
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPOR 7B 

Automatiserad vägytemätning 
Alternativa automatiserade lösningar för vägytemätning  

baserad på mobil laserskanning 

Del av FoU-projektet ”Infrastruktur i 3D” i samarbete mellan Innovation Norge,   

Trafikverket och TerraTec 

 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trafikverket 

Postadress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: RAPPORT 7B, Automatiserad vägytemätning, Alternativa automatiserade lösningar 

för vägytemätning baserad på mobil laserskanning. Del av FoU-projektet ”Infrastruktur i 3D” i 

samarbete mellan Innovation Norge, Trafikverket og TerraTec 

Författare: TerraTec 

Dokumentdatum: 2017-12-15 

Version: 1.0 

Kontaktperson: Joakim Fransson, IVtdpm 

 

Publikationsnummer: 2018:068 

ISBN 978-91-7725-259-7 

 T
M

A
L
L
 0

0
0
4
 R

a
p

p
o

rt
 g

e
n

e
re

ll 
v
 2

.0
 



3 
 

Innehåll 

1. INTRODUKTION ........................................................................................................... 4 

2. ANALYS AV VÄG ........................................................................................................... 4 

2.1. Detaljerad höjdmodell ....................................................................................................... 4 

2.1.1. Avrinningsanalys i TerraModeler ......................................................................................... 4 

2.1.2. Lutningsindex och normalriktning i TerraScan ..................................................................... 8 

2.2. Siktanalys i TerraScan ......................................................................................................... 9 

3. MÄTSTORHETER RELATERADE TILL VÄGYTEMÄTNING ........................... 12 

3.1. Vägens design - kurvradier ............................................................................................... 12 

3.1.1. Vägens geometriska komponenter - TerraScan ................................................................. 12 

3.2. Analys av ojämnheter ...................................................................................................... 13 

3.2.1. Spårdjup och ojämnheter i TerraScan ................................................................................ 13 

3.2.2. Vägtillståndsanalys i TopoDOT ........................................................................................... 14 

3.3. Tvärfall och längslutning .................................................................................................. 18 

3.3.1. Tvärfall och längslutning i TerraScan ................................................................................. 18 

3.3.2. Analys av tvärfall och längslutning i TopoDOT ................................................................... 20 

4. SAMMANFATTNING ................................................................................................. 22 

5. REFERENSER .............................................................................................................. 23 

  



4 

 

1. Introduktion 

För att ha uppdaterad information om vägars tillstånd utförs regelbunden uppmätning av 

vägytan med för ändamålet dedikerad utrustning och metodik, se referens [1]. För att visa 

på nya möjligheter till att ta fram liknande information beskrivs här alternativa tekniska 

lösningar. De programvaror som har använts är i första hand TerraScan och TopoDOT. De 

flesta analyserna är utförda på laserdata från mobil laserskanning med ViaPPS-systemet, 

eftersom det ger ett laserpunktmoln med lägre brus (intern mätosäkerhet), men många 

analyser kan också göras på laserdata från andra mobila system. Kvalitén i slutresultatet 

kommer dock att påverkas av kvalitén i grunddata.  

Det har inte lagts någon speciell fokus på att exportera resultatet till ett format som kan 

användas för import till någon av Trafikverkets databaser. Istället har fokus varit på att 

presentera olika analyser och produkter.  

2. Analys av väg 

Mobil laserskanning ger ett mycket bra underlag för att ge en detaljerad bild av vägens 

geometri och det närmaste vägområdet. I detta kapitel ges en beskrivning av automatiserade 

analyser som kan vara till nytta för att bestämma avrinning och sikt, vilket i sin tur kan vara 

av betydelse för bestämning av vägens tillstånd och säkerhet.    

2.1. Detaljerad höjdmodell 

En detaljerad höjdmodell kan framställas från laserpunktmolnet. Vad som skall ingå i 

höjdmodell påverkas delvis av vilka analyser som skall göras. I detta avsnitt beskrivs 

avrinning och lutning. 

2.1.1. Avrinningsanalys i TerraModeler 

En detaljerad höjdmodell kan användas i TerraModeler för att göra analyser av avrinningen. 

Höjdmodellen genereras från laserpunktmolnet och består av en TIN-modell från 

markklassade laserdata. I bild 2.1 visar analysen att vattnet rinner mot den fördjupning som 

finns i vägen i anslutning till trottoaren. 
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Bild 2.1 En analys av avrinning visar att vattnet rinner på mot fördjupningen i vägens anslutning till 

trottoarkant. 

Avrinningen kan analyseras med olika upplösningar vilket kan ge olika perspektiv på var 

vattnet tar vägen (bild 2.2). Varje upplösning kan också redovisas i olika detaljeringsgrad 

(bild 2.3).  
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Bild 2.2 Avrinningsanalys med olika upplösning. 

 

 

 
Bild 2.3 Olika detaljeringsgrad vid redovisning av avrinning. 

 

Vid avrinningsanalys kan också studeras vart rinnande vatten tar vägen. I bild 2.4 och 2.5 

visar analysen att vattnet rinner mot de dagvattenbrunnar som ligger i anslutning till bron. 

Dagvattenbrunnarna kan lokaliseras i intensitetsbilden från laserpunktmolnet Även bilder 

tagna vid skanningen kan användas för positionering och tolkning av brunnar.  
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Bild 2.4 Avrinningsanalysen kan användas för kontroll av brunnars läge. 
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Bild 2.5 Avrinningsanalysen kan användas för kontroll av brunnars läge. 

2.1.2. Lutningsindex och normalriktning i TerraScan 

För detaljerad analys av lutning kan normalriktningen av asfaltsytan beräknas (bild 2.6). 

Det görs i TerraScan genom att för varje laserpunkt beräkna en lokal normalriktning genom 

att titta på den närmaste omgivningen till laserpunkten. 

  
Bild 2.6 Laserdata kan analyseras med avseende på den lokala normalriktningen på ytan. I detta fall 

har normalriktningen beräknats i varje laserpunkt på asfaltsytan och färgkodats därefter. 
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Normalriktningen kan exempelvis användas för att klassa laserdata med avseende på 

riktning och/eller lutningsindex. På det viset kan mindre lokala områden med dålig 

avrinning lokaliseras. I bild 2.7 och 2.8 visas områden som är horisontala. Vid nederbörd 

riskerar vatten att stanna på dessa ytor och risken för vattenplaning ökar. I många fall 

sammanfaller dessa områden med vägavsnitt där spårbildning förekommer. 

  
Bild 2.7 I detta fall är laserdata klassat med avseende på normalriktning så att alla horisontella ytor är 

färgade. Vid regn finns det stor risk för att vatten inte rinner av och risken för vattenplaning ökar. 

 

  

Bild 2.8 Tvärprofiler i kombination med detaljerat lutningsindex baserat på normalriktning. Plana ytor 

kan medföra risk för vattenplaning. Blått < 1 grad lutning, rött < 0.5 grad lutning. 

2.2. Siktanalys i TerraScan 

I TerraScan kan en siktanalys göras längs en vektor som följer vägen och hindren baseras på 

alla laserdata som representerar fasta objekt och vegetation längs vägen (tillfälliga fordon 
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och trafikanter exkluderas). Detta för att simulera en förares möjligheter att se framåt längs 

vägen. Siktanalysen kan görs längs en sträcka med ett valt intervall, t ex var 5:e meter. 

Objektet som skall vara synligt måste också definieras, t ex en vektor längs mötande körfält. 

Vägens hastighetsbegränsning kan användas som referens för att bestämma toleranser för 

sikt. För att en analys skall göras korrekt måste laserdata klassificeras och editeras. 

Arbetsinsatsen för detta beror på brusnivån i data.  

Vid analysen definierar användaren siktlinjen, d v s var betraktaren (viewer) skall befinna 

sig och vilket objekt som betraktaren skall ha som mål (target). För exemplet har 

parametrarna satts enligt bild 2.6, d v s betraktaren ligger 1.1 meter över mark i mitten av 

körfältet och tittar mot ett objekt 0.6 m över mark i mötande körfält. De klasser i laserdata 

som valts för siktanalysen är mark, vegetation, ledning och stolpe. I vegetationsklassen finns 

i detta fall även vägmärken, räcken, byggnader och andra fasta installationer.  

 

 

Bild 2.9 Inställning i TerraScan för siktanalysen. 
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Bild 2.10 Resultatet av siktanalysen kan skrivas in i CAD-filen. 

 

 

Bild 2.11 Exempel på resultat av siktanalysen i perspektivvy. 
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3. Mätstorheter relaterade till vägytemätning 

Trafikverket har ett regelverk kring definition på mätstorheter vid vägytemätning, se 

referens [1]. Utifrån dessa definitioner och krav beskrivs i detta kapitel möjligheter i olika 

programvaror från olika mobila laserskanningssystem.   

3.1. Vägens design - kurvradier 

Med information från mobil laserskanning kan man bestämma vägens geometriska 

komponenter, hitta deformationer, göra siktanalys, designa nya vägar, etc. Det finns 

nationella krav för hur nya vägar skall utformas, se referens [2]. Dessa krav är utformade så 

att funktion och säkerhet skall vara tillfredställande vilket i sin tur påverkar val av kurvatur, 

lutning, placering av vägräcken, skyltar, etc. För väg 1040 gjordes en parametrisering av 

vägen vad gäller horisontal- och vertikalkurvor.   

3.1.1. Vägens geometriska komponenter - TerraScan 

I TerraScan kan vägars geometriska komponenter tas fram genom att analysera en vektor 

som följer vägen/laserpunktmolnet. Vektorn kan digitaliseras i punktmolnet eller tas från 

”Trajectory”, dvs körspåret från mätbilen. Från denna vektor kan vägen delas in i 

geometriska komponenter som anger horisontell och vertikal kurvatur längs sträckan. 

Geometrierna kan exporteras till LandXML eller Tekla-format.  

  

 

Bild 3.1 En vektor längs vägen kan parametriseras till horisontella och vertikala linjesegment. 
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3.2. Analys av ojämnheter 

Trafikverkets definition av spårbildning återfinns i referens [1], se utdrag i bild 3.2. I 

TerraScan och TopoDOT skiljer sig definitionen något från denna. Teoretiskt finns det dock 

möjlighet att påverka programvaruutvecklarna att implementera den mest lämpliga 

definitionen. Man kan t ex omdefiniera referensytan till att motsvara en som motsvarar 

trådmodellen.   

 

Bild 3.2 Spårdjup enligt Trafikverkets definition.  

 

3.2.1. Spårdjup och ojämnheter i TerraScan 

Spårdjup kan tas fram i TerraScan genom att jämföra en referensyta med en laserskannad 

yta. Spårdjupet kan bestämmas kontinuerligt över sträckan. Även lokala hål eller 

upphöjningar kommer också att finnas representerade i resultatet. Upplösning och 

mätosäkerhet motsvarar laserpunktmolnets. Bild 3.3-3.5 visar förhållandet mellan 

referensyta och laserskannad yta. I detta fall har referensytan definierats utifrån tre 

brytlinjer som extraherats från laserdata längs vägen, mittlinje samt två sidolinjer. 

Teoretiskt sett kan man tänka sig att referensytan istället definieras utifrån trådmodellen, 

även om det kräver en viss arbetsinsats.  

 
Bild 3.3 Referensyta för vägen baserad på tre linjer som extraherats från laserdata (mittlinje samt två 

sidolinjer). 
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Bild 3.4 Hela ytan täcks av laserdata med hög upplösning och precision. 

 

 
Bild 3.5 Referensyta och laserdata jämförs för analys av spårbildning. 

 

I bild 3.6 visas exempel på hur spårdjupet kan visualiseras i ett färgat punktmoln för att ge 

en bättre förståelse.  

 
Bild 3.6 Referensyta och laserdata jämförs för analys av spårbildning. Även lokala beläggningsskador 

i form av hål och upphöjningar kan extraheras.  

3.2.2. Vägtillståndsanalys i TopoDOT 

I TopoDOT finns verktyg för automatisk analys av vägytans tillstånd. Vid analysen jämförs 

en referensyta med ett punktmoln för att hitta eventuella ojämnheter. Referensytan 

genereras från vektoriserade väglinjer (vägmarkeringar, mittlinjer, asfaltskanter). 

Punktmolnet klassificeras efter höjdavvikelser mot referensyta.    



15 
 

 

Bild 3.7 Princip för analys av vägtillstånd i TopoDOT. 

Mjukvaran känner igen olika typer av skador och flaggar dem med symboler. De ges färg 

efter hur allvarlig skadan är. Det finns fem olika skador med tillhörande symboler 

definierade: 

 Spårdjup (rutting) 

 Ojämnheter längs körriktningen (corrugation) 

 Hål (pothole) 

 Gupp (bump) 

 Fördjupning (depression) 

Gränsvärden för när skadorna skall betraktas som allvarliga definieras av användaren och 

anpassas till aktuella krav på olika vägar. 
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Bild 3.8 Flaggning av olika typer av skador i TopoDOT.  

 

Resultatet är en visuell översikt över vägens tillstånd som kan presenteras och levereras på 

olika sätt, t ex som CAD-fil med intensitetsbild eller som ett punktmoln färgsatt efter 

skadornas allvarlighetsgrad. 
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Bild 1.9 Exempel på resultat av analys av vägens tillstånd i TopoDOT. 

Slutligen kan en rapport genereras med beräknade värden av PCI (Pavement Condition 

Index) för varje vägsegment. Metoden för beräkningen är standardiserat av ATSM 

International och beskrivs i ASTMS D6433-11, se referens [3]. 

PCI beräknas i TopoDOT utifrån antalet ojämnheter och deras volym i förhållande till 

referensytan. Maximal och genomsnittlig spårbildning anges också för varje sektion, vilket 

ger en översikt över ett större område. Rapporten kan exporteras i olika standardformat, t ex 

Excel eller Shape. 

 

Bild 3.10 Excel-rapport med beräkning av PCI för vägsektioner om 20 m. 
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3.3. Tvärfall och längslutning 

Lutning av vägytor finns reglerade hos Trafikverket. Dels är lutningen viktig för 

köregenskaperna, t ex rätt dosering i kurvor, men även för vattenavrinning. 

3.3.1. Tvärfall och längslutning i TerraScan 

I TerraScan kan lutning längs och tvär körriktningen bestämmas utifrån laserdata. 

Användaren väljer längs vilken linje analysen skall göras (t ex mätbilens körspår eller 

digitaliserad linje), hur bred korridor som skall analyseras och i vilka intervall beräkningen 

skall göras. För att indikera kritisk lutning kan ett gränsvärde sättas för att färgkoda 

godkänd/icke godkänd lutning. Resultatet ligger som element i CAD-filen med korrekt 3D-

position.  

 
Bild 3.11 En automatiserad vektorisering av lutningen tvärs körriktningen kan göras. I detta fall anger 

siffrorna lutningen i procent. Färgerna i laserdata anger spårdjupet längs vägsträckan. 
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Bild 3.12 Exempel på vektoriserad lutning tvärs körriktningen. Siffrorna anger lutningen i procent. 

 

 
Bild 3.13 Exempel på vektoriserad lutning längs körriktningen. Siffrorna anger lutningen i procent. 

 



20 

 

 
Bild 3.14 Exempel på vektoriserad lutning längs körriktningen. Siffrorna anger lutningen i procent. 

3.3.2. Analys av tvärfall och längslutning i TopoDOT 

I TDOK 2014:0003 [1] definieras tre metoder att beräkna tvärfall på: 

– Ytlinjemetoden Tvärfallet definieras som vinkeln mellan horisontalplanet och en 

linje genom två mätpunkter med ett inbördes avstånd av c:a 2,0 m centrerade kring 

mätutrustningens mittersta mätpunkt.  

– Gränspunktmetoden Tvärfallet definieras som vinkeln mellan horisontalplanet 

och en linje mellan tvärprofilens avgränsande punkter (3,2 m). 

– Spårbottenmetoden Tvärfallet definieras som vinkeln mellan horisontalplanet 

och en regressionslinje genom minst sex mätpunkter. Minst tre mätpunkter ska vara 

placerade i vänster hjulspår, och minst tre punkter i höger hjulspår. De minst tre 

punkterna på respektive sida ska täcka ett avstånd av 0,25 ± 0.05 m. 

I TopoDOT kan tvärfall beräknas enligt de två första metoderna, ytlinjemetoden och 

gränspunktmetoden. Beräkning med ytlinjemetoden realiseras genom att använda 

mätbilens körspår (trajectory) eller centrum av körfältet, vilket kan automatgenereras från 

vektoriserade väglinjer. Därefter genereras en linje vinkelrätt ut från körriktningen, med 

valbar längd, vilken draperas på laserdata och används för beräkning av tvärfall. 
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Beräkning med gränspunktmetoden görs på motsvarande sätt med skillnaden att längden på 

tvärlinjen sätts till 1.6 m åt vardera håll för att sammanlagt få 3.2 m mellan tvärprofilens 

ytterpunkter.   

 

Bild 3.15 Beräkning av längslutning och tvärfall i TopoDOT med ytlinjemetoden. 

 

Längslutning beräknas samtidigt med tvärfallet. Alla värden kopplas till ett sektionsnummer 

(angett i meter) och kan exporteras till Excel för vidare bearbetning.  

 

 

Bild 3.12 Excel-rapport med beräknade värden av tvärfall (Cross Slope) och längslutning (Grade) 
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4. Sammanfattning 

En detaljerad heltäckande höjdmodell över vägytan ger en stor möjlighet till avancerad 

avrinningsanalys. Detta kan användas som komplement till spårdjup för att avgöra behovet 

av åtgärder för den aktuella vägsträckan. För att uppnå lägsta möjliga mätosäkerhet måste 

laserdata vara georefererat med GNSS/INS och kvalitetssäkrat, annars riskerar punktmolnet 

och höjdmodellen att bli deformerade och analyserna följaktligen felaktiga. 

Eftersom mobil laserskanning inte bara ger information om vägytan utan också 

omgivningen kan hela datamängden användas för avancerad siktanalys. Siktanalysen blir 

inte bara teoretisk utan baseras på alla objekt och all vegetation som finns i vägens närhet. 

För att analysen skall bli riktig krävs ett förarbete med att klassificera laserdata och i viss 

mån manuellt editera klassificeringen så att endast relevanta objekt i vägens närhet används 

till analysen. Det är ofrånkomligt att ett visst brus finns i data och att tillfälliga objekt, som 

människor eller bilar, befinner sig i vägens närhet. En siktanalys kan användas för att 

placera nya konstruktioner längs vägen eller att identifiera sikthinder som skall åtgärdas, 

t.ex. vegetation eller olämpligt placerade konstruktioner. Det finns också möjlighet att 

samköra siktanalysen med de bestämmelser om hastighet och omkörning som finns för 

vägsträckan, för att hitta eventuella konflikter. 

Väganalys i TopoDOT ger en bra översikt över vägens tillstånd men ger ingen analys av 

sprickor eller vägens textur. Den är också anpassad till standarden ASTM D6433-11, 

referens [3], där PCI används för att ge samlad information om vägens tillstånd. PCI 

används dock inte regelmässigt i Skandinavien utom för flygplatser. Alternativet är att 

komplettera med analyser och beräknade i ViaPPS-systemet, se referens [4]. För en sådan 

analys krävs mätsystem som genererar ett punkmoln med lågt brus (låg intern 

mätsosäkerhet), t ex ViaPPS-systemet med ZF-skanner. Mätsystemen måste också vara 

kalibrerade och korrekt georefererade för att uppnå riktiga och repeterbara mätningar.   
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