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Sammanfattning 

För att möta de utmaningarna som väntar i framtiden med tanke på de klimatförändringar, till 

exempel översvämning, som förutspås tillsatte regeringen en utredning som hade i uppdrag att 

kartlägga det svenska samhällets sårbarhet samt konsekvenserna av förändringarna i klimatet. 

Ett av de förslag som denna utredning resulterade i var att det skulle tas fram en ny 

höjdmodell med högre noggrannhet än den befintliga som har ett medelfel på 2,5 meter för ett 

50 meters rutnät. Den Nya Nationella Höjdmodellen är en ny högupplöst höjdmodell från 

flygburen laserskanning. Den skapar många nya möjligheter, bland annat inom 

översvämningskartering. För att kunna analysera data krävs en strukturerad modell, en så 

kallad digital terrängmodell (DEM). Nya Nationella Höjdmodellen levereras från 

Lantmäteriet i två olika format, dels i rå laserpunktdata och dels i rasterformat med 

tvåmeterupplösning (DEM 2+). Dessa olika alternativ har både fördelar och nackdelar och 

dessa kartläggs i studien. Fokus ligger på datalagring och därför analyseras datastrukturer, 

upplösning samt lagringsmöjligheter.  

Varför samt i vilka sammanhang ska man använda sig av olika NNH-produkter från 

Lantmäteriet (DEM 2+ eller laserdata)? 

Vilka begränsningar respektive möjligheter skapar de olika alternativen, främst om man ser 

till olika programvaror, upplösning samt datalagring? 

Studieområdet är Kärsön i Ekerö kommun som ligger i Stockholms län och har en ungefärlig 

yta på 25 kvadratkilometer. Studien delas upp i två delstudier. Den första i syfte att kartlägga 

konsekvenserna av att använda olika programvaror och interpolationsmetoder. I detta 

delmoment skapas modeller med tvåmeterupplösning i FME och ArcGIS. Dessa jämförs 

sedan med Lantmäteriets raster som är skapat i TerraScan. Den andra delstudien har som syfte 

att undersöka konsekvenser av förändring i upplösning, dels i lagringssynpunkt och dels i 

noggrannhetssynpunkt. Avståndsviktad medelvärdesinterpolation (IDW) var den 

interpolationsmodell som visat sig ha bäst resultat på högupplöst laserdata i tidigare studier så 

metoden testades och jämfördes med en modell från FMEs inbyggda funktion samt 

Lantmäteriets modell. 

Metodval visar sig ha betydelse för resultatet och Lantmäteriets rastermodell har bra 

egenskaper så som noggrannhet. Resultatet visar att den inbyggda funktionen i ArcGIS inte är 

tillräcklig för de syften som modellen är tänkt till, översvämningskartering kräver 

kontinuerliga ytor. Dock finns andra aspekter till exempel brytlinjer. Med punktmolnet har 

man mer kontroll av noggrannheten och kan editera modellen. Ökad upplösning ger en 

kvadratisk ökning av lagringsutrymme så det anses vara av vikt att inte använda sig av en 

upplösning som egentligen inte är nödvändig. Dessutom kan högre noggrannhet än två meter 

uppnås speciellt i områden med hög punkttäthet. Rådata ger även möjligheter att skapa 

ytterligare modeller med andra användningsområden, byggnader, skog och annat kan 

extraheras ur data.  
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Är syftet sådant att den färdiga rastermodellen är tillräcklig finns ingen direkt anledning att 

lägga tid på att skapa egen modell. För en användare med kunskap om laserdatastruktur och 

bearbetning anses det vara mer fördelaktigt att skapa höjdmodell från rå laserdata. 

Nyckelord: Ny nationell höjdmodell, NNH, FME, upplösning, ArcGIS, Digital höjdmodell, 

interpolationsmetod, DEM 2+, TerraScan 
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Abstract 

The New National Elevation Model (NNH) is a new high-resolution digital elevation model 

(DEM) of Sweden from airborne laser scanning. It creates many new opportunities, 

particularly in the area of flood mapping. NNH is provided by Lantmäteriet in two formats, 

both in raw LIDAR (Light Detection and Ranging) data and in grid format with two meter 

resolution. These alternatives have advantages and disadvantages and the aim of this thesis 

research is to identify these. One of the focuses of the study is data storage and thus data 

structure analysis, resolution and storage facilities. The research questions are: 

Why and in what context the different NNH-products from the National Land Survey are used 

(DEM 2+ or point cloud)? 

What constraints and opportunities are created by the different options, mainly in terms 

of different software, resolution, and data storage? 

The study area is Kärsön in Ekerö municipality located in Stockholms län and has an 

approximate area of 25 square kilometers. The study is divided into two parts. The first 

objective is to identify the consequences of using different software to create DEM from 

pointcloud compared to the DEM2+ model. Height models with a two meter resolution are 

created in FME and ArcGIS. The models are then compared with the grid from Lantmäteriet, 

created in TerraScan. The second objective is to examine the impact of the change in 

resolution, both the storage aspect and both the accuracy aspect. Inverse Distance Weighted 

(IDW) is an interpolation method which in previous studies proved to have the best results on 

high resolution LIDAR data. This model was tested and compared with a model from FMEs 

built-in function and the model from Lantmäteriet wich are based on triangulation (also 

proved a good method in previous studies).  

The grid created in TerraScan has good properties such as accuracy. The results show that the 

built-in ArcGIS model is not sufficient for the purposes of the model. Flood mapping requires 

continuous surfaces and the model lacks large areas of data. However, there are other aspects 

such as the break lines, these cannot be added to the TerraScan model or in the IDW but in the 

FME-modeler it is possible. In addition, it is not possible to edit the model that is delivered 

from Lantmäteriet. If there are outliers in the data, they will have much impact on the 

result. With a model created from the point cloud it is easy to remove these outliers. Increased 

resolution gives a quadratic increase in storage space so it is considered important not to use a 

resolution that is not really necessary.  If the purpose of the analysis requires higher resolution 

than two meters it is possible to achieve higher accuracy for areas with high point 

density. The raw data format also provides opportunities to create additional models with 

other uses, building models or forest inventory application can for example be extracted from 

the data. 

If the purpose is that the finished grid model is adequate, there is no direct reason to spend 

time creating a new model. But for a user with knowledge of laser data structure and 

processing, creating elevation models from raw LIDAR data could give advantages.  
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Key words: NNH, Digital Elevation Model, FME, ArcGIS, resolution, interpolation method, 

DEM 2+, TerraScan 
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1. Inledning  

Denna studie görs med stöd av teknikkonsultföretaget Sweco, som utför tjänster inom 

arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, 

energisystem, geografisk IT och industri. En typ av uppdrag är att utföra analys som 

identifierar riskområden för översvämningar. Sweco Position AB är med och skapar dessa 

modeller, främst bearbetning av laserpunktdata för att skapa en höjdmodell som sedan kan 

ligga till grund för vidare analys. Dessa analyser utförs i GIS-programvaran FME från Safe 

Software. I inledningen presenteras först bakgrunden till studien och sedan följer definitioner 

av centrala begrepp. Sist presenteras syfte och mål med studien samt begränsningar. 

1.1 Bakgrund  
En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att glaciärer och landis smälter fortare än de 

byggs på och även till att havets temperatur stiger och därmed utvidgar sig. Följden blir alltså 

en global höjning av havsvattenståndet dessutom spås nederbördsmönstren ändras och 

intensifieras under höst, vinter och vår. FNs klimatpanel (IPCC) redovisade att den sannolika 

höjningen de kommande 100 åren skulle ligga på 0,2 - 0,6 meter. Men denna ökning kan 

komma att ytterligare stiga med 0,2 meter då avsmältningen från isar på Grönland och 

Antarktis inte är medräknade (Miljödepartementet SOU 2007:60, 2007). 

Under de senaste 25 åren har havsvattenståndet stigit med omkring 20 cm runt Sveriges 

kuster, det vill säga 1,5 millimeter per år i medel. En regressionsanalys utförd av SMHI, 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, visar på en havsnivåhöjning på ungefär 3 

mm per år för de senaste 30 åren (SMHI, 2011). 

För att möta de utmaningarna som väntar i framtiden med tanke på de klimatförändringar som 

förutspås tillsatte regeringen en utredning som påbörjades 2006. Denna utredning hade i 

uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet samt konsekvenserna av 

förändringarna både på regional och på lokal nivå. Ett av de förslag som denna utredning 

resulterade i var att det skulle tas fram en ny höjdmodell med högre noggrannhet än den 

befintliga som har ett medelfel på 2,5 meter för ett 50 meters rutnät. Enligt förslaget skulle 

den nya modellen ha ett medelfel som var mindre än 0,5 meter för ett 2,5 meters rutnät (se 

figur 1) (Lantmäteriet, 2009). 

 

Figur 1 Jämförelse av DEM i rasterformat, mellan den gamla höjdmodellen med medelfel på 2,5 m för ett 50 m rutnät (th) 

och den nya med ett medelfel som är bättre än 0,5 m för ett 2 m rutnät (tv). 
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Användningsområdet för den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) är främst att uppskatta 

konsekvenserna av olika scenarier som kan komma av klimatförändringar. För att rätt åtgärder 

skall kunna vidtas måste konsekvenserna vara rätt beskrivna.  Men det finns även andra 

användningsområden med den nya modellen, till exempel vid exploatering av nya områden 

(Lantmäteriet, 2009). Höjdmodellen ska täcka hela landet men ordningen för färdigställande 

sätts efter områdets risk för översvämning. Denna modell består av punktmoln som framställs 

genom skanning från flygplan av terrängen men Lantmäteriet tillhandahåller också en modell 

i rasterform.  

1.2 Definitioner 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) är en 7-bitars (128 tecken) 

teckenkodning där varje bit representerar ett särskilt tecken, det finns även utökade versioner 

på 8-bitar som är vanliga.  

DEM (Digital Elevation Model) Används för att beskriva markytans topografi. Dessa 

höjddata kan lagras både som vektor och rasterdata.  

DSM (Digital Surface Model) I denna modell inkluderas allt som är ovan markytan så som 

vegetation och byggnader, här kan även en normaliserad version där markytan är extraherad 

användas. 

DTM ( Digital Terrain Model) Detta är en beskrivning av terrängen på olika sätt, det kan 

bland annat vara sluttningskartor eller avrinningsmodeller. 

FME (Feature Manipulation Engine) En programvara. 

GIF (Graphics Interchange Format) En standard för icke-förstörande komprimering av bilder. 

IDW (Inverse Distance Weighted) Avståndsviktad medelvärdesinterpolation 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) En standard för förstörande komprimering av 

digitala bilder. 

LIDAR (Light Detection and Ranging) För topografisk kartläggning används laserpulser som 

sänds ut från en luftburen farkost. Dessa pulser reflekteras av ytan åter till farkosten och 

registreras sedan av en sensor. 

MSE (Mean squared error) 

NNH (Ny Nationell Höjdmodell) Lantmäteriet tar fram ny höjdmodell genom laserskanning 

PNG (Portable Network Graphics) Ett format för digitala bilder, icke förstörande 

komprimering. 

RDBMS (Relational Database Management System) 

RMSE (Root Mean Squared Error) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Icke-f%C3%B6rst%C3%B6rande_komprimering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Destruktiv_komprimering


3 

 

 

  (1) 

Där yj är uppskattade värdet och ŷj det faktiska värdet. 

SDBMSs (Spatial Database Management System) 

TIN (Triangular Irregular Network) En digital höjdmodell i vektorform där höjdpunkter 

sammanbinds i ett triangelnät för att bilda en kontinuerlig yta.  

1.3 Syfte och mål med studien 

Frågeställningar 

Varför samt i vilka sammanhang ska man använda sig av olika NNH-produkter från 

Lantmäteriet (DEM 2+ och laserdata)? 

Vilka begränsningar respektive möjligheter skapar de olika alternativen, främst om 

man ser till olika programvaror, upplösning samt datalagring? 

NNH kan beställas både som punktmoln och i rasterformat med en upplösning på två meter 

(DEM 2+), båda har samma pris. Målet är att kartlägga för och nackdelar med dessa 

alternativ. För att kunna få en klarare uppfattning kommer vissa faktorer att studeras så som 

upplösning. Vilken kvalitet höjdmodellen har och alltså är möjlig att uppnå i en terrängmodell 

och vilken kvalitet som är nödvändig. All data som är överflödig tar plats, och ökar tiden för 

bearbetningsprocesser. Även noggrannheten som de olika metoderna resulterar i är intressant. 

Därför skapas modeller i olika programvaror med dels de inbyggda funktionerna och även 

interpolering med traditionella interpolationsmetoder. Ytterligare en intressant faktor är de 

närliggande 3D-produkter man kan få ut från punktmolnet som kan addera värde till modeller. 

Detta skulle tillexempel kunna vara en byggnadsmodell. 

Syfte är alltså att skapa ett bra beslutsunderlag för att köpa in och analysera data. Är det mer 

fördelaktigt att använda den färdiga elevationsmodellen, eller att skapa modellen från 

punktmolnet och på så vis få mer valmöjligheter. Det är inte nödvändigt att ta fram en entydig 

lösning eftersom det troligtvis kan variera beroende på olika tillämpningar. 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie kommer endast bearbetning av laserdata för att skapa höjdmodell att analyseras 

och inte vidare analyser för att få fram den slutgiltiga produkten. Eftersom det är det 

nödvändiga steget för att kunna jämföra de olika produkterna. Dock kommer en nulägesanalys 

ta upp användningen av höjdmodellen idag. Dessa steg kommer endast att tas med för att 

kunna optimera höjdmodellen. För att kunna jämföra NNH-modellen från Lantmäteriet skapas 

liknande modeller i FME och ArcGIS. 
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2. Litteraturstudie höjdmodeller 

Detta avsnitt inleds med en grundläggande beskrivning av datalagringsstrukturer. Följande 

avsnitt behandlar NNH, Ny Nationell Höjdmodell, det data som kommer användas i studien. 

En redogörelse av höjdmodeller med en fördjupning av de två vanligaste strukturerna beskrivs 

sedan. Interpolering är ett centralt begrepp vad det gäller att skapa kontinuerliga ytor, några 

intressanta och aktuella interpolationsmetoder beskrivs vidare i kapitlet. Avslutningsvis 

behandlas programvara som är av intresse.  

2.1 Datastruktur i höjdmodeller 
Alla operationer som utförs i en dator bygger på digital lagring och bearbetning av siffror. En 

av utmaningarna med NNH är att det med hög noggrannhet även blir stora mängder data. För 

att kunna förbättra hanteringen av data och möjligen hitta en modell som är mer 

datamängdseffektiv är det viktigt med en fördjupning inom datalagring.  

2.1.1 Lagring av rasterdata 

Lagringen av rasterdata måste innehålla viss nödvändig information, antalet rader och 

kolumner i rastret, cellstorleken (geometriska upplösningen), koordinater i x- och y-led och en 

legend som talar om vad det är som representeras. Datatekniskt kan ett raster lagras på olika 

sätt (format), och detta kan skilja mellan olika programvaror, men det är ofta enkelt att 

konvertera till annat format eller läsa ett annat format.  

Kedjekodning innebär att ett område avgränsas och lagras genom att man anger dess yttersta 

celler.  En av dessa yttersta celler anges som startpunkt och utifrån denna kodar man 

gränsbildpunkterna medsols (Eurenius et al., 1997). Raster kan även lagras sekventiellt, alltså 

cell för cell och sedan radvis. Förloppet startar med första raden och strukturen fylls sedan på. 

För att kunna skapa radbrytning vid korrekt cell hämtas information om antalet kolumner. 

Nackdelen med denna typ av lagring är att det kräver mycket utrymme. Då kan det istället 

vara av intresse att använda komprimerad lagring, antingen förstörande eller icke-förstörande. 

Om icke-förstörandekomprimering används går det att packa upp rastret i dess ursprungliga 

form. Exempel på detta är radlängdskodning, GIF och PNG. Ett annat format som är vanligt 

men exempel på förstörande komprimering är JPEG. Då förstörande format används som 

lagringsformat måste det ske med en medvetenhet om att det inte går att få tillbaka 

ursprungsformatet. Det är dock svårt att se skillnaden mellan det komprimerade och 

ursprungsraster.  

Cellernas värde kan lagras på olika sätt, till exempel binärt och i textformat, vilket också 

påverkar storleken (Harrie, 2008). 

2.1.2 Lagring av vektordata 

Vektordata består av koordinater som representeras av start-, bryt-, och stoppunkter. Alla 

dessa punkter bildar par som sedan binds samman av linjesegment. En linje kan tillexempel 

bestå av en startpunkt, tre brytpunkter och en stoppunkt som alla är sammanlänkade. Ytor 

redovisas av sin begränsningslinje, en polygon. En bidragande orsak till vektorstrukturens 
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popularitet är att det är lätt att knyta attribut till de enskilda objekten, till exempel via dess 

unika ID-nummer (Harrie, 2008). 

2.1.3 LiDAR-data 

LIDAR-data har en relativt kort historia i detta sammanhang, först på 1970 började laser 

testas som fjärranalysverktyg. På åttiotalet vidareutvecklas metoden till den flygburna 

laserskanningen likt det som används idag för att samla data till höjdmodellering. Först var 

det endast möjligt att mäta vertikala avstånd men med hjälp av GPS-teknik kunde sensorn 

positioneras och på så sätt kunde punktmolnet georefereras (Olsson, 2009). 

Laserskanning av marken bygger på att en laserpuls sänds ut från sensorn, sedan mäts den tid 

det tar för pulsen att reflekteras och återkomma till sensorn. Laserpulsen har en välkänd 

hastighet och därför kan avstånd beräknas (Olsson, 2009). När laserpulsen träffar ytan kan 

delar av pulsen tränga ner i vegetation medan resten reflekteras av till exempel trädkronan, 

alltså kan en utsänd puls reflekteras åter som flera pulser. Dessa ekon skapar då ett mönster 

för olika typer av mätobjekt, och kan ses som en vågform. Detta fenomen kan sedan utnyttjas 

för klassificering av data (Harrie, 2008). 

Till skillnad från den mycket ordnade stukturen i rasterformat har LIDAR-data en 

oorganiserad struktur. Avståndet mellan punkter varierar och det krävs mycket minne att se på 

varje punkt som ett individuellt objekt. Detta på grund av de enormt stora datamängder som 

måste bearbetas. Ytterligare en svårighet skapas av att det inte bara är en reflex av pulsen utan 

flera stycken som tar plats (se figur 2). Det finns även ytterligare information om 

klassificering intensitet och flygparametrar och även dessa tar utrymme (FME, 2011). 

Det finns ett intressant attribut som bör undersökas, medelpunkttätheten. Om punkttätheten är 

mycket ojämn kan det vara en indikation att data har låg kvalitet. Således är det inte en bra 

grund för vidare analys. En ytterligare anledning att undersöka detta är att det ger en 

indikation på hur bra noggrannheten i data är. Det i sin tur ger en uppskattning av vilken 

upplösning som är högsta meningsfulla upplösningen (ERSI, 2010). 

 

Figur 2 Reflex av laserpuls (http://www.geolas.com/Pages/laser.html) 

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/lidar-analysis-forestry.pdf
http://www.geolas.com/Pages/laser.html
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2.1.3.1 Filtrering av LIDAR-data 

En flygburen laserskanning resulterar i en mängd punkter med känt läge i plan och höjd, det 

är egentligen reflektioner av laserpulser. Från ytan reflekteras alla typer av objekt på och 

ovanför markytan. Filtrering innebär att de punkter som inte är intressanta för den planerade 

tillämpningen tas bort. För att ta fram en DEM är det enbart markpunkterna som är 

intressanta. Övriga punkter måste filtreras bort antigen automatiskt eller manuellt. Den 

automatiska filtreringen applicerar statistiska metoder som klassificerar punkterna, sedan 

extraheras alla punkter som inte klassificerats som markyta (Harrie, 2008). 

I LAS-format (se avsnitt 2.1.3.2) används följande definition av klassindelning, se tabell 1. 

Det är ASPRS, den branschorganisation som definierat LAS-standarden för LIDAR som har 

skapat denna. Det finns ytterligare klassindelningar men dessa är inte relevanta i denna studie. 

Tabell 1 ASPRS standard för LIDAR klassificering 

Klassificerings 

värde Betydelse 

0 Oklassificerad 

1 Oklassificerad 

2 Markyta 

3 Låg vegetation 

4 Medium vegetation  

5 Hög vegetation  

6 Byggnad 

7 Lågpunkt  

8 Högpunkt  

9 Vatten 

10 Bro 

11 Väg 

12 Diverse struktur 

13 Järnväg 

14 Flod 

15 Kraftledning 

16 Kraftledningstorn 

 

När markfiltreringen genomförts finns det oftast en överrepresentation av punkter i områden 

med mindre komplicerad topografi. Om antalet punkter i dessa områden kan minska utan att 

noggrannheten i höjdmodellen försämras kan mängden data minskas (Olsson, 2009). 

2.1.3.2 Lagring av LIDAR-data 

De två vanligaste format att spara LIDAR-data i är ASCII XYZ och LAS. Formatet LAS 

bygger på en branschspecificering och skapades för att kunna ha utbyte, analysera och 

manipulera LIDAR-data mellan olika intressenter. Andra format som är mindre vanliga är 

Raw floating point binary (32-bitar) och GeoTIFF (32 bitar). I denna studie kommer LAS-

data att användas. Formatet innehåller binär data som består av ett huvudblock, poster med 



7 

 

varierande längd, och punktdata. LAS-formatet kan komprimeras till LAZ-format, som ger en 

reduktion av datalagringsutrymme på 90 %, vilket är mycket effektiv komprimering.  LAZ-

komprimering kräver nu ett separat verktyg men kommer i framtiden att integreras i FME. 

LAZ-komprimering är en icke förstörande komprimering. 

För att kunna spara ett punktmoln i en databas kan man bryta upp molnet i dess beståndsdelar 

för att skapa tabeller med alla punkter. Detta lagringssätt är mycket ineffektivt om man ser till 

storlek på disk och storlek på index. Dessutom har LIDAR-data både X-, Y- och Z-

komponenter men även ytterligare variabler så som klassificering och intensitet som tar 

utrymme. För att kunna lagra data på ett effektivt sätt är det viktigt att behålla 

punktmolnsegenskapen och inte bryta sönder strukturen. Det finns en typ av lagringssystem 

som kallas pointpatch där ett helt punktmoln sparas som ett enda punktmolnsobjekt. 

Pointpatch har följande egenskaper, (Opengeo, 2011): 

 Punktmolnet har spatiala index i tre dimensioner för att få enkla sökningar 

 Det finns ett verktyg som kan ladda LAS-filer in i databasen 

 Inkluderat finns även olika metoder för att kunna arbeta med data direkt 

 Data har även geometri, för att kunna visualisera data direkt 

Mycket liknande uppbyggnad av punktmolnsdatabas finns i AutoCAD, där man använder sig 

av avgränsning som ena komponent och punktmolnet den andra komponenten, detta format 

kallas ISD. 

2.1.4 Lagring i databas 

Vid traditionell lagring av data har programmet åtkomst till data i filerna direkt. Detta 

lagringsätt blir dock snart ohållbart då mängden användare och data växer. I dessa fall skapas 

en databas. Här finns ingen direktåtkomst till filer utan data kan fås genom kommunikation 

med databashanteraren (se figur 3). Databashanteraren är en generell programprodukt och den 

realiserar hur datamängder ska struktureras, beskrivas utfrågas och uppdateras (Harrie, 2008). 

Index används för att det ska vara lätt att söka bland data, ur lagringssynpunkt är detta onödig 

data men för att effektivisera sökprocesser är detta centralt. 

 

Figur 3 Skiss av lagring av data i filsystem respektive i en databas 

Vanliga former av databaser har dock begränsningar vad det gäller att lagra komplexa 

datatyper som till exempel geometriska data. För att ändå kunna utnyttja fördelar med 
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databashantering har ett system kallat det hybrida lagringssystemet utvecklats. Där blandar 

man olika datalagringssystem, till exempel är attribut lagrade i en så kallad relationsdatabas 

medan geometriska data är lagrat i filer. 

Ytterligare ett sätt att lagra geografiska data är att skapa spatiala databaser som är 

objektorienterade. Detta är ett sätt att kunna modellera komplexa system. Användare 

definierar egna objektklasser med attribut och metoder kopplade (Harrie, 2008). 

En ytterligare utveckling av de hybrida systemen är så kallade SDBMSs (Spatial Database 

Management System) där den spatiala komponenten lagras tillsammans med attributdata i 

samma databas. Men detta har i stor utsträckning endast varit för tvådimensionell data men nu 

börjar fler och fler aktörer satsa på att kunna hantera tredimensionell data.  

ESRI har skapat en geo-databas som kan hantera 3D-objekt med features i klassen multipatch. 

Exempel på andra databaser som kan hantera tredimensionella data är Oracle Spatial 11g, här 

finns stöd för 3D-typer och en 3D-spatial indexeringsmekanism är även tillgänglig. Det finns 

även särskilt stöd för LiDAR lagring vilket är av speciellt intresse för denna studie. 

PostGIS, som är ett utveckling av open source RDBMS (Relational Database Management 

System) PostgreSQL fast med spatiala funktionaliteter kan även det hantera 3D-data. PostGIS 

har dock inte någon inbyggd funktion för att stödja 3D indexering och inte heller för 

punktmoln som en datatyp (Bertolotto et al., 2009). 

2.2 Digital höjdmodell 

2.2.1 Datastruktur och bakgrund 

Höjdmodeller beskrivs vanligen som en yta som representerar markytans topografi. Detta har 

en ytterligare benämning, DEM eller Digital Elevation Model, men det finns även andra 

höjdmodeller så som DSM och DTM, när benämningen höjdmodell används i detta fall syftar 

det till en DEM (se avsnitt 1.2).  

Höjddata i form av höjdmodeller kan representeras på många sätt till exempel ett punktmoln 

(LIDAR-data), höjdkurvor, ett TIN eller raster. I denna studie är det fokus att skapa en modell 

som är praktisk för vidare analys inom översvämningskartering, en DEM. Därför är det av 

intresse att från punktmolnet gå mot en mer ordnad struktur, raster- eller vektorstruktur. Med 

en ordnad struktur är det sedan lätt att utföra olika operationer som krävs i senare skede av 

analysen. Programvaran som används har inbyggda funktioner för att hantera sådan 

transformation men det är även möjligt att mer manuellt välja interpolationsmetod och på så 

sätt få större inblick i processen.(vidare om detta i avsnitt 2.4 och 2.5) 

De två strukturer som anses aktuella i detta fall, rasterbaserad och vektorbaserad DEM, 

utvecklas vidare i detta avsnitt. 

2.2.1.1 Rasterbaserad höjdmodell 

En rasterbaserad DEM är en höjdmodell som byggs upp i rasterstruktur, vilken grundar sig på 

att data organiseras i ett rutnät, eller raster. I denna modell delas den yta som ska 
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representeras upp i ett antal rutor eller som det även kallas celler. Ett raster kan även 

benämnas som en matris där varje cellvärde anger höjden för mittpunkten på den yta som 

representeras. Det är alltså inget medelvärde av cellens yta utan höjden på ytans mittpunkt. 

Cellstorleken blir alltså en vital del sett till hur väl höjdmodellen speglar topografin (se figur 

5). Höjddata i rasterform kan genereras genom att interpolera punktdata, så som laserdata eller 

vektordata så som höjdkurvor (Harrie, 2008). 

 

Figur 4 Höjdmodell i vektorform (th) i jämförelse med höjdmodell i rasterform, två olika upplösningar.(tv) 

Fördelarna med högre upplösning måste dock sättas i relation till att ökad upplösning också 

ger ökad datamängd. Om cellstorleken minskas med ett steg, ökar datamängden med en faktor 

4, detta eftersom cellen halveras i både x- och y-led. Det är alltså en ökning som är 

kvadratiskt på datamängden då man minskar cellernas sidstorlek (Olsson, 2009). Det blir med 

andra ord en avvägning mellan hur detaljerat modellen kan visa topografin, och hur stor 

datamängd den får innehålla. Cellstorleken, eller den geometriska upplösningen berättar hur 

stor yta som varje värde i matrisen täcker av det område som rastret representerar. Eftersom 

man endast kan ha en cellstorlek och ett värde för varje cell i ett raster blir detta ett mått på 

precisionen.  

2.2.1.2 Vektorbaserad höjdmodell 

Ett vanligt sätt att skapa en vektorbaserad DEM är att använda punktmoln och sedan 

sammanbinda punkterna i molnet till ett triangelnät för att bilda en kontinuerlig yta. Det finns 

inget unikt sätt att skapa dessa trianglar men oftast strävas det efter att skapa trianglar som 

inte har spetsiga vinklar. Dessa trianglar kallas Delaunay-trianglar och de bildar fasetter som 

avspeglar terrängen. Dessa trianglar kan anpassas till terrängen eftersom de kan ha olika 

storlek och på vis kan lagring minska i homogena områden. Men där terrängen ändras mycket 

kan storleken på trianglarna minskas ner och få med alla detaljer i topografin.  

Höjdkurvor är ett annat sätt att använda vektorstrukturen för att lagra en höjdmodell. Fördelen 

med detta är att lagra linjer är ur minnessynpunkt effektivt. Dock är det svårt att bestämma 

höjdvärden och höjdrelaterade parametrar som inte ligger på linjerna eller punkterna. Dessa 

måste skattas och det är här linjär interpolation används, detta förfarande är mycket 

beräkningsintensivt (Harrie, 2008). 

I en vektorbaserad höjdmodell kan brytlinjer adderas till modellen, det är linjer i verkligheten 

där lutningen förändras markant. Det kan till exempel vara en ås, sjö, förkastning eller andra 
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konstgjorda fenomen så som vägar och kanaler. En sådan brytlinje kan enkelt inkluderas i 

höjdmodellen vilket gör att modellen blir mer verklighetstrogen (Olsson, 2009). 

2.2.2 Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) 

Nya Nationella Höjdmodellen är en höjdmodell utan övergång mellan referenssystem eller 

skarvar på grund av administrativa indelningar. Denna höjdmodell har syfte att täcka in hela 

Sverige. Terrängen skannas med flygplan och data sammanställs i LAS-format för 

punktmolndata och TIN (se avsnitt 1.2) för en färdig vektorbaserad höjdmodell. När data 

levereras sker inte som ett TIN utan i rasterformat. Detta innebär att varje gång höjddata 

beställs som ett raster görs en interpolation för att få fram ett raster (Denna produkt benämns 

DEM 2+). Fördelen med flygburen laserskanning jämfört med andra metoder för att skapa 

höjdmodeller är bland annat att laserpulserna kan tränga igenom vegetation och därmed 

bestämma höjden på marknivå bättre i tät vegetation (Rönnberg, 2011). 

Punkttätheten är 0,5 till 1 punkt per kvadratmeter i NNH, data är uppdelat på filer som täcker 

en markyta på 2,5 gånger 2,5 kilometer.  Insamlade data redovisas i referenssystemen 

SWEREF 99 TM för plan och RH 2000 för höjd. Medelfelet i plan, i 3D-punktmolnet, är ca 

0,4 meter för hela NNH i SWEREF 99 TM och medelfel i höjd är ca 0,1 meter i RH 2000 på 

väldefinierade ytor (Lantmäteriet, 2010). 

2.2.2.1 Referenssystem  

Data från NNH är refererat i ett tvådimensionellt system för att beskriva position i planet, 

SWEREF 99 TM, höjdkomponenten anges i ett separat höjdsystem, RH 2000.  

SWEREF 99 TM är en projektion som är baserad på den cylindriska projektionen Transverse 

Mercator, på samma sätt som UTM, Universal Transverse Mercator (se figur 4). Men 

skillnaden är att UTM projektionen delar upp Sverige i olika zoner, medan SWEREF 99 TM 

avbildar hela landet skarvlöst, alltså i ett enda koordinatsystem. Projektionen är definierad så 

att medelmeridianen i projektionen är 15 grader öster om Greenwich. Projektionen har 

skalreduktionsfaktor 0,9996, N-koordinaten utgår från ekvatorn och E-koordinaten utgår från 

medelmeridianen, dock med ett tillägg på 500 000 meter (Lantmäteriet, 2011a). 

 

Figur 5 Transverse Mercator projektion som SWEREF99 TM bygger på (http://vterrain.org/Projections/UTM.html) 

RH 2000, är ett referenssystem som används för höjdkoordinater i punktmolnet, och är även 

det officiella höjdsystemet i Sverige. Höjdsystemet består av 50 000 fixerade punkter i 

Sverige. Nollnivån för systemet är definierat som Normaal Amsterdams Peil (NAP), en punkt 

http://vterrain.org/Projections/UTM.html
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i Amsterdam som ofta används i Europa som nollpunkt. Eftersom Sveriges yta hela tiden rör 

sig och deformeras måste en viss tidpunkt användas som höjdsystemet refererar till, för RH 

2000 är det år 2000 (Lantmäteriet, 2011b). 

4. Att skapa DEM från laserdata 

4.1 Interpolering 

För att skapa ett kontinuerligt dataskikt av punktdata måste man interpolera fram de värden 

som ligger mellan punkterna. Med interpolation menas alltså att alla värden som ligger mellan 

kända punkter skattas. Det finns ett mycket centralt begrepp inom interpolation som kommer 

från geografins första regel även kallad Toblers lag som beskriver rumslig autokorrelation. 

"Allting är relaterat till allt annat men näraliggande enheter är mer relaterade till varandra 

än till dem som ligger längre bort" (Tobler, 1970) 

Graden av denna autokorrelation bör styra vilken metod som används. Interpolationsmetoder 

delas upp i två huvudgrupper, globala och lokala metoder. Globala metoder använder samma 

funktion över alla celler. Den här metoden används mer för att hitta trender som är generella 

eller huvudriktningar för variabler. De lokala metoderna använder olika funktioner för olika 

delar av ytan för att bättre anpassa till lokala variationer i ytan. I detta fall är vi enbart 

intresserade av de lokala metoderna men en global så kallad trendyta kan användas för att ta 

bort globala trender och skapa en avtrendad yta (Harrie, 2008). 

4.1.1 Avståndsviktad medelvärdesinterpolation (IDW) 

Detta är en lokal interpolationsmetod som grundar sig på avståndsviktade medelvärden. Alla 

celler interpoleras genom att ett medelvärde för de närliggande punkterna beräknas och sätts 

till cellens värde. De olika punkterna ges olika vikt beroende på avståndet till cellen. Ju 

närmare punkterna är ju högre vikt får de i medelvärdesberäkningen (Harrie, 2008). Dessa 

vikter kan sättas på olika sätt så att avståndet ger mer eller mindre betydelse, denna faktor kan 

få stora utslag i resultatet och bör därför sättas på ett genomtänkt sätt. IDW kan filtrera bort 

vissa tillfälliga fel om parametrarna bestäms på ett sådant sätt (Valdimarsson, 2004). 

En studie visar att det inte finns en entydig interpolationsmetod som är mest noggrann men att 

IDW har mycket goda resultat med data som har hög densitet, även om terrängen är komplex 

(Duldulao, 2009). 

4.1.2 Kriging 

För att statistiskt kunna beskriva hur kontinuerliga variabler varierar i rummet har en metod 

inom geostatistiken utarbetats nämligen kriging. Denna metod utgår från antagandet att den 

rumsliga variationen hos en kontinuerlig variabel i allmänhet är för komplicerad för att 

modelleras med en enkel matematisk funktion utan istället bör behandlas som en stokastisk 

variabel, alltså en slumpmässig vaiabel. Inom kriging används semivariogram för att kunna 

beskriva graden av rumsligt beroende. Kriging-interpolation filtrerar bort tillfälliga fel men 

har varken kontinuerliga ytor eller kontinuerliga derivator (Valdimarsson, 2004). 
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4.1.3 Interpolering i triangelnät 

Triangular Irregular Network (TIN, triangelnät) skapades av Peucker, Fowler och Mark år 

1978. Delaunay-triangulering är den vanligaste metoden för triangulering. Grundtanken är att 

influensområdet för varje mätpunkt ska minimeras. Därför bör så liksidiga trianglar som 

möjligt eftersträvas och långsmala spetsiga trianglar undvikas. Beräkningen av värdet i en 

interpolationspunkt består av två steg. För det första så gäller att bestämma inom vilken 

triangel som interpolationen skall ske, andra steget är att interpolera värdet i punkten som 

söks. Interpolering i ett nät av trianglar filtrerar inte bort tillfälliga fel och har inte 

kontinuerliga derivator men den har kontinuerliga ytor (Valdimarsson, 2004). 

4.2 Programvara och nuvarande metoder 
I detta avsnitt beskrivs hur FME, ArcGIS och TerraScan använder sig av LIDAR-data för att 

skapa höjdmodeller, de olika funktionerna som finns tillgängliga och dess struktur. Dessutom 

beskrivs kort två andra programvaror för att ge ett bredare perspektiv.  

4.2.1 FME  

FME en mjukvara från Safe Software som stödjer över 250 olika format, bland annat CAD, 

GIS, raster, 3D, och olika punktmolnsformat som LAS, Oracle Spatial point cloud, POD 

(PointTools) och XYZ.  Det är både spatiala och icke spatiala format. I FME finns det tre 

huvudfunktioner, att konvertera, integrera och transformera. För att konvertera mellan olika 

format används två komponenter, en som läser in filer och en som skriver ut filer. För att 

integrera fler filformat kan fler läskomponenter adderas och sedan transformera data så att 

data kan kombineras. Mellan dessa steg kan det adderas ytterligare steg där indata 

manipuleras på olika sätt, olika transformerare. På olika sätt kan sedan attribut och funktioner 

omstruktureras. Några centrala transformerare och deras olika parametrar och 

användningsoråden listas i tabell 1 (FME, 2011) I FME kan man i transformerare som skapar 

raster ha olika sorters indata, man kan även kombinera flera olika källor i format som punkter, 

brytlinjer och 3D-linjer. Man kan även projicera ytan på egendefinierade linjer för att skapa 

profiler.  
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Tabell 2 Beskrivning av centrala transformerare (http://downloads.safe.com/fme/brochures/transformers.pdf) 

SurfaceModeller Denna transformerare bygger upp och hittar efterfrågad information om ytor 

 Den kan även förändra representationsformen av en yta mellan höjdkurvor, 

 DEM (Digital Elevation Model) och TIN (Triangulated Irregular Network). 

Tillhörande parametrar Ytans tolerans - Används när ytan byggs upp för att kunna bestämma vilka  

           Hjödvärden som ska accepteras och användas i modellen 

Interpolationsmetod - Denna funktion aktiveras om indata består av punkter,  

                                   det finns tre olika värden att välja, auto, planar, constant. 

Output DEM X och Y avstånd - beskriver upplösning av resulterande DEM 

DEMGenerator  Genererar en DEM som ett regelbundet nät av höjdpunkter och vektorform. 

Indata kan bestå av punkter, brytlinjer och 3D-linjer 

Tillhörande parametrar Ytans tolerans - Används när ytan byggs upp för att kunna bestämma vilka  

            hjödvärden som ska accepteras och användas i modelllen 

Interpolationsmetod - Definierar alla punkter på ytans höjdvärde 

                                  det finns tre olika värden att välja, auto, planar, constant. 

Output DEM X och Y avstånd - beskriver upplösning av resulterande DEM 

RasterDEMGenerator  Genererar en DEM som ett raster. Indata kan bestå av  

punkter, brytlinjer och 3D-linjer. 
 

  

Tillhörande parametrar Ytans tolerans - Används när ytan byggs upp för att kunna bestämma vilka  

            Hjödvärden som ska accepteras och användas i modellen. 

Interpolationsmetod - Definierar alla punkter på ytans höjdvärde 

                                    det finns tre olika värden att välja, auto, planar, constant. 

Output DEM X- och Y-cell avstånd - beskriver upplösning av resulterande 

DEM 

  

Nuvarande användning 

Ett av de viktigaste användningsområden för Sweco med den färdiga höjdmodellen är 

översvämningskartering. Det finns tre olika typer av översvämning, en som beror på skyfall 

då extrem nederbörd söker sig mot lågpunkter, en annan beror på att vattendrag blir mycket 

kraftigare än normalt pågrund av nederbörd eller snabb snösmältning, den sista beror på 

http://downloads.safe.com/fme/brochures/transformers.pdf
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generellt högre vattenstånd framförallt på sikt. I nuläget sker många översvämningsanalyser 

på Sweco i Stockholm i efterhand för att kunna fastställa om det finns skadeståndsunderlag på 

grund av undermåliga avrinningssystem. Dessa modeller sker med enklare höjdmodeller där 

sänkor identifieras och sammankopplas med dagvattennät samt den faktiska översvämningen. 

Beställare till dessa analyser är i första hand kommuner.  

Ett nyare användningsområde är att som en förebyggande åtgärd vid exploatering skapa 

höjdmodeller. Detta blir mer och mer aktuellt då områden nära vatten är mycket eftertraktade 

och endast de med sämre egenskaper finns tillgänglig fortfarande, framförallt i 

Stockholmsområdet. Lantmäteriets färdiga DEM har använts men vissa problem har 

identifierats med modellen, enligt Robert Elfving från Sweco. Vidare menar han att 

programvaran som idag används begränsar vilket format data kan ha för vidare analys.  

I nuläget har få konsekvensanalyser av generellt högre vattenstånd utförts, men de blir mer 

och mer efterfrågade. I dessa fall är själva översvämningsanalyserna relativt enkla, men kan 

kompliceras av lutning eller flödesriktningar menar Elfving. Viss data behandlas i ArcGIS 

men det mesta sker i MIKE 21 som från början skapades för att analysera rörelser i havet men 

som även kan appliceras i detta område. I Stockholm har Sweco Position både skapat egna 

höjdmodeller från laserpunktmoln samt beställt Lantmäteriets färdiga DEM. De egna 

modellerna har skapats i FME. Det finns även önskemål om att använda sig av byggnader i 

vissa analyser, vilket inte går att beställa direkt från Lantmäteriet. 

4.2.2 ArcGIS  

ArcGIS är en programvara skapad av ESRI Inc och är ett av de mest använda geografiska 

informationssystemen. ArcGIS stöder först LAS-format i version 10.1 som beräknas komma 

ut i handeln under 2011 men det finns programtillägg som gör att formatet kan läsas redan i 

tidigare versioner och visualiseras direkt. Filer med LAS-data kan bli mycket stora och 

nuvarande versioner av ArcGIS har problem att läsa in dessa eftersom tabeller för punktmoln 

då måste skapas, tabeller med så många objekt är svåra för mjukvaran att hantera. På grund av 

detta har ESRI skapat ett annat format som data i LAS-format bör konverteras till, en 

geodatabas kallad multipoint. I detta format kan tusentals punkter sparas i samma rad i en 

tabell vilket är mycket effektivare att arbeta med. Multipointobjekt består av en uppsättning 

binärt data som sparas i en enhet. Detta möjliggör att data komprimeras. Men vissa verktyg så 

som Point To Raster kan i senaste versionerna av ArcGIS hantera LAS, detta innebär att man 

kan slippa konvertering, men det innebär också att det tar längre tid att bearbeta i ArcGIS. 

Redan när data transformeras från LAS till Multipoint måste data delas upp på klass om man 

endast är intresserad av en specifik klass. Upplösning som är önskad i nya punktdatafilen bör 

även bestämmas här. Det finns sedan två olika verktyg att välja mellan för att skapa en DEM. 

Point To Raster-verktyget skapar en rasterbaserad modell och Geodatabase Terrain skapar en 

grund för en TIN-baserad modell. Ett problem med Point To Raster är att de områden där 

punkter inte har något värde resulterar i hål i modellen. Detta kan till stor det reduceras 

efteråt, se figur 6. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=ESRI&action=edit&redlink=1
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Figur 6 Till vänster är råprodukten av Point to Raster och till höger en DEM som bearbetats efteråt för att minska hål i 

rastret (ESRI, 2010) 

Att skapa en geodatabas för terrängen är ett mycket användbart då en kombination av olika 

dataset önskas. Brytlinjer och punktmoln kan till exempel kombineras. I detta fall sparas inte 

en yta som TIN eller raster men data organiseras på ett mycket effektivt sätt så att ett 

triangelnät kan produceras direkt. Geodatabasen är objektorienterad och kan uppdateras 

allteftersom (ESRI, 2011). Från denna terrängmodell kan ett raster skapas genom 

interpolation. Här kan man välja mellan olika upplösning och även interpolationsmetod. 

På Sweco i Malmö interpolerades modeller direkt från laserdata då interpolerades modeller 

fram med hjälp av ArcGIS och FME, beroende på datamängd och indatatyp. Men detta var 

framförallt innan beställning av DEM 2+ var möjlig. Då skapades höjdmodeller med 

enmeterupplösning och tvåmeterupplösning. 

4.2.3 TerraScan 

TerraScan är ett plugin i Microstation, en CAD-programvara från Bentley Systems som kan 

läsa rå-data av laserpunktmoln så som XYZ men även binära filer så som LAS och TerraScan 

och ”TerraScan binary”. Det är ofta svårt med de stora datamängderna av laserskannade 

punkter. Att läsa in alla dessa punkter är ofta över gränsen för minnet i 32-bitars Windows 

operativsystem. För att undvika dessa flaskhalsar i bearbetning kan man i TerraScan dela upp 

data i mindre block eller segment. Dessa områden kan definieras av användaren i 

MicroStation. TerraScan kan till exempel klassificera data i mark-, vegetation, träd-  och 

byggnadsklasser.  För interpolering av punktmoln används TIN-triangulering, men det finns 

även andra val men dessa är inte aktuella då de är allt för simpla för att skapa en DEM. Här 

kan man bestämma begränsningar, hur mycket av de intilliggande blocken som ska tas med i 

interpolationen, upplösning och format (TerraScan, 2011). 

Nuvarande användning 

Lantmäteriet som tillhandahåller NNH-data har även en möjlighet att leverera en färdig DEM 

utöver LIDAR-data i LAS-format. Just nu finns ingen information om vilka som beställer 

produkten eller hur fördelningen mellan olika produkter ser ut. Dessa modeller skapas i 

programvaran TerraScan. Höjdmodellen i rasterformat framställdes genom Delauney-

triangulering av de markklassade samt vattenklassade laserpunkter oregelbundna punkterna. I 

den triangulerade modellen kan nya punkter interpoleras fram till önskad cellstorlek.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/CAD
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bentley_Systems
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Utgångsläget är ett punktmoln som via en triangulerad yta, interpoleras till ett regelbundet 

rutnät. I detta fall levereras detta raster med tvåmetersupplösning. Höjden i en cell bestäms 

relativt triangelns hörn för den aktuella planpositionen. Det faktum att höjden bara kan 

interpoleras på ett sätt, entydigt bestämd, i en triangel är en stor fördel med triangelmodeller. 

Metoden är enkel och relativt snabb, och bevarar dessutom detaljer i terrängen på ett bra sätt. 

Nackdelen är att eventuella felaktiga laserpunkter får mycket stort genomslag, enligt Andreas 

Rönnberg från Lantmäteriet.  

I TerraScan är det möjligt att klassa data samt interpolera, där kan dock inget ytterligare 

dataformat inkluderas utan endast punkter. Det innebär att det inte är möjligt att lägga in 

brytlinjer i modellen. Ett problemområde vid interpoleringen som identifierats är att 

vattenytan inte interpoleras till en kontinuerlig yta då det är för stora avstånd mellan 

punkterna. Då måste ytan bearbetas i ytterligare ett program för att fylla i de områden som 

inte kunde interpoleras i TerraScan. En utveckling för produkten från Lantmäteriet är att med 

viss manuell editering kunna hantera broar som nu tas bort ur modellen. Utöver detta finns det 

inga planer på att förbättra produkten.  

NNH är fortfarande i produktionsprocessen och har just levererat data för 

Stockholmsregionen men i Skåne har data varit tillgänglig längre. På Sweco i Malmö används 

Lantmäteriets färdiga tvåmeterraster, DEM 2+ till de flesta översvämningsanalyser idag. När 

det gäller NNH görs inte mycket extra bearbetningar. Enligt Karin Neland tycker de flesta 

kunder att två meter är fullt tillräckligt. Då området som ska analyseras är stort är det ofta 

mycket mer tidseffektivt att använda DEM 2+, dessutom behövs inte lika mycket 

lagringsutrymme. Många kommuner beställer DEM 2+ till exempel för visualisering i 3D. 

4.2.4 ENVI  

ENVI, en produkt från ITT, LIDAR-data kan läsas, visualiseras och konverteras, dels mellan 

olika LIDAR-format men också olika raster produkter. Dessa produkter är minimum 

elevation, maximum elevation, lutning, lutningens läge (aspect), ojämnhet, intensitet, DEM 

samt olika vegetations ytor.  

4.2.5 PCI Geomatica 

Geomatica OrthoEngine kan interpolera elevationer från punkter direkt, där kan man även 

kombinera dels vektordata med flera stycken punktmolnsfiler för att skapa sömlösa modeller. 

Det finns tre olika val man kan göra för att begränsa modellen, storleken, upplösning och 

avgränsning, det räcker med att bestämma två, den sista beräknas utifrån de andra valen. De 

interpolationsmetoder som finns tillgängliga är ”Finite difference” och ”Natural neighbor”. 

”Finite difference” är den metod som rekommenderas av PCI Geomatica, formatet på den 

färdiga modellen är PIX. 

4.2.6 Cyclon 

I undervisningen på KTH används en programvara som heter Cyclon, som är skapad av Leica 

Systems. Här kan man visualisera punktmoln enkelt, men man måste transformera om data till 

xyz-format för att kunna läsa in. LAS-formatet kommer troligtvis att fungera i nyare 

versioner. I Cyclon kan man sedan skapa en DEM men endast som ett TIN. Det är enligt 
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Milan Horemuz från KTH som är examinator i kurser som behandlar laserskanning ingen 

programvara som är standard eller vanlig i branschen. Många väljer att skapa egna lösningar. 

Ett enkelt sätt att testa data är enligt Horemuz att läsa in laserdata i programvaran Matlab, där 

kan man sedan skriva egna program och testa nya lösningar. En fördel som Horemuz ser med 

en annan programvara, TerraScan är att man där kan få med hela processen, från att beräkna 

själva punktmolnet, klassificera punkterna, visualisera och skapa en DEM. För att kunna 

beräkna de stora datamängder som det ofta handlar om ser Horemuz att det är viktigt att ha 

hårdvara som kan hantera detta.  

4.2.7 Sammanfattning 

 

Tabell 3 Sammanfattining programvara 

 Inbyggd metod för att 

skapa DEM 

Kan hantera LAS-

format 

Fördel 

FME X X Brytlinjer, kommande LAZ-

hantering intressant 

TerraScan X X Hela processen täcks in 

ArcGIS X  Vanlig programvara 

ENVI X X  

PCI Geomatica X X Brytlinjer 

Cyclon   Kan klassificera data 

4.2.8 Datahantering 

Datahantering är centralt för Lantmäteriet då det är enorma datamängder det handlar om. Data 

ligger nu sparade i komprimerade filer i RAR-format. Detta ger en komprimering på en 

femtedel av storleken. Data delas även upp i områden på 2,5 kvadratkilometer. Då 

interpoleringen sker tar programvaran hänsyn till intilliggande områden för att få en 

kontinuitet.   

I framtiden tror Rönnberg att det kommer att skapas en databas för hanteringen av NNH-data i 

till exempel Oracle Spatial. Att uppdatera NNH kommer att vara ytterligare en utmaning och 

detta skulle kunna lösas på något sätt i databasen. All data är intressant, oavsett om ny 

skanning av ett område gjorts, eftersom man då kan analysera förändring över tid. I databasen 

skulle då all data kunna lagras, men med en valmöjlighet så kan man välja de senaste 

dateringarna. Det är dock inte troligt att skanningen som helhet kommer att göras om utan 

möjligen kan uppdateringar ske med samarbete med andra aktörer som gör egna höjdmodeller 

till exempel kommuner eller skogsbolag. Det görs även ortofotograferingar som kan utnyttjas 

för att skapa höjdmodeller då det handlar om framförallt öppna ytor.  

4.3 Tidigare studier 
Det finns många studier inom området LIDAR, trots att det är en relativt ung disciplin. I 

denna studie är det av intresse vilka metoder som tidigare testats, och de resultat som 

producerats. Men även olika sätt att analysera de DEM som skapas, olika sätt att beskriva och 

mäta noggrannheten i resultatet. 
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4.3.1 Interpolationsmetod och upplösning 

I studien ”Airborne LIDAR for DEM generation: Some critical issues” beskrivs viktiga steg 

för att skapa DEM samt vilka delar som är kritiska för att få fram ett bra resultat. Studien tar 

upp problematiken med val av modell, rasterbaserat eller ett nätverk av trianglar, TIN. För 

lagring och manipulering av data är rasterbaserad DEM mest effektiv då den liknar strukturen 

som datorer jobbar med. Men detta kan även skapa problem då en yta som är diskontinuerlig 

ska representeras. Enligt denna studie finns det ingen ensam interpolationsmetod som är den 

mest noggranna för att representera terrängen. Dock visade det sig att då punkterna var glest 

fördelade hade kriging fördelar över IDW annars var de två metoderna relativt likvärdiga. 

Detta troligtvis på grund av krigings egenskap att kunna se till datastruktur. De faktorer som 

anses relevanta vad det gäller upplösning är densiteten i data, hur komplex terrängen är, och 

vilka applikationer som modellen är avsedd för.   För att kunna beräkna detta kan formel 2 

användas, där S är storleken på rutnätet, n antalet punkter i LIDAR-data och A den yta som 

ska täckas.  

A
S

n
     (2) 

Men man kan även se upplösningen som en funktion av hur komplex terrängen är. I formel 

(3) är L är avståndet mellan punkter och Np är antalet punkter (Liu, 2008). 

S  
2 p

L

N



     (3) 

Ett punktmoln har en oregelbunden struktur och därför menas i studien ”Airbourne Laser 

Scanning – High Quality Digital Terrain Modelling” att det är nödvändigt med brytlinjer för 

att med hög noggrannhet beskriva en ytas diskontinuitet. För att kunna få med dessa utan att 

lägga till explicita linjer måste storleken på rastret anpassas, i annat fall bör man lägga till 3D-

linjer till modellen. Dessa brytlinjer är av stor betydelse i framförallt hydrologiska 

tillämpningar.   

Det enklaste sättet att få med brytlinjer är att välja TIN-modellen för att interpolera. Då kan 

linjer läggas in som begränsningar i modellen. Alternativet är att använda ett hybrid raster där 

linjeobjekten är inbakade, med hjälp av lokal triangulering. Då får man fördelarna av den 

regelbundenhet ett raster har men ändå möjlighet att beskriva linjära objekt. I detta fall kan 

man även lokalisera slumpmässiga fel och ta bort dessa. En nackdel med denna modell är att 

det skapar svårigheter inom lagringsintensiva applikationer bland annat 

översvämningsmodeller. På grund av detta föreslås algoritmer som kan reducera 

datamängden. En sådan algoritm där man reducerar data är att från en grov modell iterera mot 

en finare modell och sluta då tillräcklig noggrannhet är uppnådd. I en sådan modell kan data 

reduceras med upp till 94 % (Briese et al., 2007). 

I studien ”En ny svensk höjdmodell - Laserskanning, Testprojekt Falun ” beskrivs vikten av 

att få med strandlinjer i modellen, problematiken ligger i att hitta rätt nivå, om felaktigt värde 
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väljs kan det skapa åsar eller diken i modellen längs strandlinjen som inte är önskvärda. I 

studien konstateras att det är möjligt att utveckla metoder för höjdsättning av strandlinjen från 

laserdata (Burman et al., 2006). 

I studien ”Betydelse av höjdmodellers kvalitet vid endimensionell 

översvämningsmodellering” beskrivs höjdmodellens noggrannhet i förhållande till 

översvämningsstudier, här jämförs NNH med den tidigare modellen med 50 meterupplösning. 

Slutsatsen i studien är att för översiktliga översvämningsmodeller räcker det med en 

upplösning på till tjugofem meter, för de flesta ändamål bör en upplösning på tre till fyra 

meter användas. Om mycket höga krav på ställs på modellens tillförlitlighet bör en cellstorlek 

som är under en meter användas (Brandt, 2009). 

Enligt studien ”Analysis of interpolation errors  in urban digital surface models created from 

Lidar data” klarar IDW, kriging samt Triangulering sig lika bra då laserdata är tätt 

distribuerat. Då punkter valdes bort för att testa hur robusta metoderna var visade sig kriging 

vara bättre av dessa tre (Gonçalve, 2006). 

I studien ”Interpreting Interpolation” beskrivs skillnader i fel mellan fyra olika 

interpolationsmodeller, bilinear, bicubic, nearest neighbour samt biharmonic splining. Här 

visade det sig att spline metoden hade bäst resultat, men den var även den metod som jämnade 

ut ytan mest (Holland,et al.,2003). 

I studien ”LIDAR density effects on elevation estimate” testas två interpolationsmetoder IDW 

och kriging. Här testas de olika metoderna med 100, 50, 25, 10 och 5% av data. Enligt studien 

är felen mindre för kriging då variogramen har parametriserats för olika densitet i data istället 

för att använda variogrammet då all data användes. Men trots detta visade sig IDW vara 

tillräckligför interpolation av LIDAR-data. Denna metod kan då vara att föredra eftersom den 

är mindre beräkningsintensiv än geostatiskiska metoder så som kriging (Anderson et al., 

2005). 

Vidare beskris att tidigare artiklar med liknande studier framkommit olika resultat, vissa 

indikerar att kriging fungerar bäst medan andra visar att IDW är lika bra eller bättre. 

Slutsatsen är då att det i många fall är bättre att välja IDW om data är tätt distribuerat medan 

kriging kan ge fördelar då man minskar datamängd (Anderson, et al., 2005). 

 

4.3.2 Noggrannhetsanalys  

Då noggrannheten i data analyseras finns det olika aspekter att ta hänsyn till, vegetation och 

vinkeln som sensorn har vid insamling kan ha betydelse för noggrannheten på produkten. 

Dessa fenomen beskrivs vidare i studien ”Influence of Vegetation, Slope, and Lidar Sampling 

Angle on DEM Accuracy”. Det finns två olika mått som vanligen används då man ska 

utvärdera noggrannheten av den yta som skapas, MSE (Mean squared error) och RMSE (Root 

mean squared error). I denna studie får IDW bättre resultat än kriging vilket är i kontrast till 

många andra studier. Detta kan bero på punktmolnets densitet, i studien användes data med 

medeltäthet för punktmolnet på 0,75 punkter per kvadratmeter. Detta visar på att enklare 

metoder är mer fördelaktigt då punkttätheten är hög. Studien visar även att vegetationen har 
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betydelse för kvaliteten och att noggrannheten på DEM kan variera över studieområdet. Trots 

detta visade det sig att den totala noggrannheten var tillräcklig oavsett vegetationstyp.  (Bork 

et al., 2006) 

Det finns enligt studien ”Accuracy of Airbourne Lidar-Derives Elevation: Empirical 

Assesment and Error Budget” tre stycken felkällor då man talar om LIDAR-data.  

o Fel i elevation från sensorn, fel i det horisontella planet från sensorn  

o Fel i filtrering  

o Fel i klassificering av markpunkter.  

Dessa fel kommer självklart att påverka resultatet av analyser, av intresse är framförallt hur 

man isolerar fel som uppkommer på grund av den valda metoden och upplösningen. 

Interpolationsmetoder kan undersökas genom att man utelämnar vissa punkter och gör om 

interpolationen och undersöker skillnaden. För att undersöka hur modellen förhåller sig till 

verkligheten måste ytterligare punkter som är bestämda med mycket hög noggrannhet 

användas som verifikation (Bresnahan et al., 2004). 

För att göra en kvalitetsbeskrivning av höjdmodellen menas i studien ”En ny svensk 

höjdmodell - Laserskanning, Testprojekt Falun” att höjdmodellens noggrannhet är summan av 

de fel som genereras från bristande plan- och höjdnoggrannhet samt dess punkttäthet och 

effekten av den interpolationsmetod som används vid den slutliga produktionen av 

höjdmodellen. Alltså kan fyra felkällor användas för att beskriva en höjdmodells felbudget (se 

ekvation 4).   

  DEM  höjd  plan  punkttäthet  interpolation          (4) 

I denna studie skapas en simulering där man kan uppskatta fel i höjd, plan och punkttäthet för 

att få en klar bild av hur stor del interpolationsfelet och den totala felbudgeten är.  (Burman, et 

al., 2006). I tabell 3 kan man utläsa en uppskattning av de fel som DEM får i höjd för olika 

upplösningar.      

Tabell 4 Tabell över uppskattade fel i höjd för olika upplösningar (Burman, et al. 2006) 

Rutnät (m) 2.0 2.5 5.0 10.0 50.0 

σh (m) ~ 0.4 0.5 0.6 0.8 2.0 

 

4.3.3 Metoder för stora datamängder 

Eftersom LIDAR-data ofta består av mycket stora dataset, framförallt om man vill analysera 

stora områden med hög precision, behövs metoder för att kunna hantera dessa datamängder. 

För att identifiera var bearbetningen kan förbättras i tidsmässiga termer har studien, ”From 

Point Cloud to Grid DEM: A Scalable Approach” skapats. När stora dataset bearbetas måste 

ofta data lagras på externa diskar som har större lagringsutrymme. När man analyserar data 

måste således data transfereras mellan disk och primärminne och frågan är om det är denna 
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faktor som är tidsbegränsande. Många använder sig då av segmentering, som delar upp data i 

ickeöverlappande områden. Interpolationen sker sedan på de olika segmenten separat. IDW, 

Kriging och spline-interpolation är mycket beräkningskomplexa vilket gör det till ytterligare 

en faktor som skulle kunna vara begränsande. Det visar sig att interpolationen är delen som 

tidskonsumtionsmässigt anses vara flaskhalsen i processen om segmentering skett, då tar 

interpolationen 80 % av den totala bearbetningstiden (Agarwal et al., 2006). 

I artikeln ”Storage, Manipulation, and Visualization of LIDAR Data” beskrivs olika databaser 

och hur de hanterar LIDAR-data. Författarna menar att det krävs utveckling av de befintliga 

systemen för att man till fullo ska kunna utnyttja fördelarna med LIDAR-data. En central del 

som måste vidareutvecklas är indexering för 3D. Det som är tillgängligt enligt författarna är 

quadtree indexering för 2D och R-tree indexering (2D och 3D). De olika metoderna har olika 

konsekvenser för hur väl databasen kan hantera olika sorters data (Bertolotto et al., 2009). 
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 5. Beskrivning av studieområde samt data   

5.1 Geografisk avgränsning 

Området täcker en yta om ca 25 kvadratkilometer och täcker in Kärsön som tillhör Ekerö 

kommun i Stockholms län (se figur 8). 

 

Figur 7 Karta över del av Stockholm, studieområdet markerat med rött (openstreetmap.org) 

5.2 Data 
Höjddata framställs genom laserskanning av terrängen från flygplan. Resultatet från 

laserskanningen är en mängd punkter med känt läge i plan och höjd. Alla typer av objekt på 

och ovan markytan finns representerade i detta punktmoln. Området skannades 2011-04-28 

och 2011-05-01 med ett RMSE på 0,039 meter för höjden (metadatafil). 

Tabell 5 Tabell över punkttäthet i figur 7 (Lantmäteriet) 

Färg Punkttäthet Kommentar 

Blått > 1 punkt/ m2 På öppna ytor och i överlappen mellan stråk kan det bli fler markträffar än det specificerade 

antalet 0.5 pkt/m2. 

Grönt > 0.5 punkter/m2 I genomsnitt finns det minst en markträff inom ett område om 2×2 meter. 

Gult > 0.4 punkter/m2 I genomsnitt finns minst en markträff inom ett område om 4×4 meter. Höjdmodellen kan ha 

försämrad detaljeringsgrad. 

Rött < 0.4 punkter/m2 I genomsnitt finns det mindre än en markträff inom ett område om 4×4 meter. Orsaken kan 

exempelvis vara tät skog, branta stup eller vatten. Höjdmodellen kan ha kraftigt försämrad 

detaljeringsgrad. 

Svart 0 punkter/m2 Svart färg i bilden beror dels på att vattenytorna har maskats bort, dels på hål i laserpunktmolnet 

p.g.a. dålig reflektion.  Även del av skanningsområde som inte skannats för att det är hav eller 

utanför riksgränsen, redovisas som svart. 

 

Som kan utläsas ur figur 7 är det aktuella området skannat med en punkttäthet på motsvarande 

> 1 punkt per kvadratmeter som representeras i figuren av blått till >0,4 punkter per 
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kvadratmeter, grönt i figuren. Den största delen ligger inom intervallet > 1 punkt till > 0,5 

punkter. Området är uppdelat på fyra filer om ca 34 megabyte var i komprimerat format men 

ca 2000 megabyte i LAS-format. De svarta ytorna representerar vattenytor som maskats bort i 

denna figur men har generellt mycket låg punkttäthet eftersom reflektionen från vattenytan är 

mycket ojämn.  

 

Figur 8 Punkttäthet i studieområdet(metadata som medföljer data från Lantmäteriet) 

6.  Metod  
I detta avsnitt beskrivs den metodik som använts i studien. Studien är uppdelad i två 

delmoment, först att undersöka vilken effekt olika interpolationsmetoder och programvara har 

sedan att jämföra ytor med olika upplösning.  

6.1 Delstudie - Modell 
För att få fram den del av punktmolnet som är intressant kombineras först de fyra filerna. Data 

är redan automatiskt klassat i mark, vatten och övrigt, de markklassade samt vattenklassade 

punkterna extraheras (se figur 9). Nu kontrolleras även kvalitet på indata och då bryts molnet 

sönder i punktdata. Om det finns några punkter som sticker ut filtreras de bort. För att återgå 

till ett hanterbart filformat sammansätts punkterna åter till ett punktmoln. Sedan kommer de 

inbyggda funktioner för att skapa DEM i FME, ArcGIS och TerraScan (Lantmäteriets modell) 

att testas. För att kunna få jämförbara resultat används upplösning på två meter. Upplösningen 

är intressant för att undersöka vad den får för inverkan, därför testas den separat.  
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För att jämföra dessa olika resultat skapas profiler i terrängen där modellerna kan jämföras 

med varandra. Dessutom kontrolleras modellerna mot två stycken fixerade referenspunkter. 

Under analysen dokumenteras olika bearbetningstider samt datastorlek på hårddisk. 

 

Figur 9 Modell för att rensa LIDAR-data 

För att kunna visualisera skillnader i de olika modellerna skapas profiler. Där kan man 

undersöka höjdskillnader samt se hur väl modellerna stämmer överrens. För att skapa dessa 

profiler används transformeraren SurfaceDraper (se figur 10). 

 
Figur 10 Modell för att drapera modeller på en linje som går i öst-västligriktning genom Kärsön 

 

FME 

För att skapa ett raster DEM används primärt transformatorn RasterDEMGenerator eftersom 

de andra transformerarna för att skapa ytor inte är anpassade för att generera just raster. 

ArcGIS 

I ArcGIS kommer samma data som bearbetades i FME användas, för att testa de olika 

metoderna mot varandra utan några skillnader i data. PointToRaster-verktyget testas samt en 

av de interpolationsmetoder som finns tillgängliga i ArcGIS, avståndsviktad 

medelvärdesinterpolation (IDW). Eftersom punkttätheten är hög i denna studie och det visats i 
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tidigare studier att IDW har liknande eller bättre resultat då kommer IDW att användas. IDW 

är mindre beräkningsintensivt och är på så vis i denna studie mer intressant.  

TerraScan 

En färdig modell skapad i TerraScan analyseras. 

6.2 Delstudie - Upplösning  
Punkttätheten på de punktdata som används är 0,5 till 1 punkt per kvadratmeter. Den högsta 

upplösningen som höjdmodellen således kan ha är 1 kvadratmeter. För att få en indikation på 

vad som är högsta meningsfulla upplösningen analyseras medelpunktstätheten. Men för att få 

en indikation på vilka fel som kan uppstå vid upplösning som är högre än kvaliteten på data 

testas även högre upplösning än så. Testerna utförs i FME med cellstorlek på 10, 3, 2, 1 och 

0,5 meter.  

Då man undersöker resultatet av formel 1 från avsnitt 3 ser man en upplösning som är 

relaterad till punkttätheten, denna resulterar i 1,23 meters upplösning.  
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7. Resultat och diskussion 

7.1 Resultat - Delstudie Metod 

Den första delanalysen för att skapa ett punktmoln som endast representerar markytan över 

området för vidare bearbetning (se figur 11). 

 
Figur 11 Underlag för vidare analys 

I tabell 5 visas statistiken för punktmolnet, Mälarens medelnivå ligger 0,67 meter över 

medelnivån (Länsstyrelsen, 2011) och det är troligtvis på grund av detta som minimum startar 

på 0,75 m då vattenytan är bortmaskerad. 

Tabell 6 Statistik för punktmolnet 

Antal Maximum Medel Minimum Standardavvikelse Median 

1 477 797 43.75 13,25 0,75 10,23 10,93 

 

Den inbyggda funktionen Point to Raster är inte praktisk att använda för vidare analys då den 

innehåller stora delar av celler utan data. Detta skapar problem när man ska göra modeller 

över avrinningsområden eller andra modeller som kräver kontinuerliga ytor. Det finns 

möjlighet att vidarebearbeta rastret och få bättre yta, denna åtgärd räcker emellertid inte till då 

man har behov av full kontinuerlighet alltså en yta helt utan hål. Denna inbyggda funktion 

analyseras inte vidare pågrund av detta. De största områden utan data är vattenyta. Se figur 

12. Interpolationsmetoden IDW testas även i ArcGIS, från FME skapas även en yta, alla dessa 

har kontinuitet och analyseras vidare, se figur 12 och 13.  
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Figur 12 DEM skapad i ArcGIS med Point to Raster verktyget till vänster, den vita ytan representerar att data saknas i cellen. 

Modell skapad medinterpolationsmetod, IDW till höger.(Färgerna representerar höjdvärden där grönt är högst och 

lila lägst på skalan. ) 

 
Figur 13 DEM skapad i FME med tvåmetersupplösning till vänster och modell skapad i TerraScan till höger. (Färgerna 

representerar höjdvärden där grönt är högst och lila lägst på skalan. ) 

För att få en bild av skillnader draperas de skapade höjdmodellerna samt punkter från det 

ursprungliga punktmolnet med höjdangivelser. I syfte att få en överblick av hur modellerna 

följer varandra presenteras en översikt av profilerna (figur 14). Punkterna går inte att urskilja 

utan enbart höjdangivelserna, därför visas mer detaljerade nivåer (figur15, 16, 17 och 18)   
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Figur 14 Profiler draperade på linje som går i öst-västligriktning över kärsön. 

I de olika delprofilerna kan man utläsa skillnader mellan modellerna. Det verkar som om de 

följer varandra relativt bra, men med en skillnad på max två till tre meter. Det kan finnas olika 

anledningar till att de beter sig annorlunda, det diskuteras vidare i avsnitt 6.   
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Figur 15 Del av profil 

 

Figur 16 Del av profil 

 

Figur 17 Del av profil 

 

Figur 18 Del av profil. 
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7.2 Resultat – Delstudie Upplösning 
För att få ett begrepp om vad skillnader i upplösning får för konsekvenser visar figur 19 en del 

av höjdmodellen i upplösning 0,5 meter, två meter, tre meter och tio meter.   

 

Figur 19 Ett delområde visualiserat med olika upplösning 

För att få en bild av skillnader draperas höjdmodellerna samt punkter från det ursprungliga 

punktmolnet med höjdangivelser. I syfte att få en överblick av hur modellerna följer varandra 

presenteras en översikt av profilerna (figur 20). Punkterna går inte att urskilja utan enbart 

höjdangivelserna, därför visas mer detaljerade nivåer (figur 21, 22, 23 och 24). 
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Figur 20 Hela profilen som går öst-västligriktning över kärsön 

Från figur 21, 22, 23 och 24 kan utläsas att detaljer i terrängen förändras eftersom 

upplösningen ökas. Det är relativt stora skillnader mellan de olika cellstorlekarna. Från 

figurerna kan utläsas en skillnad mellan modellen med tiometerupplösning och de andra 

modellerna. För plana områden fungerar upplösning 10 meter lika väl som upplösning 2 

meter, men här blir det direkt en stor skillnad så fort terrängen blir mer kuperad. 
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Figur 21 Delprofil av Kärsön, blå linje representerar tiometerupplösning, röd tremeterupplösning, orange 

enmeterupplösning, grön noll komma femmeterupplösning och de svarta punkterna representerar punkter från 

punktmolnet. 

 

Figur 22 Delprofil, olika upplösning 

 

Figur 23 Delprofil, olika upplösning 

 

Figur 24 Delprofil, olika upplösning 
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7.3 Noggrannhet 
Dels så kan de olika modellerna jämföras med varandra samt inbördes men det är också 

intressant att koppla dessa till verkligheten. Det finns en referenspunkt med exakta X, Y och Z 

koordinater som är möjlig att använda.  

Om man endast ser till interpoleringen så är RMSE för de olika modellerna från formel (1): 

För IDW-modellen skapad i ArcGIS beräknades RMSE till 0,11 meter, för FME 2 meter 0,16 

RMSE och för TerraScan 0,095 meter, dock borde det enligt ” Höjdmodellens noggrannhet” 

från Lantmäteriet 2011 vara ca 0,09 i noggrannhet för punktmolnet och sedan bör rasterbilden 

ha ett fel som är 20 % större. Detta skulle innebära ett fel på ca 0,11 meter. Det är dock ett 

genomsnittligt värde vilket kan förklara skillnaden.  

Det verkar som att felen ligger relativt jämt fördelat upp till två meter med de TIN-baserade 

modellerna, IDW får något sämre resultat.  3-10 meter ger fel som är över en decimeter vilket 

inte är tillräckligt om man ska utföra noggrannare analyser (se tabell 6). Att cellstorlek på en 

meter inte följer mönstret kan bero på hur underliggande data ser ut. 

Tabell 7 Jämförelse fixvärde med interpolerade modeller 

Upplösning Värde (m) Fel (cm) Modell Värde (m) Fel (cm) 

0,5m 51,930 0,819 FME 51,884 -3,780 

1m 51,872 - 4,959 TerraScan 51,890 -3,200 

2m 51,884 -3,780 IDW 51,843 -7,859 

3m 51,770 -15,201       

10m 51,356 -56,617 FIX  51,922   
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Anledningen till att noggrannheten är till synes högre med tvåmetersupplösning än med 

enmeterupplösning är troligtvis beroende på hur data ser ut nära fixpunkten. För att få en 

klarare bild isoleras det område som ligger inom en tio meters radie kring fixpunkten (svart 

triangel) med laserpunktsträffarna plottade som punkter. Data går från 50 meter till 52 meter. 

Se figur 25. 

 

Figur 25 Fixpunkt 
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7.4. Analys av studie 
I analysen granskas resultaten av studien ur perspektiv från litteraturstudien. Detta för att 

kunna föreslå lösningar till problemställningen. Första delen av analysen kommer belysa de 

olika programvaror med inbyggda funktioner för att skapa en DEM samt de två 

interpolationsmetoder som enligt tidigare studier visat sig mest intressanta. Det var dels att 

skapa en TIN för att sedan interpolera den till ett raster och dels IDW som är den 

interpolationsmetod som i flera studier visat sig ha goda resultat då data har hög densitet, 

vilket NNH-data har. Men eftersom både TerraScan och FME använder sig av TIN 

interpolering kompletteras studien endast med en IDW-interpolerad modell. Dessa ytor 

jämförs med den färdiga modellen som Lantmäteriet tillhandahåller samt med de 

referenspunkter som fanns i området.  

För att kunna dra slutsatser om vad som är det mest fördelaktiga alternativet är det vissa 

faktorer som är av speciellt intresse. Hur är noggrannheten på de modeller som tagits fram 

jämfört med modellen från Lantmäteriet. Det är viktigt att noggrannheten inte blir sämre på 

grund av valet. Dock måste noggrannheten sättas i relation till det totala felet samt vad som 

förväntas i olika applikationer. Det är kostsamt att köpa in programvara så det måste även 

sättas i relation till det.  

Det finns även andra för och nackdelar som man bör ta hänsyn till. En av dessa fördelar är att 

man kan bestämma upplösningen. Ytterligare fördelar är att man utifrån laserdata kan utvinna 

mer information. Det finns möjlighet att extrahera byggnader ur modellen men även 

vegetationsdata för till exempel skogsindustrin. Detta gör att man skulle kunna använda data 

till olika applikationer. Det som talar emot detta, är om Lantmäteriets modell är tillräcklig för 

att till exempel skapa en översvämningskartering. Data är relativt billigt och det kanske inte 

lönar sig att lägga tid på analys då man kan få det levererat färdigt. Lantmäteriets modell från 

TerraScan har hög noggrannhet men om det skulle visa sig att en utstickare finns kvar i 

modellen är detta mycket svårt att åtgärda. Det är en stor nackdel om man vill kunna garantera 

en viss kvalitet.  

När formatet bestämdes togs hänsyn till det som används mest idag samt att det var 

fördelaktigt att använda samma format som rasterbilden från Lantmäteriet har, ERSI ASCII. 

Det är inget optimalt format om man ser till lagring, men det kan enkelt undersökas i en 

texteditor och det är ett format som många känner igen. För att lösa lagringsproblematik kan 

det vara fördelaktigt att segmentera data samt att lagra data i databas, förslagsvis Oracle 

Spatial. 

7.4.1 Delstudie - Modell 

Alla modeller verkar följa varandra men vissa segment visar att interpolationsmetoden IDW 

har andra egenskaper än TIN, som i grunden används i både FME och TerraScan. TerraScan 

verkar ha bäst inre noggrannhet men har begränsningen att det inte går att editera data i 

efterhand, det är heller inte möjligt att lägga in brytlinjer i modellen, där har FME en fördel. 

Det kan vara så att skillnader i profiler beror på hur närliggande punkter behandlas, sedan är 

inte alla punkter ur molnet representerade, utan enbart ett urval. Det är möjligen så att 
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modellerna lägger olika vikt vid olika punkter. Skillnader mellan modellerna går upp till tre 

meter. 

För att kunna ta beslut i fråga om data bör man ha en kunskap om LIDAR-data, eftersom det 

är en relativt komplicerad struktur. Olika programvaror behandlar data på olika sätt. I FME är 

punktmolnet betraktat som ett objekt, lite som ett oregelbundet raster. Detta fungerar bra och 

är konceptuellt smart. När man vill ha information om separata punkter eller annan statistik 

krävs att punktmolnet splittras, det är tidskrävande och data blir otympligt. Bearbetningstiden 

ökar drastiskt, och om detta steg kan isoleras, så är det fördelaktigt skapa mindre segment av 

hela molnet så att inte programmet kraschar. 

I till exempel ArcGIS måste LAS-data transformeras och läggas in i multipoint-databas. Då 

blir varje punkt representerad separat, men det är svårare att komma åt all den ytterligare 

information som punktmolnet i LAS-format haft, så som intensitet och reflektionsordning. I 

TerrasScan kan man göra många olika operationer och gå hela vägen från skanningen till 

klassning och modellering.  

Vissa analyser är helt beroende på att karaktäristiska brytlinjer i topografin representeras i 

höjdmodellen. Då kan det vara mycket viktigt att lägga in brytlinjer i modellen, detta kan inte 

konstrueras i efterhand. Dock är det långt ifrån alla verktyg som tillät sådana tillägg. Detta 

kan helt klart vara en fördel i arbetet med både översvämningsanalyser och annat. I FME 

kunde dessa linjer enkelt adderas till modellen, men i ArcGIS var möjligheterna begränsade 

av att man då var tvungen att först skapa ett TIN, och sedan interpolera ett raster från det i 

flera steg. Med IDW är det inte möjligt att lägga in brytlinjer, detta gäller även för TerraScan. 

TerraScan-modellen hade bäst resultat av de modeller som jämfördes men de låg trots det alla 

nära varandra. Det är dock av vikt med kontinuitet vilket vissa metoder har svårt med då data 

blir för gles. Här verkar det som att FME och IDW fungerar bra. Det finns ytterligare 

modeller i andra programvaror så som ENVI och PCI Geomatica de är inte med i studien. 

Delstudie modell är mer till för att belysa om det skulle vara en stor nackdel eller fördel med 

att använda en annan metod. Här ansågs ArcGIS, en stor aktör på marknaden, samt FME som 

bland annat används av Sweco Position som ett bra urval vilket kan anses som en begränsning 

i studien. 

7.4.2 Delstudie – Upplösning  

För att ha fördelar av att skapa höjdmodell från laserpunktmoln har det varit centralt att 

granska upplösningen. I det avseendet är ju Lantmäteriets färdiga DEM fast. Upplösning 

högre än 2 meter skapar på vissa områden ett bättre DEM men på andra är punkttätheten för 

låg och då är det enbart en typ av falsk noggrannhet som uppnås. Men trots detta är det ju 

mycket data som inte utnyttjas då man fixerar sig vid en upplösning och i vissa applikationer 

kan detta vara viktig information.   

Punkttätheten på de punktdata som används är 0,5 till 1 punkt per kvadratmeter. Den högsta 

upplösningen som höjdmodellen således bör ha är 1 meter. Om högre upplösning än så skulle 

väljas kommer det ge en falsk bild av hur noggrann höjdmodellen är. Till och med ett val av 1 
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meter som upplösning kommer att ha en missvisad noggrannhet i de områdena med lägre 

punkttäthet. Det kan undersökas med hjälp av en punkttäthetskarta som följer med data vid 

beställning. Där ytan till stor del täcks av en punkttäthet av en punkt per 2 kvadratmeter i 

detta fall. Resultatet då upplösningen beräknades med hänsyn till ytan och antalet punkter var 

1,2 meters upplösning, dock är punkterna oregelbundet utspridda och över vattenområden 

behöver inte punkterna ligga speciellt tätt eftersom det är en plan yta. 

Ett stort problem när upplösningen ökar är hur data ska hanteras, mängden data ökar ju 

kvadratiskt. Trots att testområdet är relativt litet är det ändå mycket svårt att hantera filer, 

program kraschar oftare och analyser tar mycket lång tid. För att få en tydligare bild av 

storleksskillnaden se tabell 6.  

Tabell 8 Tabell över filstorlek 

0,5 meterupplösning 1 668 349 kB 

1 meterupplösning 417 184 kB 

2 meterupplösning 104 340 kB 

3 meterupplösning 46 410 kB 

10 meterupplösning 4 187 kB 

 

Från resultatet av studien kan utläsas att det är stor skillnad, framför allt tiometerupplösning 

utmärker sig. Det är tillsynes inte så stor skillnad på enmeterupplösning och 

tvåmeterupplösning eller noll komma femmeterupplösning. Den högsta upplösningen känns 

inte som något bra alternativ då rådata inte håller den noggrannheten. En meter kan vara av 

intresse vid analyser som kräver mycket hög noggrannhet men annars känns två meter som en 

bra upplösning. De beräkningar av upplösningen som gjordes visade på en upplösning som är 

högre än så, men eftersom punkterna är ojämnt fördelade kan detta i vissa delar av området ge 

en för noggrann upplösning. Området som ska analyseras bör analyseras innan upplösning 

bestäms, en bra indikation av bästa möjliga upplösning för data gavs av formel (2). 

7.4.3 Noggrannhet 

För att kunna säga något om vilken metod som bör användas måste noggrannheten diskuteras. 

Då man ser till den referenspunkt som fanns är alla modeller med tvåmeterupplösning mycket 

bra, de ligger alla under en decimeter fel. Sämst är då IDW och det beror troligen på att de 

andra två modellerna är baserade på triangulering. Triangulering ska enligt tidigare studier 

beskriva ytans diskontinuitet på ett bättre sätt. Dock är det svårt att fastslå något med endast 

en referenspunkt. De fel som interpolationerna visade hade FME-modellen högst fel. Då man 

ser på profilerna som tagits fram är ändå skillnaderna större än man kunde tro om man ser till 

noggrannheten. Frågan är då hur bra dessa profiler är eftersom de skiljer så mycket mer. Det 

är svårt att utifrån profilerna avgöra vilken modell som är bättre eller sämre, det verkar vara 

olika vilken av dem som följer verkligheten. Störst vikt bör ändå läggas vid 

verklighetskopplingen. Då verkar inte modellen ha någon jättestor betydelse. Detta blir 

utgångspunkt i slutsatsen.  
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För de olika upplösningarna ser man hur felet ökar och med tio meter är man uppe i en 

halvmeter fel. Från två till 0,5 meter ligger alla relativt nära och det är till och med så att 

tvåmeterupplösning har mindre fel än enmeterupplösning. Detta kan bero på hur 

underliggande data ser ut. 

7.4.4 Tillämpning 

För att kunna avgöra vilken av modellerna som passar i olika fall beskrivs nedan exempel på 

olika situationer samt de lösningar som anses vara optimala för det fallet. 

Kommunstyrelsen samt räddningstjänsten ska göra en riskutredning avseende sårbarhet i 

samhällsviktiga funktioner, ett steg är att skapa en översvämningsriskkarta för att kunna 

bedöma riskområden. Det område som ska analyseras är till stor del tättbebyggt. Således finns 

många vägar och andra människokonstruerade fenomen i området.  

Om de här skulle beställa den färdiga rastermodellen kommer mycket av ursprungliga data att 

editeras bort då byggnation inte hör till markytan. Här kommer troligtvis den 

tvåmetersupplösning som är aktuell vara missvisande eftersom resultatet är beroende av 

kvaliteten på indata. Dessutom finns möjligheten att punkter som ligger fel kommer att 

fortplanta sig eller anrikas i rastret. Här skulle det istället vara intressant att använda sig av 

punktmolnet då man skulle kunna använda byggnader som en del av 

översvämningsriskanalysen samt lägga in brytlinjer för att få med de tydliga linjära strukturer 

som finns i en stad. Ett problem är om kompetensen på kommunen inte är tillräcklig för att 

kunna arbeta med punktmolnet, då finns två alternativ, att acceptera den kvalitet som 

rastermodellen innebär eller anlita extern kompetens för att utnyttja möjligheterna till fullo.  

En kommun vill titta på möjliga ställen att exploatera, attraktiva områden är ofta vattennära. 

Strandskyddet är en del av den kommunala planeringen enligt PBL, vilket innebär att hänsyn 

måste tas till risken för olyckor, översvämningar och erosion. Med tanke på att de bästa ytorna 

ofta är bebyggda så återstår de problematiska ytorna, vilket ställer höga krav på korrekt 

höjddata (Lantmäteriet 2009). Nu gäller det data för obebyggda områden som är strandnära 

och terrängen kan variera här kanske man inte kan få ut högre meningsfull upplösning än 

tvåmeterupplösning (beroende på punkttätheten som kan studeras). Detta beror självklart även 

på vilka krav som ställs på noggrannheten. Här skulle troligtvis den färdiga modellen vara 

fullt tillräcklig och kan dessutom användas för visualisering direkt.  

Inför Slussens ombyggnation skapas en översvämningskartering över mälaren. Skulle 

Mälaren översvämmas har Klimat- och sårbarhetsutredningen, uppskattat skadekostnaderna 

till mellan 4 och 7 miljarder kronor (Lantmäteriet 2009). För att kunna täcka hela området 

krävs stora mängder data. Att hantera datamängderna samt att skapa en sammanhängande 

modell över hela Mälaren är komplicerat och kräver mycket bra hårdvara. För den här sortens 

riskbedömning ansågs tvåmeterupplösning vara fullt tillräckligt. Därför väljs rastermodellen 

till vidare analys. Då kommer data över valt område levereras i delar om 2,5 gånger 2,5 

kilometer. Dessa måste dock ändå för denna sortens applikation sättas samman till ett sort 

raster.  
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8. Slutsats och framtida studier  

Efter analys av resultat diskuteras de i förhållande till det syfte och mål som förs fram i avsnitt 

1.3. Slutsats och diskussion följs av kritisk granskning av egen studie samt förslag på framtida 

studier. De frågeställningar som ställdes upp är följande: 

Varför samt i vilka sammanhang ska man använda sig av olika NNH-produkter från 

Lantmäteriet (DEM 2+ eller laserdata)? 

Vilka begränsningar respektive möjligheter skapar de olika alternativen, främst om 

man ser till olika programvaror, upplösning samt datalagring? 

8.1 Slutsats 
Valet av programvara verkar inte ha någon större inverkan på resultatet, den färdiga 

rastermodellen från Lantmäteriet med tvåmetersupplösning har fördelen att det kortar ner 

analyseringstiden. Det som dock anses vara nackdelar kan i många applikationer överväga 

detta. Dels finns fler möjligheter, man kan ändra upplösningen, ska man undersöka ett litet 

område med hög punkttäthet kan man anpassa modellen. Det finns även ytterligare 

möjligheter att använda sig av data till olika applikationer, om det finns en vana att själv 

skapa höjdmodeller blir övergången till nya användningsområden inte så stor. I studien visade 

det sig att val av upplösning är viktigt men att man inte bör använda för höga upplösningar 

mot vad analysen kräver. Då tar data upp onödigt utrymme samt förlänger bearbetnings tid 

och ökar risk för krasch. Modellen som verkar ge bäst representation av verkligheten är de 

modeller som är baserade på triangulering, det stämmer med vad som tidigare testats i och 

med att geometrin behålls bättre.  

Noggrannhet och upplösning 

En ytterligare tung faktor är att den färdiga modellen från Lantmäteriet kan ha utstickare som 

förstör ytan och som är svåra att få bort, är det rådata man arbetar med är det lätt att editera 

bort de punkter som möjligen skapar dessa problem. För mer översiktliga analyser kan 

tiometerupplösning vara tillräcklig, men för noggrannare bör upplösningen ligga under tre 

meter. För mycket noggranna analyser kan enmeterupplösning eller högre vara nödvändig. 

Detta stämmer bra överrens med tidigare studier av upplösning i samband med 

översvämningskartering. Det lyfts även fram att grova fel som beror på felhantering av broar 

och dammar kan ge stora konsekvenser, detta är ytterligare anledning att själv utföra analysen. 

Men detta är ett område som Lantmäteriet satsar på så det kan komma att bli tillförlitligare.  

Är det en enkel analys som inte kräver annan upplösning anses dock att Lantmäteriets 

rastermodell har stora fördelar, att hantera laserdata är inte helt enkelt och det är ofta mycket 

stora datamängder. Användaren måste ha vana och kunskap om hur LIDAR-data fungerar 

samt hur det behandlas i olika programvara.  
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Datalagring 

Då det gäller datalagring är det svårt att ändra formatet som levereras eftersom många är vana 

vid formatet och i vissa applikationer är det den ända möjliga indata. Möjligheter till 

förbättring inom området anses ligga i hanteringen av LAS-data, komprimering så som LAZ 

skulle vara mycket fördelaktigt speciellt om det kan läsas direkt i programmet. För 

Lantmäteriet som hanterar hela Sveriges NNH-data bör data organiseras i en databas, speciellt 

när modellen ska uppdateras.   

Då man skapar egna modeller är det svårt att dela upp data, det kan oftast först göras efter 

interpolering. Är det ett stort område kan detta vara problematiskt men det är inte bra med 

skarvar i modellen. Vissa programvaror, till exempel TerraScan, kan delområden interpoleras 

separat men algoritmen tar ändå hänsyn till data i närliggande områden. Detta skulle även rent 

praktiskt sett vara möjligt i FME men det skulle kräva mer tid och möjligen skapa oönskade 

fel.  

Programvara 

Olika programvara skapar olika möjligheter, konceptuellt behandlar de LIDAR-data 

annorlunda men det är troligtvis personligt vad som är enklast, se figur 26 för en 

sammanfattning. 

 

Figur 26 sammanfattning av val av programvara 

Möjligheter och omöjligheter  

Om det visar sig att DEM 2+ från Lantmäteriet är tillräcklig för den analys som ska utföras är 

detta det mest kostnadseffektiva. Att beställa punktmoln betyder att man bör ha mer kunskap 

som användare, men med detta kan ytterligare produkter skapas. Data oavsett vad man 

beställer är billigt relativt att till exempel skapa en egen höjdmodell. Då kanske 

bearbetningstiden är en större post som bör utvärderas eftersom det inte till viss del är 

nödvändigt.  

Noggrannheten kan ökas dels genom att förändra upplösningen och dels genom att man kan 

göra fler manuella kontroller av data så att inga utstickande punkter tas med i modellen. Man 

kan även bredda användningsområdet för data, fler aktörer skulle kunna ha nytta NNH.  
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Figur 27 rastermodell (tv) eller punktmolnsdata(th) (http://blog.lidarnews.com/lidar-strategic-for-archaelogical-research), 

(http://forsys.cfr.washington.edu/rsense_utools.html) 

Enligt efterforskningar är det ASCII-gridet som används till olika vidare analyser, alltså måste 

punktmolnet interpoleras, detta kräver tid och kunskap vilket är en nackdel. För den färdiga 

rastermodellen behövs ingen vidare förberedelse innan man kan börja med tillexempel 

översvämningskartering. Detta sparar tid och är på så vis kostnadseffektivt.  

 

Figur 28 Illustration av brytlinjer (http://www.ritme.com/tech/surfer/surfer-faultsbreaklines.htm) 

I olika tillämpningar, framförallt hydrologiska är brytlinjer av stor vikt. I vissa programvaror 

är detta inte möjligt att integrera oavsett vilken data man har men om man använder sig av till 

exempel FME där det går är detta en fördel med att använda punktmolnet.  

Den färdiga rastermodellen har hög kvalitet som är väl undersökt, dock finns det ställen med 

grova fel, eftersom allt inte kan kontrolleras. En av fördelarna med att använda sig av rådata 

är att man då har kontroll på vilken kvalitet som höjdmodellen har. Finns det grova fel så kan 

dessa elimineras. Dessutom kan ju upplösningen ändras och då kan man utnyttja den kvalitet 

som NNH har till fullo.  

http://blog.lidarnews.com/lidar-strategic-for-archaelogical-research
http://forsys.cfr.washington.edu/rsense_utools.html
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Figur 29 Fördelar med rastermodellen (http://www.anders.bennehag.com/blog/2009/bachelor-thesis-lidar-measurements/), 

(http://www.ambiental.co.uk/news/in-the-press/advanced-flood-risk-mapping-modelling-in-the-cloud.html) 

Ytterligare modeller kan skapas från punktmolnet. Här skulle man kunna hitta nya aktörer 

som inte är medvetna om de möjligheter som NNH skapar. Man kan även använda data för att 

visualisera 3D miljöer med byggnader och skog.  

I vilka sammanhang ska man använda sig av olika NNH -produkter?  

De två produkterna har på ett sätt olika marknader och det viktigaste är att man innan 

beställningen undersöker noga vad användningen kräver samt var kunskapsnivån för 

användare ligger. För att utvärdera vilken modell man ska använda sig av kan det vara bra att 

analysera situationen och vara medveten om de möjligheter och begränsningar som finns.  

Frågor man bör ställa sig innan beställning,  

o Vad ska höjdmodellen användas till?  

o Vilka krav på kvalitet finns? 

o Räcker den färdiga rastermodellen till för detta ändamål? 

o Skapar punktmolnsdata mervärde? 

o Är den kunskap som finns tillgänglig i projektet tillräcklig för att kunna dra nytta av 

punktmolnsdata? 

o Finns det hårdvara som kan hantera de stora datamängderna? 

o Finns det programvaror som stödjer LIDAR-data tillgängliga?  

o Vilka ytterligare funktioner kan man dra nytta av i den specificerade mjukvaran?  

 

 

http://www.anders.bennehag.com/blog/2009/bachelor-thesis-lidar-measurements/
http://www.ambiental.co.uk/news/in-the-press/advanced-flood-risk-mapping-modelling-in-the-cloud.html
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8.2 Kritisk granskning av egen studie 
Det är möjligt att val av profillinje har påverkat resultatet, kanske fungerar de olika 

modellerna olika på olika terrängtyper. Dock testades två olika linjer för att drapera 

modellerna, de två olika draperingarna hade liknande egenskaper. Ett problem med studien är 

noggrannheten, eftersom det fanns få fixpunkter blir noggrannheten mer ett relativt mått, 

Lantmäteriets modell från TerraScan är utvärderat noggrant och det enda som skiljer är 

interpolationen. Därför är det ändå intressant att se till den relativa noggrannheten men en 

absolut noggrannhet skulle ge en extra dimension till slutsatserna.  

8.3 Framtida studier 

I framtiden ser Lantmäteriet ett behov av att skapa en databas för att hantera allt NNH-data, 

detta skulle vara en intressant vidarestudie. Dels är det intressant med val av databashanterare 

dels implementering samt hur uppdateringar kan göras i databasen. Höjddata är ju på inget 

sätt konstant utan nybyggnationer, rivningar eller andra faktorer kan påverka. Ytterligare ett 

område som kan vara spännande att utforska är vilka användningsområden som NNH skulle 

kunna nyttjas till. Det är ju fortfarande ett mycket nytt område och dessutom relativt billig 

data. Många aktörer som skulle kunna ha nytta av NNH-data har inte kunskap om möjligheter 

och det skulle vara intressant att lyfta fram dessa.  
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