En definition är  

 

”[…] BIM är all information som genereras och förvaltas under en byggnads 

livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan 

vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-

modellering är själva processen att generera och förvalta denna information. 

BIM-verktyg är de IT-verktyg som används för att skapa och hantera 

informationen. BIM är alltså ingen teknik, men ett samlingsbegrepp på hur 

informationen skapas, lagras, används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat 

sätt.”19 

 

Vilket enligt denna definition kräver att 3D-modellen skall vara objektsorienterad, vars 

ingående objekt skall bära information om vad dessa representerar i den fysiska världen. Det 

betyder att 3D-modeller som är uppbyggda av ”död” grafik, enbart ytor eller solider, 

modellerade för visualisering men utan någon information om objektets egenskaper kan 

därför inte betraktas som en BIM. 20 Själva 3D-modellen bör därför ses som skelettet, som bär 

ytterligare information om de ingående delarna.  

 

I anläggningsbranschen ligger utvecklingen och användandet av BIM aningen efter om man 

jämför mot bygg. I en studie av Enning & Gross21 undersöks hur användandet av BIM i 

anläggningsbranschen fungerar i praktiken. Trots att flera projekt drivs genom ett 

                                                 
18 Samuelsson, Klareld, and Hellmer, “En Effektiv Digital Informationshantering.” 
19 Jongeling, “BIM Istället För 2D-CAD I Byggprojekt En Jämförelse Mellan Dagens Byggprocesser Baserade 

På 2D-CAD Och Tillämpningar Av BIM.” 
20 Jongeling. 
21 Enning and Gross, “BIM I Anläggningsbranschen - En Studie Av BIM-Användande Hos Entreprenörer Och 

Beställare.” 
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modellbaserat samarbete så konstateras det att anläggningsbranschen för närvarande inte 

arbetar med hela konceptet BIM i någon större utsträckning.  

Enligt Enning & Gross22 finns det flera olika barriärer att hantera innan ett BIM-orienterat 

arbetssätt kan implementeras fullt ut. En av de största barriärerna är en avsaknad av en 

standard för utbytesformat mellan olika mjukvaror, trots detta menar de att flera stora aktörer 

ändå är positiva. En viss ovilja finns dock till att börja arbeta med BIM innan beställare 

specificerar krav, men ser ändå möjligheter med detta arbetssätt som skulle kunna gynna 

deras verksamhet.  

 

Trafikverket preciserar i en informationsvideo ”Nyttor med BIM”23 flera fördelar med 

användandet av BIM, inte enbart som ett visualiserings verktyg utan som ett hjälpmedel 

genom hela anläggningens livscykel.  

I projekteringsfasen finns de fördelar man oftast kommer i kontakt med när man talar om 

BIM. Där kan alla aktörer arbeta mot samma modell vilket enligt informationsvideon kommer 

underlätta samordningen när förändringar och revideringar sker eftersom dessa sker direkt i 

modellen och därmed kan alla aktörer ta del av informationen direkt och arbeta efter en 

ständigt uppdaterad version som kommer gynna kvalitén på slutprodukten. 

 

Ur förvaltningssynpunkt finns det inte lika tydliga fördelar, det finns inte lika stor vinning i 

visualiseringen som 3D-modellerna bidrar med. När dessa modeller är redo att levereras till 

förvaltningen så finns ju det faktiska objektet redan fysiskt på plats. I det här skedet är den 

största fördelen med BIM snarare att ha ordning och reda på informationen gällande befintlig 

anläggning. Genom att använda BIM även i förvaltningsskedet, hoppas Trafikverket att man 

kan minska mängden system som idag används för att hantera samma information, och 

därmed effektivisera arbetsprocesserna.  

Att denna implementering av BIM i förvaltningsskedet kommer att ta tid är något som 

konstateras i informationsvideon, samt att utvecklingen precis har börjat.24 

 

I användandet av BIM i förvaltningsskedet uppkommer en annan problematik, nämligen 

informationshanteringen. Då anläggningar har väldigt långa livslängder ställer det krav på hur 

information ska lagras för att undvika informationsförluster. I rapporten ”Öppen BIM-

                                                 
22 Enning and Gross. 
23 Trafikverket, Nyttor Med BIM |  - YouTube. 
24 Trafikverket, BIM I Förvaltning Och Underhåll | - YouTube. 
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standard”25 beskrivs hur ett fungerande informationsutbyte kräver att sändare och mottagare 

har en överenskommelse för hur data skall överföras. I både ”Öppen BIM-standard”26 och i 

delstudien ”BIM i ett långtidsperspektiv – att nyttja de digitala möjligheterna från 

projektering till förvaltning”27 konstateras att det finns ett stort behov av att standardisera och 

definiera för att på så sätt underlätta informationshanteringen. Öppna filformat som är 

verktygsneutrala, standardiserad information och tydligare definitioner av vilken information 

som skall ingå och hur den skall klassificeras.  

En anledning till det är att i förvaltningsskedet så används inte all den information som skapas 

under hela BIM-processen, men att mängden på relevant information ständigt kommer att 

öka. Därför är det viktigt att tydliggöra vilken information som behövs för förvaltningen.28 

2.2 Terrester laserskanning 

En terrester laserskanner bygger på samma grundläggande principer som en totalstation eller 

en handhållen avståndsmätare. Elektromagnetisk energi i form av en laserstråle skickas ut mot 

ett objekt med avsikten att mäta avståndet. En del av den utskickade energin kommer att 

reflekteras tillbaks till instrumentet som registrerar tiden det tog för laserstrålen att färdas 

fram till objektet och reflekteras tillbaks till instrumentet. Den registrerade tiden, eller 

löptiden kan därmed användas för att beräkna avståndet.29 

Det finns andra typer av skannrar som använder andra tekniker för att beräkna avståndet, den 

fasmätande varianten skickar flera signaler samtidigt och använder fasskillnaden mellan den 

utsända och den återkommande signalen för att beräkna avståndet. Historiskt har den 

fasmätande lämpat sig bättre på korta avstånd och haft en högre skanningshastighet.30  

 

Det är just skanningen som skiljer TLS mot en totalstation eller GNSS, laserstrålen förflyttar 

sig med hjälp av en mekanism i instrumentet små vinkelsteg i både horisontal- och 

vertikalled. Vid varje liten förflyttning skickas en ny laserstråle ut, samma tillvägagångssätt 

som tidigare, avståndet beräknas med löptidsprincipen. Nu registrerar instrumentet även 

vinkelförändringen. Detta sker väldigt snabbt men instrumentet koll på vilken laserstråle som 

sändes ut i vilken vinkel, registrerar löptiden och beräknar avståndet, registrerar 

                                                 
25 Trafikverket, “Öppen BIM-Standard.” 
26 Trafikverket.  “Öppen BIM-Standard.” 
27 Samuelsson, Klareld, and Hellmer, “En Effektiv Digital Informationshantering.” 
28 Samuelsson, Klareld, and Hellmer. 
29 Lantmäteriet, “HMK – Terrester Laserskanning.” 
30 Lantmäteriet. 
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vinkelförändringen och med hjälp av den informationen kan varje mätpunkt få en beräknad 

unik 3D-koordinat(x,y,z) i skannerns interna referenssystem.31 

 

Idag kan moderna laserskannrar mäta in en miljon punkter per sekund och lagra dessa 3D-

koordinater i instrumentets interna referenssystem. Att instrumentet kan mäta så många 

punkter under så kort tid samt kan hantera den enorma mängd mätdata som blir resultatet av 

en mätning gör metoden lämplig för komplicerade mätuppdrag.32 

 

Ett begrepp som används flitigt i laserskanningssammanhang är punkttäthet, som anger antal 

punkter per areaenhet och beror i sin tur av avståndet mellan punkterna på objektets yta.  

För en hög detaljnivå på resultatet krävs det därmed en högre punkttäthet, punkttätheten kan 

variera och beror av mätavståndet, instrumentets vinkelsteg samt laserstrålens infallsvinkel.33 

 

Att punkttätheten beror av flera faktorer så kan det krävas flera olika uppställningar vid 

mättillfället för att dels kunna få med hela objektet i skanningen men även för att kunna få 

samma punkttäthet över hela objektet och inte bara närmast vinkelrätt mot skannern. Oftast 

krävs flera uppställningar runt om objektet för att kunna skanna hela objektet.  

Det optimala är att i största möjliga grad minimera antalet uppställningar samt att undvika för 

stora infallsvinklar.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Reshetyuk, Terrester Laserskanning. 
32 Reshetyuk. 
33 Lantmäteriet, “HMK – Terrester Laserskanning.” 
34 Lantmäteriet. “HMK – Terrester Laserskanning.” 

Figur 1. Optimal uppställning sett till infallsvinklar, antalet uppställningar och 

att skanningarna överlappar med minst 30%.  

(Bild från HMK – Terrester laserskanning) 
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Resultatet av en skanning blir en sammanställning av alla de inmätta punkterna och bildar det 

som kallas för ett punktmoln. Ett punktmoln kan liknas med digitala bilder, som med sina 2D-

pixlar ger en representation av verkligheten. Men där punktmolnet ger en liknande avbildning 

av verkligheten men med hjälp av de inmätta 3D-datapunkterna.  

Alla de samlade punkterna skapar en rymd i punkmolnet, som har en geometrisk upplösning. 

Det den geometriska upplösningen syftar till är storleken på de minsta objekt som kan 

identifieras i punktmolnet, som såklart beror av punkttätheten men även stråldivergensen och 

därmed avståndet till objektet vid mätningstillfället.35 

 

Har man vid mättillfället behövt utföra flera uppställningar som alla var för sig resulterat i ett 

punktmoln har dessa ännu inget som helst förhållande till varandra.  

Därför krävs det att man i hanteringen transformerar två eller flera punktmoln till ett 

gemensamt koordinatsystem. Detta steg kallas för registrering, det finns flera metoder för att 

utföra en registrering.36 En väl utförd registrering av punktmolnen är såklart viktigt för att 

garantera kvaliteten på det sammansatta punktmolnet. Placeras punkmolnen fel i förhållande 

till varandra blir resultatet missvisande. Val av registreringsmetod bör väljas utifrån objektet 

och förutsättningarna. Det finns flera metoder att använda och i vissa fall även kombinera för 

bästa resultat.  

 

Att använda konnektionspunkter är vanligt för att underlätta registreringen, där dessa punkter 

kan vara både signalerade och i de fall då det inte är möjligt att placera signaler på objektet 

kan naturliga punkter användas. 

Konnektionspunkter kan alltså vara både signalerade och naturliga, men i vilket fall så är det 

punkter som tydligt kan identifieras i varje enskilt punktmoln. I ett senare skede används 

konnektionspunkterna för att transformera två eller flera punktmoln till ett gemensamt. De 

används för att säkerställa att punktmolnen hamnar rätt i förhållande till varandra.37 

 

Det finns även en metod som kallas punktmolnsregistrering, där tillskillnad från att använda 

några enstaka konnektionspunkter i registreringen använder alla punkter i övertäckningen. 

Där en övertäckning är en del av objektet som skannas från minst två uppställningar och finns 

med i minst två punktmoln. En övertäckning mellan punkmolnen bör vara minst 30% för att 

                                                 
35 Reshetyuk, Terrester Laserskanning. 
36 Lantmäteriet, “HMK – Terrester Laserskanning.” 
37 Reshetyuk, Terrester Laserskanning. 
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de överlappande delarna av punktmolnen skall kunna matchas på ett så bra sätt att 

registreringens osäkerhet ska vara i nivå med laserskannerns.38  

Registreringen är ett viktigt steg då två eller flera ”delskanningar” har behövts utföras, hittills 

har hela registreringsprocessen skett utifrån skannerns interna referenssystem och punkterna 

har ingen placering i ”världen”.  

Vidare finns det metoder för georeferering där punktmolnet placeras i ett externt 

referenssystem, tex SWEREF 99.  

 

Det detaljerade punktmolnet ligger sedan som grund för att kunna skapa verklighetstrogna 

modeller av mätobjektet. Utifrån punktmolnet kunna skapa ”dumma” modeller, dumma i det 

avseendet att inga antaganden eller justeringar görs i modelleringen. Utan modelleras helt och 

hållet utifrån mätresultatet. Vilket betyder att andra faktorer som tex. lager av färg eller rost 

som kan ge en ökad volym återges i modellen enbart som en yta. 

Vilket ur en konstruktörs ögon är ointressant, som snarare söker godstjocklekar utan färg och 

rostutvidgning, som i det fallet snarare bör reducera godstjockleken när den är rostangripen 

för att så korrekt som möjligt beskriva dess egenskaper.  

Mätmodellen bör därför ses som ett hjälpmedel för att kunna göra väl underbyggda 

antaganden, snarare än att rakt upp och ner använda mätmodellen som underlag.  

2.3 Mätosäkerhet 

Oavsett vilket mätinstrument, mätmetod eller tillvägagångssätt som används kommer aldrig 

resultatet att vara exakt. Att med hjälp av begrepp som noggrannhet och precision försöka 

beskriva en mätnings kvalitet kan därför bli missvisande. Schulz39 beskriver hur noggrannhet 

som begrepp endast visar hur pass väl mätdata stämmer överens med det sanna värdet och är 

därmed en funktion av både systematiska och slumpmässiga fel.  

 

Det blir därför inte helt korrekt att försöka beskriva en mätnings noggrannhet som x mm. 

”Noggrannhet är ett kvalitativt begrepp och kan inte tilldelas ett numeriskt värde”40 

 

                                                 
38 Reshetyuk. 
39 Schulz, “Calibration of a Terrestrial Laser Scanner for Engineering Geodesy.” 
40 Reshetyuk, Terrester Laserskanning. 
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Med andra ord kan begreppet bara användas för att beskriva en mätning i förhållande till en 

annan. De slutsatser man således kan dra av att en mätning är noggrannare än en annan, är 

bara att den har mindre mätfel. 

Begreppen precision, noggrannhet och mätfel har i stor utsträckning fasats ut, ett annat 

begrepp som används i större utsträckning som även innefattar de systematiska och 

slumpmässiga komponenterna i en s.k. osäkerhetsbudget är mätosäkerhet.  

Av den anledningen att när man pratar om fel, så syftar man till mätningens förhållande till 

”verkligheten” eller det sanna värdet. Vilket i sig blir ett problem med att definiera då det 

sanna värdet teoretiskt i princip aldrig kan hittas.  

I användandet av begreppet mätosäkerhet utgår man från observerbara data och begreppet 

avvikelse används snarare än begreppet fel.41 

Det är därför viktigt att utifrån hur mätdata skall användas, tydligt definiera i förväg vilken 

mätosäkerhet som krävs för ändamålet.  

 

2.3.1 Mätosäkerhet inom traditionell mätning 

Mätningar som sker för hand med hjälp av skjutmått, tumstock och måttband uppfattas ofta ha 

låg mätosäkerhet utav personen som genomför mätningen. Det faktum att man är på plats, ser, 

mäter och känner bidrar till en känsla av att man lyckats väl med sin mätning och man lämnar 

med uppfattningen att resultatet har en låg mätosäkerhet. En traditionell mätning kan i många 

fall vara det absolut smidigaste och snabbaste alternativet.   

 

Mätosäkerheten hos handhållna mätverktyg brukar generellt uppfattas vara i nivå med 

graderingen på instrumentet, går det att på instrumentet läsa av millimetrar borde ju rimligtvis 

mätosäkerheten för den mätningen vara +-1mm.  

Riktigt så enkelt är det inte, det finns samtidigt flera andra faktorer som kan påverka. Om vi 

antar att en mätning ska ske mellan punkt a och punkt b med hjälp av en tumstock, då 

kommer tumstockens placering, eventuella glapp i leder och inte minst utförarens osäkerhet 

bidra till den totala mätosäkerheten.  

Även om utförarens uppfattning är att instrumentet kan avläsas med 1mm osäkerhet betyder 

således inte att mätosäkerheten behöver vara exakt den samma.  

 

                                                 
41 Reshetyuk. 
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Problematiken finns snarare i att vid större inmätningsobjekt, med längre spännvidder och 

sämre tillgänglighet där det kommer krävas flera olika mätkedjor är det ofta oundvikligt att 

göra vissa antaganden. 

Vilket också ofta är fallet vid inmätningar av större objekt, man får på plats göra diverse 

antaganden för att mätningen överhuvudtaget skall vara genomförbar.  

Dessa antaganden kommer alla att bidra till en högre mätosäkerhet, vilket såklart är logiskt då 

det är antaganden.   

 

Varje enskild mätning som sker på objektet kommer alltså alla att ha en viss osäkerhet, och 

enligt lagen om fortplantning av mätosäkerhet så kommer dessa osäkerheter att följa med 

genom hela mätkedjan vilket medför att den totala mätosäkerheten i slutresultatet kan vara 

avsevärt högre än den vid en enskild mätning. Lägg där till ett eventuellt antagande, som sig 

bör har en hög osäkerhet som är svår att ens på ett rimligt vis kunna uppskatta. När det i dessa 

sammanhang krävs en uppskattning så faller ju per definition säkerheten.  

 

Vad som gör det ytterligare mer problematiskt är det faktum att dessa antaganden som görs 

med största sannolikhet kommer att variera beroende på vilken person som utför mätningen.  

Det är därför svårt att generellt uppskatta någon mätosäkerhet för denna metod just för att det 

är så varierande beroende på objektet, vilka/om några antaganden görs samt vilken person 

som utför mätningen. Där främst den mänskliga faktorn är svår att kontrollera från fall till fall. 

 

Även om mätningen inte kan tillskrivas någon mätosäkerhet, utöver att den är väldigt hög 

behöver nödvändigtvis inte betyda att mätningen är dålig och stämmer dåligt med 

verkligheten. Utan snarare att mätresultatet inte kan garanteras inom ett visst känt intervall.  

2.3.2 Mätosäkerhet inom TLS 

De senaste 15 åren har en mängd forskning genomförts av mätosäkerheten hos TLS där 

sådana undersökningar fortfarande är problematiska att bedriva. Det faktum att TLS 

fortfarande kan liknas med ”svarta lådor”, eftersom deras funktion och de första stegen i en 

mätning och den bearbetningen av mätningen sker internt i instrumentet och är inte 

tillgängliga för att på något vis kunna granska närmare. Det finns därför inte några 

standardiserade kontrollprocedurer för en TLS-mätning i dagsläget.42 

                                                 
42 Reshetyuk. 
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TLS är en reflektorlös mätningsteknik där lasersignalen reflekteras direkt från objektets yta.  

Framförallt beror mätosäkerheten i en TLS-mätning på signal-brusförhållandet hos 

mottagaren i laserskannern. Störande brus från olika källor förekommer alltid vid en mätning, 

det kan tex vara från elektroniken i mottagaren. Därför används begreppet för att beskriva 

signalstyrkan i förhållande till den brusnivån.43 

 

Styrkan från retursignalen är därmed avgörande för att instrumentet skall hitta signalen och få 

en avståndsmätning. Därmed är styrkan hos retursignalen avgörande för att kunna genomföra 

en skanning, därför är det viktigt att veta vilka faktorer som påverkar signalstyrkan.  

Då TLS inte använder reflektorer kommer således reflektansen hos objektet, eller snarare hos 

det ingående materialet i objektet att påverka mycket. Reflektans beskriver den andel av 

infallande strålningen som reflekteras och därmed ger möjlighet för instrumentet att göra en 

avståndsmätning, beroende på material kan den variera mellan ytterligheterna ingen reflektans 

och total reflektans. Reflektans är dessutom våglängdsberoende vilket betyder att val av 

skanner och strålningens våglängd bör beaktas beroende på vilket material som skall 

skannas.44  

 

Reflektans är en förutsättning för att kunna utföra avståndsmätningar med laser, men utöver 

materialet på objektet man mäter finns det ytterligare faktorer som påverkar retursignalens 

styrka, där de två största faktorerna är infallsvinkel och avstånd.  

När laserstrålen träffar en yta, sker det för de allra flesta ytor en diffus reflektion. Den 

reflekterade laserenergin sprids jämnt ut i olika riktningar. Vilket i sig är bra, för det gör det 

möjligt att instrumentets mottagare kan uppfatta en retur oavsett infallsvinkel.   

Problemet är att med en ökad infallsvinkel kommer träffbilden, eller laserstrålens ”avtryck” 

på objektets yta, öka i diameter.45  

 

Tänk en rund laserstråle som träffar ett plant objekt med stor infallsvinkel, då kommer 

träffbildens form att ändras från en cirkel till en ellips och ge en ökad area hos träffbilden. 

Laserenergin sprids således ut över en större yta och därmed försvagas retursignalens styrka. 

Om infallsvinkeln är stor kommer det även bidra med att punktmolnet blir glesare än om ytan 

                                                 
43 Reshetyuk. 
44 Reshetyuk. 
45 Reshetyuk. 
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skannats vinkelrätt, vilket kan leda till att det blir svårt att upptäcka små detaljer i 

punktmolnet. Samma fenomen sker vid mätningar med stora avstånd, även där ökar 

träffbildens area med avståndet mellan skanner och objektet med tanke på att laserstrålen 

divergerar.  

 

Signalstyrkan är som tidigare nämnts viktig, då kvoten mellan signalstyrkan och brusnivån 

ger signal-brusförhållandet. Som har den största påverkan av mätosäkerheten hos TLS då en 

svagare signal ger ökad mätosäkerhet. 

Vid registreringen av två eller flera punktmoln är det viktigt med bra geometri mellan 

konnektionspunkter eller i övertäckningen. En bra spridning krävs i sidledes och i djup för att 

kunna matcha punktmolnen i plan, höjd och rotation. I övertäckningen krävs som tidigare 

nämnts en överlappning mellan punktmolnen med minst 30% för att hitta tillräckligt många 

korresponderande punkter.46  

 

Reflektans av objektets yta, där infallsvinkel och avstånd påverkar, är alltså den viktigaste 

faktorn som påverkar resultatet av en avståndsmätning i en punkt.47  

För att mäta en punkt finns det bättre mätmetoder, TLS styrkor ligger snarare i den mängd 

punkter som kan hanteras. När ytorna modelleras utifrån punktmolnet används alla de punkter 

som finns på den ytan, där en medeltalsbildning kommer reducera de slumpmässiga 

avvikelserna.Det betyder att den 3D-modellerade ytan kommer ha en lägre mätosäkerhet än 

varje enstaka punkt. Därmed bidrar TLS förmåga att mäta in och hantera en stor mängd 

punkter även till att 3D-modellerna utifrån punktmolnet har lägre mätosäkerhet än vad 

instrumentet kan garantera i en enstaka punkt. 48 

 

En annan effekt som är viktig att ta hänsyn till vid avståndsmätning med laserskanner men 

även för att minska det manuella arbetet i punktmolnet är hur instrumentet hanterar 

kanteffekter. En kanteffekt uppstår när laserstrålen träffar en kant, där en del av energin 

reflekteras och resterande far vidare. I de fall där den resterande energin reflekteras mot något 

bakomliggande kan instrumentet ha svårt att avgöra avståndet då returen återvände i två 

                                                 
46 Reshetyuk. 
47 Reshetyuk. 
48 Reshetyuk. 
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pulser. Vilket kan leda till att instrumentet placerar den punkten mitt emellan de två ytor som 

reflekterade strålen. Dessa fel kommer då manuellt behöva korrigeras i punktmolnet.49 

 

Instrumentets förmåga att upptäcka dessa effekter varierar mellan märken och modeller.  

Därmed så kommer valet av punkttäthet, avstånd och infallsvinkel från objektet även påverka 

i vilket omfattning dessa kanteffekter kan uppstå. En hög punkttäthet kommer öka 

sannolikheten att en punkt träffar en kant samt ökat avstånd och infallsvinkel ger en större 

träffbild som även det ökar sannolikheten att dessa effekter kan uppstå.  

 

Teoretiskt ska därmed en mätning med TLS kunna bidra till lägre mätosäkerhet, och i 

förlängningen även 3D-modeller med lägre mätosäkerhet som då ger en bättre representation 

av verkligheten än den som går att uppnå vid en traditionell inmätning.  

Hur stor den skillnaden är kan variera från fall till fall och går inte att avgöra på förhand.  

Därav utförs en jämförelse i denna studie för att få en uppfattning om vilken 

förbättringspotential som finns beroende på val av mätmetod. 

  

                                                 
49 Reshetyuk. 
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3 Material och metod 

Denna studie genomfördes i form av en fallstudie, det användes två fall av olika mätmetoder 

för att kunna beskriva tekniken TLS.  

Där resultatet från denna fallstudien och den nutidsbeskrivningen som genomfördes i 

litteraturstudien kunde ge möjlighet för analytisk generaliserbarhet för hur TLS kunde vara 

tillämpbar i andra, liknande fall. 50 

 

I studiens första steg utfördes litteraturstudien för att få ett bättre grepp om hur nuläget såg ut 

gällande användning av TLS och BIM i anläggningsbranschen. Sökord som TLS, terrester 

laserskanning, BIM och Trafikverket användes för att hitta relevant tidigare forskning kring 

ämnet. Med tekniker som TLS och hur användningsområdena för BIM ständigt utvecklas 

krävdes en grundläggande teori över nuläget för att kunna placera denna studie i rätt kontext 

med rätt utgångspunkt för att få ett så aktuellt slutresultat som möjligt.  

 

Denna studie syftar till att utvärdera resultatet av mätningen som utfördes med terrester 

laserskanner samt hur resultatet blev i förhållande till den andra mätningen som utfördes med 

mer traditionella mätmetoder. Där den utvärderande delen, vilken innefattade jämförandet av 

mätresultaten utfördes i form av en fallstudie. Underlaget för utvärderingen var den laserdata 

samt de befintliga ritningar som hade tagits fram med hjälp av traditionella mätmetoder. 

Utförandet av mätningarna var inte en del i studien, utan syftade till att utvärdera resultaten av 

dessa. Då en mätnings resultat till stor del berodde på utförandet, med hänvisning till avsnitt 

2.3 om mätosäkerhet, krävdes därför beskrivningar av tillvägagångssätt och förutsättningar 

vid mättillfället för att i ett senare skede kunna utvärdera resultatet med hänsyn till alla 

eventuella felkällor.  

Vidare undersöktes hur Trafikverket driver implementeringen av BIM och i vilken 

utsträckning konceptet används i dagsläget, i kombination med litteraturstudien utfördes en 

intervju med en person inom Trafikverket med god inblick i verksamheten.  

En semistrukturerad intervju valdes för att den skulle vara riktad specifikt mot BIM inom 

Trafikverket.51 Intervjun spelades in med tillåtelse från informanten. 

 

 

                                                 
50 Blomkvist and Hallin, Metod För Teknologer. s62 
51 Blomkvist and Hallin. s71 
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3.1 Objektet 

Det objekt som användes i fallstudien var en före detta järnvägsbro över Vanån belägen i 

Finnbodarna, Mora kommun. 

Med tanke på fackverksbrons komplexa geometri och den begränsade tillgängligheten till de 

bärande konstruktionsdelarna, bedömdes detta uppdrag vara ett typiskt fall där TLS som 

mätmetod vore lämplig.  

Bron används idag som vägbro efter att järnvägssträckan lades ned och överbyggnaden är 

enligt Trafikverkets förvaltningssystem BaTMan (Bridge and Tunnel Management) från 

1935. Bron ligger längs det enskilda vägnätet men Trafikverket sköter förvaltningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Vy mot norr (Foto från BaTMan) 

Figur 2. Karta över Finnbodarna (Bild från 

BaTMan) 

Figur 3. Karta över brons läge (Bild från 

BaTMan) 
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Den totala brolängden är 72m fördelat över två spann på vardera 36m och uppfyller idag 

kraven för bärighetsklass 3.  

3.2 Mätinstrument och genomförande 

I detta avsnitt beskrivs vilka instrument som användes i de båda fallen och hur dessa 

mätningar utfördes.  

3.2.1 Traditionell inmätning 

Inmätningen av fackverksbron i Finnbodarna utfördes för att kunna ta fram 

inmätningsritningar som underlag för en ny bärighetsberäkning.  

 

Vid den här inmätningen där syftet var att ta fram ett beräkningsunderlag varierade 

förväntningarna på mätosäkerhet beroende på mätningens påverkan på beräkningen. Därför 

prioriterades måtten på de ingående konstruktionsdelarnas profiler och dimensioner, då dessa 

ur beräkningssynpunkt hade störst påverkan.  

 

Vid den traditionella inmätningen användes 3 olika handhållna mätverktyg.  

 

• Måttband, för mätning upp till 50m 

• Tumstock, för mätning upp till 2m 

• Skjutmått, för noggrannare mätning av godstjocklekar och profiler 

Figur 5. Närmare vy över fackverket 
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För att kunna genomföra mätningen med de handhållna mätverktyg som användes krävdes i 

detta fall en person som även hade erfarenhet av klättring.  

Fackverksbrons utformning och tillgängligheten ställde rent arbetsmiljömässigt högre krav på 

säkerhetsåtgärder för personen som genomförde mätningen, men gjorde även processen mer 

komplicerad.  

Så för att effektivisera mätningsprocessen, gjordes en del antaganden under arbetets gång. 

Konstruktionsdelar med lika placering och funktion som efter mätning och några kontroller 

mot flera av samma typ, antogs vara lika över hela fackverket. För att slippa mäta alla 

ingående delar, men exakt vilka antaganden som gjordes var omöjligt att reda ut i efterhand.  

 

Tillvägagångsättet för inmätningen var att bron ansågs vara symmetrisk vilket begränsade 

mätområdet till ena halvan. Grova mått som bredd, längd, centrumavstånd och längd på 

vertikaler mättes för att skapa en grov skiss över utformningen.  

Vidare delades de ingående konstruktionsdelarna upp efter funktion där dimensioner och 

profiler mättes noggrannare. 

 

Trots att ingen teoretisk mätosäkerhet kan uppskattas i detta fall, kommer resultatet av 

jämförelsen som utförs i denna studie ge en uppfattning om vilken mätosäkerhet den 

traditionella mätningen med detta förfarandet har i förhållande till TLS-mätningen.  
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3.2.2 TLS 

 

Den laserskanner som användes var av 

modell Leica ScanStation P40. Det är en 

skanner av pulsmätande variant som kan 

mäta in upp till 1 miljon punkter per 

sekund. Där avståndsmätningarna i 

instrumentet skedde med löptidsprincipen 

(eng. time-of-flight). Denna modellen kan 

enligt produktspecifikationen i Figur 6 

utföra mätningar i en punkt med en 

lägesosäkerhet på 3mm över avstånd upp 

till 50m.  

 

Denna modell fanns tillgänglig 

tillsammans med andra modeller från flera 

olika märken. Men bedömdes som den 

mest lämpliga för uppdraget.  

Den bedömningen gjordes med hänvisning 

till att en pulsmätande skanner  

lämpar sig bra för mätningar i utomhusmiljö över längre avstånd. Den valda modellen har 

även styrkor i att hantera de kanteffekter som beskrivs i avsnitt 2.3.2 och kunde därmed bidra 

med ”renare” data i punktmolnet.  

Fackverksbron i detta fallet bedömdes ha en mängd konstruktionsdelar där dessa kanteffekter 

kunde uppstå. Instrumentets förmåga att hantera dessa kanteffekter vägdes därför också in i 

valet av skanner. Så utifrån de alternativ som fanns tillgängliga och ovanstående bedömningar 

valdes Leica ScanStation P40. 

Figur 6. Produktspecifikation Leica ScanStation P30/P40. 

(Leica Geosystems) 
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Vid utförandet av laserskanningen gjordes tre instrumentuppställningar längs den östra 

strandkanten för att kunna skanna ett av brons två spann. En konnektionspunkt mättes från 

alla tre uppställningar för att ha med som kontroll av punktmolnsregistreringen som utfördes i 

ett senare skede.  

 

 

Valet av uppställningsplatser var begränsat till strandkanten, vilket medförde att en optimal 

uppställning enligt Figur 1 ej var möjlig.  

Figur 7. Skanneruppställning 

Figur 8. Skiss över skanneruppställningar och placering av konnektionspunkt 
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3.3 Hantering mätresultat 

Efterbearbetningen av mätresultatet skiljde sig mellan de två mätmetoderna. Inledningsvis var 

mätresultaten presenterade på olika vis, nämligen i form av ritningar i 2D och modellen från 

TLS-mätningen i 3D. För att enkelt och tydligt kunna jämföra mätresultaten krävdes att de 

kunde presenteras i samma format. Jämförelsen valdes därför att utföras i 3D.  

 

För tydlighetens skull kommer fortsättningsvis i studien 3D-modellen som är skapad utifrån 

den traditionella inmätningen och de befintliga ritningarna att benämnas som just 3D-modell 

från ritning, och 3D-modellen som är skapad utifrån TLS-mätningen kommer att benämnas 

3D-modell från punktmoln. För att inte blanda ihop dessa och de metoder som använts för att 

framställa dem.  

3.3.1 Traditionell inmätning 

Resultatet av den traditionella inmätningen låg till grund för framtagandet av 2D-ritningar 

som skapades i AutoCAD.  

All nödvändig information hämtades från de befintliga ritningarna och CAD-programvaran 

Tekla användes för att skapa en 3D-modell.  

3.3.2 TLS 

Skanningen resulterade i tre punktmoln, ett från vardera uppställning enligt Figur 8. 

Registreringen av punktmolnen skedde med metoden punktmolnsregistrering då 

överlappningen mellan punktmolnen översteg de 30% som krävdes enligt avsnitt 2.3.2 om 

mätosäkerhet inom TLS. 

De gemensamma punkterna matchades för bästa möjliga placering av punktmolnen. 

En konnektionspunkt användes sedan som kontroll för punktmolnens placering i förhållande 

till varandra. Konnektionspunktens placering var inte optimal, då den placerades nära 

skannern. Den användes i kombination med punkmolnsregistreringen, och därmed användes 

den för kontroll av punktmolnsregistreringen. 

Konnektionspunkten blev skannad från alla tre uppställningar och fanns därmed med i alla tre 

punktmoln. När punktmolnsregisteringen var gjord kunde kvalitén på 

punktmolnsregistreringen kontrolleras med hjälp av konnektionspunkten, matchar 

konnektionspunktens placering från alla tre punktmoln efter registreringen har denna 

genomförts utan grova fel.  
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Genom att kontrollera mot konnektionspunkten kunde det garanteras att osäkerheten i själva 

registreringen var lägre än i instrumentet, och därmed bidrog registreringen inte med någon 

ytterligare osäkerhet än den som redan fanns i instrumentet.  

Utifrån det sammansatta punktmolnet modellerades sedan en 3D-modell av bron upp med 

hjälp av medeltalsbildning enligt avsnitt 2.3.2 om mätosäkerhet inom TLS. Modelleringen 

sker automatiskt utifrån punktmolnet och inga mänskliga faktorer eller antaganden påverkar, 

utan 3D-modellen från punktmolnet beror helt av mätresultatet. 

3.4 Jämförande av 3D-modell  

Ett clashtest utfördes sedan med programmet 3Dreshaper för att se hur väl 3D-modellen från 

ritning stämde med 3D-modellen från punktmoln.  

Modellen från punktmolnet hade med hänvisning till avsnitt 2.3 en lägre mätosäkerhet än 

modellen från ritning. Problematiken med att mäta in ett så komplext objekt för hand, med de 

mätkedjor som utfördes och de antaganden som gjordes ledde till att den teoretiska 

mätosäkerheten för den traditionella mätningen var hög i förhållande till TLS-mätningen.  

Jämförelsen utfördes för att tydligare se hur stor påverkan detta hade i praktiken samt vilken 

förbättringspotential som fanns i modellen från ritning. 

 

På grund av punktmolnets datamängd, hanteringen och brist på programvarulicenser valdes 

att jämföra 3D-modellen från ritning mot 3D-modellen från punktmolnet, snarare än att 

jämföra direkt mot punktmolnet. Dels för att underlätta men även för att ge ett resultat som 

tydligt kan presenteras. 

Effekten av det valet blev i det stora hela det samma med undantaget att i punktmolnet hade 

alla mätpunkter presenterats. I den 3D-modell som modellerades utifrån punktmolnet 

användes punkterna för att skapa volymer, fanns det inte tillräckligt med punkter för att 

programmet skulle kunna skapa volymer blev dessa punkter ej presenterade i modellen. 

 

Jämförandet av 3D-modellerna, som i grund och botten även blev en jämförelse av de 

mätmetoder som användes för att framställa de båda modellerna, utfördes i 2 steg.  

 

Jämförelse av placering 

De båda modellerna placerades på samma position i det interna referenssystemet för att kunna 

jämföras. Det var viktigt att de båda modellerna var placerade i samma position (x,y,z) för 
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kunna få ett relevant resultat. Sedan användes programmet 3Dreshaper för att jämföra 

modellerna, inför jämförelsen sattes ett maximalt värde på avvikelser som skulle presenteras.  

 

Utifrån resultatet identifieras eventuella avvikelser i modellerna. Fanns det avvikelser i 

placering av ingående konstruktionsdelar, justerades dessa för att på ett tydligt sätt se om eller 

hur mycket osäkerheten i 3D-modellen från ritning kunde förbättras. 

Sedan utfördes en andra jämförelse med 3Dreshaper för att se en eventuell förbättring.  

 

Jämförelse av tvärsnitt 

De ingående delarnas dimensioner och profiler jämfördes närmare.  

För avvikelser i konstruktionsdelarnas tvärsnitt, där mätmetoderna TLS i förhållande till ett 

skjutmått, har en teoretisk mätosäkerhet i samma storleksordning fanns det ingen möjlighet att 

i förhand avgöra vilken av 3D-modellerna som skulle justeras mot vilken.  

 

De ingående konstruktionsdelarna grupperades därför utifrån placering och funktion i 

fackverket för att jämföras närmare mellan modellerna. Där eventuella avvikelser kan tydas 

och orsakerna till dessa kunde analyseras i diskussionsdelen av studien.   

3.5 Intervju 

För att undersöka behovet av 3D-dokumentation inom Trafikverket genomfördes en 

semistrukturerad intervju med Johan Wilen, som är sektionschef på Trafikverket och har de 

senaste åren främst arbetat som projektledare för implementeringen av BIM på 

verksamhetsområde investering. 

I urvalsprocessen kontaktades flertalet personer inom Trafikverket som i sin yrkesroll arbetar 

med implementeringen av BIM, och blev slutligen hänvisad till Johan Wilen för att få svar på 

mina frågor. 

 

Med Johans erfarenheter från sitt arbete med implementeringen av BIM och i sin roll som 

sektionschef ansågs Johan både vara sakkunnig i konceptet BIM, men framförallt ha god 

kännedom om det arbete som utförs för att driva implementeringen av BIM i Trafikverkets 

verksamhet  

Johan Wilen bedömdes därför vara ett lämpligt intervjuobjekt för att besvara 

frågeställningarna om BIM inom Trafikverket. 
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4 Resultat 

4.1 Punktmoln 

Resultatet av de tre utförda skanningarna presenteras efter transformering till ett gemensamt 

punktmoln. Det ursprungliga punktmolnet innehöll en stor mängd punkter som inte var 

nödvändiga för modelleringen. Överflödiga punkter skalades därför bort. 

 

Figur 9. Hela punktmolnet efter registrering 

Figur 10. Punktmolnet efter att överflödiga punkter skalats bort 
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Figur 11. Fackverkets detaljnivå i punktmolnet 

Figur 12. Punkttätheten på landfästet 
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I Figur 11 går det att tyda punkttätheten 11mm, i ett av de tre ingående punktmolnen, på 

landfästet ca 36m från skanneruppställningen.  

 

Figur 12 visar en närmare bild att punkttätheten på landfästet, där måttet är mellan två punkter 

från samma skanning. Men där punkter från alla tre punktmoln finns synliga.  

Det framgår i figuren att de tre registrerade punktmolnen tillsammans kan öka punkttätheten i 

jämförelse med punktätheten från ett punktmoln, men att spridningen av dessa varierar och att 

det inte finns någon exakt symmetri mellan punkterna.   

 

4.2 3D-modell utifrån punktmolnet 

I detta avsnitt presenteras det modellerade resultatet ifrån punktmolnet.  

 

 

 

Figur 13. Visar ett exempel på hur kanteffekter kan uppfattas i punktmolnet 

Figur 14. Elevations vy över 3D-modellen från punktmolnet 

Figur 15. 3D-modellen från punktmolnet 
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Visuellt går det att tyda att vissa ingående konstruktionsdelar saknas i modellen från 

punktmolnet.  

Vertikalerna som är placerade närmast där övre och undre ram möts saknas, dessa går att tyda 

i Figur 4 och ifrån punktmolnet i Figur 11.  

Ändtvärbalkarna som finns beskrivna i befintliga ritningar saknas även de i 3D-modellen från 

punktmolnet.  

4.3 3D-modell utifrån befintliga ritningar 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den modellering som gjordes i Tekla utifrån brons 

befintliga ritningar.  

 

 

  

Figur 16. Elevations vy över 3D-modell från ritning 

Figur 17. 3D-modell från ritning 
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Placeras de två 3D-modellerna på rätt plats i förhållande till varandra kan vissa differenser 

mellan modellerna tydas i Figur 18 och 19.  

En viss förskjutning av konstruktionsdelar går att se i elevations vyn, men den största 

skillnaden modellerna emellan ser ut att vara bredden enligt Figur 20.  

 

 

 

 

Figur 18. Elevations vy över båda modeller, där den vita är 3D-modellen från punktmolnet och den 

färgade är 3D-modellen från ritning 

Figur 19. Sektions vy över båda modellerna 

Figur 20. Vid den övre ramen syns den största avvikelsen 
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4.4 Jämförelse av placering 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet från jämförelsen som utfördes med 3Dreshaper. Där 3D-

modellen från befintliga ritningar jämförs med 3D-modellen från punktmoln.  

När jämförelsen utfördes valdes resultatet att redovisas på 3D-modellen från ritning, vilket 

betyder att 3D-modellen från punktmoln inte är synlig. Men där färgerna indikerar vart 

avvikelserna finns och dess storlek.  

Inför varje jämförelse valdes ett värde på den maximala avvikelsen som skulle presenteras på 

modellen, är då hela modellen färgad betyder det således att 3D-modellen från ritning 

förhåller sig till 3D-modellen från punktmoln inom det angivna värdet. Mörkgrå/svart färg 

indikerar att avvikelserna är större än angivet värde och hamnar därmed utanför jämförelsen.  

4.4.1 3D-modell från ritning 

 

 

I den första jämförelsen modellerna emellan sattes den maximala avvikelsen till 100mm. 

Som det går att tyda i Figur 21 ovan så ligger en stor del av fackverket inom 100mm, 

men flera diagonaler och i stort sett hela ramen på ena sidan är mörkgrå/svart och är 

därmed >100mm i avvikelse.  

Att öka den maximala avvikelsen ytterligare för att på så vis få med hela modellen i 

grafen gav dessvärre ingen effekt.  

Därför blir procentsatserna i grafen i detta fallet missvisande då de enbart visar 

fördelningen av de färgade områdena. De mörkgrå/svarta partierna överstiger 100mm i 

avvikelse och är därmed odefinierade, de presenteras därför inte i grafen.  

 

Figur 21. Jämförelse med maximal avvikelse på 100 mm med tillhörande graf 
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I Figur 22 presenteras jämförelsen där den maximala avvikelsen är satt till 10mm, som 

resulterar i att nästintill halva fackverket hamnar >10mm.  

Avvikelserna modellerna emellan överstiger därmed 100mm med hänvisning till Figur 21. 

4.4.2 Justerad 3D-modell från ritning 

De ingående konstruktionsdelarnas placering i modellen justerades med hjälp av 3D-

modellen från punktmolnet. Resultatet kommer redovisa vilken förbättring som kan 

göras i 3D-modellen från ritning enbart utifrån placeringen av de ingående 

konstruktionsdelarna. Inga justeringar genomfördes gällande de ingående delarnas 

dimensioner då dessa jämförs närmare i nästa avsnitt.  

 

Den justerade 3D-modellen från ritning jämfördes sedan mot 3D-modellen från 

punktmolnet med en maximal avvikelse på 20mm och resultaten presenteras i Figur 23 

och tillhörande graf.  

De enda röda, blå eller mörkgrå/svarta områden, som därmed är i närheten eller över 

20mm avvikelse, är ändtvärbalkarna och vertikalerna där övre och undre ram möts. 

Vilka helt saknades i 3D-modellen från punktmolnet med hänvisning till avsnitt 4.2. 

38.6% av modellen har en avvikelse på 2,99mm eller mindre.  

 

Figur 22. Jämförelse med maximal avvikelse på 10mm 

Figur 23. Jämförelse efter justering med maximal avvikelse på 20mm med tillhörande graf  
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I Figur 24 presenteras resultatet från en jämförelse med maximal avvikelse på 10mm.  

Flera röda partier indikerar var avvikelsen tenderar att uppnå 10mm.  

Hela fackverket, förutom ändtvärbalkar och vertikaler som saknats sen tidigare, är 

färgat. Efter justering uppfyller därmed 3D-modellen från ritning enligt programmet 

3Dreshaper en osäkerhet på ca 10mm. Med fördelningen 31,3% av modellen inom +-

2mm och 70% av modellen inom +-5mm.   

 

Jämförbart med den ojusterade originalmodellen som kunde tillskrivas en osäkerhet 

som översteg 100mm.  

3D-modellen från ritning kunde i detta fall förbättras med faktorn 10 genom att justera 

de ingående konstruktionsdelarnas placering.  

 

Figur 24. Jämförelse efter justering med en maximal avvikelse på 10mm med tillhörande graf 

Figur 25. Resultat med maximal avvikelse på 10mm före justering 

Figur 26. Resultat med maximal avvikelse på 10mm efter justering  
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4.5 Jämförelse av tvärsnitt 

För att hitta mindre avvikelser jämfördes tvärsnitten av de ingående konstruktionsdelarna 

närmare och resultatet av den jämförelsen presenteras i detta avsnitt.  

 

Konstruktionsdelarna grupperades efter placering och 

funktion enligt Figur 27 och 28. Under varje gruppering 

presenteras tvärsnitten från de båda modellerna. Då 

tvärsnitten från 3D-modellen från punktmoln varierar 

presenteras intervallet för dessa där (B) är det största och (C) 

det minsta.  

Tvärsnitten och hela 3D-modellen från punktmolnet är 

modellerat med en automatiserad process utifrån 

punktmolnet. Därav har inga manuella antaganden gjorts i 

den modellen utan presenterar enbart resultatet från laserskanningen.  

 

A= Mått från befintliga ritningar och därmed även 3D-modell från ritning 

B= Mått från 3D-modell från punktmoln, största tvärsnitt inom gruppering 

C= Mått från 3D-modell från punktmoln, minsta tvärsnitt inom gruppering (om flera finns) 

Figur 27. Tvärsnittsgrupper i elevation  

Figur 28. Tvärsnittsgrupper i 

sektion 
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4.5.1 Övre ram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Vertikaler 

 

 

 

 

 

4.5.3 Diagonaler Elevation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Tvärsnittsmått (mm) övre ram. A) 3D-modell från ritning B) 3D-modell 

från punktmoln 

Figur 30. Tvärsnittsmått (mm) vertikaler. A) 3D-modell från ritning 

B) 3D-modell från punktmolns största C) 3D-modell från punktmolns 

minsta 

Figur 31. Tvärsnittsmått (mm) diagonaler elevation. A) 3D-modell från ritning 

B) 3D-modell från punktmolns största C) 3D-modell från punktmolns minsta 
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4.5.4 Diagonaler Sektion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Tvärstag vid övre ram  

 

 

 

 

 

4.5.6 Tvärstag vid undre ram 

 

  

Figur 32. Tvärsnittsmått (mm) diagonaler sektion. A) 3D-modell från ritning B) 

3D-modell från punktmolns största C) 3D-modell från punktmolns minsta 

Figur 33. Tvärsnittsmått (mm) tvärstag övre ram. A) 3D-modell från ritning B) 

3D-modell från punktmolns största C) 3D-modell från punktmolns minsta 

Figur 34. Tvärsnittsmått (mm) tvärstag undre ram. A) 3D-modell från ritning B) 

3D-modell från punktmolns största C) 3D-modell från punktmolns minsta 
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4.6 Intervju 

 

Intervjun med Johan Wilen genomfördes över Skype där den även spelades in. En 

sammanfattning av intervjun presenteras i detta avsnitt, intervjun i helhet finns i Bilaga 1. 

 

Johan Wilen arbetar på Trafikverket, han är sektionschef i verksamhetsområdet investering på 

avdelningen teknik, miljö och markförhandling i enheten för digitalprojekthantering. Under 

de senaste åren har han främst arbetat som projektledare för implementeringen av BIM i 

verksamhetsområdet investering.  

Johan nämner främst samordningen och kommunikationsvinsterna som de stora styrkorna 

med BIM. Där visualiseringen av 3D-modeller underlättar att upptäcka fel i tidiga skeden och 

på så vis minska mängden byggfel, Johan menar att vi är bättre på att ta till oss information i 

3D och att det därför blir lättare att förstå vad varje part tänkt.  

 

På frågan vad han ser för fördelar med ett objektbaserat arbetssätt i förvaltningsskedet nämner 

han främst att det skulle underlätta att ajourhålla data om anläggningen. Det arbete som 

förändringar medför i dagsläget kan reduceras. Det medför ett krävande jobb att uppdatera 

ritningar, i vissa fall krävs nya mätningar och projekteringar för att kunna genomföra dessa 

förändringar. Med ett objektbaserat arbetssätt menar Johan att Trafikverkets 

förvaltningsorganisations arbete kommer bli lättare. I och med att förändringar på så vis kan 

utföras direkt i en befintlig BIM, där tex förändringar i placering (x,y,z) eller produktblad för 

ingående delar lättare kan uppdateras.  

 

Johan berättar vidare att Trafikverket har idag krav på 3D-modeller för nybyggnationer, men 

att uppföljningen från Trafikverkets sida inte alltid fungerar som den borde. Samtidigt finns 

ett livscykeltänk från Trafikverkets sida i sin syn på BIM, med en förhoppning att kunna 

bygga upp en digital modell av hela Trafikverkets anläggning för att underlätta att ajourhålla 

sin data. Men konstaterar samtidigt att en sådan förändring kommer att ta väldigt lång tid.  

 

Inte minst med tanke på att i dagsläget finns det ingen BIM som används i förvaltningsskedet 

hos Trafikverket. Anledningen till det menar Johan är flera, dels har Trafikverket som 

renodlad beställare och statligt verk krav på sig att använda verktygsneutrala format. 

Vilket ställer krav på kompabilitet mellan olika programvaror men även att informationen kan 

lagras över tid.  
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Någon bra lösning på den problematiken finns inte idag menar Johan, där just frågan hur 

informationen ska lagras behöver lösas innan BIM kan bli verklighet i förvaltningen av 

anläggningen. Den förvaltningsdata som används idag är spridd över olika system och 

databaser som inte ”pratar” med varandra, där minsta uppdatering blir väldigt krävande då 

informationen är så uppsplittrad. 

Johan berättar att Trafikverket idag bedriver projektet ANDA, förkortning av 

anläggningsdata, som syftar just till att reda ut dessa frågor om hur informationen om 

anläggningen skall hanteras. Där allt ifrån klassifikationer, hur anläggningen skall kunna 

byggas upp till databaser till gränssnitt för in och utleveranser behandlas.  Just för att 

underlätta hanteringen av information. Johan påpekar att huvudsyftet är att i större 

utsträckning kunna lita på förvaltningsdata.  

 

På frågan vilken typ av lösningar som måste till för att kunna hantera 3D-information över tid 

spekulerar Johan i att något liknande en syntax, ett sätt att skriva på som programvaran förstår 

och kan lyftas mellan olika format när dessa blir föråldrade, måste till för att 3D-information 

skall kunna lagras och stå sig över tid på samma sätt som ritningar kan idag.  

Vilket är en förutsättning för förvaltningsdata, han menar att 10 år gamla filer i vissa fall 

knappt kan öppnas när nya versioner och uppdateringar av programvaran sker. Att 

intelligensen bör ligga i programvaran snarare än i informationen, så ju ”dummare” 

information ju längre hållbarhet har den.  

 

Vidare på frågor om framtiden får Johan spekulera fritt utifrån sin egen erfarenhet och utifrån 

den linje Trafikverket arbetar idag. I en framtid utan problematiken med 

informationshanteringen och där en struktur för förvaltningsdata i 3D är på plats så kommer 

övergången till det objektbaserade ske succesivt. Förmodligen kommer det finnas dubbla 

system under lång tid, men där främst ombyggnationer eller reparationer av de befintliga 

anläggningarna kommer ge möjlighet till en sådan övergång.  

 

Samtidigt påpekar Johan att bilden av BIM som ett teknikuppdrag bör förändras, då han 

menar ett det i större utsträckning är ett förändringsuppdrag. Det är människor som ska göra 

en annan sak än de är vana vid. Större fokus bör ligga i vilka problem BIM, eller delar ur 

konceptet BIM kan hjälpa oss lösa. Att de människor som kommer att arbeta med detta kan se 
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fördelarna och ha motivation inför den förändringen. Johan menar att när han tittat på varför 

andra inte lyckats med sina implementationer är det nästan alltid där det har fallerat.  

 

Och konstaterar att så länge BIM inte ses ur ett livscykelperspektiv, utan där fokus snarare 

ligger i att kunna få ut ritningar ur en 3D-modell, kommer detta arbete att bli väldigt 

långdraget.  
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5 Diskussion 

5.1 Mätresultat och 3D-modeller 

 

Eftersom mätresultaten från de båda mätningarna var presenterade i form av två stycken 3D-

modeller blev resultatet av jämförelsen tydligt.  

I första skedet kunde skillnader mellan modellerna tydas rent visuellt med stöd av de 

fotografier som fanns av bron.  

 

3D-modellen från punktmolnet saknade ingående konstruktionsdelar som fanns med i 3D-

modellen från ritning och samtidigt kunde tydas i fotografier. Ändtvärbalkarna och de kortaste 

vertikalerna placerade närmast där övre och undre ram möts fanns inte med i modellen. Att 

dessa delar saknades i 3D-modellen från punktmolnet betyder att av någon anledning kunde 

dessa delar inte modelleras utifrån TLS-mätningen och punktmolnet.  

Att ändtvärbalkarna saknades är inte förvånande då dessa sitter väldigt skymda ovan brons 

lager och nära landfästet. De blir därmed endast synliga från den skanneruppställningen som 

utfördes mitt under fackverket, den övre ramen döljer ändtvärbalkarna från de andra två 

uppställningarna. Vilket kan vara en trolig förklaring då punkter från en uppställning mitt 

under fackverket kunde ge en yta på ändtvärbalken, men att det saknades punkter ”runt om” 

på grund av den skymda placeringen för att kunna tyda någon volym i punktmolnet.  

 

Att vertikalerna närmast mötet av övre och undre ram inte fanns modellerade var oväntat. 

Dessa borde vara synliga från alla tre skanneruppställningar och ha tillräckligt med 

mätpunkter för att kunna modelleras. Anledningen till att de inte fanns modellerade är inte 

lika enkelt att fastslå. Det kan vara så att även de har varit skymda från någon eller några 

skanneruppställningar och därmed saknades även där tillräckligt med punkter för att 

modelleras. Tittar man närmare i punktmolnet går det att tyda dessa vertikaler, men om det 

inte fanns tillräckligt med punkter eller om de helt enkelt missades manuellt i modelleringen 

från punktmolnet kan inte avgöras i efterhand.  

 

När modellerna jämfördes visuellt mot varandra i Figur 18 och 19 fanns de största 

skillnaderna i fackverkets bredd. Utan att veta någon storlek på avvikelserna mellan 

modellerna gick det att visuellt uppfatta var de fanns. Att det skulle finnas skillnader var 
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väntat, framförallt över långa mått där den begränsade tillgängligheten i fackverket gjorde de 

komplicerade att mäta för hand. Det var intressant att i stora drag se hur den traditionella 

mätningen stod sig mot TLS-mätningen. Den traditionella mätningen var problematisk att få 

till rent praktiskt i fackverket och flera antaganden gjordes på plats, resultatet blev således en 

mätning som ur en mätteknikers ögon inte är tillförlitlig.  

Den första visuella jämförelsen gav en indikation av hur bra den traditionella mätningen blev 

och hur väl de antaganden som gjordes stämde med ”verkligheten”.  

Den största skillnaden kunde som sagt tydas i fackverkets bredd, vilket inte är så konstigt då 

det är ett besvärligt mått att underifrån kunna mäta för hand. Sett från fackverkets elevation i 

Figur 18 var avvikelserna förvånansvärt små mellan modellerna.  

 

Jämförandet i 3Dreshaper bidrog med att ännu tydligare visa avvikelserna mellan modellerna 

och även få en storlek på dessa. Jämförelsen av den ojusterade 3D-modellen från ritning i 

Figur 21 styrker uppfattningen om att den största avvikelsen fanns i fackverkets bredd, då 

nästintill hela ramen på ena sidan blir odefinierad när den maximala avvikelsen anges till 

100mm i 3Dreshaper. Så även om ena ramen hade mindre skillnader mot 3D-modellen från 

punktmolnet gjorde avvikelsen i bredd att modellens totala osäkerhet översteg 100mm i 

förhållande till 3D-modellen från punktmolnet.  

 

Där fanns nu ett utgångsläge, 3D-modellerna framtagna med hjälp av den traditionella 

inmätningen respektive TLS-mätningen hade avvikelser på +100mm. Med hänvisning till 

avsnitt 2.3 i litteraturstudien hade TLS-mätningen betydligt lägre mätosäkerhet än den 

traditionella mätningen.  

3D-modellen från ritning justerades för att se vilken förbättring modellen kunde uppnå med 

hjälp av TLS-mätningen och tillhörande modell. Enbart med hänsyn till de ingående delarnas 

placering kunde 3D-modellen från ritning förbättras från en osäkerhet på +100mm ned till 

10mm enligt Figur 24.  

 

När sedan tvärsnitten på de ingående konstruktionsdelarna jämfördes närmare fanns inte 

samma möjlighet att justera modellen utifrån att någon mätmetod hade en teoretisk lägre 

mätosäkerhet. Vid den traditionella mätningen användes ett skjutmått för att mäta de mindre 

ingående profilerna, ett skjutmått har en teoretisk lägre mätosäkerhet än vad laserskannern 

kan garantera enligt produkt specifikationen i Figur 6. Men exakt vilka profiler som mättes 
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med skjutmåttet, och vilka som antogs vara av samma variant finns det ingen möjlighet att 

veta i efterhand.  

Därför går det inte att med säkerhet konstatera att de mått från den traditionella mätningen 

som mättes med hjälp av skjutmåttet har lägre mätosäkerhet, då eventuella antaganden kan ha 

gjorts. Av den anledningen justerades aldrig de ingående tvärsnitten eller dimensionerna. 

Dessa jämfördes närmare för att se hur väl de stämde mellan 3D-modellerna, där avvikelserna 

sedan i denna del kan analyseras snarare än justeras.  

 

I avsnitt 4.5 presenterades tvärsnitten utifrån placering och funktion från de båda modellerna. 

Från den traditionella mätningen var alla profiler lika inom varje gruppering, medan från 

TLS-mätningen varierade tvärsnitten även inom grupperingarna. Därför presenterades det 

största och minsta tvärsnittet från 3D-modellen från punktmolnet för att visa inom vilket 

intervall dessa variationer fanns.  

Under alla dessa grupperingar finns det ett tvärsnitt från 3D-modellen från punktmoln som 

stämmer väldigt väl med tvärsnittet i 3D-modellen från ritning. Vilket betyder att i vart fall ett 

tvärsnitt inom varje gruppering matchar modellerna väldigt väl och mätmetoderna har i dessa 

fall nästintill samma resultat. Det styrker att måtten från den traditionella mätningen kan ses 

som rimliga.  

 

Frågan är vilka slutsatser som kan dras av skillnaderna i tvärsnitt som finns i 3D-modellen 

från punktmolnet. Inom de flesta grupperingar under avsnitt 4.5, där 3D-modellen från 

ritningar anger att alla profiler är lika finns det stora skillnader i 3D-modellen från punktmoln. 

Med stöd från litteraturstudien avsnitt 2.3 om mätosäkerhet finns det främst två möjliga 

förklaringar till dessa skillnader, vilken av dem som stämmer eller om det är en kombination 

av båda går inte att avgöra utan att utföra en ny mätning av bättre kvalitet.  

 

Förklaringen till dessa skillnader kan vara att det är helt enkelt så att dessa profiler varierar, 

det har gjorts antaganden vid den traditionella inmätningen som visade sig inte stämma. Med 

tanke på att det finns profiler från de båda mätningarna som visar nästintill samma resultat, 

styrker det att det finns minst en profil med det tvärsnittet. Samtidigt går det inte att utesluta 

att just den eller dessa profiler är de som mätts med skjutmått och att resterande antogs vara 

lika. I det fallet är förklaringen ett antagande som inte stämde.  
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Den andra förklaringen kan vara profilens placering i TLS-mätningen och därmed vilken 

punkttätheten är på profilen. I avsnitt 2.3.2 om mätosäkerhet inom TLS beskrevs hur 

infallsvinkeln och avståndet mellan skanner och objektet påverkar punkttätheten. I detta fallet 

är inte avståndet en faktor för punkttätheten då enligt produkt specifikationen i Figur 6 kunde 

denna skannermodell mäta upp till 50m med samma osäkerhet. Det skannade spannet på 

denna fackverksbro var ca 36m. Alltså inom gränsen för att kunna garantera samma osäkerhet 

i avståndsmätningarna i varje punkt över hela fackverket, därför bör inte avståndet, eller 

rättare sagt laserstrålen divergens i detta fall vara en faktor som påverkar punkttätheten 

nämnvärt.  

 

I utförandet enligt avsnitt 3.2.2 var möjligheterna till uppställning av skannern begränsat till 

strandkanten, vilket medförde att infallsvinkeln mot vissa ingående delar blev stor och är 

därmed en faktor som skulle kunna sänka punkttätheten.  

Om någon konstruktionsdel i fackverket har stor infallsvinkel mot alla tre uppställningar 

kommer punkttätheten på den ytan att vara lägre än på en yta vinkelrät mot en eller flera 

uppställningar.  

 

Figur 35. Förenklad principskiss över hur infallsvinkeln kan påverka punkttätheten på ytorna A och B 

 

Det finns en viss motsägelse i viljan att undvika kanteffekter för renare data i punktmolnet 

men att samtidigt ha tillräcklig punkttäthet för att modellera detaljer på millimeter nivå.  

För rent hypotetiskt behöver ju då strålen träffa kanterna på en mindre profil för att på 

millimeter nivå kunna mäta profilen utifrån punktmolnet. Det finns därmed en möjlighet att 

3D-modellen från punktmolnet inte modellerats mot punkter som är placerade ”exakt” på 

profilens kant enligt Figur 35, vilket även det kan förklara vissa skillnader mellan ingående 

profiler. 
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5.2 BIM i förvaltningsskedet 

 

Intervjun med Johan Wilen från Trafikverket gav intressant information om deras visioner 

med användningen av BIM och hur det på sikt kan underlätta deras dagliga arbete. Johan gav 

ett intryck av att vara väldigt positivt till konceptet BIM och framförallt de effektivitetsvinster 

Trafikverket skulle kunna uppnå vid en fullskalig implementering.  

 

I linje med det som framkommit i litteraturstudien bekräftar även resultatet från intervjun med 

Johan att anledningen till att BIM ännu inte används i förvaltningsskedet främst är 

problematiken med informationshanteringen. Dels de verktygsneutrala formaten och 

förmågan att lagra information över tid.  

Att det bedrivs projekt i dagsläget med förhoppning att lösa frågan hur informationen skall 

hanteras tyder på en vilja att i framtiden kunna hantera 3D-information i större utsträckning.  

 

Eftersom det i dagsläget inte finns nån lösning på hur 3D-informationen kan hanteras och 

lagras blir delar av intervjun spekulativ om framtiden. Där Johan är tydlig med att det finns en 

förhoppning i att hela Trafikverkets anläggning i framtiden skall vara modellerad och 

förvaltas med hjälp av BIM-konceptet. Även om intervjun blir spekulativ med tidsspann på 

20år framåt i tiden, så är intrycket att Johan talar i termer om när övergången till ett 

objektsbaserat arbetssätt sker snarare än om. 

Där det främst i samband med renoveringar eller ombyggnationer kan bli aktuellt med en 

sådan övergång för befintliga anläggningar.  

5.3 Användningsområden  

 

Så länge det inte finns någon möjlighet för Trafikverket att hantera BIM och information i 3D 

begränsas till viss del effektivitetsvinsterna med 3D-modellering med hjälp av terrester 

laserskanning. Främst för att det begränsar behovet av att 3D-dokumentera befintliga 

anläggningar om 3D-datan inte kan hanteras även i förvaltningsskedet. 

Då försvinner möjligheten att använda samma 3D-modell genom hela informationskedjan. 

Vilket betyder att även om TLS kan bidra med att effektivisera mätningsprocessen, såväl som 

att underlätta modelleringen och bidra med en 3D-modell av låg osäkerhet inför ett eventuellt 

projekteringsskede så kommer det inför förvaltningsskedet krävas ytterligare ett moment i att 

få ut 2D-ritningar från 3D-modellen.  
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Med hänvisning till definitionen av BIM i litteraturstudien så faller konceptet när 

informationen som har genererats inte kan lagras.  

Vilket även framgår av resultatet från intervjun med Johan från Trafikverket som konstaterar 

att så länge fokus ligger i möjligheten att få ut ritningar från en 3D-modell så kommer arbetet 

med en fullskalig implementering av BIM bli långdraget.  

 

Även om 3D-modellen i något skede behöver presenteras på en ritning, som därmed kräver 

ytterligare ett moment i hanteringen, kvarstår ju fördelarna med TLS oavsett hur resultatet 

presenteras.  

Möjligheten att kunna utföra mätningen på avstånd utan att fysiskt behöva befinna sig på 

objektet lämpar sig väl vid mätning av broar. Förmågan att i samma mätning även få med 

omgivande terräng, slänter och landfästen är en stor fördel med TLS som mätmetod, det kan 

underlätta en eventuell ny projektering.  

Just den förmågan lämpar sig väldigt väl till att även utföra deformationskontroller, under 

förutsättning att det finns någon referensmätning. Att Trafikverket i dagsläget inte hanterar 

någon 3D-information i förvaltningsskedet, begränsar möjligheterna att utföra 

deformationskontroller om det inte finns någon tidigare mätning att jämföra med.  

 

I en framtid där Trafikverket kan hantera 3D-information i förvaltningsskedet över hela sin 

anläggning, kommer det därmed finnas referensmätningar och modeller av alla anläggningar 

och konstruktioner. Med ett sådant underlag kan TLS vara ett mycket effektivt verktyg för att 

genomföra deformationskontroller. Påkörningsolyckor eller deformationer över tid kan 

därmed kontrolleras med en ny TLS-mätning som sedan kan jämföras med den befintliga. 

Resultatet av deformationskontrollen kan presenteras i 3D vilken ger en tydlig bild av hur 

eventuella deformationer har påverkat konstruktionen.  

 

Resultatet från jämförelsen i denna studie visar att TLS som mätmetod kan bidra till 3D-

modeller av bättre kvalitet. Modellerna emellan kunde den ursprungliga avvikelsen på 

+100mm reduceras ned till 10mm med hjälp av TLS förmåga att mäta in ytor med låg 

osäkerhet. En relativt snabb justering av 3D-modellen från ritning kunde sänka osäkerheten 

med en faktor av 10. En person med större erfarenhet av programmen hade säkerligen kunnat 

sänka den ytterligare.  



Högskolan Dalarna 

47 
 

För att få en uppfattning om förbättringspotentialen i 3D-modellen beroende på val av 

mätmetod ger resultatet i denna jämförelse en väl underbyggd fingervisning om 

storleksordningen på den möjliga förbättringen.  

 

För att göra det möjligt att hitta små detaljer kommer punkttätheten i punktmolnet att bli 

avgörande. En möjlig förklaring till de varierande måtten på ingående profiler var just att 

punkttätheten varierade över fackverket. Med hänsyn till resultatet och den förklaringen hur 

punkttätheten påverkar bör man skilja på mätosäkerheten för den modellerade ytan och den 

geometriska upplösningen i punktmolnet. Att instrumentet enligt Figur 6 kan uppnå en 

mätosäkerhet på 2mm för modellerade ytor behöver inte betyda att den ytan kan mätas med 

samma mätosäkerhet. För att förtydliga med exemplet i Figur 35, antalet mätpunkter på ytan 

A sänker mätosäkerheten för den ytans placering i referenssystemet, punkttätheten och den 

geometriska upplösningen i punktmolnet blir avgörande för att kunna mäta profilens ingående 

mått som längd, bredd och tjocklek.  

 

Beroende på vad mätningen skall användas till bör därför förväntningarna på resultatet 

tydliggöras i förhand. Antalet uppställningar och vilken punkttäthet skanningen utförs med 

kommer avgöra hur små detaljer som kan identifieras i punktmolnet, utförandet kan därmed 

anpassas utefter vilka krav som finns på resultatet. Det kan finnas fördelar i att utföra 

modelleringen direkt mot punktmolnet, snarare än mot 3D-modellen från punktmolnet, då det 

förmodligen hade gått snabbare.  

 

Är kravet på mätosäkerheten lägsta möjliga, som detta fallet på de ingående 

konstruktionsdelarna är ett skjutmått ett bättre alternativ. Då TLS inte kan matcha ett 

skjutmått i mätosäkerhet.  

I detta fallet med ett visst stöd från resultatet hade en kombination av de båda mätmetoderna, 

TLS-metodens låga osäkerhet av de ingående delarnas placering och skjutmåttets låga 

osäkerhet av de slanka profilerna, gett ett resultat som ingen av de båda metoderna kan uppnå 

på egen hand.  
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6 Slutsatser 

De viktiga slutsatser från denna studie återkopplar till syftet med arbetet samt de 

frågeställningar som återfinns i inledningen. Förslag till framtida studier ges på intressanta 

områden som inte rymts i studien.  

 

• TLS kunde i vissa avseenden bidra med en lägre osäkerhet av 3D-modellen men 

resultatet var inte tillräckligt komplett för att helt kunna ersätta den traditionella 

inmätningen. 

 

• Genom att använda TLS kunde i detta fall den totala osäkerheten i 3D-modellen 

reduceras med en faktor av 10. 

 

• Vid höga krav på mätosäkerhet är ett skjutmått det bästa alternativet av dessa två 

mätmetoder. 

 

• Trafikverket använder endast BIM i projekteringsskedet, informationshanteringen och 

problematiken med att lagra 3D-information är det största hindret för en fullskalig 

implementering av BIM. 

6.1 Framtida Studier 

 

I linje med strävan efter obrutna informationskedjor vore det intressant att undersöka närmare 

vad som krävs för att i nästa steg kunna använda 3D-modellen i ett FEM-analys program. 

Dels vilka moment som ytterligare krävs i hanteringen av modellen för att genomföra en 

beräkning med hjälp av FEM. För att sedan kunna jämföra om det finns skillnader i det 

resultatet när 3D-informationen används i hela kedjan från mätning till beräkning.  

 

Det vore även intressant att utreda vilken information som är nödvändig i en BIM i 

förvaltningsskedet, om det finns skillnader jämfört emot projekteringsskedet. Avsaknaden av 

en tydlig definition vad BIM är och vad den bör innehålla kan undersökas närmare.  
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Bilaga 1 
  



Intervju med Johan Wilen, Trafikverket 

 

 Johan arbetar som sektionschef, verksamhetsområde investering på avdelningen teknik, miljö och 

markförhandling enheten för digitalprojekthantering. Johan har de senaste åren arbetat som 

projektledare för implementering utav BIM på verksamhetsområde investering. 

Intervjun med Johan sker för att få en inblick i Trafikverkets vision med BIM, hur den 

implementeringen kan komma att ske samt vilka utmaningar det finns innan den är möjlig.  

T = Tom, utför intervjun 

J = Johan 

 

T: Hur arbetar Trafikverket med BIM idag? 

J: Det är väldigt olika beroende på vart man frågar, jag kan säga hur det ser ut på investering då det 

är där jag har jobbat mest. På investering så har vi fått skala ner det här ganska rejält med BIM, då 

BIM är ett ganska fint uttryck. Om jag skulle fråga dig vad skulle du säga att BIM betydde? 

T: Vad jag förstår utefter det jag har läst så är det inte helt lätt att definiera BIM, det finns olika 

tolkningar. Men jag skulle säga att det är en objektbaserad 3D-informationsmodell. 

J: Ja det låter ju rimligt. Det är ungefär så som vi har sett det också. Sen har vi en del saker som är lite 

störiga för oss, om jag får uttrycka det så. Det är att vi ska vara verktygsneutrala på trafikverket som 

ett statligt verk, sen så är vi en beställarorganisation så vi gör inte saker in-house utan vi köper allting 

och sen så när det kommer till kontrakt så har vi standardavtalen som gäller AB04, ABK och ABT som 

gäller som vi aldrig går ifrån. Sen så har vi lagen om offentlig upphandling som också gäller.  

Så det här med ansvarsfördelning ställer till det lite för oss utifrån om man skulle vara ideologisk 

”BIMare” så för oss har det blivit en 3D-modell som är samordnad där alla ämnesområden skall 

representeras. Objektorienteringen väntar vi på ett verktygsneutralt objektorienterat 

informationsformat.  

T: Ja, är det där hindret finns så att säga? 

J: Ja det är där skon klämmer just nu. 

T: Enligt dig då, vad ser du för fördelar med BIM  

J: Det är jättemånga fördelar jag ser, jag ser miljömässiga fördelar i att vi inte behöver skriva ut så 

mycket papper. Jag ser fördelar med samordning ifrån 3D-modellerna, att vi får färre byggfel, att fel 

upptäcks tidigare. Även kommunikationsvinster där alla förstår vad alla har tänkt, med tanke på att vi 

ser det och är duktigare på att ta till oss 3D.  

Jag ser framdrifts fördelar i tidiga skeden och kommunikation med allmänheten. Det är fördelar 

utifrån 3D-modellerna och våra arbetsuppgifter.  

T: När man pratar om BIM så går tankarna snabbt till nyproduktion för att kunna se ett slutresultat, 

jag tänker på styrkorna i förvaltningsskedet. Vad ser du för fördelar där? 

J: Inom förvaltningen så ser jag, den dagen då vi har objektorienterad information så kommer det bli 

enormt mycket lättare att ajourhålla data om anläggningen. I och med att vi idag har ritningar, och 

att uppdatera en ritning är ett ganska krävande jobb, med att behöva göra både mätningar och 

projekteringar när man gör förändringar. Tillskillnad från objektorienterad data där man kan 



uppdatera x,y,z eller byta ut produktblad. Då kommer det bli otroligt mycket lättare för våran 

förvaltningsorganisation.  

Tittar man utifrån att vi behåller geometrier så kommer teknik som Augmented reality (AG) och 

liknande framöver kunna vara väldigt bra vid inventering av anläggningen. Både utifrån ett 

underhållsperspektiv men också vid ombyggnationer eller reparationer.  

T: Hur fungerar förvaltningen idag, med informationshanteringen?  

J: Det är ritningar, vi har några GIS-system som skulle kunna handskas med objektorienterad data 

men det tar bara upp några få saker. Vi har tex alléer som finns inlagda i några GIS-verktyg och det 

finns flera, jag kan inte allt som finns men nationella vägdatabasen är också ett GIS-upplägg där man 

har objektorientering men den är ju ett GIS-verktyg som är byggt på länkar och noder så ingen faktisk 

plats. Så det är ju något annat.  

T: Pågår det något arbete med att utveckla informationshanteringen?  

J: Vi har ett projekt som heter ANDA, som är en förkortning på anläggningsdata. Det är ett jättegrepp 

om hur vi ska handskas med informationen om anläggningen, det är alltifrån klassifikationer, hur 

man bygger upp anläggningen till databaser, gränssnitt för in och utleveranser.  Så det är ett enormt 

projekt som pågår.  

T: Vad är förhoppningen att det projektet skall leda till?  

J: Idag så har vi väldigt mycket olika system och databaser som inte pratar med varandra och data 

utspridd överallt. Vilket gör det väldigt krävande att ajourhålla data, det ska läsas in på för många 

ställen och splittras upp för mycket.  

Så förhoppningsvis blir det lättare att ajourhålla data och hålla koll på våran anläggning, lättare att 

göra underhållsplanering och lättare att uppdatera förändringar. Det är det som är huvudsyftet att i 

större utsträckning kunna lita på förvaltningsdata.  

T: Har BIM någon roll i projektet? 

J: Det är ju en del i hela livscykel tänket i BIM, för att på något sätt så kommer vi att bygga upp en 

digitalmodell av hela våran anläggning och den anläggningen är enorm alltså.  Det är många tusen 

kilometer väg, järnväg och tiotusentals broar vilket betyder att det tar otroligt lång tid att styra om 

sådana här saker. Förhoppningen är att vi ska kunna bygga en digital avbild av våran anläggning som 

sen lättare kan ajourhållas.  

T: Finns det något mål när detta skall vara genomfört?  

J: Jag hoppas ju att det är gjort innan jag blir pensionerad 

T: Jag tänker på BIM-trappan och de olika stegen för BIM-användandet.. 

J: Just det, den där BIM-trappan. De har pratat om ett antal år det tar för att sätta upp hur 

anläggningen ska byggas upp men att sen göra det kommer att ta enormt lång tid.  Vi har ju inte som 

ett hus riktigt, utan det är mycket större. Och vi börjar alltid i fel ände, om vi tittar på BIM-trappan så 

bygger det på att du kan gå mark, du kan bygga upp en databas som handskas med det huset som du 

jobbar med som sen håller sig över livscykeln och att man sen går in och förändrar där. Men våran 

anläggning den finns ju redan där, tittar vi bara på hur stor den är. Du kanske känner till projekt som 

förbifart Stockholm och västlänken. Där de stora projekten är väldigt väldigt liten del av hela våran 

anläggning, dessa jätteprojekt blir i slutändan väldigt små förändringar över hela vår anläggning.  



T: Om vi antar att en ny struktur för informationshanteringen är på plats, hur kan en eventuell 

övergång komma att bli? Skulle man behöva använda dubbla system för att fasa in delar av 

anläggningen åt gången? Vad tror du?  

J: Ja så kommer det att bli, det kommer finnas dubbelt väldigt långt framåt. Förhoppningsvis så 

kommer vi så småningom till en ”tipping-point”, jag skulle gissa att när ett projekt blir färdigbyggt hos 

oss så går det in i det nya förvaltningsdatabasen. Och när vi har byggt om tillräckligt mycket av våran 

anläggning, att det är möjligt att samla in all den data som vi saknar, glappet mellan 

ombyggnationerna den data som inte finns i ett eventuellt nytt system. Men som jag säger så vore 

jag glad om det var gjort innan jag blev pensionär. Och då är jag 38 idag.  

T: I situationer när något renoveras eller byggs om kanske man ser det som en möjlighet att gå över 

till objektsorienterad hantering av den anläggningen?  

J: Ja, precis. Så vi ställer idag krav på att det ska funka så, när vi bygger nytt idag så ska det vara 3D-

modeller däremot så följs det inte upp så bra hos oss. För att en del tycker att det känns alldeles för 

omständligt, glappet mellan högskolan och yrkeslivet är ganska stort.  

Jag vet inte hur mycket ritningar du har jobbat med och hur mycket modeller du har jobbat med? 

Under din skoltid nu vad har ni jobbat mest med 

T: Det är nästan uteslutande modeller skulle jag säga, men självklart att kunna få fram ritningar ur 

dessa modeller har varit en stor del 

J: Just det, så länge man fokuserar på att få fram ritningar ur modeller så kommer det här arbetet att 

bli väldigt långdraget.  

T: Precis, så tänker jag också. Att lägga en sådan tid på en modell för att sedan ta steget över till en 

ritning så tappar man ju information som redan finns i modellen 

J: Ja, det är egentligen bara dumt att hålla på så. Men många utav dom som jobbar hos oss, det 

brukar krävas ett par år i konsultbransch eller entreprenadbransch innan man kliver in och blir 

beställare. Så många av de som arbetar hos oss har svårt att använda datorer generellt. Jag skulle 

inte vilja påstå att det är en generationsfråga utan mer ett intresse men jag tror att fler som har vuxit 

upp med datorer har lättare ändå att använda sig utav det. Har man spelat tv-spel någon gång i sitt 

liv brukar man ha väldigt lätt för att ratta runt i modeller, ja eller dataspel.  

Har man inte gjort det så är det mycket svårare.  

T: Om vi nu ser till trafikverket som beställare, vad kan det komma för framtida krav mot 

leverantörer?  

J: Vi har idag krav på samordning, 3D och kontinuerlig uppföljning. Vi vill se framdriften det är viktigt 

för oss att se hur går det, kommer vi att bli färdiga i tid men också tror jag om man ser till 

konsultsidan, eller inte bara tror utan jag vet, vi kommer ställa krav på själva byggnationen och hur vi 

handskas med området innan det är färdigt. Planering för entreprenader, planering för 

säkerhetsåtgärder för de som bygger, arbetsmiljöåtgärder helt enkelt vill vi se i modellerna framöver.  

Men också hur oskyddade trafikanter tar sig förbi, bilister och kollektivtrafik. Att man tar med hela 

byggskedet i projekteringen, när själva objektet är klart fortsätter arbetet i modellen för att komma 

fram till slutresultatet. Så jag tror att våra konsulter som sitter och tar fram bygghandlingar mm de 

kommer att få mycket hårdare krav på sig. Eller egentligen så har de kraven på sig idag, men blir 

kanske inte alltid uppföljda på det. Vi har en noll-vision, ingen ska dö eller skadas allvarligt på våran 

anläggning varken under ibruktagande eller byggtid det jobbar vi hela tiden emot. Det är våran 

största fråga, alltid.  



T: Vilka är de största utmaningarna med implementera BIM fullt ut, utöver informationshanteringen 

och anställdas datorvana?  

J: Det är för många som jobbar med BIM som tror att det här är ett teknikuppdrag, det är det inte, 

det är ett förändringsuppdrag och man jobbar med människor. Det är en människa som skall göra en 

annan sak än tidigare. Det är nästan alltid där det har fallerat när jag tittat på varför andra inte har 

lyckats med sina implementationer. Ursäkta uttrycket men det är en tekniknörd som har pratat med 

en annan tekniknörd om att försöka få folk som inte är intresserade att tycka att det här är en bra 

ide. Det som behövs är någon som inte är så intresserad av tekniken utan mer få andra att lyckas och 

oftast har man försökt implementera BIM utan att förstå vad man har för problem från början som 

skall lösas med BIM. Det är också en jättestor grej.  

Säger vi att vi ska använda konceptet BIM, ”jaha varför då?”  säger många. Säger vi att vi har ett 

problem här som delar ur konceptet BIM kan lösa de här problemen, ” Jaja, Okej” då går det lättare 

att handskas med.  

T: Det där tycker jag är intressant, det tror jag också att det kan finnas problem med att motivera 

anställda att helt förändra sina arbetsrutiner. Att man är van att arbeta på ett visst sätt och ogärna 

förändrar det. Tänker vi lika då?  

J: Ja absolut, men det gäller också om någon kommer in som ny och frågar sig varför ska jag göra det 

här när det går mycket fortare att inte göra det.  

T: Hur tänker du då? Utveckla gärna 

J: Om det kommer någon från högskolan och frågar sig varför ska jag jobba med BIM. Varför ska vi 

jobba med 3D-modeller när vi bara ska göra om en bussficka. 

 Ja det är en bra fråga.  

T: Om vi ser till informationshanteringen som verkar vara det största problemet, vad behövs göras 

för att säkerställa kompabilitet och att kunna använda den informationen i framtiden? Kan vi ens 

öppna modeller vi har gjort idag om 50år? 

J: Nej, det är därför vi behöver de verktygsneutrala formaten, vi behöver en syntax som man pratar 

om tex html. Vi behöver något liknande, som man kan flytta från en fil till en annan.  Tex att ha 

information i en .txt och sedan lyfta över till nästa .txt när filformatet börjar bli föråldrat.  För det 

finns inget idag som inte är en syntax som du kan öppna idag från de första datorerna, du kan öppna 

den första webbsidan idag och den kommer se knasig ut men du kan fortfarande göra det. Men du 

kan inte öppna upp cad-filer 3år tillbaka eller 10år tillbaka. Tillochmed word-filer blir ju för gamla.  

T: Ja och det går snabbt, inte alls många år och så är filerna värdelösa. Men då säger du någon form 

av syntax, vad är det?  

J: Det är ett sätt att skriva på, html är en syntax. Har du någon gång varit på en hemsida och tittat på 

källkoden 

T: Jo men det har hänt 

J: Det är den, så behöver vi bygga upp våran information. Det står ju enormt mycket, du och jag 

kanske inte fattar så mycket av det men programvaran fattar det. Och det vi behöver är en sådan text 

som programvaran fattar.  

T: Och just över många år framöver 



J: Ja, och den behöver vara dum, intelligensen ska ligga i programvaran och inte i informationen. Ju 

dummare information desto längre hållbarhet har den.  

T: Finns det exempel på hur BIM används idag i projekt? 

J: Ja det har jag. Då ska vi se, E20 förbi Hova jobbar de med modeller och där är dom tydligen riktigt 

nöjda. Vi har jättemånga projekt som har modeller av olika slag. Investering har ungefär 1500 projekt 

per år och jag vet faktiskt inte hur många det är som jobbar med modeller idag.  

T: Finns det någon tidigare modell som idag används i förvaltningsskedet?  

J: Nej. Ingen.  

T: Okej, och där är problemet informationshanteringen?  

J: Ja alltså om du tänker att en projektör sätter sig och ritar en bro, och så använder den sig av tekla. 

Så plockar entreprenören upp sitt tekla också och kör vidare på det här. Så har inte våran förvaltning 

tekla att jobba med. Eftersom det bara är broar du kan få in där, så helt plötsligt har du separerat 

broar från allt annat.  Nu finns det ju förvaltning som har den typen av programvaror, absolut, men 

själva modellen som kommer från tekla hela den databasen med mappar och allt vad det är för 

nånting, bakgrunden.  Den blir utdaterad ganska snabbt.  

T: Om du skulle spekulera i vad som är viktigt att ha med sig de närmsta åren ur ett 

förvaltningsperspektiv?  

J: Ja, att faktiskt få till objektorienteringen är det viktigaste tror jag. Och att börja se att även 

geometrier är viktiga att spara.  Att det finns möjligheter att nyttja dom och inte bara spara 

underhållstider och sånt utan även geometrierna är bra att ha kvar.  

Är de i en syntax så tar de inte så stor plats, där är de endast karaktärer som säger att från punkt a till 

punkt b, ett streck och volym och allt vad det är.  

T: Nu gick vi igenom mina frågor ganska snabbt här, men är det något du tycker att jag har missat? 

Som är viktigt att ha med sig ytterligare.  

J: Ja, om du ska jobba som brokonstruktör.  

T: Ja det är tanken 

J: Tänk på arbetsmiljö, tänk på produktionen också inte bara slutresultatet. Det är inte bara 

hållfastighetsberäkningar som skall göras utan även själva konstruktionen. Vem skall vara var, när 

och hur. Hur rymmer vi säkerhetsanordningar, räcken var sätts dom fast, är det element som lyfts, 

hur stängs vägen av, hur handskas vi med personer som ska ta sig förbi arbetsplatsen.  

T: Okej, jag har inte så mycket erfarenhet och vet inte riktigt hur det fungerar idag. Men skulle du 

säga att det kommer bli en upptrappning av de kraven?  

J: Ja, det kommer bli en upptrappning av det. Om jag får bestämma, vilken jag hoppas att jag får göra 

litegrann i alla fall, så kommer det bli mer och mer upptrappning utav sådant. Det finns ingen 

anledning at folk ska dö eller skadas allvarligt på våra byggarbetsplatser för att man inte använt sig av 

bättre verktyg än tidigare. Att man inte ställer sig dom här frågorna. Hur handskas vi med det här. 

Och förhoppningsvis så kan jag påverka högskolorna också att i konstruktionsutbildningar och 

ingenjörsutbildningar att  börja ställa frågorna till studenterna också. Hur ser det här ut? 

T: Är det något du gör i dagsläget?  



J:  Nej, jag har varit ute i skolor litegrann. Men inte så mycket nu, i och med att jag jobbar som chef så 

har jag egen personal som alltid går först. I ett stort geografiskt område med mycket projekt som 

pågår samtidigt. Så det var ett tag sen jag var ute på högskolorna men jag har varit på en del.  

T: Vi pratade lite om hur övergången till BIM kommer påverka befintliga anläggningar, att en sådan 

övergång kommer ske i anslutning till reparationer och ombyggnationer 

J: Troligtvis, och det är ju en vild spekulation så kommer det att gå till så. Att när man gör om 

någonting eller förändrar någonting så kan det bli läge att föra in i det nya. Jag tror då det.  

T: Min uppfattning är att arbete med modeller sker i en ganska begränsad utsträckning i de fallen. 

J: Ja det är mycket mindre än vad som påstås. Det finns en glapp inom organisationerna, högst upp i 

organisationerna så säger dom ”Absolut, såhär jobbar vi hela tiden” men kommer man ner till dom 

som faktiskt sitter och projekterar så låter det inte alltid så.  

T: Ni som beställare, upplever jag att utifrån era krav så levererar leverantörerna därefter? För att 

uppfylla de krav ni ställer. Hur ni ser på det? 

J: Jo det är så vi också upplever det.  Vi försöker jobba med det här på olika sätt och vis. Lagen om 

offentlig upphandling säger att vi ska ta det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Det betyder 

inte lägsta pris utan mest ekonomiskt fördelaktigt.  

Och det är jättesvårt att bedöma det på något annat än lägsta pris. Och när vi gör så mycket 

upphandlingar som vi gör så blir det ofta det lägsta priset. Det som då har hänt ute i branschen, och 

det här är min spekulation och min tolkning, det är att det kryps med timpriser eftersom det är det 

enda man har att jobba med. Med lägre och lägre timpriser på sina anställda och det gör att 

konsultbolagen får mindre och mindre marginal.  

Vi försöker få till att man ska jobba med smarta arbetssätt istället. Kan du göra samma sak, med 

samma kvalitet men av halva tiden så ska det vara ett sätt att konkurrera. Därför inför vi mer fastpris 

upphandlingar emot våra konsulter. Och när jag har varit ute och träffat branschrepresentanter så är 

konsulterna som är unga från högskolan jättetaggade på det här och tycker att det är strålande.  

T: Är det möjligt att få in någon ytterligare värdering i förfrågningsunderlagen? 

J: Vi har provat med mycket men det överklagas ofta och det är svårt att hålla de mjuka värdena. Det 

finns hur mycket som helst som har provats genom tiderna. Men just de mjuka värdena är så svåra 

att bedöma objektivt. Det blir lätt väldigt subjektivt. Där i sitter problematik i 

upphandlingsförfarandet.  

Det ska sägas att lagen om offentlig upphandling är jättebra, det gör att vi inte kan favorisera någon 

och det går inte att muta sig till ett jobb. Eftersom någon annan gör bedömningen om vem som får 

jobbet. Det är jättebra att det finns. Alla gånger.  

Men fastpris upphandlingarna tror jag kommer bli väldigt bra, det kommer vara en omställning för 

våra konsulter att faktiskt tänka nytt inte bara tänka antalet timmar utan optimera vad som görs de 

timmarna. Automatisera mycket.  

T: Hur blir den förändringen i praktiken för en konsult?  

J: Just det. Om man går på timpris så vill vi undvika jagande av fakturerbara timmar, medans ett 

fastprisuppdrag kan leda till ett effektivare arbete och förbättra arbetssätt.  

Det är en jättebra grej och BIM kan vara ett bra hjälpmedel för det. Att kunna använda vissa delar ur 

tidigare projekt kan göra arbetssättet snabbare. Att få ner arbetstiden för att uppfylla våra krav.  
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