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 Förord   

 I 

Förord 

Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som är en del utav min 

civilingenjörsutbildning med inriktningen Väg- och vattenbyggnad. 

Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och är huvudsakligen utfört i 

datasalarna vid Luleå tekniska universitet. 

Arbetet har gått i vågor då man vissa gånger inte vetat vart man ska börja och 

hur detta ska gå. I sin helhet har arbetet flutit på bra och denna tid har gått hur 

fort som helst. Examensarbetet har varit väldigt lärorik just för att man arbetar 

självständigt och det är bara en själv som kan påverka vad som behöver göras 

för att uppfylla syftet. 

Jag skulle vilja tacka Picab produktion och Mikael Karlsson som la fram den 

intressanta idén av examensarbete för mig. Ett speciellt tack för att jag fick 

följa med Picab till Holland och Rotterdam för att se denna utrustning i 

verkligheten. Ett tack till Sten-åke Elming som varit handledare och 

examinator från universitetets sida.  

Avslutningsvis vill jag tacka alla mina klasskamrater som fått denna snart 6 år 

långa tid att kännas betydligt kortare. Utan kamrater och familj skulle man inte 

tagit sig hela denna väg.    

Luleå, 2013-06-26 

Anton Jacobsen 
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Sammanfattning 

I byggbranschen försöker man hela tiden hitta nya lösningar för att 

effektivisera och förbättra arbetet. Denna rapport handlar om att undersöka just 

en sådan möjlighet till att förnya och effektivisera arbetet. Företaget Picab 

produktion som sysslar med byggmätning vill utvärdera om bilburen skanning 

är den rätta vägen för att nå denna förnyelse. 

Examensarbetet går ut på att bedöma om Topcons bilburna skanner IP-S2 är en 

bra teknik för effektivisering. Systemet består av satellitmottagare, gyro, 

rotationssensorer, kameror och laserskannrar. Dessa komponenter skapar 

tillsammans en komplett inmätning av omgivningen och mätningen kan ske i 

normal hastighet med en helt vanlig bil. 

För att bedöma detta har olika frågeställningar ställts upp och olika vägar har 

prövats för att finna svar på dessa frågor. Till en början inriktades arbetet mot 

att förstå hur systemet fungerar och vad varje komponent verkligen gör. För att 

få en verklig uppfattning av hur den fungerar anordnades en studieresa till 

Topcons europakontor i Holland, Rotterdam där utrustningen visades upp. 

Tester av mjukvaror utfördes för att bedöma hur lång tid det tar att bearbeta 

informationen från inmätningen och på så sätt bedöma om tid kan sparas i 

förhållande till vanlig mätning. Vad kan utvinnas av mätdatat och duger 

precisionen är frågor som tagits upp under vägen. 

Det visar sig att priserna för utrustningen hamnar på 1500 kr/h eller 33 000 kr 

per utfört arbete och detta fördelat över sommarhalvåret eftersom den inte kan 

användas under vintern. Dessa priser krävs för att kalkylen ska gå ihop och de 

anses höga och tveksamheter kring en investering uppstår men 

användningsområdena för utrustningen är oändliga och en framtid finns. 



 Abstract   

 III 

Abstract 

In the construction industry you constantly try to find new solutions to improve 

the working process and make it more effective. This thesis is about exploring 

such an opportunity to renew and improve the process. The Swedish 

construction surveying company Picab production wants to evaluate whether a 

mobile mapping system is the right way to achieve that renewal. 

The thesis aims to determine whether the mobile mapping system IP-S2 from 

the manufacturer Topcon is something to invest in. The system consist satellite 

receivers, inertial measurement unit, rotation sensors, cameras and laser 

scanners. These combined components will together make a complete survey 

of the environment collecting data moving at normal speed with any ordinary 

car. 

To asses this, different questions have been discussed and different paths have 

been taken to find the answers to these questions. Initially the focus was on 

understanding how the system works and what each component really does. To 

get a real idea of how it works a trip was made to Topcons European office in 

the Netherlands, Rotterdam where a demonstration of the system was made. 

Tests of the software have been made to see how long it takes to process the 

information from the survey and then see if you can save time for imaging the 

environment as compared to regular surveying. Other questions discussed are 

what you can do with the information and if the measuring accuracy is good 

enough. 

It turns out from the calculations that the prices needed for using the system are 

very high and doubts about the investment occur. The price for one hour is 

1500 kronor and for a specific work the price is 33 000 kronor. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som är den avslutande 

kursen på min civilingenjörsexamen och består av 30 högskolepoäng. Arbetet 

har gjorts tillsammans med företaget Picab som bland mycket annat sysslar 

med byggmätning. Företaget har stor erfarenhet inom den geodetiska 

mätningen och är väl etablerade i hela Norrbotten men har även kontor i Umeå 

och Uppsala. Idén för exjobbet kom från Mikael Karlsson på Picab som ville 

göra en grundlig utvärdering av en ny produkt inom mättekniken. Produkten är 

en bilburen skanningutrustning från Topcon som är en världsledande 

tillverkare av alla typer av mätutrustning. Inmätningar görs inför varje mark 

och anläggningsjobb dels för att kunna göra projekteringen inför byggstart och 

sen till relationshandlingarna. Denna inmätning sker ofta genom att en eller 

flera personer åker ut till platsen och mäter in de delar som är av intresse att 

veta positionen på. Inmätningen sker vanligtvis med manburen GNSS 

utrustning eller totalstation beroende på de uppsatta toleranserna. En sådan 

manburen mätning kan vara väldigt tidskrävande om det är stora ytor som ska 

registreras.  

1.2 Problem 

Effektivisera och förbättra är ord som ständigt används oavsett vad ens arbete 

handlar om och samma gäller inom mätbranschen. Det dyker hela tiden upp 

nya produkter inom mättekniken som ska hjälpa människan att göra ett bra 

arbete. Med traditionell teknik krävs omfattande inmätning av en väg eller ett 

område väldigt stor personalstyrka. Det måste läggas ner mycket tid och 

pengar på ett ganska enkelt arbete för att få ett bra resultat. Ett annat problem 

som kan dyka upp är när beställaren hör av sig och vill ha fler punkter från 
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området. Då måste man ut till platsen igen och göra en kompletterande 

inmätning och detta ger merkostnader i form av extra transporter och 

framskjutande av annat arbete. Inmätningar kan vara komplicerade att utföra 

när det är stora lutningar. Mätningar kan också göras med skanner på stativ 

som står länge på samma punkt och samlar in data. En relativt ny produkt på 

marknaden är den bilburna skannern som mycket väl skulle kunna 

revolutionera den traditionella mätningen. Arbetet går ut på att undersöka om 

en bilburen skanningsutrustning skulle kunna vara en revolutionerande teknik 

inom vanlig väg- och markinmätning samt 3D-modulering. 

1.3 Syfte/mål 

Syftet med arbetet är att göra en grundlig undersökning av Topcons bilburna 

skanningutrustning IP-S2 och i slutändan göra en bedömning om det är 

någonting att satsa på i framtiden. För att kunna besvara syftet har det ställts 

upp olika frågeställningar som gemensamt ger detta svar. 

1.3.1 Frågeställningar 

 Går det att använda utrustningen till inmätningar som motsvarar 

noggrannhetskraven? 

 

 Vad kan den inmätta datan användas till? 

 

 Sparar man tid? 

 

 Vilka nya möjligheter öppnar utrustningen och finns efterfrågan? 

 

 Vilka förberedelser bör göras för att kunna genomföra inköpet? 

1.4 Metod 

Vid forskning finns det olika modeller för att relatera mellan teori och 

verklighet och sedan komma fram till ett svar. Problemet för forskaren är hur 

teorierna skall förhålla sig mot verkligheten och då kan man välja olika linjer 

att arbeta efter. Deduktiv undersökning bygger på att man utifrån befintlig teori 

och erfaren kunskap ställer upp hypoteser som testas och leder till 

empiri/resultat. Forskaren arbetar alltså mot att bevisa någonting utifrån 

befintlig teori och detta gör att forskningen inte riskerar bli subjektiv från 

forskarens synvinkel. Däremot kan teorierna styra forskaren åt fel riktning utan 

några nya upptäckter (Patel & Davidson, 2011).  
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Arbetet kan också vara induktivt, att ”resultatet” är teorin, man bildar alltså nya 

teorier med utgångspunkt från undersökningar och forskningsinsatser. Den 

induktiva linjen kan bli mera färgad av hur forskaren tolkar empirin utifrån sig 

själv och ens egna uppfattningar (Patel & Davidson, 2011).  

En tredje modell att arbeta utifrån kallas abduktion och kan beskrivas som en 

blandning mellan deduktion och induktion. Forskningen börjar med att man 

tolkar ett enskilt fall induktivt och bildar sig en preliminär teori. Denna teori 

testas sedan deduktivt på nya fall och kanske ger nya svar. Den preliminära 

teorin kan då utvecklas eller helt ändra riktning. Detta arbetssätt medför att 

forskaren inte blir låst utifrån teorin men det är också en kombination av 

subjektiv bedömning (Patel & Davidson, 2011). Det handlar alltså mycket om 

hur forskaren förhåller sig till teorin och praktiken. Hur man angriper 

uppgiften, är det deduktivt att utifrån teori få fram empiri eller tvärtom 

induktivt att utifrån empiri få fram teori (Bryman, 2002).  

Det finns två huvudbegrepp inom forskningsmetodiken och det är kvantitativ 

och kvalitativ forskningsstrategi, hur dessa används beror på vad som önskas 

besvaras (Olsson & Sörensen, 2011). Man kan beskriva skillnaden med 

exemplet: hur många är ute och går varje dag, en kvantitativ bedömning och 

vad dem känner när dem är ute och går, en kvalitativ bedömning (Olsson & 

Sörensen, 2011). Den kvantitativa forskningen är mätbar och ger ett tydligt 

svar på frågeställningarna och har ett deduktivt synsätt mellan teori och empiri. 

Vid kvalitativ forskning läggs intresset vid orden och att induktivt bilda nya 

teorier. Forskningen är alltid styrd av tolkarens synsätt och hur man väljer att 

ställa frågor. Frågor med färdiga alternativa, kryss svar kan man säga är 

kvantitativ frågeställning medan en enkät där personen får svara i egen text kan 

anses vara kvalitativ frågeställning (Bryman, 2002). 

I detta fall har deduktiv modell valts då teorin gås igenom och man därigenom 

får en förståelse av problemen. Frågeställningar sätts upp utifrån forskarens 

kunskap och teorier från litteratur. Därefter hittas sätt som kan besvara dessa 

frågor och därmed sammankopplas till verkligheten. Dessa frågor besvaras i 

form av olika tester, både praktiska och teoretiska. Forskningsmetodiken i den 

här studien är i grunden kvantitativ eftersom syftet är att kunna svara på om 

utrustningen har de tekniska och ekoniska förutsättningarna som krävs för 

inköp. Men delar av arbetet innehåller både kvantitativ och kvalitativ 

forskning. I vissa fall görs jämförelser och då erhålls tydliga svar i form av 

tidsbesparing och kostnader. I annat fall kan det föras diskussioner med 

personer där vikten läggs på vad personen säger och hur forskaren uppfattar 

det. 
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Teoridelen delades upp i två delar på grund av att ett studiebesök var planerat 

tidigt under arbetet. Studiebesöket på Topcons Europakontor i Holland, 

Rotterdam för att få se hur utrustningen fungerar i verkligheten. En 

litteraturstudie gjordes före besöket för att få en bra bild av vad utrustningen 

består av och hur arbetet går till vid mätning. Därefter gjordes en beskrivning 

av hur traditionell inmätning går till och vad man får ut av det. Mjukvaror som 

följer med i paketet testades för att kunna bedöma vad man kan göra med 

informationen och hur tidskrävande det är. Arbetet avslutades med teoretiska 

jämförelser mot ett mätjobb som kunde ha varit utfört av IP-S2:an. 

1.5 Avgränsningar 

 Tester av utrustning kommer bara kunna göras under väldigt kort tid, 

vilket medför att vissa felkällor kan missas. 

 

 Då tillgången till utrustningen är begränsad kommer jämförelserna 

endast vara teoretiska eftersom någon direkt praktisk jämförelse mellan 

manburen GNSS och skanningen inte är möjlig. 

 

 Specifik utvärdering av enbart en bilburen skanner tillverkad av 

Topcon. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Grunderna inom mätning 

2.1.1 GNSS 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) är ett samlingsord för 

satellitbaserade navigationssystem. Till en början använde man det för att 

kunna navigera ute på havet och uppe i luften enbart för militärt bruk, medans 

det numera finns GNSS-mottagare i var och varannan bil och mobiltelefon. 

Tekniken används också inom byggprocessen för positionsbestämningar med 

centimeters noggrannhet. Det är huvudsakligen två satellitbaserade system som 

används, GPS och GLONASS, det förstnämnda från USA och det andra från 

Ryssland (Lilje Christina, 2007). Europa håller på att utveckla ett eget system 

som heter GALILEO och det beräknas vara fullt operabelt inom närmsta åren 

(Esa.int, 2013). Kina håller också på att utveckla ett eget system som heter 

KOMPASS (Lantmäteriet, 2011).  

De olika satellitsystemen bygger på samma teorier där man mäter avstånd via 

olika bärsignaler som skickas från satelliterna till mottagaren se Figur 1. 

Avståndet | | mäts mellan mottagare och satellit och satelliten har sina 

noggrant bestämda banparametrar och har därmed bestämda koordinater |  | 
vid varje mättillfälle. Då kan mottagarens koordinater |  |  beräknas genom 

utveckling av ekvationssystemet (1). Det behövs information från minst 4 

satelliter för att kunna fastställa en bra horisontal och vertikal position på 

marken (Lantmäteriet, 2011). 

| |  |     | (1) 
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Figur 1 Avståndsberäkning till satelliterna från mottagare, (Lantmäteriet, 

2011). 

Varje satellit sänder ut signaler med olika bärfrekvens L1, L2 och L5. 

Frekvenserna bär på olika digital information som kallas C/A-kod, P-kod och 

navigeringsmeddelande. Skillnaden mellan koderna är att C/A-kod (Coarse 

Acquisition) är en lite enklare kod som inte är lika noggrann som P-koden 

(Precision). Bärfrekvensen L1 modulerar både C/A- och P-kod medan L2 

modulerar P-kod, nya satelliter sänder även P-kod på bärfrekvensen L2. Dessa 

koder behövs för att beräkna avstånden mellan satellit och mottagare. 

Navigeringsmeddelandet sänds på alla frekvenser och varje satellit skickar sitt 

unika meddelande för att kunna positionsbestämma sig. L5 finns än så länge på 

väldigt få satelliter men den kommer ha högst signalstyrka och kunna ge en 

bättre tillförlitlighet och snabbare initialisering. När mottagaren initialiserat har 

den löst alla vinklar och kan då mäta med minimal centimeterprecision, detta 

kallas att mottagaren har fixlösning. (Lantmäteriet, 2011). 

Man kan dela in positioneringen i två huvuddelar som framförallt påverkar 

noggrannheten. Den första är absolutmätning (Figur 2) vilket innebär att 

positionen fastställs enbart i förhållande mot de satelliter som mottagaren 
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kommunicerar med. Detta betyder att positionen är väldigt känslig för 

störningar och koordinatfel från satelliterna (Lantmäteriet, 2013a). 

 

Figur 2 Absolutmätning, (Lantmäteriet, 2013a) 

Relativmätning (Figur 3) är det andra sättet att positionera sig på, det innebär 

att den relativa positionen bestäms mot en eller flera punkter med känd 

position. Det kräver att man har minst 2 mottagare som mäter mot samma 

satelliter. Mottagaren som har känd position brukar benämnas referensstation 

eller bas. Mottagaren som positionen ska bestämmas på kallas rover och den 

kommunicerar med referensstationen via radio eller mobiltelefoni för att 

korrigera sin position i realtid. Det går också att efterberäkna positionen genom 

att mottagaren bara samlar in koder och faser som i efterhand kan korrigeras 

mot basen och då få en exakt position (Lantmäteriet, 2013a). 

 

Figur 3 Relativmätning, (Lantmäteriet, 2013a) 

Vanliga mottagaren som finns att köpa överallt klarar bara av att generera C/A-

kod på bärfrekvens L1 och gör absoluta lägesbestämningar, precisionen är då 

inom 20 meter i plan och ännu större i höjd. De mottagare som används inom 

mätbranschen är betydligt dyrare, då klarar de av att generera C/A- och P-kod 

från både L1 och L2, vilket ger en precision inom 1-2 cm i plan och 2-3 cm i 

höjd. En mottagare kan också ha ett visst antal kanaler och det säger hur många 

satelliter den kan mäta mot samtidigt (Lantmäteriet, 2011).  
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2.1.2 GPS 

Det mest använda satellitsystemet är GPS, Global Positioning System som 

byggdes upp av den amerikanska militären under 1970 talet och blev operabelt 

1993 för civila användare (Lilje Christina, 2007). Systemet består av 24 

satelliter som är fördelade på 6 banplan och cirkulerar ca 20 200 km ovanför 

jordens yta. Detta garanterar att det alltid syns 4 satelliter från himlen oavsett 

vart man befinner sig på jorden (Lantmäteriet, 2011). Livslängden på 

satelliterna är 7-10 år, vilket gör att systemet ständigt moderniseras med nya 

generationer satelliter (Lilje Christina, 2007). 

2.1.3 GLONASS 

Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema är Rysslands satellitsystem 

och det var också skapat för militären men är numera tillgängligt för 

allmänheten. Systemet har länge haft varierande mängd satelliter på grund av 

kort livslängd på satelliterna, 2-7 år och bristande ekonomi (Lilje Christina, 

2007). I slutet av 2011 blev systemet komplett med 24 operabla satelliter som 

cirkulerar i 3 banplan ca 19 100 km ovanför jordens yta (PosiTim, 2010). 

2.1.4 Laserskanning 

Laserskanningstekniken används för att samla in 3D-data med väldigt hög 

noggrannhet. Tekniken används på tre sätt, flygburen, bilburen eller terrester. 

Flygburen laserskanning används mycket för framtagning av höjdmodeller 

men också för 3D-modeller över stadsområden. Terrester laserskanning är en 

statisk mätning då systemet får stå på marken och samla information, detta 

används vid 3D-modeller av byggnader, volymberäkningar av gruvorter, berg, 

dagbrott och mycket mer (Lantmäteriet, 2011).  

En laserskanner mäter avståndet mellan skannern och objektet genom att 

bestämma tiden det tar för laserstrålen att färdas fram till objektet och 

reflektera tillbaka till skannern. Tiden det tar för stålen att färdas fram och 

tillbaka kallas löptid. Observationerna som tas tillvara på vid varje mätning är 

strålens horisontala vinkel φ, vertikala vinkel θ och sträckan r till objektet  

(Figur 4). Strålens intensitet lagras också vid varje mätning, detta gör att 

punkterna får olika färger och det blir lättare att urskilja olika material. 

Intensiteten har att göra med det reflekterande objektets material och färg. 

Varje punkt räknas sedan om i det koordinatsystem som skannern använder 

och punkterna beräknas enligt ekvation (2). Alla dessa punkter bildar 
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tillsammans ett så kallas punktmoln som beskriver det aktuella objektet med 

koordinater i plan och höjd (Reshetyuk, 2009).  

[
 
 
 
]  [

              
              

     

] (2) 

 

 

Figur 4 Laserskanningens teori, (Reshetyuk, 2009). 

2.1.5 Traditionell inmätning 

Utrustningen man använder vid manburen inmätning som också kallas 

geodetisk mätning är antingen GNSS utrustning på stång eller totalstation. 

(Lantmäteriet, 2013b). Om man ska göra en inmätning av en väg för 

projektering börjar man med att kolla upp om det finns några kontrollpunkter 

på området. Detta för att kunna kontrollera att utrustningen man använder 

mäter rätt och för att kunna positionera sig. Dessa kontrollpunkter finns i form 

av avvägda höjdfixar och i plan kallas dom polygonpunkter. Punkterna tillhör 

olika höjdsystem och koordinatsystem som man måste transformera mot 

beroende vilket system man själv ska arbeta i. 

Totalstationen används när man eftersträvar en maximal precision av ca 2 mm. 

Den mäter vinklar och längder som den inbyggda datorn räknar om till 
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koordinater utifrån kända punkter. Vid mätning med totalstation placerar man 

instrumentet på ett trebent stativ antingen centrerat över en känd punkt eller 

som fri station. Vid fri station behöver man för en bra etablering 3 utspridda 

kända punkter som man kan positionera sig mot.  

 

Figur 5 Totalstation (Topcon, 2013c) 

Den manburna GNSS utrustningen kan mäta med en precision mellan 1-3 cm 

vid relativ mätning (Swepos, 2013). Utrustningen ser ofta ut som på Figur 6 

där antenn och signalomvandlare sitter i samma skal. Kommunikationen 

mellan mottagaren och handdatorn sker genom Bluetooth. I handdatorn finns 

det speciella mjukvaror skapade för mätning och när rätt referenssystem är 

inställt och mottagaren löser fix kan mätningen börja. 
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Figur 6 GNSS utrustning på stång (Topcon, 2013c) 

2.2 Beskrivning av utrustningen och dess komponenter 

Topcons utbud av bilburen mätutrustning består av två alternativ där den ena 

heter IP-S2 (Inertial Positioning System) Compact + och den andra heter IP-S2 

HD. Mätsäkerheten med dessa modeller är mellan 2 och 10 cm beroende på 

användning av kontrollpunkter och positioneringssätt. Topcon´s mål med IP-

S2 är inte inmätningen utan huvudsakligen GIS användning och 3D-

modelering över städer (Topcon, 2011b). 

2.2.1 IP-S2 Compact + 

Compact + modellen är gjord för att vara så smidig och enkel som möjligt och 

samtidigt leverera bra kvalitét på data. Den är skapad som en sammansatt del 

bestående av flera komponenter. Vikten uppgår till 40 kg så två personer kan 

enkelt placera och ta bort enheten som man fäster på en ställning med 6 bultar  

(Topcon, 2013a). Den kan placeras på olika fordon som till exempel fyrhjuling, 

båt, tåg och en vanlig bil beroende på terräng och användningsområde 

(Topcon, 2011b).  

Utrustningen består av fem huvudsakliga komponenter GNSS mottagare, 

tröghetssystem, rotationssensorer, laserskannrar och panoramakamera (Figur 
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7). Det tre förstnämnda komponentera samverkar för att bestämma bilens 

geografiska position (Topcon, 2013a). GNSS mottagaren, PG-S1 kommer från 

Topcon och kan läsa två frekvenser L1, L2 samt har 40 kanaler vilket innebär 

att den kan mäta mot upp till 40 satelliter samtidigt (Topcon, 2013b). Den 

andra komponenten är ett 6-axligt tröghetssystem (inertial measurement unit) 

med accelerometer och gyro som mäter accelerationer och vinkelhastigheter på 

fordonet (Boydinstrument, 2013). Den tredje komponenten är sensorer som är 

monterade på bakdäcken för att mäta bilens rullade sträcka, detta kallas att 

erhålla odometerinformation (Odometer, 2012). Det går också att koppla till en 

bils CAN-bus system och få fram odometerinformationen på det sättet om 

bilen har det tillvalet. Tack vare att dessa tre komponenter samverkar så kan 

fordonets position fortfarande fastställas på platser där satellitsignalerna 

blockeras och fix inte går att fastställa. Detta kan ske nära stora byggnader, 

broar, berg eller skog (Topcon, 2012b). 

Compact + finns med två alternativ då det gäller tröghetssystem, ett som 

bygger på fiberoptikgyro och ett som bygger på ringlasergyro. Skillnaden är att 

ringlasergyrot är lite finkänsligare och mer noggrant men den går under lagen 

International Traffic in Arms Regulations (ITAR) medan fiberoptikgyrot inte 

omfattas av någon sådan lag (Topcon, 2012a). Lagen, som USA ställt upp, 

gäller import och export av militärt relaterade varor och då måste man söka 

exportlicens för att få importera ringlasergyrot. Denna ansökan kan ta lång tid 

att få godkänd (Selding, 2005). 

För att kunna se vad som finns runt omkring sitter det en 360° kamera som 

heter Ladybug 5. Det sitter 6 stycken 5 mega pixels linser som fotograferar upp 

till 90 % av omgivningen och skapar en panoramabild. Linserna är placerade så 

att 5 stycken fotograferar horisontellt och en vertikalt uppåt. Den höga 

bildkvalitén gör att den är väldigt bra vid GIS arbeten och när man ska 

inventera och t.ex. behöver kunna identifiera vad det står på olika skyltar 

(Point Grey, 2013). 

Laserskannrarna som sitter på Compact + kommer från ett tyskt företag som 

heter Sick. Det går att välja om man vill ha 3 eller 5 skannrar på utrustningen 

beroende på vad den ska användas till. Alternativet med 5 skannrar ökar 

densiteten och minskar skuggorna på punktmolnet då den läser in snett 

framifrån och snett bakifrån medan den med tre bara läser in snett bakåt. 

(Topcon, 2012b). Den sista skannern är placerad så att den läser av ytan rakt 

bakom fordonet. Vid mätning samlar varje skanner in 30 000 punkter per 

sekund totalt 150 000 punkter/sekund och dem kan reflektera mot föremål på 

ett avstånd upp till 70-80 meter. Enkelt beskrivet så fungerar skannern så att 
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det är en laser som strålar mot en oscillerande spegel och på så sätt vinklas 

strålen och kan ta in ett plan som är 190° brett (SICK, 2013).  

 

Figur 7 Bild på komponenter som sitter på Compact +, hjulsensorerna syns 

inte. (Topcon, 2013a) 

2.2.2 IP-S2 HD 

Med IP-S2 HD får man det bästa som finns på marknaden idag inom bilburen 

skanning. Punktmolnet som produceras har extremt hög densitet, precision och 

visuell rikedom (Topcon, 2011a). Den är i princip uppbyggd på samma sätt 

som compact + förutom en del saker som ska beskrivas nedan. Hur 

utrustningen ser ut och vad den innehåller kan ses på Figur 9. 

Den geografiska positionen bestäms med mottagaren från Topcon PG-S1 och 

här använder man också ett tröghetssystem och sensorer för att kunna ge bilen 

en exakt position. Tröghetssystemet som används är levererat av Honeywell 

och heter HG1700 IMU och den bygger på ett ringlasergyro som känner av 

vinkeländringar och reflekterande strålar som känner accelerationer. Den 

används normalt inom militären och sitter ofta på missiler som skjuts från 

flygplan men fungerar också bra vid navigation på marken (Honeywell, 2013). 
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För att mäta den körda sträckan sitter det sensorer på bakdäcken som fungerar 

på samma sätt som på Compact +. 

Skannern som sitter på IP-S2 HD är levererad från Velodyne och heter HDL-

64E S2. Skannern fungerar som en roterande enhet med 64 lasrar. Den är 

uppbyggd i två våningar där varje våning innehåller 32 lasrar. Varje våning har 

3 linser och den i mitten fungerar som lasermottagare åt de två yttre linserna 

som innehåller 16 lasersändare var. Varje lasersändare är mekaniskt låst i en 

vinkel och totalt täcker de 64 lasrarna ett vertikalt spann från +2° till -24,8°. 

Skannern kan snurra 360° och användaren kan själv välja i vilken takt den ska 

snurra mellan 300 – 900 varv per minut (5 – 15 Hz). Våglängden på 

laserstrålen är 905 nm och den pulserar med 5 nanosekunders mellanrum.  

Skillnaden med denna laserskanner och vanliga enkla laserskannrar är att den 

har 64 lasrar som är fixerade inom ett vinkelspann medan andra fungerar på så 

sätt att det är en enda laser som strålar mot en vinklande spegel och på så sätt 

får in punkter inom ett visst vinkelspann. Detta gör att HDL-64E S2 kan ta in 

betydligt fler punkter och därmed ge ett mer exakt definierat punktmoln. Den 

klarar av att samla in mer än 1,33 miljoner punkter per sekund och kan ta in 

reflektioner från avstånd upp till 120 meter (Velodyne, 2013). 

 

Figur 8 Laserskanner som sitter på IP-S2 HD (Velodyne, 2013) 

För att få en panoramabild över området använder man en 360° kamera, 

samma som används på Compact +. Det finns också en tillvalskamera som 
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innehåller 5 linser och är enbart riktad framåt om man vill ha ännu bättre fokus 

för avbildning rakt fram. 

På HD utrustningen är det placerat en konsol i bilen för att kunna ta hand om 

all data som genereras och ge rätt spänning till utrustningen. 

 

 
Figur 9 Bild på IP-S2 HD utrustningen (Topcon, 2011a) 

2.3 Arbetsgång vid mätning med IP-S2 

Utrustningen är kalibrerad och kommer som ett helt paket vi leverans. Personal 

från Topcon följer med och ger en utförlig genomgång om hur man ska 

handskas med utrustningen. Det tar ungefär en arbetsdag att montera systemet 

på ett nytt fordon och sen är den redo att användas. Några dagar används för att 
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instruera personalen hur utrustningen fungerar i fält och vad man kan göra med 

den genererade informationen (Smith, 2011). 

För att koppla upp datorn mot utrustningen använder man webbläsaren och 

söker på kontrollboxens IP-adress. Allt sitter ihopkopplat med kablar. 

Programmet som används vid datainsamlingen är Topcons Spatial Collect och 

det följer med i IP-S2 systemet. I Figur 10 syns det till vänster att alla 

komponenter lyser grönt vilket säger att dem är redo. Om något skulle vara fel 

lyser den komponenten rött och man kan gå in på den fliken och se vad som 

meddelas där (Topcon, 2011c). När allt startat ska bilen vara stilla och låta 

mottagaren mäta statiskt för att få bra kvalité på startpositionen. Det handlar 

också om att gyrot ska vara i neutralt läge vid start. Efter den statiska 

positionsbestämningen börjar man köra bilen med väldigt stora rattutslag för 

att gyrot ska orientera sig efter hur man kör. Efter några snabba svängar kan 

mätningen påbörjas och man kör efter vägen helt vanligt i normal hastighet 

(Sukup & Sukup, 2010). Skillnaden mellan att köra 30 km/h eller 70 km/h är 

att densiteten på mätlinjerna blir glesare när det går fortare men kvalitén och 

noggrannheten på mätningen är lika bra. Om mätningar görs i en stad kan det 

vara bra att köra vägen från båda hållen för att i princip eliminera skuggorna på 

punktmolnet. Skuggorna kan också variera mycket i en stad då bilar står 

parkerade längs vägarna och det är mycket trafik på vägarna.  

Skulle instrumentet tappa mottagningen med satelliterna kan mätningen ändå 

fortskrida tack vare tröghetssystemet och sensorerna då positionen bestäms 

utifrån bilen senast hade mottagning. Det går dock inte köra hur långt som 

helst utan mottagning då positionen inte är lika exakt och gör att mätningen 

blir dålig. Om körning utan mottagning pågår i max 15 sekunder så märks 

ingen större skillnad på bilens position. Är körtiden utan mottagning längre än 

15 sekunder påverkas noggrannheten negativt i position med minst 2 cm i plan 

och 0,5 cm i höjd (Boydinstrument, 2013). För att kvalitetssäkra mätningen är 

det bra att mäta in några kontrollpunkter och markera punkten så man kan se 

den i punktmolnet och kontrollera den på så sätt. Kör man på ställen där man 

vet att det kan vara svårt att få full mottagning kan man mäta in några punkter 

där så man kan garantera bra kvalité på mätningen ändå. Punktmolnet kan 

justeras i efterhand mot kontrollpunkterna om man märker att molnet hamnat 

fel mot kontrollpunkterna (Cherrington, 2012). 
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Figur 10 Bild från besöket i Holland. 

När mätningen är klar ska bilen stå stilla i 10 minuter innan systemet stängs, 

detta för att mottagaren ska ta emot information och fastställa en bra position 

vid avslutningen av mätningen. Både starten och avslutningen är viktig att göra 

ordentligt annars kan en hel mätning gå om intet på grund av felaktig 

positionering (Sukup & Sukup, 2010). Därefter sparas filen och arbetet kan 

fortsätta inne på kontoret. 

Topcon levererar IP-S2 som ett helhetspaket där det följer med mjukvaror som 

kan användas för att bearbeta inmätningarna. För att kunna börja arbeta med 

materialet måste först en mjukvara som heter Geoclean användas. Detta 

program utför huvudsakliga 3 processer och det första är att den bestämmer 

bilens relativa position under den utförda mätningen. Under pågående mätning 

bestämmer inte utrustningen sin exakta position utan ligger bara och samlar 
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koder och faser från satelliterna. Detta gör att mindre saker kan gå fel under 

inmätningen då det har eliminerats en kommunikationsväg mellan basen och 

mottagaren. Programmet fastställer då bilens position utifrån denna 

information plus att dess relativa position bestäms mot en basstation med given 

position. Den andra processen programmet utför är att integrera GNSS 

positionen med informationen från gyro och hjulsensorerna. Den processen ger 

bilen en mer exakt position vid varierande mottagningsförhållanden då 

informationen från alla delar utnyttjas. Den tredje processen programmet utför 

är att kombinera panoramabilderna med punktmolnen. Detta gör att 

punktmolnen ser ännu verkligare ut när varje punkt har en färg som stämmer 

överens med verkligheten. Korrigeringar av punktmoln kan också göras i detta 

program om det anses vara nödvändigt (Topcon, 2011a). När dessa processer 

är utförda kan det exporteras till filformat inom GIS och CAD program. 

Den manuella mätningen går inte att komma ifrån helt med bilskannern då det 

behövs kontrollpunkter efter hela vägsträckan för att kunna kvalitetssäkra 

mätningen. Beställarens krav styr mycket vad som måste kompletteras och 

kontrolleras med den manuella mätningen.  

2.4 Arbetsgång vid manburen inmätning 

Arbetet med manburen inmätning börjar med att ta reda på om det finns några 

polygon- och fixpunkter i området som man kan etablera och kontrollera 

mätningarna mot. Finns det inte kontrollpunkter i närheten kan man behöva 

flytta med sig punkter från närmsta kontrollpunkt och detta görs med 

totalstation. Det är viktigt att fasta punkter finns efter hela sträckan så att det 

går att kontrollera kvalitén. Vid GNSS mätning måste det kontrollera att 

mottagaren har full mottagning efter hela sträckan då mottagningen kan störas 

av träd och berg som finns runtomkring. När inmätning av en väg ska göras 

bör det mätas en punkt ungefär var tionde meter på en raksträcka och vid 

svängar ska det mätas tätare. Det efterfrågas brytpunkter såsom asfaltkanter, 

vägkanter, dikesbottnar, släntkrön, lyktstolpar och liknande vilket gör att 

fältarbetet tar väldigt lång tid att utföra. När inmätningen sedan är klar har man 

information längs de linjer som efterfrågas direkt i handdatorn och det är bara 

att föra in den i datorn. Det är alltså många timmar på fältet men färre på 

kontoret och den erhållna informationen är exakt den som efterfrågats och 

inget mer. Risken finns då att beställaren frågar efter fler punkter och då måste 

det göras en ny mätning på platsen. Detta tar en massa tid och genererar 

merkostnader i form av extra transporter och förskjutning av annat arbete. 
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2.5 Konkurrenter 

Det finns en del företag som levererar liknande lösningar som Topcon. 

Funktionerna är samma bara att de har sina egna märken och utseenden. 

Riegl är ett företag som ursprungligen är från Österrike och inriktar sig mest 

mot laserskanners. De har tagit fram ett komplett system som innehåller 2 

skannrar, 4 kameror, GNSS mottagare, gyro och distansmätare. I systemet 

ingår också mjukvara för att ta hand om den inmätta datan (RIEGL, 2013). 

 

Figur 11 Riegl vmx-450 (RIEGL, 2013) 

Mitsubishi Electric från Japan har ett system med 4 skannrar, 6 kameror, 3 

GNSS mottagare, gyro och distansmätare. Mottagarna är placerade som en 

triangel för att ge en bra positionsbestämning. Skannrarna är placerade så att 

två är riktade framåt och två bakåt varav en är riktad uppåt och en riktad neråt. 

I standardutförande ingår i detta system samma laserskanner som Compact +. 

Det finns ett tillval där man kan använda en RIEGL skanner som mäter längre 

och med högre densitet (Mitsubishi, 2013). 
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Figur 12 Skannersystem från Mitsubishi (Mitsubishi, 2013) 

Trimble, som är den stora konkurrenten till Topcon inom mätningen, har ett 

system som heter MX8. Det innehåller 2 skannrar, 4 eller 7 kameror, GNSS 

mottagare, gyro och distansmätare (Trimble, 2013). 

 

Figur 13 (Trimble, 2013) 

Measurement Devices Ltd (MDL) som är en tillverkare av laserskannrar, har 

skapat ett eget system som heter Dynascan S250 X-Plane. I originalutförande 

består den av 2 skannrar, GNSS mottagare och antenn. Det finns tillval som en 

kameramodul och distansmätare och man kan montera fler skannrar (MDL, 

2013). 
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Figur 14 Dynascan S250 X-Plane (MDL, 2013) 

Google, som har sin applikation ”street view”, är en stor användare av dessa 

utrustningar. Arbetet pågår ständigt med att fotografera världens alla hörn. 

Utrustningen som Google använder är i grunden Topcons Compact modell 

men Google använder sin egen panoramakamera som har fler kameralinser 

(Petrie, 2010). För att kunna fotografera de mer udda ställena har Google tagit 

fram ett smidigt och miljövänligt fordon som kan ses i Figur 15. 

 

Figur 15 Google/Topcon system monterat på cykel (Google, 2013) 
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Sammanfattningsvis är det antingen tillverkare av laserskannrar eller GNSS 

mottagare som valt att skapa dessa system. Alla system håller bra klass och 

vissa är mer praktiska att använda än andra vilket kan ses på figurerna. Det 

förekommer också komponenter från vissa tillverkare av skannrar i andras 

system och tvärtom finns det GNSS mottagare som är likadana på vissa 

system. Det finns såklart fler system ute på marknaden och en hel del 

egenkomponerade utrustningar som också funkar bra. 
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3 UTFÖRANDE 

3.1 Test av utrustning  

Då utrustningen är väldigt ovanlig i Sverige gjordes en resa till Holland och 

Topcons europakontor i Rotterdam för att se hur den fungerar i verkligheten. 

Besöket, som ägde rum i februari genomfördes av mig och Mikael Karlsson, 

som representerar Picab. Morgonen spenderades inomhus där man gick igenom 

utrustningen och gav en allmän information runt den. Därefter gjordes en riktig 

inmätning på gatorna runtomkring så man skulle förstå hur processen gick till 

och den finns beskriven i litteraturstudien. Utrustningen som användes var en 

IP-S2 Compact + som var monterad på en vanlig Volkswagen pickup. Man får 

tänka att det är optimala förhållanden och att instruktören gör detta dagligen så 

allt flyter på och kontrollpunkter finns inmätta sedan tidigare. Tiden som läggs 

på fältarbetet är väldigt liten med avseende på all data som genereras. Det 

märks att fokus mera är flyttat till kontoret där bearbetningen börjar istället för 

ute på fältet. Inmätningen som gjordes användes sedan som exempel när 

mjukvarorna visades på datorn.  

Det första programmet som visades var Geoclean och det programmet 

korrigerar bilens position samt kombinerar de tagna bilderna med punktmolnet. 

En inmätning som pågått i 1 timme tar ungefär lika lång tid att exportera från 

Geoclean till filformat inom GIS och CAD mjukvaror. Exporteringstiden beror 

såklart av prestandan på datorn men ett bra riktmärke är att exporteringen tar 

lika lång tid som inmätningen. Mätningen som utfördes i Holland pågick i ca 8 

minuter plus start och stop i 10 minuter vardera och detta resulterade i 4 

gigabyte data. Majoriteten av datamängden är bilder från panoramakameran ca 

70 % och resten är punktinformation från skannrarna ca 30 %. Då besöket blev 

så kortvarigt och tillgången till utrustningen var begränsad gick det inte att göra 
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några praktiska tester på plats som att t.ex. jämföra inmätningen mot manburen 

inmätning. 

3.2 Mjukvaran 

3.2.1 Orbit 

Ett av programmen som kan levereras med IP-S2 heter Orbit Asset Inventory 

och det utvecklas av Orbit GeoSpatial Technologies. Programmet kombinerar 

panoramabilderna och det inskannade punktmolnet vilket gör det enkelt att 

välja ut det som beställaren efterfrågar. Det finns olika funktioner som 

bestämmer om punktmolnet ska synas eller vara transparent och samma sak 

med panoramabilderna. 3D-funktioner gör det enkelt att få en översikt över 

området. Programmet är perfekt att använda till inventering och dokumentering 

av diverse intressanta delar som t.ex. kan vara lyktstolpar, skyltar, 

busshållplatser, träd, elledningar men också skador på vägbanan som kan 

behöva åtgärdas. Vid inventering placeras till exempel alla lyktstolpar inom 

samma kategori men varje stolpe kan också ha unik information om de är olika 

typer. Då vyerna har så pass bra kvalité kan till exempel vägkanten mätas in på 

kontoret genom att skapa en linje och klicka längs vägkanten. Orbit erbjuder 

också möjligheter att lagra data och information på en server. Som 

administratör kan man bestämma vem som kan komma åt data och se detta 

genom att tilldela personen eller företaget login uppgifter. Inmätningen kan då 

ses av användaren på tre olika sätt, i mobilen eller surfplattan via en 

applikation, i webbläsaren på datorn och i det riktiga programmet (Orbit, 

2013). 

3.2.2 Spatial Factory 

Topcon har ett eget program som bygger på visuella vyer med kombinerade 

punktmoln och panoramabilder. Det är väldigt likt Orbit till utseendet men är 

inte lika utvecklat på funktioner som Orbit. Linjer, punkter och areor går att 

importera och exportera från programmet och enkla avståndsmätningar kan 

göras (Topcon, 2013c). 

3.2.3 Scanmaster 

Scanmaster är ett program som kommer från Topcon och bygger på att utnyttja 

och hantera informationen från punktmolnen. Ett punktmoln kan vara spretigt 

med punkter som studsar mot grenar, högt gräs, personer eller liknande. 

Programmet fungerar bra till att modifiera punktmolnet så att enbart den 
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önskade ytan syns. Med andra funktioner skapas terrängmodeller, sektioner, 

nivåkurvor och brytpunktsidentifiering. Informationen kan exporteras vidare 

till andra program till exempel CAD. Scanmaster används redan mycket som 

hjälpmedel till skanners som står på stativ och samlar in data (Topcon, 2013c). 

 

Figur 16 Punktmoln av en byggnad i Scanmaster (Topcon, 2013c). 

3.3 Jämförelse vanlig inmätning 

Jag har teoretisk försökt jämföra hur lång tid det tar att mäta in vissa delar med 

den bilburna skannern och en inmätning med manburen GNSS utrustning. 

Jämförelserna rör mest hur mycket tid det sparas men också vad det kan tänkas 

kosta att utföra samma jobb med IP-S2:an. Testet har utförts genom att 

använda programmet Orbit och göra linjer för vägkanten. Tiden det tar att göra 

en viss sträcka väglinje i programmet ska jämföras mot den tid det normalt tar 

att göra den manburna inmätningen ute på fältet. Tiden för inmätningen med 

bilen och utsättning av kontrollpunkter tas också med i jämförelsen. 

Mätningen som används under testet är erhållen från Topcon support och 

består av ett hus kvarter i Rotterdam. Först var tanken att testet skulle utföras 

med mätningen som hade utförts i Holland men den var förberedd för Topcon 

spatial factory och inte Orbit. Några timmar lades ner för att läsa på och 

bekanta sig med programmet. För att kunna göra inventeringar måste det 

skapas teman där informationen kan sparas, där kan all möjlig attribut läggas 
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till beroende vad som efterfrågas. Inventering av vägkant på båda sidorna tog 

cirka 30 minuter för 600 meter väg. Punkterna är aldrig längre än 5 meter ifrån 

varandra och ännu närmare i kurvorna. Det var inte några långa raksträckor 

utan där fanns parkeringsfickor överallt längs vägen och det stod bilar i vägen 

på vissa ställen. Väglinjen togs mellan asfaltkant och kantsten då det är en 

tydlig brytpunkt. Står det en bil i en parkeringsficka kan det vara svårt att få 

med kanterna då det vinklar ut från fickan igen, detta kan ses i Figur 17. Efter 

hela linjen är dragen går det att gå tillbaka och editera punkterna på linjen, 

vilket kan göras i 3D-vyn om så önskas, och kan ge en bättre vinkel över 

området. 

 

Figur 17 Inventering i Orbit, parkerad bil komplicerar arbetet. 

För ytterligare tester gjordes en inventering, alla träd markerades med blåa 

stjärnor och lyktstolparna med gula trianglar. Attributen läggs till manuelt och 

är individuellt för varje punkt, till exempel trädets höjd och vad det är för 

trädsort. I Figur 18 ses en 3D-vy över området med alla inventerade lager 

tända. De blå ringarna är markeringar för var det finns panoramabilder efter 

vägen. Det som syns på bilden är enbart punktmolnet med verkliga färger.  
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Figur 18 3D-vy i Orbit 

Den här storleken på mätning i trafik tar med bil ungefär 5 minuter att utföra 

om bilens hastighet är runt 30 km/h. Totala tiden från uppstart till färdiga linjer 

i datorn blir då 80 minuter. Då är uppstart, avslutning och utsättning av 

kontrollpunkt samt bearbetning i geoclean medräknat. 

För att jämföra vad det skulle ta i tid att utföra arbetet med manburen GNSS 

utrustning antar vi att en person går med en hastighet 1,5 m/s och sträckan för 

inmätningen är 1200 meter. På dessa 1200 metrarna ska det mätas i snitt en 

punkt var 5:e meter och varje mätning tar 5 sekunder. Det ger en mättid på 50 

minuter och den totala tiden från uppstart till att linjerna är i datorn blir 77 

minuter. 

Inga tider för förberedning i form av att hitta polygonpunkter och höjdfixar är 

medräknat. Transport till och från platsen finns inte heller med för att dessa 

tider är lika i båda fallen. 
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Tabell 1 Jämförelse tider. 

IP-S2 Manuell mätning 

Kontrollpunkter 10 min Uppstart 10 min 

Uppstart 10 min Mätning 50 min 

Mätning 5 min Avslutning 2 min 

Avslutning 10 min Databearbetning 15 min 

Geoclean 5 min    

Inventering Orbit 40 min    

Summa 80 min   77 min 

 

3.4 Efterfrågan 

Systemet öppnar nya möjligheter som inte kunnat levereras tidigare av Picab 

och det rör framförallt 3D-modellering GIS (Geografiskt Informationssystem). 

GIS kan beskrivas som att man ger kartan egenskaper digitalt som till exempel 

husen har positioner och vatten har ett skikt och väg har ett skikt. Detta är ett 

ultimat område som instrumentet kan användas inom, då man får all 

information samlad genom att köra på gatorna. I princip varje kommun har 

personer som jobbar med GIS samordning och det skulle underlätta enormt för 

dem att kunna använda informationen från en laserskanning. En 

mailundersökning har utförts hos kommuner för att se om de använder sig av 

denna teknik. Fokus har legat på större kommuner i Norrbotten för det är den 

tänkta geografiska placeringen för utrustningen. Kommunerna använder sig 

också mycket av Lantmäteriet i dessa frågor. Mailsvaren kan ses i bilagor. 

Sammanfattningsvis används inte bilburen skanner i någon kommun.. Det finns 

planer att använda sig av denna teknik i framtiden och då som en köpt tjänst av 

mätkonsult. Viss 3D data köps av mätkonsult och utvecklingen går mer åt data 

i 3D. Anledning till att det inte används är tveksamhet kring noggrannhet och 

kvalité. En annan orsak är självklart att det inte finns någon som utför denna 

tjänst i området. 

Mångsidigt användningsområde gör att kunderna täcker hela byggprocessen. 

Beställare behöver underlag för förfrågning och projektör kan behöva 

ytterligare data för projektering och entreprenören kan enkelt bestämma 

volymer och mängder. Vägskador och förändringar från vinter till sommar ses 

enkelt i de visuella programmen och informationen kan då samtidigt användas 
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till projekteringen. Energiföretag kan använda informationen för att hålla kolla 

på alla elledningar och lyktstolpar som finns överallt.  

När det finns en ny produkt på marknaden gäller det att lägga fram den på ett 

bra sätt så att beställarna tjänar någonting på denna förändring. I detta fall bör 

det tryckas på att det erhålls maximal mängd data på minimal tid. 

3.5 Ekonomi 

En utrustning med denna teknologi innebär en investering i miljonklassen. Det 

betyder att en ordentlig plan för utnyttjandet av utrustningen måste finnas för 

att investeringen ska bära sig. En del i den planen är priset, vad en sådan tjänst 

kan kosta för att täcka investering, omkostnader och vinst. Utrustningen kräver 

att marken är fri från snö och att temperaturen inte är lägre än -10° C för att 

kunna användas på ett bra sätt (Topcon, 2013a). Då den geografiska platsen är 

Norrbotten kan det antas att utrustningen är användbar för mätning i maj, juni, 

juli, augusti, september och oktober alltså under halva året i bästa fall. Det gör 

att mätande med IP-S2:an kan göras under 132 arbetsdagar om året och den 

måste då täcka ett helt arbetsår på dessa dagar. Livstiden på en utrustning av 

denna sort kan antas vara mellan 5-7 år då det hela tiden dyker upp ny teknik 

som gör den gamla utrustningen mindre användbar. Enligt (Karlsson, 2013) är 

ett ungefärligt pris på en sådan här produkt mellan 2 000 000 och 4 000 000 kr 

beroende på modellval. Ett medelvärde på 3 000 000 kr har därför antagits i 

investeringskalkylen för att kunna få en bild över vad bilskannern måste 

generera i intäkter per år. 

3.5.1 Investeringskalkyl 

Investeringskalkylen är gjord för budgetering år 1 med ränta 8 % och 

avskrivningstid 5 år. Finansieringen sker till stor del av lån i denna budget då 

det är vanligaste sättet att finansiera en sådan investering. Vad banken har för 

ränta på sitt lån är individuellt och kräver en förhandling mellan bank och 

företag men i detta fall antas den till 8 %. Avskrivningstiden bestäms utifrån 

den livstid utrustningen förväntas ha betalat tillbaka sig själv. Något restvärde 

har inte antagits då det är väldigt svårbedömt eftersom gammal teknik snabbt 

tappar sitt värde då det hela tiden tillverkas bättre produkter. En fast summa på 

50 000 kr/år är avsatt i budget för underhåll av utrustning. Fyra alternativ har 

studerats, ett med fast pris för tjänsten, ett med timpriser och med finansiering 

genom lån eller leasingavtal. Resultatet på denna typ av produkt ska ligga 

mellan 10-15 % av omsättningen men för första året kan det tänkas vara lägre 

(Karlsson, 2013). 
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Vid alternativet med fast pris och lån har det antagits att utrustningen kan 

användas under 6 månader. Dessa 6 månader innehåller 4 arbetsveckor var och 

för att få ett medelpris på tjänsten har det antagits att ett specifikt arbete tar en 

halv arbetsvecka. Det betyder att på ett år ska utrustningen utföra 48 arbeten 

under sommarsäsongen. Beläggningen på utrustningen kan inte anses vara full 

därför har det en rimlig procentsats antagits. Vid fast pris blir det kostnaderna 

som styr hur högt priset måste vara för varje specifikt arbete. Ett genomsnittligt 

pris på ett arbete sattes till 33 000 kr och beläggningen sattes till 60 % vilket 

ger en intäkt på 950 400 kr. Resultatet år ett blir då 100 400 kr som är 3,35 % 

av investeringsbeloppet. 

Vid alternativet med timpris och lån har det antagits att utrustningen kan 

användas under 6 månader, alltså under 132 arbetsdagar. Timpriset för 

utrustningen sätts till 1500 kr/h och beläggningen till 60 %. Priserna och 

beläggningen kan justeras åt olika håll så länge budgeten går ihop och siffrorna 

anses rimliga. Med detta pris innebär det att dygnshyran blir 12 000 kr. 

Resultatet år ett blir då samma som för alternativet med fast pris, alltså 3,35 %.  

År 2 kan det antas att beläggningen stiger till 70 % och därmed ökar intäkterna 

samtidigt som kostnaden är densamma. Med övriga värden samma som år ett 

blir resultatet 8,63 % för båda prisalternativen. 

En annan finansieringslösning är att leasa utrustningen och sedan kunna köpa 

lös utrustningen efter avtalstiden till 10 % av det finansierade beloppet. Mattias 

Hedström på Picab har tagit fram ett exempel på en leasing offert över 60 

månader, Bilaga C. Kostnaderna i exemplet är först en förhöjd avgift på 10 % 

av det totala priset som blir 300 000 kr och en leasingavgift som är 51 400 kr i 

månaden. Med samma värde på priserna som tidigare blir resultatet första året -

0,55 % och det beror till stor del av den förhöjda avgiften på 300 000 kr. År 2 

antas beläggningen öka till 70 % och ingen förhöjd avgift finns, detta ger ett 

resultat på 14,73 %. Om beläggningen skulle vara 100 % och budgeteringen är 

år 2 skulle timpriset kunna vara 1000 kr/h och då är resultatet 12,97 %. 

Alla priser som beräknats är exempel och berör endast intäkter och kostnader 

rörande utrustningen, ingen personal finns inräknad. Exempelkalkylerna kan 

ses i sin helhet i Bilaga A. 

För att jämföra lite kostar en vanlig stationär skanner 2500 kr/dygn att hyra 

plus personal som kan använda den. En totalstation kostar 680 kr/dygn och en 

GNSS utrustning kostar 650 kr/dygn plus mätkonsult. Detta är baspriser, det 
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kan tillkomma kostnader för olika tillbehör som behövs inom tjänsterna 

(Karlsson, 2013). 
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4 DISKUSSION 

För att kunna ersätta en vanlig manburen inmätning med IP-S2 måste det gå att 

erhålla samma mängd mätdata med minst lika bra precision och tidsåtgång. Det 

verkar som att storleken på arbetet styr hur mycket tid som sparas. Små arbeten 

är svåra att spara tid på när det gäller en enkel inmätning av vägkant. Tiderna i 

Tabell 1 är ett exempel och det är effektiv tid som är högst teoretiska och 

beräknad från egen erfarenhet. Det verkar dock som att exemplet beskriver 

brytpunkten ganska bra för var det börjar löna sig att använda IP-S2. 

Erfarenhet med programmet gör också att kontorstiderna kan minska 

ytterligare. Oftast vill en projektör ha punkter inmätta över hela området och då 

mängden punkter ökar sparas mer tid med den nya tekniken. Det ska vara ett 

väldigt litet område för att det inte ska bära sig att använda IP-S2. Själva 

mätningen tar inte alls någon lång tid utan tiden är flyttad in till kontoret. Det 

gör att arbetet är säkrare att utföra då personalen kan sitta på kontoret istället 

för att gå runt på vägen bland fordonen som utgör en extra fara. Då mätningen 

väl är utförd finns informationen i datorn om det skulle behövas kontrolleras 

något mer eller tas fler punkter. Ingen extra tid behöver läggas ner för att fara 

ut på fältet igen och mäta in fler punkter. Är man osäker på hur någonting såg 

ut går man bara in i programmet och kontrollera. 

Diken och svackor på sidan av vägen kan vara svåra att få med i mätningen då 

skannern endast sitter på 2,5 m höjd. Görs inmätningen smart ska det gå att få 

med i princip allt, t.ex. att köra nära kanten på vägen i båda körriktningarna. 

Men kompletteringar kan behöva göras med manburen utrustning för att täcka 

hela det efterfrågade området. Omkring vägen är marken täckt av gräs och 

andra växtligheter vilket gör att punkter studsar mot den ytan och själva 

markytan är svår att identifiera. Punkter som tar sig ner till markytan finns 

också tack vare den stora mängden punkter men det kräver ganska mycket 
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kontorsarbete för att filtrera bort punkter och få den ytan bra. Samma sak med 

skogskanter där grenar från träden reflekterar mycket av punkterna. 

Mjukvarorna som följer med systemet täcker hela användningsområdet från 

inventering till volymberäkning och 3D-modellering. Orbit är väldigt 

användarvänligt och har många intressanta funktioner. Det finns 

informationsfilmer på hemsidan som visar hur programmet ska utnyttjas på 

bästa sätt. Att förmedla informationen till kunden är väldigt enkelt då det bara 

behövs en användare och webläsare, men informationen går också att ha i 

mobilen eller surfplattan. Inventeringen kan bli krånglig då det står bilar 

parkerade eller grenar från träd som gör det svårt att få punkten på rätt ställe. 

Det går att använda sig av 3D-vy och hitta bättre vinkel och låsa på en punkt 

som bedöms mer korrekt. Ibland kan punkter hoppa iväg åt något helt annat 

håll trots att man klickar på stället man vill ha punkten. Detta måste bero på att 

i punktmolnet kan det ligga punkter som ser ut att vara rätt i höjdnivå men sen 

visar det sig att positionen i plan var helt fel.  

Scanmaster har inte testats i denna rapport med anledning av att programmet 

redan används av Picab och då ansåg jag det vara av lägre prioritet. En snabb 

genomgång av programmet gavs i Holland och det finns en del filmer som 

visar dess funktioner. Det verkar krävas någon dag för att lära sig alla 

funktioner som finns och bli effektiv användare av programmet. Programmet 

verkar dock inte vara helt utvecklat då många funktioner inte är automatiska 

utan kräver en hel del musklickningar för att det ska bli bra. 

Jag har ingen kunskap om de andra tillverkarnas program så det är svårt att 

säga om just de här programmen ligger långt fram i utvecklingen. Det viktiga 

är att det går att leverera det som kunden efterfrågar och det tycker jag är 

möjligt även om det kräver en del arbete innan.  

Användningsområdena med utrustningen är oändliga, den fungerar som 

komplement till väginmätningar, den går att använda inom 3D-modellering och 

inom GIS verksamhet. Man kan göra volymberäkningar för dammar, dagbrott, 

soptippar, bergkross och annan täcktverksamhet. Utrustningen kan monteras på 

en fyrhjuling och användas som underlag till maskinstyrningsmodeller, kanske 

aven i skidbackar där maskinstyrning börjar bli populärt. Den kan vidare 

användas vid dokumentering av färdig entreprenad, relationshandling. 

Då Google redan har sin ”street view” funktion verkar det inte så troligt att 

kommuner skulle vilja göra en komplett dokumentation för att visa upp sin stad 

på hemsidan. Men för inventering och byggfrågor skulle IP-S2 utrustningen 



Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here. 

 

 35 

fungera perfekt. Vad gäller kvalitén så är den samma som vanlig GNSS 

utrustning, det gäller bara att ha kontrollpunkter för säkra kvalitén. Det gjordes 

tyvärr inga egna kontroller på detta då det inte fanns möjlighet, men inofficiella 

tester säger att det skiljer 2-3 cm från inmätningar med totalstation. Den 

noggrannheten räcker till det mesta inom markbyggnad. Inmätningen beror 

såklart också på var mätaren tar sina punkter ifrån, detta är individuellt. Ska en 

lyktstolpe mätas in med GNSS utrustning på stång går det inte att få en bra 

punkt på grund av att mottagaren tar i stolpen och punkten hamnar en bit från 

stolpen. Då kan punkten från en inskanning vara mer exakt placerad. Sen kan 

det diskuteras hur stor betydelse det har, stolpen går ändå att identifiera utifrån 

båda punkterna. Beställarens krav styr alltid hur noggrann inmätningen 

behöver vara.   

För att ytterligare bredda användningsområdet mer skulle det gå att kombinera 

en georadar med utrustningen för att samtidigt kunna dokumentera 

markstruktur och markförhållanden. 

En begränsning för IP-S2 är känsligheten mot minusgrader och snö vilket 

minskar säsongen avsevärt. Varför den är känslig just för minusgrader har jag 

inte något svar på men antar att det främst har med skannrarna och gyrot att 

göra. Den manburna mätutrustningen såsom totalstation och GNSS utrustning 

är inte lika känsliga mot vinterförhållanden då stången fortfarande kommer år 

markytan.  

Ska man välja mellan de två modellerna HD eller compact + finns det några 

faktorer som spelar in. HD är dyrare i inköpspris men densiteten och kvalitén 

på punktmolnet är bland det bästa som finns på marknaden. Skuggorna på 

punktmolnet är däremot mindre med compact + då den har skanners riktade 

snett framåt och bakåt. Om man jämför mängden punkter 1 300 000 punkter/s 

och 150 000 punkter/s, för HD respektive compact +, så låter det så extremt 

mycket mer. Kollar man då på punktmolnet från compact + så är det tätt med 

punkter över det inmätta området och det känns inte nödvändigt med ännu fler 

punkter. HD skannern täcker ett större område av omgivningen då den 

registrerar punkter på längre avstånd. Det kan innebära mindre körtid för HD 

med lika mycket data jämfört med compact + som kan behöva längre körtid för 

samma mängd data. Panoramakamerorna är av samma sort på båda med 5 

megapixlar men HD har tillval med en högupplösande kamera som är vinklad 

framåt. I de testdata jag har arbetat med användes den gamla panoramakameran 

med 3 megapixlar och den känns lite otydlig på vissa bilder, speciellt vid 

zoomning. Förvaring och mobilitet kan vara viktigt när ett arbete görs långt 

från det säkra garaget. Att lämna bilen ute med utrustningen på är inte aktuellt 
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då stöldrisken är stor. Compact + väger 40 kg och den går att ta lös från 

fordonet på ett enkelt sätt och bära med till rummet. HD väger runt 80 kg och 

blir därmed mer otymplig att handskas med. 

Efterfrågan på denna typ av teknik kan vara tveksam till en början då det är en 

ganska ny kombination av teknik. Från kontakterna med kommuner verkar det 

dock finnas ett intresse av denna typ av datainsamling. De använder sig inte av 

bilburen inskannad data nu men det finns i deras planer att börja utnyttja 

tekniken. Om den ska användas köper man tjänsten av mätkonsult. En teknik 

där all information samlas under en och samma gång motiverar till användning. 

För att en investering av detta ska kännas säkert tror jag det behövs en grundlig 

inventering av exakt vad marknaden efterfrågar. Det bör finnas färdiga projekt 

där utrustningen direkt kan användas, då det är viktigt med att synas från 

början och ha referensobjekt för nya jobb.  

Priserna för mätning med tekniken är relativt höga vilket inte var så oväntat då 

investeringen är så pass stor, samtidigt får man det senaste inom mätteknik. Det 

är väldigt stora summor som ska dras in under den korta sommarsäsongen för 

att investeringen skall vara motiverad. Priserna kan såklart vara lägre om 

beläggningen sätts högre, men det är inte rimligt till en början. Resultatet kan 

tänkas vara dåligt det första året för att sänka kraven till realistiska nivåer när 

det gäller nya områden. Även under vinterhalvåret kommer utrustningen att 

bidra med arbete i form av persontimmar på kontoret. Det skapar alltså jobb på 

vintern också vilket ger intäkter som inte funnits tidigare. Vid jämförelse mot 

andra mättjänster hamnar hyran långt över dessa, vilket kanske går att skylla på 

ny teknik och egen marknad. 

Med ett leasingavtal stiger resultatet betydligt år 2 till skillnad mot 

lånealternativet som är stabilare i resultatet från början. Beläggningen som 

sattes till 60 % är svår att fastställa innan, men den finns där för att ge ett mer 

realistiskt resultat då 100 % är svårt att uppnå.   

Upplägget på arbetet bör vara att göra så mycket inmätningar som möjligt 

under sommarsäsong och sen använda lågsäsongen till bearbetning av data. Ett 

problem är att tjänsten ska ske på direkten och helst igår när det väl efterfrågas. 

En inmätning måste nästan göras året innan själva entreprenaden för att få en 

bra arbetsfördelning över året. Med bra framförhållning och kommunikation 

med beställare ska det inte vara något problem. 
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5 SLUTSATS 

5.1 Svar på frågeställningar 

5.1.1 Går det att använda utrustningen till inmätningar som motsvarar 

noggrannhetskraven? 

Inmätningar som görs med IP-S2 samt kompletterande kontrollpunkter och 

efterberäkning av position kan användas till projekt med noggrannhetskrav 

som inte understiger ± 2 cm. Högre precision än det är svårt att kunna 

garantera. Detta är vid perfekta mätförhållanden med kontinuerligt full 

satellitmottagning och allt fungerar som det ska. Ska utrustningen användas på 

ställen där signalproblem kan uppstå får man räkna med ökade mätfel. Tunnlar 

och gruvor är inte att rekommendera för mätning med IP-S2 utrustningen 

eftersom felmarginalen blir så pass stor utan satellitmottagning. 

5.1.2 Vad kan den inmätta datan användas till? 

Det fina med denna form av inmätning är det mångsidiga användningsområdet 

som finns. Den visuella kombinationen med kamera och punktmoln gör det 

enkelt att få en uppfattning av verkligheten och detta är perfekt för inventering 

och GIS samordning. Linjer och punkter kan tas ut som en vanligt utförd 

manuell inmätning och exporteras till andra ritprogram. Volymberäkningar, 

sektioner och 3D-modeller är andra områden som mätdatat kan användas till.  

5.1.3 Sparar man tid? 

Utifrån de teoretiska testerna verkar det som att projektet inte får vara allt för 

litet för att tid ska sparas. En fördel med att använda bilskannern är att när 

inmätningen väl är gjord finns allt sparat och är lättillgängligt. Slutsatsen är att 
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ju större projekt som ska utföras desto mer tid sparar man med skannern på 

grund av att den är bilburen och registrerar allt runtomkring. 

5.1.4 Vilka nya möjligheter öppnar utrustningen och finns efterfrågan? 

De nya möjligheterna som den bilburna skannern öppnar för just Picab är 

möjligheten att kunna sälja tjänster rörande den visuella inventeringen och GIS 

samordningen. Minskad tid för inmätningar bidrar till att fler jobb är möjliga 

att tas av personalen. Jobb skapas också över hela året då sommaren ägnas åt 

inmätning och vintern ägnas åt kontorsarbete med bearbetning och exportering 

av data. Efterfrågan på inmätningar finns överallt inom byggbranschen och 

användningsområdet är stort då informationen kan användas till flera saker. 

5.1.5 Vilka förberedelser bör göras för att kunna genomföra inköpet? 

Vidare inventering om efterfrågan bör göras för att vara säker på att behovet 

finns för att hålla utrustningen sysselsatt. Det bör finnas en plan för vilka 

projekt utrustningen kan användas på innan den finns att utnyttja. Den berörda 

personalen bör få utbildning i användning av mjukvarorna och möjlighet till att 

utföra enkla pilotprojekt innan det blir skarpt läge.  

5.2 Allmänna slutsatser 

Att införskaffa en HD modell upplever jag onödigt då Compact + funkar 

utmärkt till att utföra de flesta uppgifter. De extra punkter man mäter in med 

HD upplevs inte behövas i detta fall. Med tanke på att Compact + är billigare 

och fortfarande håller bra klass rekommenderas den modellen. Modellen är 

också betydligt enklare att handskas med vid nermontering och förvaring vilket 

förenklar arbetet. Möjligheten att kunna använda utrustningen på andra fordon 

än bil är också ett plus. 

De ekonomiska förutsättningarna är väldigt tuffa utifrån den framtagna 

budgeten. Att utrustningen ska dra in 12 000 kr om dagen med en beläggning 

på 60 % verkar svårt. Finansieringsalternativet som är att föredra beror lite på 

hur fort man vill se resultat. Leasing ger en större vinstmarginal över åren och 

kan vara att föredra om man kan acceptera höga kostnader första året. Lån ger 

samma kostnader över hela tiden men ger ekonomiskt ett bättre resultat första 

året. Det gäller verkligen att det finns en bra plan för hur utrustningen ska 

kunna dra in dessa pengar. Det kan tänkas att man måste se ännu större och ge 

paketpriser för ett utfört arbete med personal och utrustning. 
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Det är för osäkert att säga ett ja eller nej om investering skall genomföras då 

det behöver göras en mer noggrann undersökning rörande lämpliga arbeten för 

den. En annan orsak till osäkerheten är att utrustningen endast kan användas på 

sommarhalvåret, detta gör intäkterna snedvridna. Skulle det visa sig att en 

kommun eller större företag skriver avtal om tjänsten är det redan bättre 

förutsättningar. Det gäller att kunden förstår att det relativt höga priset för 

inmätning väl motiveras av den stora datamängd som erhålls. Finns det någon 

säker kund till en början är det en ypperlig möjlighet att investera i 

utrustningen och samtidigt visa att man vill satsa på ny teknik. Det finns så 

pass många användningsområden och snabbare inmätning med den mängden 

data går inte att få tag i. 
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Bilaga A  

I denna bilaga visas de olika kalkylförslagen som tagits fram. 

 

Investeringskalkyl med lån timpris
Finansiering

Företagets egna kapital 500 000 kr

Lån 2 500 000 kr

Totalt investeringsbelopp inkl. moms 3 000 000 kr

Resultatbudget år 1 Förutsättningar

Post Värde Enhet

Intäkter Intäkter:

Fullt utnyttjad arbetsdag med utrustning 950 400 kr Beläggning sässong 60 %

Kontorstjänster som ej kräver utrustningen 0 kr Beläggning icke sässong 0 %

Timpris utrustning 1500 kr/h

Summa intäkter 950 400 kr Timpris kontorstjänst 800 kr/h

Nyttjandedagar sässong 132 st/år

Nyttjandedagar icke sässong 132 st/år

Kostnader Kostnader:

Underhåll -50000 kr Avskrivningstid 5 år

Avskrivning -600 000 kr Räntenivå 8 %

Ränta -200 000 kr

Summa kostnader -850 000 kr

Resultat

Budgeterat resultat 100 400 kr 3,35 %

Resultatbudget år 2

Intäkter

Arbete med utrustning 1 108 800 kr Post Värde Enhet

Kontorstjänster som ej kräver utrustningen 0 kr Intäkter:

Beläggning sässong 70 %

Summa intäkter 1 108 800 kr Beläggning icke sässong 0 %

Timpris utrustning 1500 kr/h

Timpris kontorstjänst 800 kr/h

Kostnader Nyttjandedagar sässong 132 st/år

Underhåll -50000 kr Nyttjandedagar icke sässong 132 st/år

Avskrivning -600 000 kr Kostnader:

Ränta -200 000 kr Avskrivningstid 5 år

Räntenivå 8 %

Summa kostnader -850 000 kr

Resultat

Budgeterat resultat 258 800 kr 8,63 %
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Investeringskalkyl med lån fast pris
Finansiering

Företagets egna kapital 500 000 kr

Lån 2 500 000 kr

Totalt investeringsbelopp inkl. moms 3 000 000 kr

Resultatbudget år 1 Förutsättningar

Post Värde Enhet

Intäkter Intäkter:

Arbete med IP-S2 950 400 kr Beläggning sässong 60 %

Kontorstjänster som ej kräver utrustningen 0 kr Beläggning icke sässong 0 %

Genomsnittligt pris för arbete 33000 Kr

Summa intäkter 950 400 kr Genomsnittligt pris icke sässong 0 Kr

Antal arbeten sässong 48 st/år

Antal arbeten icke sässong 0 st/år

Kostnader Kostnader:

Underhåll -50000 kr Avskrivningstid 5 år

Avskrivning -600 000 kr Räntenivå 8 %

Ränta -200 000 kr

Summa kostnader -850 000 kr

Resultat

Budgeterat resultat 100 400 kr 3,35 %

Resultatbudget år 2 Förutsättningar

Post Värde Enhet

Intäkter Intäkter:

Arbete med IP-S2 1 108 800 kr Beläggning sässong 70 %

Kontorstjänster som ej kräver utrustningen 0 kr Beläggning icke sässong 0 %

Genomsnittligt pris för arbete 33000 Kr

Summa intäkter 1 108 800 kr Genomsnittligt pris icke sässong 0 Kr

Antal arbeten sässong 48 st/år

Antal arbeten icke sässong 0 st/år

Kostnader Kostnader:

Underhåll -50000 kr Avskrivningstid 5 år

Avskrivning -600 000 kr Räntenivå 8 %

Ränta -200 000 kr

Summa kostnader -850 000 kr

Resultat

Budgeterat resultat 258 800 kr 8,63 %
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Leasingavtal 60 månader timpris
Finansiering

Startavgift leasingavtal 300 000 kr

Finansierat belopp 2 700 000 kr

Totalt investeringsbelopp inkl. moms 3 000 000 kr

Resultatbudget år 1 Förutsättningar

Post Värde Enhet

Intäkter Intäkter:

Fullt utnyttjad arbetsdag med utrustning 950 400 kr Beläggning sässong 60 %

Kontorstjänster som ej kräver utrustningen 0 kr Beläggning icke sässong 0 %

Timpris utrustning 1500 kr/h

Summa intäkter 950 400 kr Timpris kontorstjänst 800 kr/h

Nyttjandedagar sässong 132 st/år

Nyttjandedagar icke sässong 132 st/år

Kostnader Kostnader:

Underhåll -50000 kr Avtalstid 5 år

Första förhöjda avgift -300 000 kr Leasingavgift i månaden 51400 kr

Leasingavgift -616 800 kr

Summa kostnader -966 800 kr

Resultat

Budgeterat resultat -16 400 kr -0,55 %

Resultatbudget år 2 Förutsättningar

Post Värde Enhet

Intäkter Intäkter:

Fullt utnyttjad arbetsdag med utrustning 1 108 800 kr Beläggning sässong 70 %

Kontorstjänster som ej kräver utrustningen 0 kr Beläggning icke sässong 0 %

Timpris utrustning 1500 kr/h

Summa intäkter 1 108 800 kr Timpris kontorstjänst 800 kr/h

Nyttjandedagar sässong 132 st/år

Nyttjandedagar icke sässong 132 st/år

Kostnader Kostnader:

Underhåll -50000 kr Avtalstid 5 år

Första förhöjda avgift 0 kr Leasingavgift i månaden 51400 kr

Leasingavgift -616 800 kr

Summa kostnader -666 800 kr

Resultat

Budgeterat resultat 442 000 kr 14,73 %
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Leasingavtal 60 månader fast pris

Finansiering

Startavgift leasingavtal 300 000 kr

Finansierat belopp 2 700 000 kr

Totalt investeringsbelopp inkl. moms 3 000 000 kr

Resultatbudget år 1 Förutsättningar

Post Värde Enhet

Intäkter Intäkter:

Arbete med IP-S2 950 400 kr Beläggning sässong 60 %

Kontorstjänster som ej kräver utrustningen 0 kr Beläggning icke sässong 0 %

Genomsnittligt pris för arbete 33000 kr

Summa intäkter 950 400 kr Genomsnittligt pris icke sässong 0 kr

Nyttjandedagar sässong 48 st/år

Nyttjandedagar icke sässong 0 st/år

Kostnader Kostnader:

Underhåll -50000 kr Avtalstid 5 år

Första förhöjda avgift -300 000 kr Leasingavgift i månaden 51400 kr

Leasingavgift -616 800 kr

Summa kostnader -966 800 kr

Resultat

Budgeterat resultat -16 400 kr -0,55 %

Resultatbudget år 2 Förutsättningar

Post Värde Enhet

Intäkter Intäkter:

Arbete med IP-S2 1 108 800 kr Beläggning sässong 70 %

Kontorstjänster som ej kräver utrustningen 0 kr Beläggning icke sässong 0 %

Genomsnittligt pris för arbete 33000 kr

Summa intäkter 1 108 800 kr Genomsnittligt pris icke sässong 0 kr

Nyttjandedagar sässong 48 st/år

Nyttjandedagar icke sässong 0 st/år

Kostnader Kostnader:

Underhåll -50000 kr Avtalstid 5 år

Första förhöjda avgift 0 kr Leasingavgift i månaden 51400 kr

Leasingavgift -616 800 kr

Summa kostnader -666 800 kr

Resultat

Budgeterat resultat 442 000 kr 14,73 %
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Bilaga B  

Redovisning av mailsvar från kommuner. 

Hej. 

 

Jag heter Anton och studerar på Luleå Tekniska Universitet, just nu håller jag på med 

mitt examensarbete som handlar om bilburen laserskanning. Utrustningen har GPS 

mottagare och gyro vilket gör att alla punkter som laserskannern läser in har bestämd 

3D-position inom ca. 3 cm. Tänkte kolla om detta används och om det efterfrågas. 

 

Jag undrar lite om ni använder er av inskannad data vid GIS samordning? Varför eller 

varför inte används detta?  

Om ni inte gör det tror ni det skulle vara en bra tjänst att satsa på att en bil med 

bestämd position kör runt och skannar in allt runtomkring? 

 

 

Mvh. Anton Jacobsen 
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Svar Skellefteå Kommun. 

Hej Anton  

 

Tack för ditt mail, vidarebefordrar det till lantmäteriet. 

 

Med vänlig hälsning  

Elisabeth  

Skellefteå kommuns kundtjänst 

Hej Anton! 

 

Ursäkta dröjsmålet med vårt svar. I dagsläget använder vi inte den tekniken när vi 

samlar in data, men det är något vi är intresserade av och får fundera på för 

framtiden. 

 

Hälsningar Per Hammarbäck 

Bygg- och miljökontoret Skellefteå.  
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Svar Kiruna Kommun 

Hej Anton, 

Kiruna kommun har idag ingen data fångad genom bilburen laserskanning. 

Inga planer finns på att införskaffa detta heller, men vi ser definitivt till att hålla oss 
uppdaterade om vad som händer på "mätsidan" i form av teknik och utrustning. 

Vi har köpt och använder en del 3D data, men vi är på väg in i både nya 

arbetsmetoder och arbetsområden där 3D kommer att användas och det kommer att 

efterfrågas oftare, 

Tex vår primärkarta kommer nog inte alltid vara i 2D, som den är idag. 

Svaret på om vi kommer att köpa in utrustning och bil för detta ändamål är nog idag 

nej, då vi köper upp mät- och karttjänster. 

Jag skulle vara intresserad av att få ta del av din rapport när du är klar, då jag skrev 

min rapport om liknande företeelser för ett gäng år sedan. 

/Renitha  

KIRUNA KOMMUN 

Renitha Johansson 
GIS samordnare 

Kiruna kommun 
981 85 Kiruna 

 

tel: 0980 - 75 604 
e-post: renitha.johansson@kommun.kiruna.se 

  

https://post.kommun.kiruna.se/owa/redir.aspx?C=3bcea0ca841044dbaebfbf6866c582b3&URL=mailto%3arenitha.johansson%40kommun.kiruna.se
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Svar Luleå kommun 
 

Hej Anton, 

Vi har ännu inte använt oss av bilburen laserskanning. 
Det som styr om vi ska använda oss av tekniken är vad som ska mätas in samt vilken 

kvalitet/noggrannheten som kan uppnås. 
Det finns funderingar på att kanske mäta in bl.a vägar och dess omgivning med denna 

teknik. 

  
Hälsningar 

Jimmy Rova 
 

 
  

  

 
  
Jimmy Rova 
GIS-samordnare 

Stadsbyggnadskontoret 

Luleå Kommun 

971 85 Luleå 
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Bilaga C  

Exempel leasingavtal från Picab. För mer exakta siffror måste bank kontaktas. 

 


