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Sammanfattning
Detta arbete redogör för hur användning av den nya nationella höjdmodellen (NNH) ur/i
Lantmäteriet databas kan användas i olika terräng och vilka förutsättningar det finns för
identifiering av specifika landskapselement i denna, manuellt och visuellt.

Sedan 2009 har Lantmäteriet laserskannat hela landet, både på land och över vatten.
Uppdraget är slutfört 2015. Målet med laserskanning är att framställa en rikstäckande
höjdmodell med ett medelfel som är bättre än 0.5 m. Idag är all NNH-data tillgänglig som
LAS-filer på Lantmäteriets databas.
För att kunna utföra ett utvärderingsexperiment valdes ett geografiskt begränsat område: I
Skepplanda, Ale kommun i Västra Götalands län.

De hjälpmedel som användes var GPS-mottagare, LAS-filer, Ortofoto och
applikationsprogram såsom OL-laser och ArcGis. Det främsta syftet med studien var att
undersöka hur bearbetning och utvärdering av olika kartmaterial kan utföras, för att sedan
kunna bedöma i vilken mån användning av Lantmäteriets NNH-data, i olika typer av
terräng, kan vara möjlig t.ex. hur små detaljer kan urskiljas i det. För undersökningen valdes
specifika objekt, såsom stenmurar och ett dike.

Tre olika kartunderlag framtogs av OL-laserprogrammet: lutningsbilder, intensitetsbilder
och terrängskuggningsbilder. Utifrån insamling av inmätta punkter och med hjälp av
vektordata kunde materialet utvärderas visuellt. Två kartor valdes, vilka uppfyllde
kriterierna för att kunna uppnå studiens syfte. Eftersom kartan med terrängskuggning och
lutningsbild ger en tydligare profil av områdets karaktäristiska drag på marknivå, är det
möjligt att identifiera små markdetaljer såsom stenmurar och diken.

Resultatet varierade från fall till fall, beroende på kartunderlaget. En mur på den ena platsen
i en bild kunde t.ex. detekteras, men inte i en annan bild, trots att det finns en mur där.
Studien visade att laserpulserna har svårt att tränga igenom tät vegetation, dock kan olika
solvinklar och belysningsriktningar ändå framhäva vissa små markdetaljer under en tätskog.
Andra faktorer som kan ha påverkat kvalitén på lasermaterialet är flyghöjden,
laserskannerns vinkel och under vilken period under året skanningen genomfördes.
Ett antagande gjordes, att laserskanning från lägre flyghöjd och mindre öppningsvinkel kan
höja kvalitén på laserdata. Med dessa två faktorer kan högre upplösning per kvadratmeter
yta uppnås.
Ett annat sätt som kan vara aktuellt i en undersökning är att använda OL-laser verktygslåda
och tillämpa andra inställningar genom att skapa objekthöjdbilder där höjd färgläggs med
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olika ekvidansnivå. Genom att prova fram olika inställningar i programmet, där olika
lutningshöjd och solvinklar tillämpas kan läsbarheten på kartunderlaget förbättras.
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APPLICATION OF LAND SURVEY NEW NATIONAL ELEVATION MODEL
(LASERDATA) IN THE FOREST LAND

Summary
This work describes how the use of the new national elevation model (NNH) from the
National Land Survey database may be used in a variety of terrain and the conditions they
are identification of specific landscape elements, manually and visually.
From the start of 2009, the national land Survey laserscannat whole country, both on land
and over water. The mission will be completed in 2015. The goal of laser scanning is to
produce a nationwide elevation model with a standard error of better than 0.5 m for a 2 m
GRID. Today, all NNH data available as LAS files on Lantmäteriet's database. To perform
an evaluation experiment was elected a geographically limited area: Skepplanda, Ale
Municipality in Västra Götaland.
The devices used were GPS receiver, LAS files, Orth imagery and application programs
such as OL laser and ArcGIS. The main aim of the study was to investigate the processing
and evaluation of different map material can be performed, and then to assess to what
extent the use of Lantmäteriets NNH- data in different types of terrain may be possible.
For the investigation, the specific items, such as stone walls and a ditch.
Three different maps material was developed by the OL laser program: slope images,
intensity images and terrain shading images. Based on the collection of measured points
and using vector data could material evaluated visually. Two maps were chosen, which met
the criteria for being able to achieve the objectives of the study. Since the map with terrain
shading and gradient image provides a clearer profile of the area's characteristic features at
ground level, it is possible to identify small land features such as stone walls and ditches.
Results will vary from case to case, depending on the substrate maps. A wall at one location
in an image could e.g. detect, but not in another image, even though it's a wall there. That’s
why definitive conclusions could be not established.
The study showed that the laser pulses are difficult to penetrate dense vegetation; however
different solar angles and lighting directions nonetheless highlight some small land details
during a dense forest. Other factor that may have affected the quality of the laser material
is the altitude, laser scans angle and during which period of the year the scan was
performed. An assumption was made that the laser scans from lower altitude and smaller
opening angle can add value to laser data. With these two factors, higher resolution per
square meter of surface is achieved.
Another way that can be relevant in an investigation is to use the OL laser toolbox and
apply different settings to create objects height pictures where height is colored with
different evidence level. By trying out different settings in the program, where different
slope height and solar angles applied to the readability of the chart surface is improved.
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Förord
Detta är en studie om Lantmäteriets nya nationella höjdmodell, laserskanning och i vilken
mån dess data är användbart, i olika terräng. OL-laser och vilka kartmaterial programmet
kan producera är fokus i denna studie. Med hjälp av olika kartunderlag ur OL-laser ska
dessa material utvärderas och sedan undersökas. Målet med studien är att undersöka
möjligheterna att med hjälp av visualiserings verktyget OL-laser och NNH-data kunna
detektera specifika objekt i olika skogsområden. Examinator för examensarbetet är
Kenneth Eriksson, professor i matematik på Högskolan Väst.
Jag vill rikta ett varmt tack till Anders Hedin, chef på lantmäteriavdelningen i Skellefteå
kommun. Han ligger bakom själva iden. Att få en sådan möjlighet har utvecklat mig som
person och förbättrat mina kunskaper inom det tekniska området. Jag vill även rikta ett
stort tack till min biträdande handledare, Stefan Jansson, lantmätare och lärare på
Högskolan Väst. Han har stöttat mig hela vägen både i de teoretiska och praktiska
momenten.
Ett stort tack till min huvudhandledare, Mehdi Eshagh, professor i Geodesi på Högskolan
Väst. Han har bidragit med givande synpunkter, ideer och kritik. Sist men inte minst, ett
stort tack till Jerker Boman som har framtagit OL-laserprogrammet, vilket är gratis att
ladda ner och använda för att skapa detaljerade bilder med höjdkurvor och lutningar.
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Nomenklatur


ALS/FLS

Airborne Laser Scanning (flygburen laserskanning).



DRK

Digitala registerkartan.



FBL

Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988).



GNSS

Global navigation satellit system.



GPS

Global position system.



INS

Inertial Navigation System (Positionssystem för luftfartyg).



JB

Jordabalken (SFS 1970:994).



JP

Lagen om införande av nya jordabalken (SFS 1970:995)



LiDAR

Light Detection And Ranging (metod för insamling av laserdata).



LAS

Standardiserat filformat för lagring av laserskannad data.



LM

Lantmäteriet



NNH

Ny nationell höjd modell.
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1 Inledning
Första delen av detta arbete ger en bakgrund till varför studien gjordes, dess syfte och
frågeställningar, avgränsningar och målgrupp för arbetet.

1.1

Bakgrund

Lantmäteriet handlägger sina förrättningsärenden med hjälp av de digitala
registerkartor som huvudsakligen visar fastighetsindelning, men också ger information
om rättigheter, fastighetsindelningsbestämmelser och planer. Registerkartor har ersatt
de gamla ekonomiska kartorna (1935-1978), vilka hade en liknande funktion som
nuvarande registerkartor.
Kvalitén på de ekonomiska kartorna varierade avsevärt, beroende på att ny teknik
(flygbilder) användes då dessa framställdes och karterades. När registerkartor sedan
ersatte de äldre ekonomiska kartorna kvarstod dessa brister.
Lantmäteriet har under många år försökt hitta ett arbetssätt att bearbeta
registerkartans kvalitetsbrister, men hittills har dessa försök inte lyckats i nämnvärd
grad. Av denna anledning fortsätter arbetet med att finna rätt metod och verktyg för
bearbetningen.
På initiativ av Lantmäteriet har höjdmodellering via flygplansburen laserskanning nu
tagits i bruk. Laserskanning är en ny teknik för avståndsmätning som i kombination
med förfinad positionsbestämningsteknik, via GNSS, för det skannande flygplanet
erbjuder större noggrannhet än den nuvarande höjdmodellen med 50 meters GRID1.
Den nya tekniken har en rad användningsområden inom samhällsplanering,
Lantmäteriförrättningar, samhällsskydd och kan utgöra underlag för
beredskapsplanering2. NNH kan belysa problem för områden med risk för skred och
ras i strandzonen. Avsikten med användandet av den nya nationella höjdmodellen
(NNH) är att bättre bedömningar ska kunna göras, bland annat i områden som är
känsliga ur stranderosionssynpunkt
Många kommuner i landet omfattas av stora skogsarealer och behovet av att granska
gränshävdernas noggrannhet i förhållande till registerkartan är stort i många fall. Detta
eftersom gränshävderna nästan aldrig mäts, då de ofta kan ha ett svagt rättsligt skydd.
Lantmäteriet i Skellefteå gav mig uppdraget att försöka hitta hävder i skogsmark
utifrån analys av befintligt lasermaterial. Denna analys skulle göras med hjälp av
programmet OL-laser (se närmare beskrivning nedan). Uppdraget från Lantmäteriet i
Skellefteå bedömdes dock svårt att avgränsa till lämplig omfattning för ett
examensarbete. I stället valdes en undersökning av mindre omfattning inom ett
område i Skepplanda.
1
2

Lantmäteriet J.
Lantmäteriet D.
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1.2 Syfte och frågeställning
Det grundläggande syftet med denna studie är att hitta ett arbetssätt för hur NNHdata kan användas och bearbetas i OL-laserprogrammet, vilka kartmaterial som
programmet kan producera och hur kartorna ska användas. För att undersöka
laserskanning på bästa sätt behöver olika terrängtyper studeras. I denna studie har jag
valt att studera hävder i tätskog. Följande delfrågor kommer att undersökas:




Hur kan man hitta ett arbetssätt för bearbetning och användning av
laserdata ur Lantmäteriets databas?
Hur kan användningen av laserdata på bästa sätt anpassas för att fungera i
olika terräng?
Hur kan NNH-data i framtiden underlätta kartläggning, mätning,
planering eller förbättring av registerkartans kvalitet?

1.3 Målgrupp
Den målgrupp jag vänder mig till är den yrkesgrupp inom Lantmäteriet som är
ansvarig för förbättringar av digitala registerkartor och andra aktörer som använder
laserdata som underlag för geodetisk och fotogrammetrisk mätning och
beräkningsteknik.

1.4 Rapportens disposition
Denna del av arbetet har beskrivit bakgrund, syfte och frågeställningar, avgränsningar
och målgrupp. Andra delen omfattar och förklarar teorin och termer som är viktiga
för läsaren att förstå.
Tredje delen innehåller utförandet och slutförandet av examensarbetet med resultat,
analys, slutsatser och diskussion.

2
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2 Teori
2.1 Inledning
Denna del av arbetet beskriver teorin inom området. I kapitlet redovisas innebörden
av den nya nationella höjdmodellen och dess användning, teorin bakom olika tekniska
verktyg och några juridiska begrepp inom det fastighetsrättsliga området.

2.2 Teknisk beskrivning
2.2.1

Ny nationell höjdmodell (NNH)
Regeringen har, baserat på förslag från Klimat- och sårbarhetsutredningen, (SOU
2007:60), beslutat att Lantmäteriet ska inleda uppbyggnaden av en ny, förtätad
höjdmodell över landet, därför att nuvarande höjdmodell (50m GRID med medelfel
~2m) inte motsvarar dagens högt ställda krav från användare av höjdinformation,
varken för planering av infrastruktur eller för riskanalyser.3
Under 2009 påbörjade Lantmäteriet därför ett nationellt program för insamling av
LiDAR-data som underlag för en ny nationell höjdmodell. Datainsamlingen utförs
genom laserskanning från flygplan på 2300 meters flyghöjd. Målet med
laserskanningen är att laserskanna hela landet, över såväl land som vatten för att
framställa en rikstäckande höjdmodell med ett medelfel som är bättre än 0.5 m för ett
2 m GRID. Uppdraget med laserskanningen skulle vara slutfört år 2015.
Laserdata nyttjas idag av många, inom olika användningsområden, beroende på
sammanhanget. Exempel på andra myndigheters användning är Skogsstyrelsens
"Skogliga grunddata" och Riksantikvarieämbetets tjänst ”Fornsök”, där man ur laserdata
har tagit fram olika typer av information om skogen och fornlämningar i Sverige.
Informationen kan ge data till skogsbruksplaner, visa på gallringsbehov, skogliga data
och beståndsnivåer, identifiera träslag hos enskilda träd, lokalisera diken, och data
med hänsyn till kultur och miljö.4
En annan tillämpning av ny nationell höjdmodell är att värdera risker för kusterosion
vid stigande havsnivåer och översvämningar5

Lantmäteriet G.
Lantmäteriet I.
5 Lantmäteriet H.
3
4
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2.2.2

Allmänt om Laser
Laser används idag inom allt fler områden t.ex. i samband med mediciniska
operationer, elektriska apparater, konstruktion, positionering och optiska redskap.
Laser är en tunn enfärgad ljusstråle av fotoner som är i fas6. Principen bakom laser är
att ljuspulser skickas i väg och färdas med den kända ljushastigheten c som är 299 792
m/s7.
Eftersom ljushastigheten är konstant och tiden där laserpulsen färdas fram och
tillbaka mäts av instrumentet, kan avståndet beräknas med hjälp av formeln nedan,
där tiden ”T” delas på två därför att laserpulsen färdas den aktuella sträckan två
gånger, fram till objektet och tillbaka till skannern8. Den matematiska formeln för
avståndsberäkning illustreras enligt bilden nedan9:

Figur 1: Avståndsmätning med laserstråle där hastigheten är konstant och tiden är beräkningsbar.
Bilden publicerat med tillstånd av Jerker Boman, teknisk Lantmätare.
𝑺 = 𝒗 ∗ 𝒕/𝟐
(Avståndet = Hastigheten *( Tiden/2 ))

2.2.3

Principen för flygburen laserskanning
FLS är förkortningen för ”flygburen laserskanning”vilket innebär att ett
laserskanningssystem monteras i ett flygplan eller i en helikopter med ett
positioneringssystem (GPS). En laserskanner, kallas också Light Detektion And
Ranging (LIDAR)10
Den utrustning som krävs för att utföra laserskanning är laserinstrument, GPS, INS
(tröghetsnavigeringsutrustning) och IR (kamera).
Positionen på laserpunkten är beroende av följande parametrar:
•

Flygplanets position

•

Tidsdifferensen på sänd/mottagarens puls

•

Vinkeln som pulsen skjuts iväg ifrån flygplanet (öppningsvinkel)

Karin Nordqvist & Håkan Olsson 2013
Tabell och formell för NV- och TE- programmen
8 Lantmäteriet
9 Ergo naturvetenskap om teknik kurs B
10 Lantmäteriet 2013
6
7
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Figur 2: Dessa delar behövs i flygplan och markplan för flygburen laserskanning. Bilden är publicerad
med tillstånd av Jerker Boman.

Laserskannern sänder ut tusentals pulser per sekund i olika riktningar. För att veta var
på marken en laserpuls reflekteras måste man veta varifrån och i vilken riktning pulsen
sänds ut. Detta görs genom att mäta sensorns position och riktning med hjälp av
satellitpositionering (GNSS) och tröghetsnavigering (INS)11. Pulserna som reflekteras
till skannern bildar tillsammans ett punktmoln.
Bilden nedan är ett exempel på hur punktmoln kan se ut när laserpunkter
sammanlagts efter att laserskanningen genomförts. Bilden redovisar första och sista
mottagna pulsen som har studsat tillbaka i respektive riktning, där högsta
laserpunkterna kan vara trädtoppar, medan lägsta laserpunkterna kan motsvara mark
eller vattenytan.

11

Lantmäteriet F.

5
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Figur 3: Punktmoln från laserskanning. Bilden publicerad med tillstånd av Jerker Boman.

Upplösningen på laserskanningen beror på flyghöjden och öppningsvinkeln varifrån
laserpulserna skickas12. För att förbättra kvaliten på bilden, krävs fler laserpulser per
kvadratmeter yta13. Med hjälp av hög punkttäthet på laserskanningen har användandet
av befintlig data varit mer aktuellt för skogsbruk och samhällsplanering, eftersom en
hög punkttäthet kan uppnås med större volym, vilket är viktigt ur både ekonomiskt
och kvalitetsperspektiv.
Nuvarande kommersiella system har en laserskanner som sänder flera hundra tusen
pulser per sekund till skillnad från det gamla som sände 2000 pulser per sekund14.
Systemets snabba utveckling har dock medfört problem vid mottagningen av all
utskickad data från lasern. Pulserna hinner inte tillbaka innan nästa puls sänts ut.
Detta gör att en mängd data kan gå förlorad. Därför har man varit mån om att
utveckla avläsningssystem för att skannern ska kunna effektivt läsa av alla
pulssignaler15.

Figur 4: Första och sista retur för laser pulserna. Bilden är publicerat med tillstånd av Jerker Boman.

Lantmäteriet A
Karin Nordqvist & Håkan Olsson 2013
14 Karin Nordqvist & Håkan Olsson 2013
15 Perola, O.(LU) Helen, R (Blom) och Yuriy Reshetyuk (HiG). (2013)
12
13
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En enkel regel som brukar stämma är att om man ser solljusets strålar träffa markytan
under ett träd, så finns det även förutsättningar för laserpulserna att träffa markytan.
Den här aktuella laser- och skanningsutrustningens karaktäristiska egenskaper
sammanfattas enligt följande punkter:


Pulsens energi: 100 μJ



Pulsens varaktighet: 10ns



Pulsens frekvens: 1 – 200kHz



Skannings frekvens: 25 – 90Hz



Skannings mönster: zick zack, parallell och elliptisk



Skannings vinkel ±20-45˚



Pulsens storlek på marken: 0,2 – 2m

Förutom laser- och skanningsutrustningens prestanda kan ett flertal andra faktorer
påverka kvalitén i den erhållna upplösningen. Laserpulserna måste i tillräcklig
omfattning nå ner till marknivån och även reflekteras därifrån i riktning mot
skannern. Därför beror resultatet även i hög grad på terrängens egenskaper,
vegetationsnivå, under vilken årstid mätningen utförs, flyghöjd, flygfart och
öppningsvinkel. Objekt med dålig reflektion är vatten, asfalt och hustak16.

2.2.4

Kontroll av laserdata
För att kunna tolka informationen i den insamlade datan behövs ett
applikationsprogram för bearbetning av LAS-filer ur laserdata från Lantmäteriets
databas. Det finns många olika dataprogram som kan hantera och bearbeta laserdata.
Några exempel på dessa program är:
 OL-laser
 OCAD
 Quick Terrain Modeler
 ESRI ArcMap
LAS-filer levereras från Lantmäteriet i komprimerat format, RAR-FORMAT. Därför
ska varje fil extraheras till LAS-FORMAT, så att applikationsprogrammet ska kunna
läsa av filen. Med hjälp av programvaran kan bilder/kartor med olika utseende tas
fram, beroende på vilka inställningar som görs i programvaran. Det kan användas
"överdriven" höjdskala i förhållande till längdskalen, och/eller olika "solhöjd"
och/eller "solvinkel" för den tänkta belysningen av terrängen, vilket ger en
annorlunda bild från fall till fall.
En annan möjlighet är att variera ”svärtningskurvan” för gråskala inställningar i
programvaran man använder. Man kan tona ner de mörka partierna för att få bättre
läsbarhet i brant terräng eller öka svärtan i de ljusa partierna. Vilken svärtningskurva
16

Karin Nordqvist & Håkan Olsson 2013
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man väljer påverkar utseendet på bilden. Man måste testa sig fram till en inställning
som passar för det man vill visa. De flesta programvaror har förmodligen en helt
”rak” svärtningskurva som default inställning.
En tredje källa till olikheter i utseendet på såväl ”skuggbilder” som ”lutningsbilder”,
vilka är två av de vanligaste kartkategorierna som programvaran erbjuder, kan vara
vilken GRID upplösning man har på sina data. En tätare GRID ger en ”skarpare”
bild med mer detaljer än en gles GRID.

2.2.5

OL-laser
OL-laser är ett applikationsprogram av ovan nämnda typ som är framtaget av Jerker
Boman, teknisk lantmätare. Han har tidigare jobbat på Lantmäteriet i Gävle och driver
idag konsultfirman Oapp-GIS. Programmet är framtaget för att kunna beräkna och
nyttja laserdata. Med OL-laser kan olika kartunderlag produceras för användning till
olika ändamål. Programmet kan laddas ner gratis från hemsidan www.oapp.se. Jag valde
att nyttja dess verktygslåda och inställningar för att kunna producera olika
kartunderlag för denna studie. Se bilaga A för en grundläggande användningsmanual.

2.3 GNSS (Global navigation satellite system)
GNSS är ett samlingsnamn som används för alla satellitbaserande mätningar. Idag
finns ett stort och snabbt växande antal satelliter ingående i detta system, där de två
mest använda systemen är ryska GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya
Sputnikovaya Sistema) och amerikanska GPS (Global Positionssystem)17.
Utvecklingen av GNSS började i USA 1973, när Försvarsdepartement tog ett beslut
som senare skulle räknas som en av de största innovationerna inom den tekniska
världen, specifikt inom mätning18. Med hjälp av referensstationerna på marken kan en
positionsbestämning i relativ bra noggrannhet erhållas19. GPS och GLONASS var till
en början avsedda att användas för positionsbestämning för militära syften, men efter
Gulfkriget mellan Irak och USA blev systemet även tillgängligt och användbart för
civila ändamål.
För att kunna använda GNSS-mätning krävs kända punkter för positionsbestämning.
Därför används befintliga satelliter i atmosfären som ”kända” punkter.
Positionsbestämningen mäts med hjälp av antingen så kallad kodmätning eller
bärvågs/fasmätning. Den senare är den mest noggranna, men kräver också bättre
mätförhållanden/mottagning. En av de viktigaste anledningarna som läggs till GNSSmätning är 3D positionsbestämning, vilket innebär att förutom X och Y på plan, kan
även Z (för höjd) bestämmas.

Lantmäteriet. 2007
Stig-Göran Mårtensson 2013
19 Mehdi Eshagh
17
18
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För att kunna mäta data för Z-koordinaten (markhöjden) krävs minst fyra satelliter,
och ju fler satelliter som kan bidra med information desto noggrannare blir
bestämningen av positionen20.

2.3.1

Nätverks-RTK
Nätverks-RTK är en bärvågsmätning som utför precisionsmätningar med låg
osäkerhet i realtid. För att kunna bestämma koordinaterna med nätverks-RTK krävs
GNSS-mottagare och ett antal SWEPOS referensstationer.
Med hjälp av denna teknik kan ett yttäckande nätverk bildas vilket informerar om fel
på signaler som färdas i atmosfären, både klock- och banfel21. Fördelar med nätverksRTK är att metoden endast behöver en utrustning, mäter med god noggrannhet och
är anpassad till SWEREF 99. Därför använder Lantmäteriet idag nätverks-RTK.
Nackdelarna med att använda tjänsten är att mellan leverantören och användaren
behövs en fungerande mobilkommunikation som i vissa fall orsakar problem vid
mätning som är svåra att spåra, då tappar man mobilkontakt med satelliterna22.

2.3.2

Fix- Flytlösning
Fixlösning är ett begrepp som innebär att mottagaren lyckas bestämma såväl fasen
som antalet hela våglängder (i bärvågen) mellan sändande satellit och mottagare, vilket
gör att avståndsmätningen kan utföras med en osäkerhet på centimeternivå.
När mottagaren saknar fri sikt mot satelliterna, så att satelliternas signaler inte når
fram till mottagaren, försvårar det för mottagaren att i realtid helt korrekt säkert
bestämma antalet hela våglängder från de data som satelliterna skickar ut. Detta
mätresultat kallas för en flytlösning.

2.4 Terminologi kring juridiska begrepp
2.4.1

Fastighet
Begreppet fastighet i sig saknar legal definition. Däremot finns det en rad förklaringar
beträffande innebörden av begreppet. Hela Sveriges yta är uppdelad i fastigheter,
förutom allmänt vatten och så kallade samfälligheter23. Samfälligheter ägs gemensamt
och har olika ändamål24
Fast egendom är jord, vilken är indelad i fastigheter25. Fastigheterna skall redovisas i
fastighetsregistret, allmänna delen26. Alla fastigheter har en unik beteckning, till
exempel ”Berga 1:2”. En fastighet kan ha både fysiska och rättsliga förhållanden27.
Lantmäteriet E
Lantmäteriet C
22 Lantmäteriet C
23 Julstad, 2011
24 Tomas Vesterlin föreläsnings PowerPoint, fastigheter och fast egendom, 2014
25 JB 1:1 (SFS 1970:994)
26 FBL 1:2 1st (SFS 1970:988)
27 Julstad, 2011
20
21
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Den kan avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt28.När den
avgränsas horisontellt får den endast gränser i markplanet, och en sådan med denna
egenskap kallas för traditionell fastighet. Fastighet som är angränsad både horisontellt
och vertikalt kallas för tredimensionell eller 3D-fastighet29. Skillnaden mellan
traditionell och tredimensionell fastighet är att en 3D-fastighet avgränsas både nedåt
och uppåt, d.v.s. omfattar en sluten volym.

2.4.2

Fastighetsgräns
En fastighetsgräns är en teoretisk skiljelinje mellan två eller flera fastigheter som går
mellan fastigheternas gränsmarkeringar. Linjen ritas upp på förrättningskartan eller
digitalt i registerkartan (DRK). Linjens innebörd är att särskilja fastighetsägarnas
rättigheter när det gäller fast och lös egendom30.
Fastighetsgränser tillkommer eller blir bestämda genom lantmäteriförrättningen31 eller
äldre motsvarande lagstiftning. Nybildning av fastigheter genomförs genom åtgärder
som:32




Klyvning
Avstyckning
Sammanläggning

Ombildning av fastigheter utförs genom åtgärder som:
 Fastighetsreglering
 Fastighetsbestämning
Gränsmarkeringens form och utseende kan variera beroende på när den tillkommit.
Den kan bestå av råsten, rör som sätts ut i marken eller i berget.33 Ibland, beroende på
fastighetens beskaffenhet, är det omöjligt att markera gränser och linjer på mark. Då
behöver gränserna endast redovisas i förrättningshandlingar och kartor34.

2.4.3

Lagligt bestämd gräns
Med lagligt bestämd gräns avses sådan gräns som tillkommit genom
lantmäteriförrättningar, blivit bestämd genom en dom för fastställelse, och/eller på
annat lagligt sätt blivit bestämd. Enligt Jordabalken35”har gräns som blivit lagligen bestämd
den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning”. Om gränsens sträckning inte längre
kan fastställas med säkerhet, skall sträckningen bestämmas med ledning av
förrättningskartan, beskrivningar och protokoll36.
JB 1:1-1a (SFS 1970:994) och FBL 1:1a (SFS 1970:988)
JB 1:1a, FBL 1:1a
30 Jordabalk (SFS 1970:994)
28
29
31

32

FBL (SFS 1970:988)
FBL (SFS 1970:988)

(Julstad 2011, lantmäteriet 2009).
Julstad 2011
35 JB 1:3 (SFS 1970:994)
36 Peter Ekbäck, 2012
33
34
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2.4.4

Ej lagligen bestämda gränser
Sådan förekommer oftast på äldre fastigheter, där ingen förrättning har skett på
många år. Enkelt uttryckt brukar begreppet sägas omfatta alla gränser som inte blivit
lagligen bestämda.
Exempel på dessa är gränser som tillkommit vid legalisering enligt ÄULL, avsöndring,
expropriation, sämjedelning eller inlösen enligt plan- och bygglagen, miljöbalken,
väglagen och expropriationslagen.37. Gränsmarkering som är lagligen bestämd
prioriteras. Då gäller i första hand rå och rör eller andra märken som av ålder ansetts
utmärka gränsen38

2.4.5

Gränshävd
Härmed avses en gräns mellan två eller flera fastigheter som på något sätt har blivit
markerad på marken genom en överenskommelse eller enligt var en fastighetsägare
har ansett att gränsen gick39. Om en gräns under 20 år hävdats i annan sträckning än
den skulle ha enligt lag, och om hävden grundats på en överenskommelse före JB;s
ikrftträdande 1972, gäller i vissa fall den hävdade gränsutsträckningen40.
I JP 18 § har införts ett institut – gränshävd – som reglerar ett särskilt fall av
sämjeägobyte41. Bestämmelserna om placering i JP anger att den endast kan tillämpas
på förhållanden som inträffat före den 1 januari år 197242. Hävd kan förekomma i
form av rågång, stenmur m.m.

2.4.6

Fastighetsbestämning
Med fastighetsbestämning menas ett förrättningsförfarande som handläggs av en
myndighetsutövare (förrättningslantmätare) genom att en eller flera fastighetsägare
(sakägare) ansöker om det hos Lantmäteriet43.
Lantmäterimyndigheten kan på eget initiativ genomföra en fastighetsbestämning om
myndigheten anser att det är nödvändigt för en pågående fastighetsbildningsåtgärd
eller att LM förordnar enligt anläggningslagen eller ledningsrättslagen. Staten kan i
vissa fall ansöka om fastighetsbestämning, när det gäller frågor om 7 kap,
miljöbalken44.
Enligt 14:1 § FBL kan med fastighetsbestämning avgöras hur fastighetsindelningen är
beskaffad, i vilken omfattning en ledningsrätt eller ett servitut gäller, huruvida
byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt 2 kap. 1 § JB och vilken
omfattning en gemensamhetsanläggning har45.
Peter Ekbäck, 2012
1:4 JB (SFS 1970:994)
39 Handbok JB, Lantmäteriet
40 Peter Ekbäck, 2012
41 Peter Ekbäck 2012
42 FBL handbok, Lanmäteriet
43 FBL Handbok, Lantmäteriet
44 Barbro Julstad 2011
45 Barbro Julstad 2011
37
38
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3 Metod
Forskningsmetodik är kvalitativ eller kvantitativ. Det är inte ovanligt att båda
metoderna kombineras i en och samma studie. Den kvalitativa metoden går mer på
djupet. Dessutom uttrycks resultatet med ord och inte bara med statistiska tabeller
eller matematiska siffror46. När data tas fram, sker det oftast genom intervjuer och
observationer. Det sker för att skapa bättre förståelse om olika företeelser.
Den kvantitativa metoden appliceras, då resultatet som tillhandahålls, ska uttryckas i
statistiska tabeller och matematiska siffror. Studier som är byggda på den kvantitativa
metoden utgår från matematiska modeller eller enkäter med på förhand givna
svarsresultat.

3.1 Metodval
För denna studie har både kvalitativ och kvantitativ metoden tillämpats, för att på
bästa möjliga sätt kunna uppnå målet och få goda resultat.
Eftersom det ofta förekommer mätsvårigheter i tätskog, har jag i min studie använt
den kvantitativa metoden, med GPS-mätning för datainsamling. Utöver det har
undersökningen framarbetats kvalitativt, vilket inneburit att litteraturläsning och övrig
information erhållits från tillförlitliga källor.

3.2 Tillvägagångssätt
För att kunna uppnå studiens syfte gjordes, efter inledande litteraturstudier, först ett
val av lämpligt pilotområde för fältstudier. Vidare behövdes för mätningar och analys,
viss utrustning i form av GNNS-mottagare samt tillgång till programvaror, i form av
OL-laser och ArcGIS.

3.3 Insamling av information
I april 2015 inleddes arbetet med litteraturstudien genom sökning och insamling av
information från internet. Där fanns tillförlitligt material i form av vetenskapliga
artiklar, examensarbeten, arbetsrapporter och övrig information för den teoretiska
delen.
Lantmäteriet tillhandahåller på sin hemsida två omfattande kompendier med fakta
bakom laserskanningsprincipen. För framställning av kartor ur laserdata har det varit
nödvändigt att lära sig hantera applikationsprogrammet OL-laser och dess
användningssätt i olika etapper. Detta eftersom programvaran är ett av de
grundläggande verktygen i den praktiska tillämpningen.

46

Bjereld, Ulf, Demker
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3.4 Pilotområde
Skepplanda, Ale kommun i Västra Götalands län valdes att utföra undersökningen på,
eftersom där fanns intressanta objekt, såsom stenmurar och ett dike, som bedömdes
som användbara objekt. Bilden nedan är ett Ortofoto över området Skepplanda. De
blå markeringarna visar var mätningar genomförts.

Figur 5: Ortofoto över området Ryk Skepplanda, Ale kommun i Västra Götalands Län.

3.5 Fältarbete
Under fältarbetet användes en Trimble R8 GNSS-mottagare och kartor över området.
Vid genomförandet av studien letades först fram alla gränshävder inom pilotområdet,
vilka var sex stenmurar och ett dike. Dessa skulle sedan mätas in och inordnas i
"Område 1" respektive "Område 2".
På grund av skogens täthet var det många gånger svårt att få signal från satelliten. Det
kunde ta mellan 20-40 minuter för att upprätta kontakt, beroende på mottagarens
läge. För att effektivisera arbetet i resterande etapper mättes varje gränshävd med
flytlösning, d.v.s. den lägre ambitionsnivån, vad gäller precision.
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4 Resultat
I detta avsnitt presenteras resultaten för vad studien kommit fram till, genom att
applicera de metoder som tidigare redovisats.

4.1 Mätning med GNSS (GPS)
Studien omfattar två områden där totalt sex stenmurar och ett dike undersöktes, och
där dessa objekt bedömdes uppfylla kriterier utifrån frågeställningarna i inledningen
(1.2 Syfte och frågeställningar). Identifiering av dessa murar och diket utfördes med
hjälp av ArcGIS, GPS-mätningar och OL-laser, vilka beskrivits tidigare i rapporten.
Resultatet presenteras i följande SHAPE-filer, en för varje objektslag.

Figur 6: Inmätta punkter "Område 1"

Figur 7: Inmätta punkter "Område 2"
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4.2 Olika kartunderlag ur OL-laser
Med OL-laser kan fem typer av höjdkartor tas fram. Utifrån en subjektiv bedömning
av deras användbarhet i enlighet med studiens syfte, producerades och valdes tre av
dessa, benämnda: lutningsbild, terrängskuggningsbild och intensitetsbild. I den första
etappen tillämpades original "DEFAULT" inställningar i OL-laserprogrammet, vid
framställningen av kartorna. I följande bildserie presenteras dessa underlag, och med
hjälp av vektordata visas vart i området GPS-mätningarna utfördes.
1. Lutningsbild (1 m upplösning)
2. Terrängskuggningsbild (1 m upplösning)
3. Intensitetsbild (1 m upplösning)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

4.3 Val av kartunderlag
Efter utvärdering av kartorna i ESRI ArcMap, och utifrån kriterierna valdes två
kartunderlag, nämligen en terrängskuggningsbild och en lutningsbild, beroende på att
dessa ansågs intressanta och innehöll markdetaljer som intensitetsbilder saknade De
två kvarvarande bilderna skulle senare användas i undersökningen, vad gäller kvalitet
och användbarhet. På följande sida presenteras utvalde bilder och de visar också
provytorna där GPS-mätningarna genomfördes:
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Figur 7: Lutningsbild. Skepplanda

Figur 8: Terrängskuggningsbild. Skepplanda
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4.4 Jämförelse med Ortofoto
En annan typ av befintlig referensdata som finns rikstäckande är Ortofoto. Produkten
tillämpas och används för kartproduktion, GIS, planering m.m. Ett sätt att utvärdera
lasermaterialet är att använda Ortofoto som jämförelse för att kunna undersöka, i det
här fallet inmätta objekt och dess visibilitet i befintlig Laserdata, som presenteras
nedan.
De två följande bilderna visar på svårigheten med att detektera markdetaljer visuellt i
ett Ortofoto, exempelvis diket som inte syns särskilt tydligt i ”Bild 1” och stenmurar i
både ”Bild 1” och ”Bild 2”. Detta kan begränsa Ortofotos användbarhet.

Bild 1: Område 1 (tätskog), Skepplanda

Bild 2: Område 2 (gles skog), Skepplanda
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4.5 Utvärdering av laserdata
För att kunna utvärdera kvalitén på laserdata har i denna studie jämförts med vad som
kan visualiseras från markklassade laserpunkter med de inmätta stödpunkterna, från
kapitel 4.1 mätning med GNSS (GPS)).
Kontrollen genomfördes med hjälp av programmet ESRI ArcMap (GIS), och bestod
av att bedöma huruvida man kan identifiera och se skogliga element, som murar och
diken, i terrängskuggningsbilder, och/eller lutningsbilder, utifrån LAS-data som
representerar provytan i Skepplanda, Ale kommun, Västra Götalands Län.
Mätningarna genomfördes inom två olika områden, i två olika typer av skog, där
första området betraktas som tätskog, och det andra området som glesskog. Resultatet
av denna studie delades i två delar, där första delen redovisar resultat i "område 1", och
den andra delen resultat i "område 2".
För att öka läsbarhet och kvalitet på laserdata har olika bilder producerats med högsta
möjliga upplösning (1 meters upplösning). Genom att tillämpa olika inställningar i
programmet har exempelvis bilder med terrängskuggning framställts med olika
solvinklar och belysningsriktning, och olika lutningsvärde på bilder som framhäver
lutningskurvor i terrängen "lutningsbilder". Detta har påverkat utseende på bilderna.

4.5.1

Terrängskuggningsbilder "Område 1 "
Ett av de vanligaste och mest effektfulla sätten att visualisera en terrängmodell är
genom en så kallad terrängskuggningsbild. Bilderna på nästa sida är baserade på
markklassade punkter.
Första bilden är en terrängskuggningsbild med original "DEFAULT" inställningar,
som visar att på den första platsen endast diket kunde detekteras visuellt, Det gick inte
att se någon stenmur, trots att det finns tre stenmurar på platsen.
På "Bild 2" har andra inställningar tillämpats med en belysningsvinkel som är ≤ 10º
och en belysningsriktning som är ≥ 200º vid framställningen. Detta har resulterat i att
bilden fick ett annat utseende, och framhöll andra markdetaljer över terrängen än den
första bilden. Diket kunde exempelvis detekteras visuellt, likaså en del av "stenmur 2",
där mörka färgtonnet visar höjdskillnaden på marknivån. Detta syns tydligare på "Bild
2" än på "Bild 1", medan däremot "Stenmur 3" fortfarande inte kunde detekteras.
"Bild 3" är en annan typ av kartunderlag, i vilken har tillämpats en belysningsvinkel på
"90º" och en belysningsriktning på mindre än "5º". Resultatet med lägre skugga gjorde
att terrängens markdetaljer försvagades. Detta gjorde att varken stenmurar eller diket
blev lika synliga som på "Bild 1" och "Bild 2", dock kunde en liten del av "Stenmur
3", mellan den första och andra markeringen, från den övre sidan (norrut) detekteras.
På nästa sida presenteras dessa tre bilder med vektordata för att illustrera resultatet:
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Bild 1: Terrängskuggningsbild, Skepplanda

Bild 2: Terrängskuggningsbild, Skepplanda
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Bild 3: Terrängskuggningsbild, Skepplanda

4.5.2

Lutningsbilder "Område 1"

En annan typ av höjdkarta, för att upptäcka terrängens egenskaper är
"Lutningsbilder", som är baserad på markklassade punkter. Genom att använda olika
inställningar i OL-laserprogrammet framställdes två olika bilder över provytan för
denna kart-typ. Genom att mata in olika värden i OL-lasersprogrammets
lutningsekvation "y = Ax² + Bx + C", ändrades ljussättningen och lutningsvinkeln.
Detta gjorde att olika utseende på lutningsbilder kunde erhållas.
Jag valde att endast framställa två varianter av lutningsbilder över "Område 1".
Resultatet av "Bild 4" blev att diket kunde detekteras visuellt, dock inte stenmurarna.
På "Bild 5" blev resultatet detsamma som på "Bild 4", vad gäller stenmurens visibilitet.
Skillnaden mellan "Bild 4" och "Bild 5" är att "Bild 4" framställdes med original
"DEFAULT" inställningar, där standardvärden är "y = -1x² + 60x + 255". Detta gjorde
att bilden fick framhäva andra detaljer av terrängens egenskaper än den första, där
mörka områden innebär liten lutning medan ljusa detaljer representerar branter. "Bild
4" och "Bild 5" presenteras på nästa sida:

20

Användning av Lantmäteriets ny nationell höjdmodell i skogsmark

Bild 4: Lutningsbild, Skepplanda

Bild 5: Lutningsbild, Skepplanda
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4.5.3

Terrängskuggningsbilder "område 2"
I "Område 2" blev resultatet annorlunda än i "Område 1" från avsnittet ”4.5.1
terrängskuggningsbilder”, där Stenmurar kunde tydligt detekteras, vilket berodde
på vilka inställningar som tillämpades vid framställningen av bilderna, med
belysningsriktning är ≤ 175º och solvinkel på ≥ 100º.
På "Bild 6" tillämpades original "DEFAULT" inställningar. Resultat blev att tre
stenmurar kunde detekteras tydligt. Den fjärde stenmuren ligger i öppen terräng,
den femte och sjätte stenmuren täcktes av trädstammar och löv.

Bild 6: Terrängskuggningsbild, Skepplanda
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Resultatet blev detsamma som på "Bild 7", trots att bilden framställdes med
belysningsriktning som är ≥300º och solvinkel på ≤20º, se bilden nedan.

Bild 7: Terrängskuggningsbild, Skepplanda
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På "Bild 8" blev resultatet, med belysningsvinkel ≥90º och ≥180º solvinkel, inte
detsamma som på "Bild 6" och "Bild 7”. Att inga stenmurar kunde detekteras,
trots att det finns stenmurar.

Bild 8: Terrängskuggningsbild, Skepplanda

4.5.4

Lutningsbilder "område 2"

På "Bild 9" och "Bild 10" kunde "Stenmur 4" och "Stenmur 5" tydligt detekteras,
dock inte "Stenmur 6". Bilderna framställdes med samma inställningar som tidigare
lutningsbilder hade, i avsnitt 4.5.2 lutningsbilder "Område 1", där bilderna även var
baserade på markklassade punkter med högsta möjliga pixel upplösning.
"Bild 10" framhävde detaljer av terrängens egenskaper på ett annorlunda sätt än de
andra, där mörka områden innebär liten lutning, medan ljusa detaljer representerar
terrängens branter.
"Bild 9" presenteras enligt bilden nedan och "Bild 10" på nästa sida:
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Bild 9: Lutningsbild, Skepplanda

Bild 10: Lutningsbild, Skepplanda
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5 Resultatanalys
5.1 Inmätning av hävder
Området Skepplanda var lämpligt för studien, eftersom det fanns tillräckligt många
intressanta objekt att samla in mätdata om, samtidigt som området inte var för stort.
Det största problem som uppstod under inmätningsprocessen var skogens täthet,
men detta gick att lösa genom att all mätdata som samlades in mättes med flytlösning.

5.2 Stenmurar i fokus
De objekt som valdes att fokusera på var hävder i skogen, särskilt stenmurar, därför
att stenmurar är intressanta ur fastighetsrättsligt perspektiv. Stenmurar betraktas i
vissa fall som gränser. Eftersom stenmurar ofta förekommer i tät skog och därmed är
svårtillgängliga, är de svåra att mäta med traditionella mätmetoder.
Befintlig laserdata ger ett noggrannare resultat och ger ett bättre underlag för
fastighetsbestämning mellan två eller flera fastigheter. Varje gränsbestämning kommer
då automatiskt att även förbättra Sveriges digitala fastighetskarta.

5.3 Detektering av skogliga element
Att subjektivt, utan statiska metoder eller matematiska tabeller, identifiera
skogselement är inte det optimala sättet att bedöma kvalitet på laserdata, men det är
ett vedertaget sätt att undersöka vilka förutsättningar som finns.
Ur mitt perspektiv har den subjektiva bedömning jag gjort (se ovan) varit till stor hjälp
när det gäller användningen av NNH-data. Min studie kommer förhoppningsvis att
bidra med information som i framtiden kan förbättra och öka användningsområdet
för bestämning av gränser.
På grund av de olika inställningar som tillämpades i programvaran och på vissa ställen,
skogens täthet, kan kvalitén på laserskanningen har påverkats, eftersom laserpulserna
hindrades från att nå markytan och istället fastnade på trädstammar och löv.
De olika inställningarna i OL-laserprogrammet gjorde att olika utseende på bilderna
kunde erhållas. Detta hade inverkan på hur vissa stenmurar kunde detekteras lättare
på vissa bilder än på andra. På vissa bilder gick det inte att se någon stenmur, trots att
det finns stenmurar på platsen.
På andra bilder kunde stenmurar däremot detekteras tydligt. Väderförhållanden kan,
trots inställningarna i programvaran, ha påverkat kvalitén på laserdata. Jag har valt att
begränsa antalet bilder och nöjt mig med att prova några inställningar, där olika
solvinklar och belysningsvinklar tillämpades vid framställningen av bilderna.
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Några bilder samlades från besöket i Skepplanda, för att kunna förstå hur terrängen
såg ut och utifrån det kunna föra ett resonemang kring möjligheten för laserpulser att
kunna tränga igenom vegetationen eller inte.
En sak som man tydligt slås av när man ser dessa bilder och jämför med de olika
höjdkartor som erhållits från Laserdata är att trots att muren i den helt öppna
terrängen är den klart lägsta så är det den som syns allra tydligast i höjdkartorna.
Omvänt slås man av att murarna inne i tätskogen, trots deras imponerande höjd och
sten storlek, i många fall ändå syns relativt svagt på kartorna.
Detta tycks visa att träden och kanske lövverket ovanför murarna verkar ha haft en
avgörande betydelse, inte bara vid GPS-inmätningarna, utan även vad gäller kvalitén i
laserdata. I alla fall så långt denna analys lyckats pressa fram information ur densamma
med hjälp av OL-Laser mjukvaran.
Vilken roll årstiden spelat är i sammanhanget en intressant fråga. D.v.s. är det själva
vegetationen eller lövverk som i har den mest avgörande påverkan på kvalitén. Om
det är lövverket borde mätningarna utföras tidig vår eller sen höst. Man kan dock inte
utesluta att det finns mer att hämta även i det befintliga datamaterialet om man bara
lär sig optimalt använda detsamma.

Foto: Stenmur 1

Foto: Stenmur 2

Stenmur 3

Stenmur 4
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stenmur 5

stenmur 6
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6 Slutsats
Huvudsyftet med studien var att ta reda på:
 Hur man kan hitta ett arbetssätt för bearbetning och användning av laserdata
ur Lantmäteriets databas?
 Hur användningen av laserdata på bästa sätt kan anpassas för att fungera i
olika terräng?
 Hur kan NNH-data i framtiden underlätta kartläggning, mätning, planering
eller förbättring av registerkartans kvalitet?

6.1 Hur kan man hitta ett arbetssätt för bearbetning och
användning av laserdata ur Lantmäteriets databas.
Eftersom slutsatsen i denna fråga grundats på studiens resultat, ska den inte uppfattas
som definitiv. I studien framkom att laserdata är ett gigantisk data, där ett antal
miljoner laserpunkter per block i en LAS-fil kan bilda en så kallad 3D-modell över ett
specifikt geografiskt område. Mycket små detaljer på marknivå kan avläsas.
För att kunna utföra detta behövdes en bearbetning av LAS-filerna göras, med hjälp
av applikationsprogrammet OL-laser.
Att komma åt ett applikationsprogram var inte helt lätt, därför att tekniken är så pass
ny. Det var svårt att skaffa information om vilka program som kunde hantera
laserdata. OL-laser var ett av de program som gratis kunde laddas ner från nätet.
För utvärdering av laserbildernas kvalitet användes ett annat program, ArcGis. Det
framtagna materialet exporterades ur OL-laser och sedan importerades filer i ERSI
ArcMap ”ArcGis” i form av SHAPE-filer för analys.
Med hjälp av vektordata kunde varje material för sig utvärderas och sedan kunde
lämpligheten subjektivt bedömas. Specifika objekt valdes och detaljeringsgrad
undersöktes. Hur tydligt objektet kan detekteras visuellt i varje bild undersöktes också.
En annan typ av befintlig referensdata som finns rikstäckande är Ortofoto. Bilderna
användes som jämförelseunderlag med materialet från laserdata, för att ytterligare
kunna utvärdera laserdata.

6.2 Hur användningen av laserdata kan på bästa sätt anpassas för
att fungera i olika terräng.
Denna fråga har visat sig vara svår att ge ett entydigt svar på, eftersom tekniken är
obegränsad och ständigt utvecklas. Från studien kan konstateras att det ur laserdata är
svårt att identifiera exempelvis stenmurar i tätskog.
Att kvalitén, vad gäller markmarkhöjddata tycks sämre i tätskog kan bero på att
laserpulserna "fastnat" i trädens löv eller grenar. En annan faktor som kan ha påverkat
kvalitén på materialet är att Lantmäteriet vanligtvis klassar laserpunkterna i huvudsak
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som mark, vatten och oklassificerade laserpunkter. En hypotes kan vara att många
markobjekt hamnar i oklassificerade klasspunkter. Mycket ur Lantmäteriets nya
nationella höjdmodell kan dock användas.
Eftersom laserskanningen kan ha skett under andra förhållanden, där skogen
exempelvis inte hade avverkats eller växt igen, kan i sådana fall laserfilen inte ge en
rättvisande bild om då och nuvarande terrängensegenskapar.

6.3 Hur NNH-data i framtiden kan underlätta kartläggning,
mätning, planering eller förbättring av registerkartans kvalitet.
Svaret på denna fråga kan vara både ja och nej, eftersom metoderna som användes
inte räckte till för att optimalt kunna utvärdera materialet. Det finns mycket mer att
jobba med och det finns mer information att hämta från befintlig laserdata. Med hjälp
av Skepplandaundersökningen, rätt kompetens, tid och ekonomiska resurser kan
mycket göras och mer information utvinnas från lasermaterial.
De områden som kan ha nytta av laserdata är:
o Skogs-och jordbruket, där bättre inblick då ges i terrängens topografi.
Dessutom kan olika höjdnivåer studeras och planeras inför fältarbetet.
o För planering/lantmäteriförrättningar kan laserdata tillsammans med
registerkartan användas som underlag, för att kunna med högre noggrannhet
bedöma hävdernas faktiska läge, i form av stenmurar/dike, som i vissa fall
kan vara fastighetsgräns. Laserdata har en noggrannhet som är bättre än 0.5
m. Detta kan dessutom vara en metod för att förbättra kvalitén på
registerkartan, eftersom i varje Lantmäteriförrättning gör att Sveriges
fastighetskarta uppdateras och förbättras. Förbättringen av registerkartan
sker idag genom att checka in all data som erhålls från nya mätningar eller
andra metoder med högre kvalité/noggrannhet, i fastighetskartans databas.
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7 Diskussion
Det har varit en intressant och lärorikt studie, som gett mig möjlighet att fördjupa
mina kunskaper inom laserskanningstekniken. Jag har fått en kunskap om laserdata,
dess användningsområden och principen bakom skanningen, som jag inte hade
förväntat mig.
Begreppet är fortfarande nytt för många och dessutom är det få som behärskar
tekniken. Detta har, för mig, inneburit svårigheter. Jag hade i början svårt att samla in
fakta om NNH-data, men genom att kontakta Jerker Boman och Gunnar Lysell, som
jobbar på Lantmäteriets Geo division, gick det betydligt lättare.
Nästa steg var att lära mig hur OL-laserprogrammet används, eftersom det senare
skulle användas för att kunna kommunicera med laserdata och framställa kartor. Jag
hade önskat utveckla metoden för nyttjande av laserdata och per automatik utvärdera
kvalitén på lasermaterialet, men på grund av tidsbegränsning valde jag att enbart
utvärdera laserdata manuellt. Det finns fem möjliga underlag att framställa ur OLlaser. Jag valde tre av dem. För att uppnå studiens syfte valde jag endast bilder med
terrängskuggning och lutningsbilder, utifrån kriterierna i avsnitt ”Val av kartunderlag”,
ovan (se 4.3)!
Resultatet av denna studie har gett olika bedömningar på hur lasermaterialet kan
användas, dels på grund av olika inställningar som tillämpades i programvaran, dels på
vegetationsnivån, där skogens täthet på vissa ställen kan ha påverkat kvalitén på
laserskanningen när denna genomfördes, då laserpulserna hindrades från att nå
markytan och istället fastnade på trädstammar och löv. De olika inställningarna i OLlaserprogrammet gjorde att olika utseende på bilderna erhölls. Detta hade i sin tur
inverkan på hur vissa stenmurar på vissa bilder lättare kunde detekteras än på andra
bilder. Det gick t.ex. i vissa fall inte att se någon stenmur, trots att det finns stenmurar
på platsen. På andra bilder kunde stenmurar däremot detekteras tydligt.
En sammanfattning av de faktorer som kan ha påverkat laserskanningen när den
genomfördes är:

•

Den årstid då skanningen genomfördes.

•

Hårda ytor som t.ex. is och asfalt, där friktionen är hög, kan ha hindrat
laserpulserna från att studsa tillbaka i rätt riktning till sensorn.

•

Flyghöjden och öppningsvinkeln, som innebär att ju större vinkel och
högre flyghöjd du har, desto större spridning blir det för laserpulserna per
kvadratsmeter yta. Detta innebär att lägre information per kvadratmeter,
påverkar kvalitén på bilden.

•

Planets flyghastighet under laserskanningsprocessen.
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En användning av NNH-data, när det gäller att effektivisera arbetssättet, i frågor om
gränshävd eller/och förbättring av registerkartan, är en lärdom jag erhållit, när jag
genomförde denna studie. Dock behövs en mer fördjupad forskning inom detta
område och en automatiseringsmetod, där kan direkt bedömningar göras utan att
behöva gå ut i fält eller andra hjälpmedel, som t.ex. matematiska eller statistiska
beräkningar, om detta är möjligt.

7.1 Hållbar utveckling
Förutom att mätningsarbete är fysiskt krävande, krävs även tid, resurser och pengar,
vilket kan leda till att exempelvis planeringsarbetet förlängs om det brister i ett av
dessa områden. Eftersom tekniken är i ständigt utveckling erbjuds idag en ny teknik
som är på väg att revolutionera mätbranschen världen över och det är laserskanning.
Laserskanningsteknik kan även användas för att på ett effektivt sätt kunna konstatera
klimatförändringar, med bra kvalité och noggrannhet. Frågan är om tekniken alltid
gynnar hållbar utveckling utifrån ekonomisk, socialt eller ekologiskt perspektiv?
En översiktlig förklaring av innebörden av begreppet ”hållbar utveckling” finns i
miljöbalken: ”som syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkrar en hälsosam och god miljö”.

7.1.1

Ekonomisk
Ur ekonomisk synvinkel finns det både positiva och negativa aspekter, när det gäller
laserskanning. De positiva aspekterna är att tekniken gynnar arbetsgivaren/företaget,
då färre personer behöver anställas, vilket innebär färre utgifter för
företaget/arbetsgivaren. Dessutom kan jobbet levereras snabbare och med bättre
kvalite. Det kan till och med leda till att de som beställer tjänsten initierar
projektet/planprocessen effektivare och billigare.
Negativa aspekter med laserskanning kan vara att det leder till färre anställda och att
arbeten då försvinner, eftersom denna nya teknik kan komma att ersätta de
traditionella mätningarna. En arbetsinkomst försvinner, vilket leder till att personer
som blir av med jobbet behöver stöd i form av statliga bidrag. Detta kan påverka
samhället negativt. Färre arbetskrafter innebär mindre skatt till staten och detta kan få
allvarliga konsekvenser, t ex påverka utbildningsnivå och sjukvården.

7.1.2

Socialt
Ur ett socialt perspektiv kan utveckling av laserskanningstekniken bidra med mycket
inom fastighetsbildning. Noggrannare gränser och markhöjder kan bestämmas med
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bättre kvalité än tidigare. Detta kan bidra till att förhindra/förminska konflikter
mellan fastighetsägarna, då det är allmänt känt att sociala intriger mellan grannar kan
uppstå på grund av oklara gränser.
Arbetsplatsen är för många en mötesplats, viktig för människans välbefinnande. Om
lasertekniken kommer att medföra att färre anställda krävs, kan det alltså få
konsekvenser i ett socialt perspektiv, vilket är en negativ aspekt.

7.1.3

Ekologisk

Miljömålen är en viktig del av samhällsplanering idag. Djur, växter och människor ska
ha samma förutsättningar och livskvalité för att på ett positivt sätt kunna samverka.
Strävan efter frisk luft, bra vattenkvalité, ingen övergödning, m.m. är grundläggande
aspekter i all planering som sker i dag och för kommande generationer.
Förbättra miljön och bevara naturresurserna i förhållande till klimatförändringar är av
väsentligt betydelse för utvecklingsländer och inte minst för Sverige. Därför har
Lantmäteriet, på uppdrag av regeringen, utifrån den gamla höjdmodellen, skapat en ny
nationell höjdmodell med tätare och noggrannare höjddata.
NNH-data används idag av andra länder och inte bara i Sverige. Den ska användas för
att kunna göra bättre bedömningar av vilka områden som är känsliga ur
stranderosionssynpunkt, genom att belysa problemen för områden med risk för skred
och ras i strandzonen.

7.2 Vidare forskning
En intressant fråga när det gäller vidare forskning om laserskanning, kan vara att göra
en liknande studie som jag har gjort, men med lasermaterial från en lägre flyghöjd eller
så kallad drönare. Då kan en högre bildupplösning uppnås per kvadratmeter. Ett
annat sätt som kan vara intressant, är att skapa objekthöjdsbilder som färglägger
höjden med olika ekvidistansnivå.
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Appendix A
Användningssätt
Från detta läge är det i princip bara att i tur och ordning utföra de moment som
programmet ger möjlighet till.

Steg 1: Efter att programmet är installerat i datorn och färdigt att användas, klicka på
”öppna laserdatafil” och välj sedan laserfilen från lantmäteriet. Lägg märke till att laser filer är
i RAR-format när de levereras från Lantmäteriet och behöver därför uppackas till ”LAS-fil”
för att programmet skulle kunna läsa av filen.

När laserfilen är färdig att öppnas finns två informationsrutor direkt under ”öppna
laserdatafil” enligt nedanstående bild. ”Laserdatafil info” ger information om vad laserfilen
innehåller, exempelvis antalet laserpunkter samt vilken fördelning och klassificering laser
pulserna har såsom mark, vatten, hög vegetation, låg vegetation, byggnader m.m.
”Spara laserdatafil” är till för om man vill spara om laserfilen.
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Notera att något bör uppmärksammas ifråga om laserfilens storlek, därför att Lantmäteriets
laserdatafiler täcker ett område som alltid är 2,5 x 2,5 km i terrängen. För att undvika att
det går långsamt att bearbeta informationen som finns i filen är det viktigt att spara om
laserfilen till en mindre omfattning av arean. Eftersom den ursprungliga enhetens storlek
ofta är för stor för att kunna hanteras snabbt och enkelt i programmet. Längst ner till
vänster, där det är ringmarkerat med rött visas antal laser punkter filen har.
Steg 3: Eftersom programvaran inte är anpassad för hantering av laserfiler med 2.5×2.5 km
ska därför ”LAS-filen” sparas om i mindre yta. För att spara om laserdatafilen i mindre
områden gör man enligt följande: Börja med att klicka på knappen Laserdatafil info. Då
visas vad filen innehåller, dvs. max- och min-koordinater för den 2,5 km ruta som täcks,
antal laserpunkter i de olika klasserna etc. Notera max- och min-koordinaterna för hela
området och beräkna vilka koordinater som motsvarar det mindre område som du vill
spara om och arbeta i. Nu kan man stänga ner fönstret och spara om laserfilen enligt
bilderna nedan.
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Enligt bilden nedan kan ett namn för nya laserfilen väljas och förutom detta kan filen även
sparas där det önskas.

Nu när filen är sparad kan den nya laserfilen öppnas igen på samma sätt som innan. Välj
den nya laserfilen och klicka på ”öppna”.
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Material ur markpunkterna från laserdata
Nu är det dags att börja jobba med framställningen av grundmaterialet ur laserdata. Det
finns två olika egenskapsinformationer om marken och terrängens beskaffenhet, dvs.
höjdkurvor, branter, terrängskuggning, lutningsbilder m.m. Några inställningar bör göras
först genom att klicka på ”inställningar GRID/TIN” enligt bilden nedan.

En ny ruta öppnas, välja ”ny” enligt pilen som pekar i bilden nedan.

Nu kan den nya arbetsytan för grundmaterialet namnges. När filen namnges anges namn på
den som framställer kartan, pixelstorlek i meter, första eller sista laserreturen på
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mark/objekt samt terräng och klassificering av laserpunkterna. Bilden nedan hänvisar till
vilka rutor som ska fyllas i:

Klicka på ”Default Mark GRID” för att skapa en ”mark analys” för grundmaterialet. Efter
att valet har gjorts visas en röd markering i rektangulär form. Spara och klicka sedan på
”OK” .

Steg 5: För att kunna producera kartprojekt eller rasterbilder med olika egenskaper
används systemmenyn. Klicka på ”systemunderhåll. Olika kategorier och funktioner kan då
väljas utifrån studiens syfte och vad som skall framhävas.

Appendix

Användning av Lantmäteriets ny nationell höjdmodell i skogsmark

För att välja rätt koordinatsystem bör man klicka på ”arkiv”, laserdatafiler – översikt.

Det är viktigt att ha rätt koordinatsystem med tanke på att grundkartmaterialet ska kunna
öppnas i ett annat program för vidare undersökning och analys, exempelvis
ArcGis/ArcMap. I bilden nedan visas hur man ska gå tillväga. Klicka på ”öppna” och välj
sedan laserfilen som du ska jobba med. Välj koordinatsystem, spara och klicka på ”OK”.
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Steg 6: Nu kan GRID skapas genom att klicka på ”Skapa GRID”.

Steg 7: Nu har en arbetsyta skapats där olika kartprojekt och rasterbilder kan väljas. Det
gäller att testa fram olika applikationer för att få fram olika underlag. Under kartobjekt kan
två alternativ väljas, ”BRANTER” eller ”HÖJDKURVOR” och under rasterbilder kan
olika typ av kartunderlag för olika egenskaper väljas, enligt bilden nedan
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Här kan objektet sparas i olika filformat, SHP-fil, DXF-fil m.m. och bilder, såsom
höjdkurvor kan även sparas i olika format.

Kryssa i ”rita bild” om du vill framhäva bilden, ”rita höjdkurvor” för att rita ut olika
höjder eller både och.
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Appendix B- Bilder på Stenmurar från besöket i Ryk
Skepplanda
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