
MOBILE MAPPING

Ramboll RST tillhandahåller sedan 2020 tjänsten Mobile Mapping, dvs laserskanning 
och 360-fotografering av hela vägområdet. Sedan 1980-talet har Ramboll RST satt 
standarden för olika typer av oförstörande mätningar av väganläggningen.

Vikten av en bra infrastruktur 
Våra vägar och vägnät representerar 
miljardinvesteringar. Standarden på 
vägarna har stor betydelse för 
landets  ekonomiska utveckling. 
Vägarna ska under lång tid ge 
hög säkerhet, framkomlighet och 
komfort för dess trafikanter. För att 
uppfylla kraven behöver väghålla-
ren ha en sann bild av vägens- och 
omgivningens status för att kunna 
bedöma hur de förändras över tid. 

Datainsamling
Datainsamlingen sker i normal trafik-
hastigeht, med egenutvecklade mät-
system,  monterade på våra mätbilar 
avsedda för ändamålet.
Laserskanningen utförs med 2st 
Zoller+Fröhlich laserskanners, frek-
vens 1MHz, ställda i ±45 grader mot 
färdriktningen, vilket ger en optimal 
situation för att fånga minsta detalj i 
vägområdet. 
Punkttäthet/upplösning i punktmoln 
är 1500punkter/m2.
Samtidigt sker fotografering sker 
med två Ladybug panoramaka-
meror på 30Mpxl, vilka är mycket 
värdefulla för visualisering av väg-
området. 

Mätsystemet har även flera stillbilds-
kameror som genererar bildmaterial 
med syfte att användas för digital 
inventering.
Positionering sker genom efter-
beräkning av data från systemets 
positioneringssensorer, GNSS 
(GPS+GLONASS+Galileo), tröghets-
data och DMI (Distance Measure-
ment Instrument) vilket ger en stabil 
och noggrann absolutpositionering.

Användningsområden 
• Punktmoln - RGB-färgat, intensitet, 
klassificerat
• Gatuvybilder visualiseras via i en 
molnbaserad viewerplattform
• Kartering och modellering av 
objekt
• Anläggnings-/befintlighetsmodell
• Markmodeller, modell för belägg-
ningsprojektering
• Underlag för en digital tvilling/ 
förvaltningssystem
• Mätsystemet kan användas på väg, 
spår samt på vatten

Kundnytta 
Mätmetoden är effektiv med en 
kapacitet  på upp till 500km/dag. 
Det är en säker och objektiv mät-
metod där datainsamling sker utan 
att hindra trafikflödet, och där ingen 
personal behövs i vägområdet.
Genom att visualisera anlägg-
ningen i en web-baserad viewer kan 
digitala platsbesök utföras på ett 
säkert och kostnadseffektivt sätt.                            
Insamlat data kommer projekten 
till nytta genom hela produktions-
cykeln,  från tidiga projektsked till 
byggskede med maskinstyrning.
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