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EXAMENSARBETE 

 i 

En utredning av tekniken “mobile mapping” i 
kommunal verksamhet 

Sammanfattning 

Arbetet avser att redogöra för huruvida kommunal verksamhet har ett behov av den nya 

tekniken mobile mapping. 

Mobile mapping innefattar tekniken att laserskanna, fotografera samt positionera gator och 

vägar i stadsmiljö såsom på landet. När dessa tekniker arbetar tillsammans skapas en 

tredimensionell bildmodell som är georefererad, det vill säga den har specifika koordinater 

som anger dess position på jordytan. Tack vare laserskanningen kan även mätning utföras. 

Den kommunala verksamheten utgörs av många olika enheter som använder sig av visuell 

geografisk information och här urskiljdes en intressant målgrupp för detta system. Specifika 

enheter inom den kommunala verksamheten har valts ut som vi anser vara de mest 

aktuella. Personer inom dessa har fått svara på en enkät där flertalet påståenden besvarades. 

Påståendena är uppbyggda så att de så bra som möjligt ger en bild av hur behovet av den 

nya tekniken ser ut. Utöver enkäten har även ett antal telefon- och djupintervjuer 

genomförts för att skapa ett så utförligt underlag som möjligt. 

Resultatet som erhållits indikerar att det finns ett ganska stort behov av tekniken. De flesta 

tillfrågade yrkesgrupper har givit svar som antyder att de skulle uppskatta visuell och 

mätbar geografisk information i noggranna och detaljerade 3D-modeller. Även 

telefonintervjuerna har pekat åt detta håll. 

Eftersom en kommun består av ett större antal enheter som har ett behov av tekniken kan 

hänvisning göras till ordspråket “många bäckar små gör en stor å”. Med andra ord blir det 

kommunala behovet av tekniken stort eftersom många olika enheter finner olika 

användningsområden för mobile mapping. 

Vi har efter denna utredning erhållit ett resultat som visar att mobile mapping skulle vara 

en bra investering för kommunal verksamhet. 
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THESIS WORK 

 i 

An investigation of the technology “mobile mapping” in 
the municipal sector 

 

Abstract 
 
This thesis work is intended to analyze whether the municipalities has a need for the new 

technology of mobile mapping.  

Mobile mapping consists of the technologies of laser scanning, photographing and 

positioning of streets and roads in city environment and in the countryside. When these 

technologies are operating together a georeferenced three-dimensional image model is 

created, which has specific coordinates that states its position on the surface of the earth. 

Thanks to the laser scanning process even measuring can be performed in this model. 

The municipal sector consists of many different departments which use visual spatial 

information. These departments are an interesting target group for this system. Specific 

departments within the municipal sector, which we considered were the most suitable, have 

been selected. Individuals within these departments have replied to a questionnaire where 

several statements were given. The statements are constructed so that the replies that are 

received as much as possible describe the need for this new technology. In addition to the 

questionnaire a number of telephone- and in-depth interviews have been done in purpose 

of creating a basis which is as solid as possible.  

The results that have been obtained indicate that there is a rather considerable demand for 

the technology. The majority of the asked professions have given replies which hint that 

they would appreciate visual measurable spatial information in accurate and detailed 3D-

models. The telephone interviews have pointed in this direction as well. 

Since a municipality is organized of a large number of departments which each have a need 

for the technology, a reference can be made to the expression “many a little makes a 

mickle”. In other words, the municipal need for the technology is considerable since many 

different units find their own uses for mobile mapping. 

We have after this investigation obtained a result which implies that mobile mapping would 

be a good investment for the municipal sector. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Internet växer sig allt större med tiden och nya tjänster och applikationer lanseras i 

takt med detta. Företaget Google är som bekant inte ett företag som släpar efter, utan 

brukar hålla sig i framkant när det gäller ny teknik och utveckling.  

Tjänsten Google Maps lanserades 2005 och är ett verktyg för att överblicka kartor och 

satellitbilder gratis på Internet. Även sökningar på adresser kan göras, vilka kan ge 

användaren vägbeskrivning till sökt adress. Google har sedan dess utvecklat den 

välkända applikationen Google Earth, som visar jordklotet avbildat i 3D, där 

panorering kan göras efter användarens önskemål. Detta har med tiden utvecklats 

ordentligt och numera är många städer avbildade i tre dimensioner. 

I ett par år har det funnits tjänster på Internet som har tagit tekniken inom geografisk 

information till en ny nivå. Dessa tjänster ger användaren möjlighet att röra sig och 

panorera i 360 graders vinkel i gatunivå. Användaren får då möjlighet att bekanta sig 

med områden som är intressanta för denne utan att fysiskt vara på plats. Detta har 

medfört att ett nytt användningsområde för visuell geografisk information uppstått.   

Som nämnt är Google ett företag som är i framkant med ny geografisk teknik runt om 

i världen, även i detta fall. De började år 2007 med att fånga in bildmodeller av större 

städer i USA och sedan har detta utvecklats till att stora delar av västvärldens vägar 

och gator är täckta av Google. I Sverige var det dock hitta.se som var först med att 

lansera denna tjänst i december 2008 och i skrivande stund är 29 svenska städer 

täckta. 

Tekniken bakom tjänsten går kortfattat ut på att olika sorters system, vilka är 

monterade på ett fordon, samverkar med varandra. Dessa är laserskanning, 

fotografering och positionering. Laserskanningen ger miljontals olika punkter med X-, 

Y- och Z- koordinater. Dessa punkter bildar tillsammans en tredimensionell modell 

till vilken de fotograferade bilderna sedan sys på för att visualisera verkligheten. För 

att alla punkter skall bli georefererade används GNSS-utrustning som samverkar med 

olika tröghetssystem kontinuerligt under körningen. [1, 2]  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda huruvida det finns ett behov av tekniken “mobile 

mapping” i kommunal verksamhet, vilken använder sig av geografiska 

informationssystem.  

Problemet som skall utredas är om det går att få bildmodeller i gatunivå som är 

aktuella och har hög noggrannhet, vilka går att mäta i för bland annat kontroll och 

planering. Till detta tillkommer problem som möjligheter, tid och framförallt 

kostnader för att utföra detta. 

 

1.3 Mål 

Målen med arbetet är att finna behov för tillämpning av denna teknik i kommunal 

verksamhet samt förhoppningsvis även upptäcka att denna teknik kan effektivisera 

och förenkla arbetet.  

Ett mer långtgående mål är att en kommunal verksamhet skall implementera ett eget 

detaljerat gatubildssystem för att få uppdaterad data med hög noggrannhet.               

 

1.4 Avgränsningar 

Ingen egen bildmodell i gatunivå skall upprättas för bruk inom kommunal 

verksamhet, utan endast befintlig data kommer att användas.  

Utredningen har endast inriktats mot kommunal verksamhet. 

2 Metod 

En beskrivning av befintlig teknik som används idag inom kommunal verksamhet har 

utarbetats. Även intervjuer med personer som arbetar i dessa system har genomförts. 

En mer omfattande beskrivning av tekniken som används vid mobile mapping samt 

utredning av behovet av att införa systemet i kommunal verksamhet har upprättats.  

Beskrivning av de olika teknikerna har utförts med hjälp av litteratur, tidsskrifter och 

Internet samt kontakt med några sakkunniga personer inom företag och verksamheter 

som är aktuella inom området.  

Utredningen som riktar sig till huruvida det finns behov av denna teknik inom 

kommunal verksamhet har utretts med hjälp av en enkät, fem telefonintervjuer och 

två djupintervjuer. Enkäten och intervjuerna har riktats till personer som arbetar inom 

kommunal verksamhet i yrkesroller vilka kan tänkas ha användning av denna teknik. 
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Ortogonalprojektion kontra centralprojektion. Ortogonalprojektionen 
är till vänster och centralprojektionen till höger.  (Källa: Wikipedia) 

3 Befintlig teknik 

En utredning har genomförts beträffande två av de befintliga system som används i 

kommunal verksamhet idag. Systemen som beskrivits är ortofoto och Pictometry. En 

djupintervju har genomförts för att belysa fördelar och nackdelar med dessa system 

från användarens perspektiv (se 5.3.1). 

3.1 Ortofoto 

Ett flygfoto är en centralprojektion. Med detta menas att bilden har en mittpunkt 

varifrån alla objekt projiceras genom. Detta gör att höga byggnader i bildens utkanter 

ser ut att luta. Ett flygfoto är dessutom aldrig helt rakt, eftersom kamerans riktning 

påverkas av flygplanets krängningar. Dessutom är flygfotot påverkat av störningar 

som atmosfärsförhållanden och liknande fenomen.  När dessa felkällor är korrigerade 

har ett ortofoto skapats. 

För att korrigera atmosfärsförhållanden och liknande störningar används digitala 

semiautomatiska processer. Problemet med att bilden är en centralprojektion är att det 

är en förvrängning av verkligheten. Detta gör att mätning i bilden ej är genomförbar. 

För att eliminera förvrängningen i bilden skapas en ortogonalprojektion (ordet 

“ortofoto” är en sammansättning av just “ortogonal” och “foto”). Målet med ortofoto 

är således att ändra från centralprojektion till ortogonalprojektion. Nedan illustreras 

principen för ortogonalprojektion kontra centralprojektion. 
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Ett ortofoto kan beskrivas som en blandning av ett flygfoto och en karta. Normalt 

kan ortofoton framställas i en skala som är 3 – 6 gånger större än flygbildens skala.  

Själva flygfotograferingen fungerar så att det tas fotografier som normalt överlappar 

varandra med cirka 60 % i längdled. Detta gör att en mosaik av bilder erhålls som 

sedan sys ihop för att bilda en enda stor bild. För att bilderna skall sys ihop på ett 

korrekt sätt krävs matchning. Det kan ske både manuellt samt automatiskt. I bilaga 

A:1, figur 1, ges ett exempel på ett ortofoto. [3, 4, 5, 6] 

3.2 Pictometry 

Pictometry-system har några unika egenskaper jämfört med andra digitala kartor och 

liknande system. Systemet består av fem digitalkameror, en integrerad GNSS (se 4.1.1) 

och tröghetsutrustningsmätning, IMU (se 4.2 för mer om denna princip), samt ett 

flygövervakningssystem. Varje kamera har en samling av CCD-sensorer med cirka 

49 000 x 32 000 pixlar.  

De fem digitala kamerorna är placerade på ett sådant sätt att fyra av dem ser framåt, 

bakåt, vänster och höger med en speciell vinkel respektive och en av dem är riktad 

rakt ner. Kameran i den vertikala riktningen fångar högupplösta vertikala bilder och 

de andra fyra fångar bilder från sina respektive vinklar samtidigt. Den inbyggda 

GNSS:en och IMU:n ger en exakt position och inställning för varje sensor med 

hänsyn till exponeringstid, vilket medför att de bilder som produceras är georefererade 

bilder. Det vill säga de har specifika koordinater som anger dess position på jordytan.  

Liksom traditionella flygbilder ger vertikala bilder en vertikal bild av terrängens yta, 

medan sneda bilder visar objekt och terrängen från sidan. Vertikala bilder kan 

användas för skapande av korrekta storskaliga ortofoton och sneda bilder kan 

användas för visualisering, mätning och 3D-modellering. Pictometry:s snedbilder 

används ofta i olika applikationer såsom offentlig säkerhet, taxeringsbeslut, 

stadsplanering, 3D-stadsmodellering etcetera. För att bättre kunna utnyttja och 

visualisera både snedbilder och ortofoton används ett system som heter Electronic 

Field Study (EFS). [7]  

Med programmet EFS finns möjligheten att på några få sekunder komma åt vilken 

bild som helst i bildbiblioteket genom att välja plats, riktning och detaljnivå. Det är 

möjligt att överblicka ett helt bostadsområde, en viss gata, ett omgivande landskap 

eller ett enskilt hus. 

De bästa bilderna har numera en upplösning på 10 centimeter per pixel vilket 

möjliggör relativt stor förstoring och urskiljning av detaljer i ett litet område. Medan 

de vertikala bilderna är lämpligast för övergripande orientering och planering är 

snedbilderna överlägsna för identifiering och mätning av detaljer på husfasader, under 

träd eller vid andra skymda områden. [8] 
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4 Mobile mapping 

Tekniken som används inom framtagning av gatumodeller är en kedja av olika 

tekniska moment vilka samverkar med varandra. Denna kedja består av positionering, 

laserskanning, fotografering, färdmedel samt även bearbetning av all insamlad data. 

Just att bearbeta all data kan vara en omfattande process som kräver tid och kraftfullt 

datorstöd beroende på användningsområde. Hädanefter kommer dessa samverkande 

tekniker benämnas “mobile mapping” i arbetet. 

4.1 Positionering 

För att all data som samlas in med hjälp av laserskannern skall få rätt rumslig position 

måste denna positionsbestämmas. Detta sker med hjälp av GNSS-utrustning. Det 

finns flera olika företag som tillverkar den utrustning som krävs för att erhålla en 

tillfredsställande noggrannhet på positionen.  

Eftersom en betydande del av datainsamlingen sker i städer med höga byggnader och 

på landsbygd med träd som kan skymma sikten mot himlen och satelliterna, måste 

både laserskannern och kameran positionsbestämmas kontinuerligt för att få 

tillräckligt med information om positionen när GNSS-signalen är för svag eller helt 

obefintlig. Denna positionsbestämning sker med interna mätningssystem (IMU) och 

vägmätare/odometer (DMI). Dessa kompletterande mätningssystem är även aktiva 

under hela processen för att förtäta GNSS-mätningarna (se 4.2). [9] 

4.1.1 GNSS 

Huvudprincipen för positionsbestämningen av fordonet, kameran och 

laserskannrarna sker med hjälp av GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite 

Systems).  

GPS (Global Positioning System) är det amerikanska satellitsystemet och GLONASS 

är det ryska. GNSS är ett samlingsnamn för dessa satellitsystem. Båda systemen är 

militärt utvecklade men idag är de nästan helt öppna för civila användare. Principen 

för systemen är ungefär densamma. GLONASS har bättre täckning norrut eftersom 

satellitbanan sträcker sig till en högre breddgrad än GPS.  

GLONASS-satelliterna passerar i zenit längs en öst-västlig linje i höjd med Skellefteå 

på latitud 65 grader nord. GPS-satelliterna har sitt zenit i en linje i höjd med 

Bornholm på latitud 55 grader nord. Detta innebär att det är lättare att få kontakt med 

ett tillräckligt antal satelliter om sikten är fri mot himlen i en nord-sydlig riktning. I 

bilaga A:3, figur 10, återfinns en bild på en GPS-satellit i position i rymden. [10, 11]  
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4.1.2 Uppbyggnad 

GPS-systemet är uppbyggt av tre olika delar, eller segment, som samverkar med 

varandra. Dessa segment är rymd-, kontroll- och användarsegment. 

Rymdsegmentet utgörs av satelliterna och där kan ingen civil påverkan göras. Detta är 

konstruerat så att det är möjligt att få kontakt med minst fyra satelliter var i världen 

mottagaren än befinner sig. Det kräver minst 24 satelliter i omlopp på cirka 20 200 km 

över jordytan. År 2008 var cirka 30 satelliter i omlopp. Satelliterna rör sig i sex 

banplan som lutar 55 grader mot ekvatorplanet.  

Kontrollsegmentet består av driftledningscentralen och olika spårstationer runt om i 

världen som bestämmer satelliternas bandata. Varje satellit sänder ut en signal som 

inte bara når fram till användarna, utan även till spårstationerna. Dessa stationer 

består av en GPS-mottagare, uppställd över en punkt, vilken har kända koordinater i 

det globalt anpassade tredimensionella referenssystemet WGS84 (World Geodetic 

System 1984). Eftersom dessa stationers lägen är kända kan de användas för att 

beräkna satelliternas position i WGS84 vid olika tidpunkter. De olika positionerna 

bestämmer en satellits bana. Sedan beräknas dessa banor framåt i tiden och 

informationen skickas tillbaka till satelliterna. I kontrollsegmentet finns inte heller 

någon möjlighet att påverka positionen för civila användare.  

Användarsegmentet består av alla mottagare och användare som idag mäter med 

systemet. Mottagarna tar emot satellitsignalen med hjälp av en extern eller inbyggd 

antenn och sedan kan positionen bestämmas. Här kan en civil påverkan ske genom att 

ge signalen från satelliten så bra förutsättningar som möjligt att komma fram till 

mottagaren genom exempelvis val av utrustning, mätförfarande och 

satellitkonfiguration. 

Som nämnt tidigare är GNSS ett samlingsnamn på samverkande satellitsystem. Denna 

samverkan medför fler satelliter i omlopp och därmed ökar tillgängligheten till dessa. 

[5, 10, 11] 

4.1.3 Satellitsignalen 

Signaler från satelliter sänds ut på två olika frekvenser. Dessa frekvenser är L1 och L2. 

L1 sänder med 1575.42 MHz och det motsvarar en våglängd på cirka 19 cm. L2 

sänder med 1227.60 MHz, vilket motsvarar en våglängd på cirka 24 cm. I dessa 

våglängder, som även kallas bärvågor, lagras det ett antal olika koder som gör det 

möjligt att identifiera vilken satellit som sänt ut signalen. 

I L1-frekvensen finns två olika koder. Den ena är C/A-koden, som är tillgänglig för 

civilt bruk och är enkel för mottagaren att mäta mot. Den andra, som finns i både L1 

och L2, är P-koden. Denna kod är krypterad till Y-kod och används för militära 

ändamål. Signalerna som skickas från satelliterna innehåller även ett 

satellitmeddelande, vilket bland annat innehåller information om satelliternas status 

och position. [10] 
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Det finns mottagare som kan använda båda frekvenserna samtidigt för att reducera 

felkällorna som påverkar positionsbestämningen (se 4.1.7). Detta används mycket vid 

mobile mapping. [9] 

4.1.4 Kodmätning 

Kodmätningen går ut på att en unik kod skickas ut från varje satellit. Denna kod 

genereras av satellitens atomklocka och när koden jämförs med en likadan kod, 

genererad av mottagaren, kan den tid det tog för signalen till mottagaren 

bestämmas(Δt). Utbredningshastigheten är även denna känd eftersom det är ljusets 

hastighet (c). Med dessa kända variabler kan sträckan (s) mellan satellit och mottagare 

beräknas genom formeln: s = c * Δt. Med dessa fakta kan mottagarens position 

bestämmas genom inbindning i rymden. 

Tidsskillnaden (Δt) som mottagaren beräknar fram kallas även för pseudoavstånd. 

Med detta menas att avståndet inte är helt korrekt utan innehåller fel och oriktigheter.  

Både C/A-koden och P-koden kan indelas i chip. Ett chip i C/A-koden är i 

verkligheten utsträckt 292,6 m och ett chip i P-koden är i verkligheten utsträckt 29,6 

m. Om omvandling sker av den tid det tar för satelliten att skicka iväg ett chip så 

motsvarar det dessa sträckor. Varje chip upptar denna sträcka mellan satellit och 

mottagare. Det går tio chip från P-koden på ett chip i C/A-koden.  Den teoretiska 

upplösningen som erhålls är en procent av chiplängden, vilket ger en teoretisk 

upplösning på 2,926 m för C/A-koden och 0,296 m för P-koden. Avstånden är endast 

teoretiska eftersom flera faktorer påverkar signalen (se 4.1.7). [10, 11] 

4.1.5 Bärvågsmätning 

Bärvågsmätning innebär att mottagaren mäter direkt på bärvågen. Mätning sker därför 

inte direkt av längderna till satelliterna utan istället jämförs satellitens bärvåg med en 

likadan våg genererad i mottagaren. När mottagaren har låst mot signalen mäter den 

hur mycket den mottagna och egna bärvågen skiljer sig åt inom en våglängd. Bibehålls 

låsningen kan mottagaren även hålla reda på hur många hela våglängder signalen 

förändrats.  

Det ursprungliga antalet hela våglängder upp till satelliten vid låsningsögonblicket 

kallas för periodobekant och är alltid ett heltal. Dessa periodobekanta mot varje 

satellit måste beräknas fram och när detta är gjort erhålls avståndet på en våglängd 

när. Bärvågsmätningen har en teoretisk noggrannhet på 2 millimeter men precis som 

med kodmätningen är det flera faktorer som påverkar signalen. [10, 11] 

4.1.6 Absolut och relativ mätning 

Absolut mätning innebär att positionen bestäms för en ensam mottagare i förhållande 

till satelliterna. Det är endast med kodmätning som en ensam mottagare kan 

användas. Det krävs fyra satelliter för att bestämma en tredimensionell position med 

absolut mätning. En satellit för vardera X-, Y- och Z- koordinaterna samt en satellit 
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för tiden i syfte att bestämma mottagarens klockfel. Ett problem med 

absolutpositionering är att flera felkällor påverkar resultatet utan att reducering sker 

(se 4.1.7). 

Relativ mätning innebär att minst två mottagare samtidigt bestämmer positionen i 

förhållande till satelliterna. Minst en av mottagarna placeras över en känd punkt. I och 

med detta reduceras en del av felkällorna och ett noggrannare resultat erhålls eftersom 

koordinatskillnaderna mellan punkterna bestäms. Både kod- och bärvågsmätning kan 

användas vid relativ mätning. Att noggrannheten förbättras vid denna typ av mätning 

beror på att de fel som är lika stora i alla punkter elimineras när skillnaden mellan dem 

frambringas.  

Flera fordon är utrustade med två mottagare, en primär och en sekundär. Den 

sekundära mottagaren är placerad på ett känt avstånd från den primära. Detta avstånd 

bildar en baslinje mellan mottagarna och mätningen fungerar enligt den relativa 

mätprincipen nämnd ovan. Att använda två mottagare samtidigt ger en 

tillfredsställande mätnoggrannhet.  

En vanlig relativ mätmetod vid mobile mapping är mätningar med RTK (Real Time 

Kinematic). Dessa typer av mätningar samverkar med en fast basstation som sänder 

korrigerad data till GNSS-mottagaren. RTK-mätningar ger en praktisk noggrannhet i 

centimeternivå. RTK baseras på bärvågsmätning (se 4.1.5). Nedan illustreras principen 

för relativ mätning. [5, 9, 10, 11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principbild för relativ mätning med GNSS. [13] 
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4.1.7 Felkällor 

Signalen från satelliterna skall teoretiskt sett vara så klar och tydlig som möjligt men 

det fungerar inte i praktiken. Den påverkas av många olika störningar under sin långa 

väg ner mot mottagaren. Dessa störningar kallas även för signalens felkällor och 

påverkar vilken noggrannhet mottagaren kan erhålla vid positionsbestämningen. Själva 

signalen kan inte påverkas av en användare men användaren kan ge signalen så bra 

förutsättningar som möjligt att komma fram till mottagaren. 

Felkällorna som påverkar positionsbestämningen är satellitklockans osäkerhet, 

jonosfärspåverkan, mottagarklockans osäkerhet, inexakta banparametrar, 

troposfärspåverkan och flervägsfel. Dessa ovan nämnda felkällor är uppräknade med 

störst påverkningsgrad först och sedan lägre.  

Satellitklockan är instabil mot övriga satellitklockor och den officiella GNSS-tiden, 

vilket gör att dessa atomur måste kontrolleras och korrigeras. De korrigeras till cirka 

30 nanosekunders noggrannhet vilket kan medföra ett avståndsfel för mottagaren på 

cirka nio meter (0,000000030 s x 30 0000 km = 9 m). Även i mottagarklockan finns 

en osäkerhet som beror på att den är en enkel krets och inget atomur.  

Atmosfärspåverkan består framförallt av jonosfären men även troposfären. 

Jonosfärspåverkan kan ge stora störningar (0-150 m) på signalen eftersom 

gasmolekylerna som rör sig i jonosfären joniseras av solstrålning och bildar fria 

molekyler. Dessa försvårar signalens framfart. 

Flervägsfel är när signalen studsar på närliggande objekt innan den når mottagaren. 

Dessa objekt kan exempelvis vara träd, bilar och byggnader. Den signal som når fram 

till mottagaren blir falsk och kan ge fel i positionsbestämningen.  

En annan källa som kan bidra till fel i positionsbestämningen, förutom 

signalpåverkan, är hur satellitkonfigurationen i förhållande till mottagaren är under 

observationstiden. Mottagaren skall helst ha kontakt med minst fyra satelliter som har 

en bra spridning på himlen. Med bra spridning menas att de tillsammans inte bildar en 

spetsig vinkel till mottagaren eftersom detta stärker de ovan nämnda felkällorna och 

ger en sämre geometri. Har de större spridning mellan varandra reducerar de 

felkällorna och mottagaren erhåller en bättre position. Satelliterna får inte heller ha för 

liten vinkel mot horisonten i förhållande till mottagaren eftersom även detta stärker de 

ovan nämnda felkällorna. Denna vinkel kallas elevationsvinkel och skall helst vara 

större än 15 grader. Satellitkonfigurationen anges med olika DOP-värden (Dilution Of 

Precision). När satelliterna har en bra spridning är DOP-värdet lågt och när 

satelliterna har en liten spridning är DOP-värdet högt. 

Användaren kan ge signalen så bra förutsättningar som möjligt att nå fram genom 

olika åtgärder innan och under positionsbestämningen. Dessa åtgärder kan först och 

främst vara att planera att positionsbestämningen sker när satellitkonfigurationen är så 

gynnsam som möjligt. Under observationen kan användaren undvika att utföra 
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positionsbestämningen nära höga träd, byggnader och andra objekt som kan ge 

signalstudsar. Dessa objekt kan även göra att signalen uteblir helt eller försvagas så 

mycket att den blir oanvändbar. Mottagaren är då i en så kallad signalskugga. [11]  

4.2 IMU och DMI 

När kontakten med satelliterna är begränsad eller helt obefintlig (se 4.1.7) behöver 

information om fordonets position ändå samlas in på något sätt. Detta görs med IMU 

(Inertial Measurements Unit) och en typ av vägmätare/odometer eller DMI (Distance 

Measuring Instrument). 

Det finns flera olika IMU-enheter som kan generera en kontinuerlig ström av 

information om position och riktning när GNSS-signalen är begränsad eller obefintlig. 

Enheten är uppbyggd av accelerometrar och gyroskåp som kontinuerligt mäter vilken 

acceleration, hastighet, riktning och rotation som sensorn har. De vanligaste 

enheterna i bilburna system är av tre olika typer. Den första typen är RLG (Ring Laser 

Gyros) som kan uppnå högst noggrannhet, men denna är också dyr att tillverka vilket 

medför att även användningen är begränsad till när enbart högst noggrannhet behövs. 

Den andra typen är FOG (Fibre Optic Gyros) som inte kan uppnå en lika bra 

noggrannhet som RLG men är i gengäld lite billigare. FOG används mycket i bilburna 

system på grund av dess egenskaper och låga pris. Den tredje typen är MEMS (Micro 

Electro Mechanical Systems) som använder sig av små sensorer som är integrerade på 

silikonchip. Detta är den billigaste typen men även den minst noggranna. 

Även vägmätare/odometer eller DMI brukar vara ett tillägg till 

positionsbestämningen för att erhålla en noggrann position när satellitsignalen är svag, 

obefintlig eller när IMU-enheten inte ger tillräckligt med information. Detta system 

utgörs av en optisk vinkelregistrerare som tillsammans med en dataöverföringskabel, 

monterad på fordonets bakhjul, noggrant kan mäta fordonets rörelse. Dessa 

kompletterande mätningssystem är även aktiva under hela processen för att förtäta 

GNSS-mätningarna. DMI-enheterna tillverkas i USA. [9, 14] 
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4.3 Laserskanning 

Laserskanning är en teknik som går ut på att under en viss tid skicka ut laserpulser 

som genererar tusentals mätvärden i X, Y och Z. Dessa mätvärden ger i sin tur en 

tredimensionell modell av verkligheten. 

4.3.1 Princip och uppbyggnad 

Principen för en laserskanner är tidsmätning av utsända laserstrålar. Genom att mäta 

hur lång tid som åtgår för den utsända strålen att reflekteras tillbaka till skannern är 

det möjligt att med hjälp av följande formel räkna ut avståndet till det reflekterande 

objektet: 

s = v*t. 

“s” motsvarar avstånd, “v” motsvarar medelhastighet och “t” tidsåtgången. 

I laserskannerns fall motsvarar “v” ljusets hastighet i luft. “t” registreras av skannern 

genom att den har en inbyggd klocka som registrerar hur lång tid det tar för respektive 

stråle att komma tillbaka. Genom att multiplicera dessa och sedan dividera med faktor 

2 erhålls avståndet till det reflekterande objektet. 

För att skannern skall kunna registrera ett större område, exempelvis en husfasad, 

krävs att laserstrålarna transmitteras i sådan spridning att hela husfasaden täcks. För 

att sprida strålarna i vertikalled används en roterande spegel som reflekterar strålarna 

uppåt och nedåt. Själva enheten som generar laserstrålarna är dock orörlig under hela 

processen. För att sprida laserstrålarna i horisontalled vrids hela skannern i vänsterled 

respektive högerled. 

För att koordinatbestämning (X, Y, Z) skall vara möjlig räcker det inte att känna till 

avståndet. Skannern skall stå över en koordinatkänd punkt och även vara 

horisonterad. Dessutom registrerar skannern vinklarna i vilka strålarna sänds ut, vilket 

medför att själva koordinatbestämningen sker på samma grunder som med 

totalstationer. Den viktiga skillnaden är dock att laserskannern sänder ut tusentals 

laserpulser per sekund, vilket resulterar i ett punktmoln där alla punkter är 

koordinatbestämda. En modern totalstation har skanningsfunktion inbyggd, men 

denna process är mycket långsammare och med ytterst färre punkter. 

Nackdelen med koordinatbestämning med hjälp av laserskanning är främst att 

noggrannheten generellt inte håller riktigt samma klass som en totalstations dito, 

vilken är på millimeternivå. Skillnaden märks mest när avstånden blir större. Om det 

är få punkter med bestämda lägen som skall koordinatbestämmas är totalstationen 

fortfarande överlägsen laserskannern, som lämpar sig bäst när man vill 

koordinatbestämma ett stort antal punkter på en yta där det inte finns önskemål om 

att koordinatbestämma vissa speciella lägen, exempelvis toppen av ett spetsigt objekt. 

Utifrån dessa punkter kan sedan en 3D-modell skapas genom interpolation. [16, 19] 
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4.3.2 Fordonsburen laserskanning 

Den tidigare nämnda uppbyggnaden av laserskannrar fordrar statisk mätning, det vill 

säga skannern måste stå still under hela processen (oftast ett flertal minuter) för att 

resultatet skall bli av tillfredsställande karaktär. Detta är inte möjligt vid fordonsburen 

skanning, där hastigheten brukar vara runt 50 km/h i städer. 

Detta problem åtgärdas genom att skannerns sidorörelser elimineras, det vill säga 

enbart den inbyggda spegeln rör sig vilket resulterar i att, när skannern är monterad på 

fordonet, kommer den enbart att sprida laserstrålarna i antingen vertikalt eller 

horisontellt led. Eftersom fordonet rör sig framåt kompenseras elimineringen av 

skannerns sidledsrörelse. En skanner som enbart rör sig i ett led kallas 2D-skanner. 

En jämförelse med flygburen laserskanning kan här göras, eftersom vid flygburen 

skanning sprids laserstrålarna endast i sidled. [9, 17] 

4.3.3 SICK 

De vanligast förekommande skannrarna vid fordonsburen skanning är de från tyska 

SICK. Den vanligaste modellen är SICK LMS 291 som är byggd för utomhusbruk. 

Den fungerar efter principen att mäta avstånd med hjälp av tidsmätning och 

spridningsspegelns rörelser registreras för att mäta vinklar. Denna skanner är byggd så 

att den skapar ett solfjäderformat punktmoln som täcker 180 grader. Ett mobile 

mapping-paket har vanligtvis tre sådana skannrar monterade, en för framåtledet eller 

bakåtledet och de två andra för sidled. Den förstnämnda är monterad så att den 

skannar i horisontalled medan de andra två skannar i vertikalled. Detta för att kunna 

återskapa verklighetens geometri på ett tämligen noggrant sätt. Eftersom skannrarna 

täcker 180 grader vardera innebär det att all geometri som befinner sig vid sidan av 

bilen omfattas av skanningen. 

Räckvidden för SICK LMS 291 baseras på objektens förmåga att reflektera 

laserstrålarna. Ett objekt med 70 % reflektivitet kan skannas av på 80 meters avstånd, 

medan ett objekt med 10 % reflektivitet kräver att skannern befinner sig inom 30 

meter från objektet. Reflektivitet är ett mått på hur väl olika objekt och ytor 

reflekterar laserstrålarna. Till exempel reflekterar betong 25 % av laserstrålarna, medan 

vitt murverk reflekterar 85 % av de inkommande laserstrålarna. 

Noggrannheten uppskattas till cirka +/- 4 centimeter och LMS 291 arbetar på 75 Hz. 

SICK LMS 291 sänder ut 13 000 laserpulser per sekund, vilket gör att pulsfrekvensen 

är 13 kHz. Under SICK finns dotterbolag som tillverkar dyrare skannrar som har 

längre räckvidd och klarar låg reflektivitet bättre. För bilder på SICK LMS 291, se 

bilaga A:1 och A:2, figur 2, 3 och 4. [9, 17] 
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4.3.4 Riegl 

RIEGL är ett företag baserat i Horn, Österrike. Företaget tillverkar skannrar för flera 

olika ändamål, däribland fordonsburen skanning. 

RIEGL tillverkar skannrar med generellt bättre specifikationer än SICK, men priset är 

också högre. De vanligaste modellerna från RIEGL är i skrivande stund LMS-Q120, 

VQ-180 samt VQ-250. Nedan listas de olika modellernas respektive specifikationer, 

vilket ger en uppfattning om hur skannrarna skiljer sig mellan varandra. Skillnaderna 

modellerna emellan beror på vilket användningsområde som är aktuellt. För att 

uppfylla kraven på en noggrann lasermodell fordras en skanner som har tillräcklig 

prestanda för det specifika ändamålet. Uppgifterna i tabellen är hämtade från 

RIELG:s hemsida. 

 

Modell¹⁾ 
Max 

avstånd²⁾ 
Hastighet³⁾ Noggrannhet´⁾ Spridningsvinkelµ⁾ Pulsfrekvens¶⁾·⁾ 

LMS-Q120 150 m 100 Hz 25 mm 80° 30 kHz 

VQ-180 150 m 120 Hz 15 mm 100° 200 kHz 

VQ-250 200 m 100 Hz 10 mm 360° 300 kHz 

VMX-250
8) 

200 m 200 Hz 10 mm 360° x 2 600 kHz 

 
1) Skannerns modell 
2) Till objekt med 80 % reflektivitet 
3) Antal skanningar per sekund (högsta inställda värdet) 
4) Genomsnittligt fel från det sanna värdet (exklusive GNSS-noggrannhet) 
5) Den vinkel som laserpulserna sänds ut i 
6) Antal utsända laserpulser per sekund, 1 kHz = 1000 laserpulser per sekund 
7) Avrundade värden 
8) Består av två skannrar av modell VQ-250 

 

RIEGL:s skannrar är monterade på samma sätt som SICK:s dito. Dock är VQ-250 

monterad på ett annorlunda sätt, eftersom den klarar att täcka 360 grader. Figur 5 i 

bilaga A:2 visar hur lösningen ser ut monterad på ett fordon och under detta stycke 

visas ett diagram över hur punkttätheten är beroende av färdhastigheten. Y-axeln 

representerar punkttätheten per kvadratmeter och X-axeln färdhastigheten. Med andra 

ord ju lägre hastighet desto fler punkter per kvadratmeter. [9, 18] 
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4.3.5 Optech 

Optech är baserat i Kanada och är ledande inom avancerad lasermätning och 

kartläggning. 

Optech tillverkar inte enskilda skannrar som sedan kan köpas för hopmontering till 

ett enhetligt system som de övriga fabrikaten. Istället har företaget gjort en egen 

lösning, kallad Lynx Mobile Mapping. Denna lösning består av två 360-

gradersskannrar vilka monterats på samma sätt som RIEGL VQ-250. Härtill 

inkluderas även kameror och GNSS-mottagare. Den hopsatta lösningen medför att 

det i princip bara är att montera fast lösningen på ett biltak. 

Lynx Mobile Mapping-lösningen använder sig av två olika typer av skannrar, V100 

och V200. Båda har en räckvidd på cirka 100 meter, 5 centimeters noggrannhet och 

360-graders spridningsvinkel. Det som skiljer dem åt är skanningshastigheten; V100 

arbetar på 150 Hz, medan V200 klarar upp till 200 Hz. Pulsfrekvensen skiljer också 

mellan de två modellerna; V100 skannar i 100 kHz medan V200 skannar i 200 kHz.  

Kamerasystemet i Lynx Mobile Mapper är valfritt, vilket vittnar om att paketet mest är 

utformat för avancerad laserskanning där koordinaterna är viktigare än det visuella. I 

det fall kameror väljs till inkluderas två kameror av märket Pentax. Två olika 

kameramodeller finns att välja på, CB-200 GE samt BB-500 GE. Den främsta 

skillnaden kamerorna emellan är att den förstnämnda fångar bilder med en upplösning 

på 2 megapixlar medan den andra klarar 5 megapixlar. De har en bildfångsthastighet 

på 5 respektive 3 bilder per sekund, vilket är lågt jämfört med de övriga 

kamerasystemen. Det låga antalet kameror i systemet gör att de inte i är lämpade för 

att fånga sfäriska bilder av den skannade datan, utan endast är till för att komplettera 

skanningsdatan där det behövs. I bilaga A:2, figur 6, finns en bild på Lynx Mobile 

Mapper-paketet. [9, 19] 

Diagram som visar hur punkttätheten är beroende av färdhastigheten (för VMX-250). 
(Källa: RIEGL) 
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4.4 Fotografering 

Fotografering från fordonet sker med digitala kameror. Var dessa är belägna och hur 

många de är beror på tillverkaren. Generellt är de placerade högt upp på fordonet och 

är tillräckligt många för att kunna täcka en 360 graders vinkel.  

4.4.1 Kameror 

De vanligaste leverantörerna av digitalkameror för mobile mapping är Sony, Hitachi, 

Toshiba, IMI, IMPERX, Pelco, Arecont Vision, PixeLINK, AVT, PCO samt Basler. 

Vanligtvis krävs ett flertal kameror i varje anordning för att få en sfärisk bild där allt 

runt bilen fotograferas vid exakt samma tillfälle. En vanlig lösning är att ett antal 

kameror monteras i en horisontell “ring” för att få 360 graders täckning. Dessutom är 

en kamera monterad så att den fotograferar uppåt för att inkludera höga byggnader, 

broar och dylikt. Det finns även alternativ där kamerasensorerna är ordnade i ett 

fasettmönster i ett sfäriskt kamerahus, eller där kamerorna har monterats individuellt 

på varsitt hörn på bilen. 

Det finns dock saker som alla kameraanordningar har gemensamt, bland annat har de 

inte speciellt hög upplösning jämfört med de digitalkameror som privatpersoner är 

vana vid. Vanligt för de enskilda kamerorna är en upplösning på 1-2 megapixlar, 7-15 

bilder per sekund samt korta exponeringstider för att förhindra suddighet. Bilderna 

fångas i höga hastigheter, vilket medför att suddighet skulle uppstå om 

exponeringstiden var för lång. 7-15 bilder per sekund kan låta mycket, men vid högre 

hastigheter färdas fordonet en lång sträcka på en sekund och 7-15 bilder per sekund är 

av erfarenhet den bildfångsthastighet som är nödvändig för att bilderna skall kunna 

placeras med tillfredsställande avstånd från varandra i 3D-modellen. Eftersom 

exponeringstiderna måste vara korta krävs det att ljusförhållandena är bra. 

Exponeringstiden är den tid kameran släpper in ljus och om det är för mörkt när 

bilden tas kommer det resultera i en mörk och oanvändbar bild. [9] 

Kamerorna som används för mobile mapping använder sig oftast av CCD-sensorer, 

som fungerar som motorn i kameran. Den absorberar det inkommande ljuset och 

konverterar det till laddningar varpå den avger signalen som resulterar i en digital bild. 

[20] 

Något alla kameror för mobile mapping har gemensamt är att de är byggda i ett 

kamerahus som skyddar kamerorna mot regn och damm. Många kamerahus har även 

avfrostare som eliminerar eventuell isbildning som kan förekomma på nordligare 

breddgrader. För att inte kamerorna skall bländas av solen och resultera i bilder som 

är oanvändbara används ofta ett solskydd. 

Det finns ett stort antal olika kameralösningar för mobile mapping. Nedan redogörs 

för några av de vanligaste. [9] 
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4.4.2 Dodeca 

Ett av de första kamerahusen som användes för mobile mapping var Dodeca 2360 

från kanadensiska IMC. Denna är formad som ett klot med elva kameror riktade åt 

olika håll. Varje kamera tar bilder med en upplösning på 640 x 480 pixlar. När alla 

bilder sytts ihop uppnås en upplösning på 2400 x 1200 pixlar. Den resulterande bilden 

blir en sfärisk hopsydd bildmodell. 

Google använde Dodeca 2360 när de fångade sina första Street View-bilder 2007. 

Dodeca 2360 har en bildfångsthastighet på cirka 30 bilder per sekund, vilket är ett 

högt antal jämfört med de kamerasystem som används numera för mobile mapping. 

Kameraanordningens synfält är 360 grader i horisontalled och 290 grader i vertikalled. 

Anledningen till att täckningen är mindre i vertikalled är att det inte finns någon 

kamera som är vinklad rakt nedåt, där sitter ju stången som bär upp 

kameraanordningen. 

Nackdelen med den höga bildfångshastigheten är att datamängderna blir stora och 

svårhanterliga. Det uppstod ett behov av högre upplösning i bilderna för att kunna 

urskilja detaljer och möjliggöra förstoring. Därför har Dodeca tappat sin popularitet, 

eftersom det idag hellre satsas på högre upplösning på bekostnad av sänkt 

bildfångshastighet. Om den höga bildfångshastigheten på 30 bilder per sekund hade 

bibehållits och upplösningen samtidigt hade ökats i bilderna skulle datamängderna bli 

för stora för att hantera på ett bra sätt. I bilaga A:3, figur 7, finns en bild på Dodeca 

2360. [9, 21] 

4.4.3 Elphel 

Amerikanska Elphel används numera av Google istället för den tidigare Dodeca 2360. 

Elphel tillverkar dock ingen enskild enhet, utan endast små separata kameror som 

Google sedan monterar ihop i ett kamerahus där kamerorna är placerade i en 

ringformation. Google använder nio kameror i detta kamerahus. Åtta kameror 

används i ringformationen, medan den nionde är placerad så att den täcker synfältet 

uppåt.  

De kameror av Elphel som Google använder har CMOS-sensorer istället för CCD. 

Fördelarna med CMOS är att kamerorna kan göras mindre och lättare till följd av att 

kretsarna i CMOS kan placeras på ett och samma chip, till skillnad från CCD som 

kräver ett chip för varje krets. Dessutom är CMOS-sensorer billigare (cirka 1/3) än 

CCD-sensorer.  

Nackdelen med CMOS är att de inte får exakt samma höga bildkvalitet som CCD, 

speciellt inte vid dåliga ljusförhållanden. CMOS kräver nämligen längre slutartider för 

att samla in samma mängd ljus, vilket kan resultera i suddiga bilder. [23] 

Elphel 313 samlar in bilder med en upplösning av 1280 x 1024 pixlar med en 

bildfångsthastighet av 15 bilder per sekund. Den nyare modellen, Elphel 333, kan 
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samla in bilder med en upplösning av 2048 x 1536 pixlar. Bildfångsthastigheten är då 

12 bilder per sekund. Det är möjligt att ändra upplösningen och därmed uppnå en 

högre bildfångsthastighet. I bilaga A:2, figur 4, finns en bild på ett Elphel-kamerahus. 

[9] 

4.4.4 Ladybug 

Ladybug är en kameraanordning som används flitigt av Topcon när de gör sina 

mobila mätningar. Ladybug byggs av kanadensiska Point Grey Research med kameror 

från Sony. Namnet härstammar från likheten med nyckelpigor, med dess röda hölje 

och sina svarta kameralinser. Ladybug finns i två modeller, Ladybug2 samt Ladybug3. 

Ladybug2 är den första modellen i serien och utgörs av ett litet cylinderformat hölje 

som inrymmer sex kameror med CCD-sensorer. Fem av kamerorna är monterade i en 

ringformation, medan den sjätte är riktad uppåt. Kamerorna fångar bilder med en 

upplösning av 1024 x 768 pixlar vardera med en hastighet av 15 bilder per sekund, 

eller 30 bilder per sekund om bilderna komprimeras i JPEG-format. Tillsammans 

täcker kamerorna 75 % av den fulla sfären.  

Ladybug3 är uppföljaren till Ladybug2 och fungerar i stort sett på samma sätt som sin 

föregångare. Ladybug3 har dock kameror med högre upplösning (1600 x 1200 pixlar). 

Bildfångsthastigheten har halverats till 7 okomprimerade bilder per sekund eller 15 

bilder per sekund i JPEG-format. Ladybug3 monteras oftast högt upp på anordningen 

på fordonets tak. Den klarar att täcka 80 % av den fulla sfären. Ladybug3 är avsevärt 

mycket större än sin föregångare, men är i gengäld mer väderskyddad. I bilaga A:3, 

figur 8 och 9, finns bilder på Ladybug2 och Ladybug3. I bilden nedan, under GNSS-

antennen högst upp, ses en Ladybug3 monterad i Topcon IP-S2 (se 4.7.2). [9, 25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ladybug3 ses i övre delen av bilden, under GNSS-antennen.  
(Bildkälla : Eget verk) 
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4.5 Datorstöd 

Vid mobile mapping samlar laserskannrarna och kamerorna samtidigt och 

kontinuerligt in data vilket medför mycket stora datamängder som måste hanteras. 

För att hantera detta behövs ett kraftfullt datorstöd för att snabbt kunna överföra och 

sedan spara all data.  

Två system som används vid mobile mapping och som klarar av de nämnda kraven 

ovan är FireWire och iLINK . Dessa system har en IEEE 1349-standard och det gör 

att de kan överföra data som inte har komprimerats från flera kameror samtidigt med 

upp till 400 megabyte/sekund (omfattar cirka 50 megapixlar/sekund) med IEEE 1349 

A-standard och upp till det dubbla med IEEE 1349 B-standard. 

Exempelvis låter företaget Topcon all inskannad och fotograferad data först sändas 

till en central kontrollbox i fordonet som sedan sänder denna vidare till en dator. 

Överföringen av all data sker via en höghastighets FireWire-B (IEEE 1349-B) länk. 

Datorn, som är monterad i fordonet, lagrar och behandlar den inkomna 

informationen. Personalen i fordonet kan genom en skärm på datorn övervaka 

anslutningen och processen för alla laserskannings-, positionerings- och 

kameraenheter. Datorerna som används i dessa sammanhang behöver vara kraftfulla 

för att kunna hantera all den omfattande informationen, men det räcker med en 

modern dator med bra grafikkort. [9] 

4.6 Fordon 

I dagens läge (2010) används många olika slags fordon för mobile mapping. Valet av 

fordon beror mestadels på var informationen skall samlas in. Om allsidig terräng skall 

kartläggas är det lämpligt att fordonet klarar kuperad terräng, därför är stadsjeepar ett 

vanligt förekommande fordon inom mobile mapping.  

Om enbart körning på vägar i städer och på landsbygd är aktuellt kan mindre bilar 

användas, vilka är smidigare att ta sig fram med och även miljövänligare. Även 

skåpbilar används av flertalet företag och eftersom de har ett större utrymme än 

mindre bilar kan ett mobilt kontor installeras i fordonet vilket kan vara fördelaktigt 

om bearbetning och kontroll av data skall ske direkt i fält.  

Förutom bilburen kartläggning har till exempel Google introducerat cyklar med tre 

hjul, vilka är utrustade med en likartad utrustning som deras bilar (laserskanners, 

kameror och positioneringsutrustning). Google kallar dessa cyklar för “trikes” 

(tricycles) och med deras hjälp kan kartläggning ske av svårframkomliga platser och 

områden där bilkörning är förbjuden, exempelvis i parker. [9] 
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4.7 Praktiskt genomförande 

Nedan ges en beskrivning av hur ett skräddarsytt “paket” bestående alla de ovan 

nämnda teknikerna kan fungera tillsammans i praktiken. Systemet som beskrivs är 

Topcon IP-S2 (Integrated Positioning System). Största delen av denna beskrivning 

som ges nedan baseras på muntlig information från Andrew Evans, produktspecialist 

på Topcon, vilken erhölls 2010-04-14. Nedan illustreras en bild på hur ett fordon kan 

se ut med hela paketet färdigmonterat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Topcon IP-S2 

Topcon IP-S2 är det första mobile mapping-system som introducerats i Sverige för 

operativa ändamål (2010). Detta system kan användas där mycket information med 

noggrannheter på centimeternivå krävs. Hur mycket information som skall samlas in 

och hur noggrann denna skall vara beror på användningsområdet och detta påverkar i 

sin tur tidsåtgången för ett projekt. Hela paketet kan monteras på och av fordonet 

innan och efter användning vilket minskar stöldrisken.  

Fördelen med detta system är bland annat att det lagrar många inmätta punkter vilket 

är bra om någon information behöver plockas fram i efterhand. Vid manuell mätning 

krävs oftast ytterligare fältmätning och betydligt färre punkter mäts in med en längre 

tidsåtgång. Nackdelen är att noggrannheten inte alltid uppfyller utsatta krav eftersom 

den ibland är på decimeternivå på grund av satellitmottagningen och systemet kan 

därför inte ersätta mätningar där totalstation krävs (se 4.3.1). 

 

På bilden illustreras ”paketet” monterat på fordonets tak samt hur en vägmätare 
är monterat i ena bakhjulet. (Bildkälla : Eget verk) 
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4.7.2 Uppbyggnad 

Topcon IP-S2 är uppbyggt av tre stycken laserskannrar av märket SICK (se 4.3.3). 

Två av dem är riktade så att de täcker sidorna och en är riktad bakåt. De som täcker 

sidorna är vridna så att de skannar i vertikalled och den som täcker bakåt är vriden så 

att den täcker i horisontalled. Varje skanner skickar ut cirka 13 000 pulser per sekund 

vilket ger totalt 39 000 pulser i sekunden för alla tre. Nedan illustreras hur de tre 

skannrarna är monterade i paketet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kameraanordningen som täcker en 360 graders vinkel är av märket Ladybug (se 4.4.4) 

och denna är utrustad med sex stycken kameror, fem åt sidorna och en uppåt. De tar 

cirka 15 bilder per sekund med 2 megapixels upplösning.  

Positioneringen sker med tvåfrekvens GNSS-utrustning som sänder på både L1 och 

L2 (se 4.1.3). Mottagaren är placerad på en antenn som sitter monterad högst upp på 

fordonet. Det är GNSS-mottagningen som begränsar den rumsliga noggrannheten för 

hela systemet. Generellt ligger noggrannheten mellan 5-30 centimeter, men kan bli 

någon centimeter bättre när mottagningen med satelliterna är som bäst (se 4.1.7). 

Tekniken är idag under snabb utveckling för förbättring av detta.  

GNSS-utrustningen samverkar med en IMU-enhet av märket Honeywell som baseras 

på en RLG (se 4.2) samt vägmätare/odometer eller DMI, som är monterade på 

bakhjulen. Tillsammans ger dessa kontinuerlig information om vilken tredimensionell 

position fordonet har även när satellitsignalen är svag. IMU-enheten ger även en 

korrekt position och orientering av varje bild. På bilden nedan illustreras hur en DMI 

är monterad på ena bakhjulet. Denna bestämmer hastigheten och positionen baserat 

på ett känt läge som fordonet har.  

 

 

Bild på hur skannrarna är monterade. 
(Bildkälla : Eget verk) 
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Informationen som samlas in sänds till en laptop som är placerad inne i fordonet (se 

4.5). De digitala bilderna upptar mest lagringsutrymme och det kräver att datorn har 

ett kraftfullt grafikkort och att tillräckligt me d lagringsutrymme finns. Hantering och 

bearbetning av den insamlade informationen tar ungefär lika lång tid som det går åt 

för att samla in den. I programvaran kan sedan lokalisering ske i informationen med 

hjälp av bilderna i vilka man kan, som nämnt ovan, panorera i 360 graders vinkel och 

välja ut den information som efterfrågas. Nedan illustreras hur den insamlade 

informationen från skannrar, kameror och positioneringen visas på en laptop inne i 

fordonet vilken personalen kan övervaka i realtid (vanligtvis är det endast en operatör 

i fordonet). [9, 26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odometer. (Bildkälla : Eget verk) 

 

Insidan av fordonet. (Bildkälla : Eget verk) 
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4.7.3 Bearbetning av insamlad data 

Nedan illustreras hur den insamlade datan kan se ut i Topcons programvara i olika 

delar av processen. Först illustreras fotografier, sedan laserskannerns punktmoln och 

till sist en modell där dessa är hopsydda med varandra. 

I den första bilden nedan illustreras de sex olika bilder som tagits samtidigt av de 

individuella kamerorna i Ladybug3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan illustreras hur de sex olika bilderna från de olika kamerorna har sytts ihop till 

en enhetlig bildmodell. Detta sker kontinuerligt i realtid av automatiska processer 

under körningen. I denna bildmodell kan 360 graders panorering genomföras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sex olika bilder tagna samtidigt. (Bildkälla: Topcon) 

En hopsydd bildmodell av de sex olika bilderna. (Bildkälla: Topcon) 
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Ovan illustreras hur mått erhålls mellan två vägbanor. (Bildkälla: Topcon) 

I bilden nedan illustreras hur ett punktmoln som fångats in av laserskannrarna kan se 

ut. Notera att det endast är objekt synliga från vägbanan som framkommer i 

modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bilden nedan ges ett exempel på hur det kan se ut när bilderna är hopsydda med  

punktmolnet. Det ger en modell i vilken bland annat mätning kan ske i programvaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration av ett punktmoln som fångats in. (Bildkälla: Topcon) 
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4.8 Integritet 

En aspekt av de kommersiella tjänsterna som tillhandahåller tekniken mobile mapping 

är integritetsfrågan. Fordonen som fotograferar dyker upp utan förvarning för 

allmänheten och fångar i princip allt runt omkring dem på bild. Ett exempel på detta 

är om en person sitter och solar i ledig klädsel i sin trädgård och samtidigt blir 

fotograferad i en sådan vinkel att denne ser naken ut. Dessa bilder kan tas bort i 

efterhand, men det kan vara en komplicerad process eftersom det behöver en juridiskt 

grund. Har även flera andra personer redan sett bilden när den ligger ute på nätet är 

skadan till stor del redan skedd. Personer har ovetandes publicerats på nätet. [27, 28] 

En annan typ av integritetsfråga är vad för slags information fordonen samlar in 

under tiden de färdas. Det har till exempel framkommit att information som skickats 

via öppna trådlösa nätverk, som inte varit lösenordsskyddade, har lagrats i några av 

Googles fordon. [28] 

Google har en automatisk process i sin hantering av informationen som samlas in från 

sina fordon som går ut på att sudda ut ansikten på förbipasserande under 

fotograferingen så att de inte kan identifieras. Detta sker även med registreringsskyltar 

på fordon. Denna process använder inte Eniro eller hitta.se, vilket medför att på deras 

bilder kan ansikten samt registreringsskyltar identifieras. [1, 29] 
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5 Utredning 

För att utreda om det finns ett behov av mobile mapping inom kommunal 

verksamhet har en enkätundersökning, fem telefonintervjuer samt två djupintervjuer 

genomförts.  Dessa har riktats till personer inom olika, för arbetet relevanta 

yrkesgrupper.  

De olika undersökningsmetoderna har noga övervägts innan användning eftersom 

dessa har olika styrkor som kompletterar varandra. Information om dessa 

undersökningsmetoder är hämtade ur “Effektivt projektarbete” av Jan Wisén och 

Börje Lindblom från 2004. 

5.1 Enkätundersökning 

Enkäten skickades ut till cirka 220 utvalda personer som arbetar inom kommunal 

verksamhet i flertalet olika yrkesroller, vilka kan tänkas ha användning för denna 

teknik. Dessa personer arbetar på cirka 40 kommuner i Sverige, mestadels större 

kommuner med relativt stora stadskärnor jämfört med Sveriges övriga städer.   

Av dessa cirka 220 utskick svarade 98 personer, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 45 

%.  

5.1.1 Yrkesroller 

För varje yrkesroll har en generalisering gjorts så att denne hamnar i en grupp där 

liknade yrkesroller finns representerade. Till exempel har bygglovshandläggare, 

bygglovsingenjörer samt bygglovschefer placerats i gruppen “Bygglov”.  Detta har 

gjorts för att lättare kunna bearbeta informationen för varje grupp. Totalt finns 14 

grupper representerade.  

I vissa grupper finns fler personer än i andra och detta beror på att de grupper, i vilka 

fler personer är utvalda, bedömdes ha större användning av tekniken. De grupper där 

färre personer är utvalda ger enkätundersökningen och utredningen en större bredd 

där det eventuellt kan framgå att någon mer yrkesroll kan tänkas ha ett behov av 

tekniken. Urvalet av yrkesgrupperna har fått ett godkännande av försäljningschefen 

Romeo Capaldi på Top Position AB. Nedan illustreras hur yrkesgrupperna är 

fördelade och hur svarsfrekvensen för respektive grupp ser ut baserat på det totala 

svarsunderlaget. 
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5.1.2 Fördelning 

Enkäten skickades ut till cirka 66 % män respektive 34 % kvinnor och fördelningen av 

svaren gav i princip samma siffror som för utskicket. Av de som svarat hade cirka 72 

% fyllt 40 år och 28 % var yngre.  Den skickades ut till cirka 40 % som arbetar i 

kommuner med fler än 100 000 invånare och till 60 % med färre än 100 000 invånare. 

Fördelningen av svaren gav i princip samma värden som för utskicket. För illustration 

av föregående nämnda siffror över köns-, ålders- och kommunstorleksfördelning, se 

bilaga C.  

5.1.3 Enkäten 

Enkätens uppbyggnad har baserats på ett antal påståenden som den svarande väljer att 

instämma mer eller mindre på. Detta tillvägagångssätt är hämtat ur “Att få svar” av 

Jan-Axel Kylén från 2004. Enkäten i dess ursprungliga skick samt följebrev återfinns i 

bilaga D.  

Redovisning av enkäten har gjorts genom stapeldiagram som visualiserar svarens 

fördelning. Y-axeln representerar antalet personer som har svarat och X-axeln 

representerar svarsalternativen på påståendet som ställts. Stapeln för “vet ej” är 

rödmarkerad för att tydliggöra att denna inte skall misstolkas som en del i övriga 

diagrammet där svaren hör ihop med varandra. Dock är denna stapel både relevant 

och viktig som en del i diagrammet. 

Detta diagram illustrerar hur yrkesgrupperna är fördelade i procent och hur svarsfrekvensen för respektive 
grupp ser ut baserat på det totala svarsunderlaget. 
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Som nämnt i syfte (se 1.2) och mål (se 1.3) är det ett behov som skall utredas och 

därför är påståendena utformade för att så bra som möjligt utreda huruvida detta 

behov existerar.   

För respektive yrkesgrupps individuella svarsunderlag, se bilaga E. För att någon 

slutsats skall kunna dras av dessa har enbart svarsunderlag där minst sex personer 

svarat redovisats som individuell yrkesgrupp. Övriga yrkesgrupper ingår i den totala 

populationens svarsunderlag. Nedan följer svarsunderlaget för den totala 

populationen av enkätens sju olika påståenden. 

 

 

 

Påstående 1. Detta stapeldiagram illustrerar att de flesta i svarsunderlaget instämmer i stora drag på 
påståendet att tillgången till visuell geografisk information i befintligt GIS-system är tillräckligt.  
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Påstående 2. Detta stapeldiagram illustrerar att de flesta i svarsunderlaget instämmer i stora drag på 
påståendet att befintligt system för geografisk visualisering är tillräckligt som underlag i det dagliga arbetet. 

Påstående 3. Detta stapeldiagram illustrerar att tonvikten i svarsunderlaget instämmer delvis på 
påståendet att de har ett behov av ett större utbud av visuell geografisk information. 
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Påstående 4. Detta stapeldiagram illustrerar att ett stort antal, ca 28 %, i svarsunderlaget inte vet om 
insamlig av geografisk information kan effektiviseras. Av de öriga ligger tonvikten mellan ”instämmer 
delvis” och ”instämmer i stora drag”.  

Påstående 5. Detta stapeldiagram illustrerar att tonvikten i svarsunderlaget instämmer delvis på 
påståendet att de vill minska arbetet i fält och istället tillgå aktuell geografisk information visuellt direkt i 
datorn. Drygt 9 % vet inte.  
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Påstående 6. Detta stapeldiagram illustrerar att tonvikten i svarsunderlaget instämmer delvis på 
påståendet att det är svårt att plocka fram mått i detaljer i befintliga GIS-system. Drygt 10 % vet inte.  

Påstående 7. Detta stapeldiagram illustrerar att tonvikten i svarsunderlaget ligger mellan ”instämmer 
delvis” och ”instämmer i stora drag” att bildmodeller i 360 graders vinkel skulle hjälpa dem att förenkla 
och effektivisera deras arbete. Drygt 10 % vet inte.  
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5.2 Intervjuer 

Flertalet intervjuer har genomförts med personer som är relevanta för utredningen, 

både per telefon och personligen. Telefonintervjuerna har varit ytliga men ändå 

tillräckliga för att få en inblick i hur behovet ser ut i dessa yrkesgrupper. 

Djupintervjuerna som genomfördes personligen ger utredningen ett djup som stärker 

de föregående tillvägagångssätten. 

Både telefonintervjuerna och djupintervjuerna är uppbyggda enligt trattmodellen, 

vilken går ut på att börja intervjun öppet för att sedan bli mer ingående mot mitten 

och till sist även avsluta öppet. [30] 

5.2.1 Telefonintervju 

För att erhålla ett större djup i utredningen har fem telefonintervjuer genomförts med 

personer som arbetar inom några av de aktuella yrkesgrupperna. Yrkesgrupperna som 

har intervjuats per telefon är geodata, bygglov, exploatering, kart- och mät samt 

trafikplanering. Det skall tilläggas att intervjun för kart- och mät inte utfördes per 

telefon utan personen som var aktuell erhöll själv frågeunderlaget och fyllde i svaren, 

detta på grund av tidsbrist. Dock klassas denna som en telefonintervju, eftersom 

frågeunderlaget var detsamma och svaren var utförliga och konkreta. 

Telefonintervjuerna riktades till personer som arbetar inom kommuner med stort 

invånarantal för att tekniken främst är riktad till stadsbebyggelse. 

5.2.2 Upplägg 

Under cirka 20-30 minuter ställdes en del frågor, vilka liknar de påståenden som 

ställdes i enkäten, för att låta informanterna själva få redogöra för hur de arbetar med 

befintliga GIS-system i sitt dagliga arbete och om de saknar något i dessa system. 

Frågeunderlaget för respektive telefonintervju återfinns i bilaga B:3 och B:4. 

Frågeunderlaget mellan de olika yrkesgrupperna är i stora drag identiskt men skiljer sig 

på någon eller några punkter. 

Redovisning av telefonintervjuerna har skett som sammanställning av svaren på 

frågorna som ställdes där det som är av relevans för utredningen framkommer.  

5.2.3 Telefonintervju, geodata 

Nedan följer en sammanställning av telefonintervju med Lars Fredén, chef för geodataavdelningen, 

och Gunnar Blide, gruppchef för kartavdelningen, båda på Göteborgs Stad, 2010-05-07. 

Lars yrkesroll innefattar ansvar för avdelningarna för kart, mät, IT och GIS. Gunnar 

är gruppchef för kartavdelningen och ansvarar för att ajourhålla kartmaterial. 

Båda hävdar att fotogrammetri är det överlägset vanligaste sättet att insamla 

geografisk information på i Göteborgs Stad. Enligt båda är fördelarna med 

fotogrammetri bland andra kostnadseffektivitet och tidsbesparing. Nackdelarna är att 

det ger dålig insyn i bevuxna områden samt vid trånga gator i stadsmiljö. Lars anser att 
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det är svårt att ta fram mått vid byggnader när balkonger och dylikt skymmer sikten. 

Noggrannheten för fotogrammetri ligger på cirka 7 centimeter i plan och 10 

centimeter i höjd. 

När fotogrammetri ej går att använda på grund av dålig insyn eller när högre 

noggrannhet krävs skickas mätpersonal ut som mäter med totalstation eller GNSS. 

Lars säger att handläggarna använder snedbilder (ej Pictometry) för att överblicka 

aktuella platser.  

Lars och Gunnar anser att insamling av geografisk information kan effektiviseras och 

förenklas där centimeternoggrannhet räcker, men de trycker på att detta beror på vad 

datan skall användas till. 

Båda anser att de har ett behov av ett större utbud av visuell geografisk information i 

gatunivå, främst eftersom det är svårt att plocka fram mått i detaljer i gatunivå i 

befintliga system. 

Lars och Gunnar är tveksamma till om de skulle ha nytta av bildmodeller i 360 graders 

vinkel i gatunivå. Eftersom de själva inte nyttjar geografisk information i någon större 

utsträckning, utan endast tillhandahåller den, har de själva inte något behov av det. De 

har inte heller märkt någon större efterfrågan av handläggarna i dagsläget. Lars är 

dock övertygad om att systemet kommer att vara ett naturligt inslag inom kommunal 

verksamhet i framtiden, men i dagsläget är de tveksamma inför tekniken. 

 

5.2.4 Telefonintervju, bygglov 

Nedan följer en sammanställning av telefonintervju med Johan Grönqvist, bygglovsingenjör på 

Linköpings kommun, 2010-05-04. 

Johan beskriver kortfattat sin yrkesroll som att han framförallt handlägger bygglov 

och går igenom ritningar inom detaljplanelagt område, men även ritningar utanför 

detaljplaner. Till detta använder Johan visuell geografisk information nästan hela 

tiden, varje dag. Informationen används till i princip allt inom yrket och ibland utförs 

även olika mätningar. 

Planeringsunderlaget som Johan använder för visuell geografisk information i sitt 

arbete är programmet LinGIS. LinGIS är ett program i vilket arbete sker i olika lager. 

Det som är bra med programmet, enligt Johan, är att datum finns för när 

informationen fångades in. Mindre bra med programmet är att det bara är i 2D och 

att det är svårt att plocka fram bra mått i detaljer vid byggnader. Det är ingen bra 

noggrannhet i måtten som plockas fram, anser Johan. Denna ligger på runt 0,5 meter 

och detta är ofta inte tillräckligt. För att komplettera detta används manuella 

lantmäterikartor. 

Johan tycker att någon ytterligare form av visuell geografisk information i gatunivå 

hade varit bra, framförallt något som ger visualisering med datum och som uppdateras 
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varje år. Johan anser att bildmodeller i 360 graders vinkel skulle kunna förbättra och 

effektivisera arbetet eftersom mätning behöver kunna utföras med tillräcklig 

noggrannhet, vilket är svårt i nuvarande system. Bilderna ger en visuell orientering, 

vilket förenklar mätningen och rekognoseringen. Johan tillägger att flera på kontoret 

använder sig av tjänsterna som Google, Eniro samt hitta.se står till tjänst med.  

5.2.5 Telefonintervju, exploatering 

Nedan följer en sammanställning av telefonintervju med Lars Gustafsson, exploateringsingenjör på 

Linköpings kommun, 2010-05-04. 

Lars beskriver kortfattat sin yrkesroll som att han framförallt skriver avtal med 

byggherrar och har koll på ekonomi. Lars använder sig av visuell geografisk 

information ett par gånger varje dag, framförallt till detaljplaner och planering inför 

detaljplaner. Informationen används även för att ta reda på vem som är ägare till en 

viss fastighet. 

Planeringsunderlaget som Lars använder för visuell geografisk information i sitt arbete 

är programmet LinGIS. Lars säger att sikten i programmet ges uppifrån vilket gör att 

det kan sägas vara är ett slags ortofoto. Eftersom arbete sker med olika lager kan man 

välja om antingen karta eller flygbild skall visas. Lars anser att LinGIS kan sägas vara 

en enklare variant av AutoKa-Vy. Lars tycker att det är ett bra program i vilket aktuell 

information snabbt och lätt kan hittas. 

Lars tycker att någon mer form av visuell geografisk information i gatunivå hade varit 

bra, framförallt något som är ett komplement till LinGIS och primärkartan. Lars anser 

att bildmodeller i 360 graders vinkel skulle kunna förbättra och effektivisera arbetet.  

5.2.6 Telefonintervju, kart- och mät 

Nedan följer en sammanställning av telefonintervjuunderlag vilket är ifyllt av Hans Lovén, 

stadsmätningschef i Stockholms Stad, 2010-05-07. 

Hans Lovén är utbildad civilingenjör i lantmäteri från KTH. Hans är idag 

stadsmätningschef i Stockholms Stad sedan 1990 och ansvarar för grundläggande 

geografiska data. 

Som planeringsunderlag vid mätning använder Hans i huvudsak digital fotogrammetri, 

men även ortofoto, snedbilder samt laserdata. När mer information behöver samlas in 

mäts det även terrestert med totalstation och i viss utsträckning med GPS i form av 

nätverks-RTK. Vid terrester mätning nyttjas Stockholms Stads stomnät som består av 

cirka 33 000 markerade punkter. På grund av den täta bebyggelsen kan inte GPS 

nyttjas i så stor utsträckning då inte tillräcklig kvalitet erhålls. 

Hans skriver att om man skall plocka fram bra mått i detaljer i befintliga GIS-system 

vid till exempel gator eller byggnader med kvalitetsmärkt information, får i varje 

enskilt fall ställning tas till om det är svårt eller inte. Det är tillräckligt bra noggrannhet 
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för stadens verksamhet i dessa system, men i vissa speciella projekt händer det att 

denna behöver ökas. 

Hans tror att mätningsförfarandet kan effektiviseras och förenklas där 

centimeternoggrannhet räcker eftersom det är angeläget att inte öka noggrannheten i 

de fall detta inte är nödvändigt. 

Eftersom mycket data samlas in genom flygbilder kan Hans inte idag svara på om 

marklaserdata efterfrågas i staden. Hans tror att det kan bli för mycket data som skall 

lagras vilket kan leda till att tekniken blir ohanterlig och han kan inte svara på om 

bildmodeller i 360 graders vinkel skulle kunna vara till hjälp för att förenkla och 

effektivisera arbetet. 

 

5.2.7 Telefonintervju, trafikplanering 

Nedan följer en sammanställning av telefonintervju med Ulf Åkerman, trafikplaneringsingenjör, på 

Lidingö kommun, 2010-05-20. 

Kortfattat beskriver Ulf sin yrkesroll som att han är ansvarig för trafikfrågor, både vad 

gäller utveckling och upprätthållande. 

Ulf säger att han använder sig av visuell geografisk information i princip varje dag. 

Huvudsakliga användningsområden för denna information är bland andra planering, 

mätning, informationshantering och statistiköversikt. 

Ulf använder sig främst av ortofoto samt MapInfo, som är ett GIS-program för att 

digitalisera, analysera och visualisera samband mellan geografiskt bunden information. 

Det Ulf uppskattar mest med MapInfo är lättillgängligheten. Det är snabbt och enkelt 

att erhålla önskvärd information. Ulf tycker att upplösningen i ortofotomaterialet kan 

vara bristfälligt vid vissa tillfällen.  

Ulf tycker inte att det är svårt att erhålla bra mått i detaljer i befintliga GIS-system vid 

gator eller byggnader, eftersom måtten är väl dokumenterade. Dock finns det många 

tillfällen då det fordras mer mått. I dessa fall måste mätpersonal skickas ut som med 

hjälp av mätinstrument samlar in informationen. 

Ulf anser att han inte är i något större behov av ett större utbud av visuell geografisk 

information i gatunivå. Han tillägger dock att man aldrig kan få för mycket geografisk 

information, utan ju mer desto bättre. 

Efter en kort redogörelse över mobile mapping-tekniken ställdes frågan om Ulf 

använt gratistjänsterna som erbjuds på webben, exempelvis Google Street View, i sitt 

arbete. Ulf svarade då att han ofta använder dessa tjänster, eftersom de erbjuder en 

mycket god visualisering, till skillnad från de övriga systemen, som endast visar 

omgivningen från ovan. 
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Ulf tror att bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa honom att 

effektivisera arbetet i vissa sammanhang. Dock ser han inget akut behov av denna 

teknik just nu, även om han tycker att det skulle kunna underlätta och komplettera 

hans nuvarande system. 

Ulf nämner slutligen att Lidingö kommun tidigare har laserskannat vissa partier av 

kommunen och tycker att detta har varit mycket bra. 

 

5.3 Djupintervju 

För att erhålla mer substans i utredningen har djupintervjuer genomförts med 

personer som arbetar inom relevanta yrkesgrupper. Dessa genomfördes med 

personerna i fråga under cirka en timme. Frågeunderlaget som användes under 

intervjuerna återfinns i bilaga B:1 och B:2.  

För att det ovan beskrivna befintliga systemens (se 3.1 och 3.2) olika fördelar och 

nackdelar skall belysas har en djupintervju genomförts med Leif Löf, stadsarkitekt på 

Trollhättans Stad och Gabriel Oberlé, projektör, även han på Trollhättans Stad. Båda 

är användare av systemen och intervjun genomfördes personligen med Leif och 

Gabriel tillsammans. Sammanställningen nedan behandlar först ortofoto följt av 

Pictometry och till sist en diskussion om hur systemen kompletterar varandra. 

Skolans handledare för arbetet, Einar Hunnes, hade som rekommendation att 

genomföra en mer djupgående intervju med Pether Eckerwall, GIS-samordnare på 

Trollhättans Stad, angående mobile mapping.  

Redovisning av djupintervjuerna har skett som en sammanställning av svaren på 

frågorna som ställdes där det som är av relevans för utredningen framkommer. 

 

5.3.1 Djupintervju om befintlig teknik 

Nedan följer en sammanställning av djupintervju med Leif Löf, stadsarkitekt på Trollhättans Stad 

och Gabriel Oberlé, projektör, även han på Trollhättans Stad, 2010-05-05. 

Leif tycker att ortofoton ger en bra översikt över geografiska områden och att 

fördelarna mest innefattar rekognoseringssyften. Eftersom ortofoton endast visar 

omgivningen i två dimensioner tycker Leif att det är ett begränsat system. 

Leif hävdar att noggrannheten för ortofoton är bättre än noggrannheten för 

Pictometry. Han vet dock inte hur mycket bättre den är. Leif hävdar också att 

ortofotomaterialet uppdateras cirka vartannat år, precis som med Pictometry. Leif 

tycker inte att systemet ger tillräcklig geografisk information i gatunivå, utan endast är 

lämpat för att skaffa sig en bra översikt. 
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Både Leif och Gabriel tycker att Pictometry är utmärkt för rekognosering inför 

projekt. Båda hävdar dock att upplösningen i bilderna är för låg och skulle gärna 

önska högre upplösning för att lättare kunna urskilja detaljer. 

Leif och Gabriel tycker att de främsta fördelarna med Pictometry är att det är lätt att 

få en översiktlig bild av ett område med möjlighet att beskåda området från fem olika 

håll, samt att skapa sig en allmän orientering.  

Leif och Gabriel tycker att nackdelarna med systemet är att mätningen inte är speciellt 

noggrann, Leif hävdar att noggrannheten ligger mellan 0,5-1 meter. Leif tycker att 

denna noggrannhet kan vara tillräcklig för att uppskatta avstånd grovt, men när seriös 

mätning måste göras skickar man ut mätpersonal. Enligt Leif flyger Blom ungefär 

vartannat år och fotograferar Trollhättan. 

Varken Leif eller Gabriel tycker att Pictometry ger tillräcklig geografisk information i 

gatunivå. 

Varken Leif eller Gabriel tycker att de två systemen kompletterar varandra tillräckligt 

bra för att ge all nödvändig information, utan man måste komplettera med 

fältmätning ibland. 

Gabriel tycker att det finns behov av mer geografisk information med hög 

noggrannhet i gatunivå, men att man då måste väga kvalitet mot kostnader, det vill 

säga systemet måste ha tillräckligt många fördelar för att vara värd priset. 

 

5.3.2 Djupintervju, GIS 

Nedan följer en sammanställning av djupintervju med Pether Eckerwall, GIS-samordnare på 

Trollhättans Stad, 2010-05-12. 

Pether berättar att han i grunden är GIS-samordnare. Hans huvudsysslor består i att 

sprida geografisk information till olika verksamhetsområden, bland andra 

gatuenheten, miljöenheten, VA-enheten och så vidare. Han är även systemansvarig för 

Trollhättans Stads egna geografiska tittskåp vid namn Solen. 

Vid insamling av geografisk information används främst mätdata från primärkartan. 

Även ortofoto och Pictometry, som finns integrerat i Solen, används - främst i syfte 

att visualisera. Pether berättar att primärkartan precis har börjat uppdateras med hjälp 

av fotogrammetri. Tekniken har funnits i kommunen ett par år, men började användas 

för inte så längesedan. 

Pether anser att de befintliga GIS-systemen är bra för att få en översikt, men att 

noggranna mätningar är svåra att genomföra. Han nämner bland annat att 

noggrannheten för ortofoto ligger på cirka 20 centimeter. Primärkartan har hög 

noggrannhet, men det svåra här är att visualiseringen är knapphändig. Det ger 

dessutom endast en tvådimensionell vy rakt uppifrån, vilket gör att byggnadsdetaljer 
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är svåra att urskilja. Primärkartan baseras endast på inmätta detaljer, vilket gör att man 

inte kan samla in information i den, utan endast mäta i befintliga data. När GIS-

systemen inte räcker till skickas mätpersonal ut som mäter med mätinstrument. Pether 

nämner även att material till Pictometry insamlas vartannat år och till ortofoto vart 

tredje. 

Efter Pether under intervjun erhållit en kortfattad förklaring av tekniken bakom 

mobile mapping, med betoning på att omgivningen inte bara fotograferas utan även 

koordinatsätts med hjälp av laserskanning, tror Pether att dagens insamling av 

geografisk information kan effektiviseras och förenklas där centimeternoggrannhet 

räcker. Han visar stort intresse för mobile mapping-tekniken och tror att denna 

tveklöst är värdefullt för den kommunala verksamheten. 

Pether säger att han inte i sitt jobb använder de befintliga tjänsterna som finns på 

Internet där panorering i gatunivå är möjlig, utan han har endast testat detta för privat 

bruk. Pether betonar att han inte använder GIS-data, utan endast distribuerar denna. 

Pether tror att det finns ett behov av ett större utbud av visuell geografisk information 

i gatunivå. Han nämner att tekniken kan vara värdefull för exempelvis gatuenheten, 

som då kan inventera detaljer i gaturummet mycket enklare, snabbare och säkrare. 

Även beskärning av träd kan planeras med hjälp av den visuella informationen. I slutet 

av intervjun nämner Pether att ett ytterligare tillämpningsområde för tekniken är 

koordinatsättning av entréer. Detta används flitigt vid adressättning av framförallt 

företag. 

Avslutningsvis sade Pether att en investerad krona i GIS ger fyra kronor tillbaka. Han 

tror att denna teknik minst skulle uppfylla detta påstående. 
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6 Diskussion 

I denna del sker en diskussion kring resultatet som erhölls i utredningen genom 

enkätundersökningen, telefonintervjuerna och djupintervjuerna. Diskussion förs först 

kring det allmänna resultatet och sedan kring de individuella resultaten för 

yrkesgrupperna var för sig.  

6.1 Allmänt 

6.1.1 Enkätundersökning 

Som nämnt i 5.1 var det 98 personer som svarade på enkäten av cirka 220 utskick 

vilket ger en svarsfrekvens på cirka 45 %. Denna hade kanske blivit högre om enkäten 

varit något lättare att fylla i till exempel genom en webbenkät.  

Allmänt om utredningen om behovet av tekniken mobile mapping i kommunal 

verksamhet, baserat på enkätundersökningen (se 5.1.3), kan sägas att de flesta i stora 

drag är nöjda med befintliga GIS-system. Detta verkar dock bero på att många finner 

sig i det system som finns till förfogande och nöjer sig med detta.  

Cirka hälften av de tillfrågade känner att de delvis har ett behov av ett större utbud av 

visuell geografisk information. Ungefär samma antal vill minska arbetet i fält och 

istället tillgå samma visuella geografiska information direkt i datorn. Detta resultat 

vittnar om att det finns ett behov av mer visuell geografisk information inom 

kommunal verksamhet men att många kanske inte vet vad det skulle kunna vara för 

något. 

Det är drygt en fjärdedel av de tillfrågade som inte vet om insamling av geografisk 

information kan effektiviseras, vilket troligtvis beror på att flera av dessa enbart 

arbetar i GIS-system och inte är insatta i hur informationen insamlas till dessa system. 

Det kan även bero på att flera vet att insamlingen kan effektiviseras, men inte hur. De 

personer, cirka tre fjärdedelar av de tillfrågade, som valde att svara på påståendet 

tycker delvis eller i stora drag att insamlingen av geografisk information kan 

effektiviseras. 

På påståendet om det är svårt att plocka fram mått i detaljer i befintliga GIS-system 

ligger tonvikten vid att de tillfrågade delvis instämmer med detta. Att tonvikten ligger 

runt ”delvis” kan bero på att de tillfrågade arbetar inom många olika yrkesroller vilka 

har olika krav på informationen som är till förfogande i GIS-systemen. 

På det sista påståendet om att bildmodeller i 360 graders vinkel skulle kunna förenkla 

och effektivisera arbetet för de tillfrågade ligger tonvikten vid att de instämmer delvis 

och i stora drag. Som nämnt ovan kan denna spridning bero på att 

användningsområdena för geografisk information skiljer sig mellan olika 

yrkesgrupper. 
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I 5.1.2 nämns fördelningen av ålder, kön och kommunstorlek för personerna som 

erhöll enkäten respektive för de inkomna svaren. Dessa siffror visar att det var en 

knapp skillnad på fördelningen av ovanstående parametrar för de utskickade 

enkäterna och för de inkomna svaren. Det skall även nämnas att det var en knapp 

skillnad i svar, parametrarna emellan, på det sista påståendet i enkäten om huruvida 

bildmodeller i 360 graders vinkel skulle kunna förenkla och effektivisera arbetet.  

Under bearbetningen av enkätsammanställningen noterades ingen skillnad i hur 

kommunens storlek påverkade svaret. På grund av detta har det inte gjorts någon 

jämförelse mellan svarsunderlag för kommunstorlek i ovanstående påstående.  

Den skillnad som framkommer i könsfördelningen på det sist ställda påståendet är att 

männen har en tydligare tonvikt i svarsunderlaget och kvinnorna har en mer utspridd 

fördelning av svar som är relativt jämn för alla svarsalternativ. Detta gör det svårt att 

dra en slutsats.  

Åldersmässigt är fördelningen av svarsunderlaget ungefär densamma för båda 

grupper. Det enda som kan urskiljas är att den äldre gruppen är mer benägna att svara 

att de inte vet, vilket kan bero på att de yngre generellt är mer uppdaterade inom ny 

teknik. För illustration av detta samt könsfördelning, se bilaga F. 

6.1.2 Telefonintervjuer 

Personerna som intervjuades per telefon arbetar inom olika yrkesgrupper där alla, mer 

eller mindre, använder sig av geografisk information i sitt arbete (se 5.2.1). Alla 

använder sig av geografisk information varje dag, vissa i princip hela tiden. De tycker 

att befintliga GIS-system är ett bra underlag för att bland annat få en bra översikt över 

olika områden samt att se dessa i olika lager och sedan ta fram den information de 

behöver. De tycker även att systemen är snabba och enkla att arbeta med. 

När befintliga system inte räcker till i noggrannhet eller saknar någon annan slags 

information skickas i de flesta fall mätpersonal ut för att komplettera med fler och 

noggrannare mätningar. Flertalet av de intervjuade anser att det är svårt att plocka 

fram bra mått i detaljer i befintliga GIS-system och även detta får oftast kompletteras 

med nya mätningar av mätpersonal. 

Samtliga telefonintervjuade känner att de mer eller mindre har ett behov av ett större 

utbud av geografisk information i gatunivå. Flertalet av dem har använt sig av 

befintliga gratissystem på Internet, som till exempel hitta.se, för att orientera sig i 

gatubildsvyer. Det har även framkommit under vissa intervjuer (till exempel 5.2.4) att 

flera på samma kontor som de intervjuade använder sig av dessa system i arbetet. 

Detta framhäver att ett behov finns inom många olika yrkesgrupper, eller i alla fall att 

behovet håller på att byggas upp. 
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I de intervjuer där frågan om mätningsförfarandet kan effektiviseras och förenklas där 

centimeternoggrannhet räcker (se 5.2.3 och 5.2.6) gavs till svar att detta är eftertraktat, 

men det beror även på vad den insamlade informationen skall användas till. 

Majoriteten av de intervjuade tycker att någon ytterligare form av visuell geografisk 

information i gatunivå i 360 graders vinkel skulle hjälpa till att förenkla och 

effektivisera deras arbete. De tycker att det hade varit ett bra komplement till 

befintliga GIS-system. 

Några av de intervjuade säger att efterfrågan av denna sorts teknik inte är så stor i 

dagens läge, men att de är övertygade om att den kommer att vara ett naturligt inslag i 

kommunal verksamhet i framtiden (se 5.2.3). Att efterfrågan inte ännu är så stor i 

dagens läge kan bero på att tekniken är relativt ny och helt enkelt inte har hunnit 

skapa ett behov av daglig användning.  

6.2 Individuella yrkesgrupper 

6.2.1 Kart- och mät 

I gruppen kart- och mät var det flest svarande, 17 stycken (se bilaga E:1-3). I denna 

grupp är de svarande generellt nöjda med befintliga GIS-system och var delvis 

instämmande i att insamling av geografisk information kan effektiviseras. Detta stärks 

även genom intervjuunderlaget, vilket ifylldes av Hans Lovén (se 5.2.6). De var även 

delvis instämmande med att vilja minska arbetet i fält och istället tillgå aktuell 

geografisk information direkt i datorn. Dessa påståenden kan sägas skära in i varandra 

och avse att exempelvis enklare kompletteringar av mätdata kan inhämtas direkt i 

datorn istället för att vara ute och mäta, vilket tar längre tid. 

Gruppen kart- och mät instämmer både delvis och i stora drag att bildmodeller i 360 

graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa till att förenkla och effektivisera deras 

arbete. Detta kan bero på att de är ute och mäter i denna nivå, ibland med GNSS, och 

de kan inhämta mycket mer information med ungefär samma noggrannhet i datorn 

som ute i fält. 

Eventuella användningsområden med hjälp av mobile mapping för kart- och mät 

skulle kunna vara komplement till befintliga system, måttframtagning, uppdatering av 

kartdata, rekognosering, redovisning samt kontroll och komplettering av mätdata. 

 

6.2.2 GIS 

GIS är den yrkesgrupp där mest utredningsmaterial hämtats. Det var 13 personer som 

svarade på enkäten (se bilaga E:4-6). Utöver enkäten har även en telefonintervju, med 

två personer samtidigt, samt en djupintervju genomförts. 

I denna grupp är de svarande generellt nöjda med befintliga GIS-system och är i stora 

drag instämmande i att insamling av geografisk information kan effektiviseras. De var 
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även i stora drag instämmande med att minska arbetet i fält och istället tillgå aktuell 

geografisk information direkt i datorn. Dessa påståenden stärks av telefonintervjun 

med Lars Fredén och Gunner Blide (se 5.2.3) samt av djupintervjun med Pether 

Eckerwall (5.3.2). 

Varken i enkäten, telefonintervjun eller djupintervjun framkommer något större 

behov av att bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa till att 

förenkla och effektivisera deras arbete. Detta kan bero på att de själva inte nyttjar 

geografisk information i någon större utsträckning, utan endast tillhandahåller den. 

Pether finner dock flera användningsområden för denna teknik inom kommunal 

verksamhet, vilket delgavs under intervjun. 

6.2.3 Stadsbyggnad 

I denna grupp, där elva personer svarade på enkäten, är de svarande generellt i stora 

drag nöjda med befintliga GIS-system (se bilaga E:6-8). De instämmer delvis på 

påståendet att de vill minska arbetet i fält och i stora drag att bildmodeller i 360 

graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa till att förenkla och effektivisera deras 

arbete. Detta kan bero på att de arbetar mycket med information i stadsmiljö och till 

detta hade bildmodeller i gatunivå varit till stor hjälp som komplement till befintligt 

GIS-system. 

Eventuella användningsområden med hjälp av mobile mapping för personer som 

arbetar inom stadsbyggnad kan vara måttframtagning, kontrollering, 

stadsbyggnadsplanering, inventering, projektering, visualisering, redovisning, 

komplement till befintliga system och så vidare. 

6.2.4 Planenhet 

I denna yrkesgrupp var det elva stycken som svarade på enkäten (se bilaga E:9-11). De 

svarande är i stora drag generellt nöjda med befintliga GIS-system. Flertalet av de 

svarande vet inte om insamling av geografisk information kan effektiviseras, 

förmodligen på grund av att de inte samlar in den geografiska informationen på egen 

hand. Ett liknande antal instämmer något med att det är svårt att plocka fram mått i 

befintliga GIS-system.  

De svarande tror i stora drag att bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå skulle 

kunna hjälpa till att förenkla och effektivisera deras arbete.  

Eventuella användningsområden med hjälp av mobile mapping för personer som 

arbetar inom planenheten kan vara måttframtagning, redovisning, visualisering, 

projektering, kontrollering, komplement till befintliga system och så vidare. 

6.2.5 Stadsarkitekt 

I denna grupp var det tio stycken som svarade på enkäten (se bilaga E:11-13). Det 

genomfördes även en djupintervju angående befintlig teknik med Leif Löf (se 5.3.1). 

De svarande är i stora drag generellt nöjda med befintliga GIS-system men enligt Leif 
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finns brister såsom låg upplösning, endast två dimensioner och i vissa fall otillräcklig 

noggrannhet. Flertalet av de svarande vet inte om insamling av geografisk information 

kan effektiviseras, förmodligen på grund av samma anledning som för planenheten (se 

6.2.4). 

Det råder skiljda meningar de svarande emellan om det är svårt att plocka fram mått i 

detaljer i befintliga GIS-system och om bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå 

skulle kunna hjälpa till att förenkla och effektivisera deras arbete. Detta kan bero på 

att det här är en yrkesgrupp som är beroende av mätdata med hög aktualitet och 

noggrannhet och de kan ha fått uppfattningen att denna teknik inte uppfyller dessa 

krav. 

Eventuella användningsområden med hjälp av mobile mapping för stadsarkitekter kan 

vara måttframtagning, planeringsunderlag, kontrollunderlag, rekognosering, 

komplement till befintliga system och så vidare. 

6.2.6 Bygglov 

I denna grupp var det nio stycken som svarade på enkäten (se bilaga E:14-16). Även 

en telefonintervju med Johan Grönqvist har genomförts (se 5.2.4). De svarande är i 

stora drag generellt nöjda med befintliga GIS-system men de har även vissa brister 

enligt Johan. Dessa är bland annat att de är i 2D och att det är svårt att plocka fram 

bra mått i detaljer vid byggnader. De svarande anser att de delvis har behov av ett 

större utbud av visuell geografisk information samt i stora drag att insamlingen av 

denna kan effektiviseras. 

Majoriteten av de svarande instämmer helt att bildmodeller i 360 graders vinkel i 

gatunivå skulle kunna hjälpa till att förenkla och effektivisera deras arbete. Detta anser 

även Johan som tycker att dessa modeller skulle ge en visuell orientering vilket 

förenklar mätningen och rekognoseringen. 

Eventuella användningsområden med hjälp av mobile mapping för bygglovsenheten 

kan vara måttframtagning, kontrollering av bygglov, planering, redovisning, 

komplement till befintliga system och så vidare. 

6.2.7 Trafikplanering 

I denna grupp var det sju stycken som svarade på enkäten (se bilaga E:16-18). Även 

en telefonintervju med Ulf Åkerman har genomförts (se 5.2.7). De svarande är i stora 

drag generellt nöjda med befintliga GIS-system och detta är även Ulf.  

I de flesta av påståendena råder det skilda meningar mellan de svarande, men det tycks 

råda en viss enighet om att det i stora drag är svårt att plocka fram mått i befintliga 

GIS-system och att bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa till 

att förenkla och effektivisera deras arbete.  

Ulf tror att bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa honom att 

effektivisera arbetet i vissa sammanhang, men han inte ser något akut behov av denna 
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teknik just nu, även om han tycker att det skulle kunna underlätta och komplettera 

hans nuvarande system. 

Eventuella användningsområden med hjälp av mobile mapping för trafikplanering kan 

vara måttframtagning, planerings- och projekteringsunderlag, rekognosering, 

visualisering, komplement till befintliga system och så vidare. 

6.2.8 Gatuenhet 

Detta är den minsta gruppen med svarande som togs med från enkätundersökningen, 

endast sex stycken, men någon diskussion kan även föras av detta material. De 

svarande är i stora drag generellt nöjda med befintliga GIS-system. 

De svarande vill generellt i stora drag minska arbetet i fält och i stället tillgå aktuell 

geografisk information direkt i datorn. Det råder även en viss enighet om att 

bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå i stora drag skulle kunna hjälpa till att 

förenkla och effektivisera deras arbete.  

Eventuella användningsområden med hjälp av mobile mapping för gatuenheten kan 

vara måttframtagning, planerings- och projekteringsunderlag, rekognosering, 

visualisering, inventering, komplement till befintliga system och så vidare. 
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7 Slutsatser och framtida arbete 

7.1 Slutsatser 

Efter vår utredning angående behovet av mobile mapping i kommunal verksamhet ser 

vi att mobile mapping har stor potential att bli en välanvänd del i en kommuns GIS-

system. Som framgår i diskussionen ovan finns det många olika områden där tekniken 

skulle kunna etableras för att förenkla och effektivisera arbetet.  

Det har även framkommit att majoriteten av de tillfrågade vi talat med har använt sig 

av befintliga system med gatubilder i tjänsten, vilka bland annat Google, Eniro och 

hitta.se står till tjänst med. De har använt denna teknik för att orientera sig i områden 

utan att fysiskt vara på plats. Som nämnt går det inte att göra mer i dessa system än att 

erhålla just det visuella men det känns som att behovet av tjänsten byggs upp mer och 

mer.  

Med eget mobile mapping-system skulle det visuella behovet fortfarande uppfyllas 

samt att mätningar av olika slag i aktuell data kan genomföras. Mätningarna 

genomförs även med hög noggrannhet vilket öppnar för fler användningsområden 

och yrkesgrupper.  

Det är en enkel och framförallt effektiv teknik som ger ett helt nytt perspektiv till 

befintliga GIS-system. Vi har själva upplevt hur enkelt, snabbt och effektivt 

informationen samlas in och hur processen övervakas i realtid, genom att vi själva har 

åkt med i en Topcon IP-S2 (se 4.7).  

Ett eget mobile mapping-system ger även kommunerna möjlighet att själva täcka olika 

områden var och när de vill för att sedan bearbeta den insamlade informationen till att 

uppnå önskad noggrannhet. Detta ger aktualitet i bildmodellerna. 

Som nämnt ovan ser vi att mobile mapping skulle ha stor potential att bli en 

välanvänd del i kommuners GIS-system och därför ser vi att detta är en teknik värd 

att investera i. I bilaga G ges ett prisexempel på vad ett komplett system från Topcon 

kostar att köpa in. Pether Eckerwall nämnde i intervjun (se 5.3.2) att en investerad 

krona i GIS ger fyra kronor tillbaka. Han trodde även att denna teknik minst skulle 

uppfylla detta påstående. Detta tror även vi eftersom det går att insamla så mycket 

visuell geografisk information genom mobile mapping. Mindre kommuner som inte 

har budget till investeringar som denna skulle kunna slå sig samman med 

grannkommuner och tillsammans göra en investering. En annan möjlighet skulle 

kunna vara att anlita konsulter som inom detta område säkert kommer att öka i antal. 
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7.2  Framtida arbete 

Det finns vissa delar i arbetet som mera djupgående utredningar skulle kunna 

genomföras. Dessa är noggrannhets-, kostnads-, och integritetsfrågor angående 

mobile mapping samt även behovsutredning inom myndighetsverksamhet. 

Inom frågan angående noggrannhet skulle utredningar kunna genomföras där man 

undersöker vilken noggrannhet som kan uppnås i olika delar av städer. Detta för att 

användarna skall vara medvetna om vad de kan förvänta sig i noggrannhetsgrad i 

specifika områden, vilket underlättar planeringsprocessen för hur framtida 

datainsamlingar skall genomföras. Exempelvis vet man då i förhand om mätpersonal 

behöver åka ut och komplettera mätdata för att öka noggrannheten för något speciellt 

användningsområde. 

Som nämnt i 7.1 ovan är mobile mapping en investering som kostar en ansenlig 

summa att genomföra. Vad som skulle kunna utredas är inom vilka poster 

kostnadsbesparingar skulle kunna göras med hjälp av systemet. Utredningarna skulle 

kunna behandla frågor som förenkling, tidsbesparing och vilka nya möjligheter som 

systemet kan bidra med. Med andra ord skulle en utredning behöva genomföras av 

hur effektiviteten kan förbättras gentemot dagens befintliga system.   

Frågan angående integritetsproblematiken med mobile mapping skulle kunna belysas 

ytterligare för att säkerställa att framtida användning av systemet inte skall påverkas 

negativt av juridiska konflikter angående integritetsfrågor. 

Det skulle även kunna genomföras en ytterligare utredning angående behovet av 

mobile mapping inom myndigheter som till exempel Trafikverket eller länsstyrelser.  
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Figur 1. Ortofoto över Washington D.C. (Källa: Wikipedia)  

A. Figurer 

I denna bilaga återfinns figurer vilka hänvisats till i texten. Figurernas nummerordning 
hittas i början av respektive bildtext. 
 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figur 2. SICK LMS 291 [4] 
 

Figur 3. SICK LMS 291 med 
skalet borttaget. Här syns spegeln  
som ”styr” laserstrålarna genom 
att rotera. [4] 
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Figur 4. SICK LMS 291 
monterad på en Google-bil 
tillsammans med Elphel-kamerahus. 
[24] 
 
 

Figur 6. Lynx Mobile Mapper-paketet. [19] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 5. RIEGL VMX-250 monterad på en 
Mercedes SUV. (Källa: RIEGL)[18] 
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Figur 7. Dodeca 
2360. [22] 

Figur 9. Ladybug3. (Källa: 
Point Grey Research) [25] 

 
 

Figur 8. Ladybug2. (Källa: 
Point Grey Research) [25] 

Figur 10. GPS-satellit i position över 
jorden i rymden. [12] 
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B. Intervjuunderlag 

Nedan återfinns intervjuunderlagen vilka användes som underlag vid djup- och 

telefonintervjuerna. 

 

Djupintervju - GIS 

Intervjuunderlag för djupintervju med Pether Eckerwall, GIS-samordnare på 

Trollhättans Stad, 2010-05-12. 

1. Kan du kortfattat beskriva din yrkesroll? 

2. Vilket planeringsunderlag använder du vid insamling av geografisk information (ex. 

ortofoto, Pictometry etc.)?  

- Vad är bra? Vad är svårt? Vad gör ni åt det? 

 

3. Är det svårt att plocka fram bra mått i detaljer i befintliga GIS-system vid t.ex. gator 

eller byggnader? 

- Vad är bra? Vad är svårt? Vad gör ni åt det? (Noggrannhet?) 

 

4. Tror du att insamlingen av geografisk information kan effektiviseras och förenklas 

där centimeternoggrannhet räcker (ex. mindre tid och fler mätningar)? 

5. Använder du dig av de befintliga tjänsterna som finns på nätet där man kan 

panorera i gatunivå? 

 

6. Har ni ett behov av ett större utbud av visuell geografisk information i gatunivå vid 

exempelvis rekognosering, kontroll eller visualisering? 

 

7. Tror du att bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa er att 

förenkla och effektivisera ert arbete? (ex. mätning, inventering och visualisering) 

 

8. Hypotetiskt sett, om ett sådant här system hade funnits i verksamheten, vilka 

besparingar tror du skulle kunna göras? 
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Djupintervju – Pictometry och ortofoto 

Intervjuunderlag för djupintervju med Leif Löf, stadsarkitekt, och Gabriel Oberlé, 

projektör, på Trollhättans Stad 2010-05-05. 

Pictometry 

1. Ger detta system tillräcklig geografisk information? 

- Vad lämpar sig systemet bäst för? Vad är svårt? Vad gör ni åt det? 

 

2. Vad får ni för noggrannhet? 

 

3. Hur aktuella är bilderna? 

 

4. Ger detta system tillräcklig geografisk information i gatunivå? 

Ortofoto 

1. Ger detta system tillräcklig geografisk information? 

- Vad lämpar sig systemet bäst för? Vad är svårt? Vad gör ni åt det? 

 

2. Vad får ni för noggrannhet? 

 

3. Hur aktuella är bilderna? 

 

4. Ger detta system tillräcklig geografisk information i gatunivå? 

Samverkan 

 

1. Kompletterar systemen varandra tillräckligt för att ge all nödvändig 

information? 

 

2. Finns det ett behov av mer geografisk information med hög noggrannhet i 

gatunivå? 

 

3. Vad kostar det att upprätthålla dessa system? 
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Telefonintervju – Exploatering, bygglov och trafikplanering 

Gemensamt intervjuunderlag för telefonintervju med Lars Gustafsson, 

exploateringsingenjör, och Johan Grönqvist, bygglovsingenjör, båda på Linköpings 

kommun. Även underlag för telefonintervju med Ulf Åkerman, 

trafikplaneringsingenjör på Lidingö kommun. 

 

1. Kan du kortfattat beskriva din yrkesroll? 

2. Hur ofta använder du dig av visuell geografisk information? 

- Till vad använder du visuell geografisk information? 

 

3. Vilket planeringsunderlag för visuell geografisk information använder du i ditt 

arbete (ex. ortofoto, Pictometry etc.)?  

- Vad är bra? Vad är svårt? Vad gör ni åt det? 

 

4. Är det svårt att plocka fram bra mått i detaljer i befintliga GIS-system vid 

byggnader? 

- Vad är bra? Vad är svårt? Vad gör ni åt det? (Noggrannhet?) 

 

5. Har du ett behov av ett större utbud av visuell geografisk information i gatunivå? 

 

6. Tror du att bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa er att 

förenkla och effektivisera ert arbete? 
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Telefonintervju – Geodata och kart- och mät 

Gemensamt intervjuunderlag för telefonintervju med Lars Fredén, chef för 

geodataavdelningen, och Gunnar Blide, gruppchef kart, på Göteborgs Stad. Även 

intervjuunderlag för Hans Lovén, stadsmätningschef på Stockholms Stad. 

 

1. Kan du kortfattat beskriva din yrkesroll? 

 

2. Vilket planeringsunderlag använder du vid insamling av geografisk information (ex. 

ortofoto, Pictometry etc.)?  
 

- Vad är bra? Vad är svårt? Vad gör ni åt det? 

 

3. Är det svårt att plocka fram bra mått i detaljer i befintliga GIS-system vid t.ex. gator 

eller byggnader? 

- Vad är bra? Vad är svårt? Vad gör ni åt det? (Noggrannhet?) 

 

4. Tror du att insamlingen av geografisk information kan effektiviseras och förenklas 

där centimeternoggrannhet räcker (ex. mindre tid och fler mätningar)? 

5. Har ni ett behov av ett större utbud av visuell geografisk information i gatunivå vid 

exempelvis rekognosering, kontroll eller visualisering? 

 

6. Tror du att bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa er att 

förenkla och effektivisera ert arbete? 
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C. Diagram för kommunstorlek, kön och ålder 

Diagrammen nedan visar fördelningen av kommunstorlek, ålder och kön för utskickat 

material kontra inkomna svar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrammet illustrerar fördelningen av utskick 
av enkät till kommuner med färre än 100 000 
invånare och till kommuner med fler än 
100 000 invånare. Totalt antal utskick är 
cirka 220 stycken. 

Diagrammet illustrerar fördelningen av 
svarsunderlaget från enkäten till kommuner med 
färre än 100 000 invånare och till kommuner med 
fler än 100 000 invånare. Totalt antal inkomna 
svar är 98 stycken. 

Diagrammet illustrerar könsfördelningen av svarsunderlaget. 60 % av de som svarade är män och 40 % 
kvinnor. 
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Diagrammet illustrerar åldersfördelningen av svarsunderlaget. 28 % är under 40 år och 72 % är över 40 
år. 

Diagrammet illustrerar könsfördelningen av svarsunderlaget. 66 % av de som svarade är män och 34 % 
kvinnor. 
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D. Enkät och följebrev 

Nedan finnes enkäten som skickades ut. Efter denna återfinns följebrevet som 
bifogades. 
 

Enkät 
I denna enkät ställs ett antal frågor vilka besvaras så att de passar dig i din yrkesroll så 
bra som möjligt. Besvara frågorna genom att sätta ett X i det utrymme som passar dig 
bäst. Svarsunderlaget kommer att redovisas anonymt. 

Yrke:  
  
Kommun:  
 
Kön:  
 
 
Ålder: 
 
 
 
År inom kommunal verksamhet:  
 
 
 
  
Ta för varje påstående ställning till om du instämmer eller inte. 
 

1. Tillgången till visuell geografisk information i mitt befintliga GIS-system 
(ortofoto, Pictometry, kartor etc.) är tillräcklig. 

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

något 
Instämmer 

delvis 
Instämmer i 
stora drag 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

      
 

2. Befintligt system för geografisk visualisering är tillräckligt som underlag för mig 
vid mitt dagliga arbete. 

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

något 
Instämmer 

delvis 
Instämmer i 
stora drag 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

      
 
 
 
 
 

Man Kvinna 

  

- 20 21-30 31-40 41-50 51-60 61- 

      

-1 1-2 2-5 6-10 11-20 21- 
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3. Jag har behov av ett större utbud av visuell geografisk information. 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stora drag 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

      
 

4. Insamling av geografisk information kan effektiviseras. 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stora drag 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

      
 

5. Jag vill minska arbetet i fält och istället tillgå aktuell geografisk information 
visuellt direkt i datorn. 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stora drag 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

      
 

6. Det är svårt att plocka fram mått i detaljer i befintliga GIS-system vid t.ex. gator 
eller byggnader. 

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

något 
Instämmer 

delvis 
Instämmer i 
stora drag 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

      
 

7. Bildmodeller i 360 graders vinkel i gatunivå skulle kunna hjälpa mig att förenkla 
och effektivisera mitt arbete (t.ex. mätning, planering och inventering). 

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

något 
Instämmer 

delvis 
Instämmer i 
stora drag 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

      
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Följebrev 

Hej! 

Som nämnt i mejlet är vi två studenter som läser vårt tredje och sista år till 

lantmäteriingenjörer vid Högskolan Väst i Trollhättan och är just nu i full gång med vårt 

examensarbete, vilket leder oss in på innebörden med detta brev. 

Syftet med examensarbetet är att utreda behovet av tekniken “mobile mapping” i offentlig 

verksamhet. Mobile mapping är en teknik som funnits i några år och den kan hittas på till 

exempel Google, Eniro och hitta.se. I dessa befintliga system går det dock inte att ta fram 

mått, beräkna volymer eller erhålla någon annan information förutom visualisering. Därför 

behöver ett nytt system upprättas vilket kan ge aktualitet i bilderna samt hög noggrannhet. 

Denna teknik är säkert främmande för många och därför ges här en mycket kortfattad 

beskrivning av hur tekniken fungerar. Tekniken går ut på att olika sorters system, vilka är 

monterade på ett fordon, samverkar med varandra. Dessa är laserskanning, fotografering 

och positionering. Laserskanningen ger miljontals olika punkter med X-, Y- och Z- 

koordinater. Dessa punkter bildar tillsammans en tredimensionell modell till vilken de 

fotograferade bilderna sedan sys på för att visualisera verkligheten.  

För att alla punkter skall bli georefererade används GNSS-utrustning som samverkar med 

olika tröghetssystem kontinuerligt under körningen. Det är främst GNSS-utrustningens 

mottagning från satelliterna som påverkar hur bra noggrannheten blir, generellt ligger den 

mellan 5-30 cm men kan bli någon centimeter bättre när satellitmottagningen är som bäst 

(förbättringar av noggrannheten kan även fås genom utläggning av kontrollpunkter). Det 

skall även tilläggas att utvecklingen av tekniken är under väldigt snabb utveckling, inklusive 

förbättring av noggrannheten. 

När körningen är klar krävs bearbetning av den insamlade informationen och efter det är 

en georefererad tredimensionell modell av verkligheten färdig att användas. Användningen 

skall förhoppningsvis förenkla och effektivisera arbetet. Användningsområden kan 

exempelvis vara: 

 Ta fram mått 

 Beräkna volymer 

 Kontrollera bygglov 

 Stadsbyggnadsplanering 

 Kontrollera gator och parker 

 

Tacksamma för svar! 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Parianos och Tobias Dahlquist LAI07, Högskolan Väst 
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Diagram för kart- och mät. Enkätfråga 1. 

Diagram för kart- och mät. Enkätfråga 2. 

E. Diagram för individuella yrkesgrupper 

Nedan följer yrkesgruppers individuella diagram baserat på enkätens svarsunderlag. Endast 

de yrkesgrupper där minst sex svar inkommit har redovisats. 

Y-axeln representerar antalet personer som har svarat och X-axeln representerar 

svarsalternativen på påståendet som ställts. Stapeln för “vet ej” är rödmarkerad för att 

tydliggöra att denna inte skall misstolkas som en del i övriga diagrammet där svaren hör 

ihop med varandra. Trots detta är denna stapel relevant och är en del i diagrammet.   

 

Kart- och mät, 17 svarande av 23 utskick (cirka 74 %) 
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Diagram för kart- och mät. Enkätfråga 5. 

Diagram för kart- och mät. Enkätfråga 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram för kart- och mät. Enkätfråga 4. 
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Diagram för kart- och mät. Enkätfråga 6. 

Diagram för kart- och mät. Enkätfråga 7. 
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Diagram för GIS-enhet. Enkätfråga 1. 

Diagram för GIS-enhet. Enkätfråga 2. 

Diagram för GIS-enhet. Enkätfråga 3. 

GIS-enhet, 13 svarande av 16 utskick (cirka 81 %) 
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Diagram för GIS-enhet. Enkätfråga 4. 

Diagram för GIS-enhet. Enkätfråga 5. 

Diagram för GIS-enhet. Enkätfråga 6. 
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Diagram för stadsbyggnad. Enkätfråga 2. 

Diagram för GIS-enhet. Enkätfråga 7. 

Diagram för stadsbyggnad. Enkätfråga 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Stadsbyggnad, 11 svarande av 36 utskick (cirka 33 %) 
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Diagram för stadsbyggnad. Enkätfråga 3. 

Diagram för stadsbyggnad. Enkätfråga 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram för stadsbyggnad. Enkätfråga 4. 
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Diagram för stadsbyggnad. Enkätfråga 6. 

Diagram för stadsbyggnad. Enkätfråga 7. 
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Diagram för planenhet. Enkätfråga 1. 

Diagram för planenhet. Enkätfråga 2. 

Planenhet, 11 svarande av 21 utskick (cirka 52 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Diagram för planenhet. Enkätfråga 3. 
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Diagram för planenhet. Enkätfråga 4. 

Diagram för planenhet. Enkätfråga 5. 

Diagram för planenhet. Enkätfråga 6. 
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Diagram för stadsarkitekt. Enkätfråga 1. 

Diagram för stadsarkitekt. Enkätfråga 2. 

Diagram för planenhet. Enkätfråga 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadsarkitekt, 10 svarande av 22 utskick (cirka 45 %) 
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Diagram för stadsarkitekt. Enkätfråga 3. 

Diagram för stadsarkitekt. Enkätfråga 4. 

Diagram för stadsarkitekt. Enkätfråga 5. 
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Diagram för stadsarkitekt. Enkätfråga 6. 

Diagram för stadsarkitekt. Enkätfråga 7. 
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Diagram för bygglov. Enkätfråga 1. 

Diagram för bygglov. Enkätfråga 2. 

Diagram för bygglov. Enkätfråga 3. 

Bygglov, 9 svarande av 31 utskick (cirka 29 %) 
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Diagram för bygglov. Enkätfråga 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diagram för bygglov. Enkätfråga 5. 

Diagram för bygglov. Enkätfråga 6. 
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Trafikplanering, 7 svarande av 11 utskick (cirka 64 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram för trafikplanering. Enkätfråga 1. 

Diagram för bygglov. Enkätfråga 7. 

Diagram för trafikplanering. Enkätfråga 2. 
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Diagram för trafikplanering. Enkätfråga 3. 

Diagram för trafikplanering. Enkätfråga 4. 

Diagram för trafikplanering. Enkätfråga 5. 
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Diagram för trafikplanering. Enkätfråga 6. 

Diagram för trafikplanering. Enkätfråga 7. 
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Gatuenhet, 6 svaranden av 16 utskick (cirka 38 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram för gatuenhet. Enkätfråga 1. 

Diagram för gatuenhet. Enkätfråga 3. 

Diagram för gatuenhet. Enkätfråga 2. 
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Diagram för gatuenhet. Enkätfråga 5. 

Diagram för gatuenhet. Enkätfråga 4. 

Diagram för gatuenhet. Enkätfråga 6. 
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Diagram för gatuenhet. Enkätfråga 7. 
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F. Diagram för kön- och ålderspåverkan 

Diagrammen nedan illustrerar köns- och ålderspåverkan över svarsunderlaget på enkätens 

sista påstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrammet ovan illustrerar fördelningen av svaren mellan personer under 40 år och personer över 40 år på 
enkätens sista fråga. Av det totala svarsunderlaget var 28 % under 40 år och 72 % över 40 år.  

Diagrammet ovan illustrerar fördelningen av svaren mellan man och kvinna på enkätens sista fråga. Av det 
totala svarsunderlaget var 66 % män och 34 % kvinnor.  
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G. Prislista 

Nedan finnes ett exempel på en prislista över Topcon IP-S2. Listan har erhållits av Romeo 

Capaldi, försäljningschef på Top Position AB. 

Priset är för ett komplett paket med 360 graders kamera och med tre stycken laserskannrar. 

Det intressanta att notera nedan är priset i tabellens nedersta rad, 250 000 euro. 

Notera också att kostnader för support tillkommer och att priset för hela paketet är 

exklusive fordon. 

 
 

 IP-S2 w/ 1° IMU and Scanner and Camera   

IP-S2 w/1º IMU Housing, OAF, and antenna   

External Wheel Encoders (pair) 1 

OAF Option - Wheel encoder 2 

OAF Option - Scanner port 3 

Cube mount 1 

Calibration of cube mount 1 

Online Geoclean post processing service 1 

Geoviewer module 1 

System Cabling - IP-S2 w/IMU, Scanners, Encoders 1 

SICK Scanner LMS-291S05 1 

SICK Scanner LMS-291S14 2 

Honeywell 1º IMU (HG1700 AG58) 1 

LadyBug camera and OAF 1 

System Price Total  250 000 EUR  

 
 
Notes:  

 Customer Support Total Care Contract  
8500 EUR (for 12 additional months) 
15 500 EUR (for 24 additional months) 
21 500 EUR (for 36 additional months) 

 Prices Ex Works Rotterdam. 
 System will be delivered calibrated, installed on a vehicle. 
 Validity: 3 months 
 Geoclean Software: Workstation is powered by Geoclean, a GNSS processing engine, 

that calculates measurements and organizes data into projects or project folders. 
 Geoclean, Geoviwer module also allows to Visualize point clouds and navigate into 

point clouds and make some measurements inside point clouds, export SHP files… 

 

 


