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Förord 

 

Detta examensarbete om 15 högskolepoäng på C-nivå avslutar min utbildning på 

Geomatikprogrammet med inriktning mot mätning på 180 högskolepoäng. 

Examensarbetet är utfört på uppdrag av Stadsbyggnad Örebro. 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilken nytta Örebro kommun kan få av 

att med flygburen laserskanning som metod ta fram en höjdmodell över kommunen. 

Arbetet utfördes under hösten 2008 på Stadsbyggnad Örebro. Jag vill här ta tillfället i akt 

att tacka mina handledare, Stefan Peterson på Stadsbyggnad Örebro och Lise-Lotte 

Dahlberg på Högskolan i Gävle för den hjälp jag har fått med mitt arbete. Jag vill även 

tacka de som ställde upp på intervju, Gösta Eriksson, Jan Eriksson, Patric Jansson, 

Magnus Karlsson, Mats Lilja, Jerry Sandin och Anders Sjögren för att de tog sig tid att 

svara på mina frågor. Slutligen vill jag tacka alla övriga personer som på något sätt 

bidragit till detta arbete. 

 

Gävle 2009-01-16 

 

 

 

__________________ 

Johanna Ericson
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Abstract 

 

In the municipality of Örebro the elevation model provided by the National Land Survey 

is used. This elevation model offers an accuracy of around 2 m. In the city of Örebro, 

height information is also available in the form of contours with an equidistance of 1 m. 

Along with progress, uses for a new, improved elevation model are seen. In order to 

produce such an elevation model it is necessary to collect large amounts of data.  

 

The method best suited for data collection of this extent is airborne laser scanning. Laser 

scanning is a relatively new method that is based on the fact that distances to objects can 

be calculated with the aid of emitted laser beams. The method allows information about 

the position of tens of thousands of points to be collected per second. This makes airborne 

laser scanning a very time efficient method. The National Land Survey is planning on 

collecting data over the whole of Sweden using airborne laser scanning. This will be done 

in order to produce a new, improved elevation model. In the municipality of Örebro the 

alternative of conducting an own scan of the municipality is being examined. The purpose 

of this report is to examine the benefits for the municipality of producing an elevation 

model that offers better accuracy than the one available today. 

 

The report is based on literature studies and interviews. Members of staff at the 

municipality of Örebro have been interviewed in order to find out what different uses 

they can see for a new elevation model. Interviews with staff at Stockholms Stad and 

Borås Stad have been carried out in order to find out some of the benefits they have had 

with their respective elevation models and also learn of their experiences. 

 

From the result the following conclusions are drawn: An elevation model over the 

municipality of Örebro will be useful for flood prediction models and urban planning; In 

order for the elevation model to be of as much use as possible, and also be useful for 

future projects, an accuracy of 10 cm is recommended; The option of waiting for the 

National Land Survey’s new elevation model should be investigated further, also taking 

economic aspects into account. 
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Sammanfattning 

 

Örebro kommun har fram tills nu använt sig av Lantmäteriets höjdmodell som erbjuder 

en noggrannhet på 2 m. Över Örebro stad finns även höjdinformation i form av 

höjdkurvor med 1 m ekvidistans. I takt med att utvecklingen går framåt ses 

användningsområden för en ny, förbättrad höjdmodell. För att ta fram en sådan krävs 

insamling av stora mängder data. 

 

Den metod som lämpar sig bäst för datainsamling av den här omfattningen är flygburen 

laserskanning. Laserskanning är en relativt ny metod som bygger på att avstånd till objekt 

beräknas m h a utskickat laserljus. Metoden tillåter att lägesinformation för tiotusentals 

punkter samlas in varje sekund. Detta gör flygburen laserskanning till en tidseffektiv 

metod. Lantmäteriet har planer på att laserskanna hela Sverige för att ta fram en ny, 

förbättrad höjdmodell. Örebro kommun undersöker alternativet att genomföra en 

laserskanning över hela kommunen i egen regi. Syftet med rapporten är att ta reda på 

nyttan Örebro kommun skulle ha av att ta fram en höjdmodell med bättre noggrannhet än 

den som används idag. 

 

Rapporten baseras på litteraturstudier och intervjuer. Personal på Örebro kommun har 

intervjuats för att ta reda på vilka användningsområden de ser för en ny höjdmodell. 

Intervjuer med personal på Stockholms Stad och Borås Stad har genomförts för att ta del 

av de erfarenheter de har gjort och se vilken nytta de har haft av sina respektive 

höjdmodeller. 

Ur resultatet dras slutsatserna att en höjdmodell över Örebro kommun kan vara till nytta 

för bland annat översvämningsmodellering och vid planering. För att få en så stor nytta 

som möjligt med användbarhet även i framtida projekt rekommenderas en noggrannhet på 

10 cm. Alternativet att vänta på Lantmäteriets nya höjdmodell bör utredas vidare där 

hänsyn även tas till ekonomiska aspekter.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lantmäteriet erbjuder i dagsläget en höjdmodell som har en punkttäthet på 50 m och en 

noggrannhet i höjd på 2 m. Höjdmodellen är framtagen dels genom fotogrammetriska 

metoder, dels genom att använda höjdkurvor i redan befintliga kartor. Den här modellen 

ger inte tillräckligt noggrann information för många av de behov som finns idag. Den 

svenska regeringen har insett vikten av en ny förbättrad höjdmodell som kan användas för 

bland annat att ”bedöma konsekvenser av översvämningar” och gett Lantmäteriet i 

uppdrag att ta fram en sådan höjdmodell (Lantmäteriet, 2008). Som insamlingsmetod har 

Lantmäteriet valt flygburen laserskanning. Laserskanning är, i jämförelse med 

fotogrammetri och traditionell terrester mätning, en ny metod som lämpar sig bra för 

insamling av en stor datamängd på kort tid (Klang & Burman, 2006). 

 

Örebro kommun har funderingar på att själva ta fram en höjdmodell med hög täthet och 

även skapa en 3D-modell över byggnader i kommunen. För att åstadkomma detta finns 

det som förslag att beställa en flygburen laserskanning över hela kommunen. Liknande 

åtgärder har redan genomförts runt om i Sverige, bland annat i Borås Stad och 

Stockholms Stad. 

1.1.1 Fakta om Örebro kommun 

Örebro kommun ligger i Svealand. Den är till ytan Sveriges 64:e största kommun med en 

totalareal på cirka 1 630 km² uppdelat på 1 380 km² mark och 250 km² vatten. Den totala 

folkmängden i kommunen uppgår till drygt 130 000 invånare varav knappt 100 000 bor i 

centralorten Örebro. Till övriga orter i kommunen räknas bland annat Odensbacken, 

Garphyttan, Vintrosa, Glanshammar och Stora Mellösa (Jönsson, 2008). 

 

Terrängen i Örebro kommun är varierande med både kuperade och flacka områden. 

Marken är bebyggd, uppodlad eller täckt av skog. I de nordvästra delarna av kommunen 

ligger Kilsbergen där kommunens högsta punkt återfinns. Runt Örebro breder 

Närkeslätten ut sig. Genom kommunen går flera vattendrag, ett av dessa är Svartån som 

förser Örebro med dricksvatten. Svartån har sitt utlopp i sjön Hjälmaren som ligger i 

kommunens östra del. 
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Inom Örebro kommun finns höjder inmätta i tre olika höjdsystem. Rikets höjdsystem 

1900 (RH00) var det första system som infördes, detta användes för hela kommunen. På 

1920-talet togs ett nytt lokalt höjdsystem i bruk för Örebro tätort, i detta system räknades 

höjderna från en höjdfix vid Örebro sluss där höjden sattes till 10 meter. Lantmäteriet 

räknade senare om höjderna och rikets höjdsystem 1970 (RH70) infördes. Arbetet med att 

övergå till SWEREF99 (Swedish Reference Frame 1999) med rikets höjdsystem 2000 

(RH2000) är påbörjat och ska förhoppningsvis vara avslutat under 2009. 

1.1.2 Lantmäteriets kommande höjdmodell 

Lantmäteriet beräknar att det kommer att ta runt sju år att genomföra arbetet med att 

laserskanna hela Sverige i syfte att ta fram en ny rikstäckande höjdmodell. Under våren 

2009 ska produktionsplanen presenteras och det är tänkt att skanningen ska komma igång 

under andra halvan av 2009 (Lysell, 2008). 

 

Tiden från genomförd skanning till färdig produkt kommer att ligga på ungefär sex 

månader. Resultatet av skanningen kommer att bli en höjdmodell med möjlighet för 

kunden att välja gridstorlek (upplösning). Gridstorlekarna 2,5 m, 5 m, 10 m, 25 m, 50 m 

och 100 m kommer att erbjudas. Olika gridstorlek kommer att medföra olika beräknade 

medelfel, till exempel kommer höjdmodellen baserad på interpolerade punkter från 2,5-

metersgriddet att ha ett medelfel på mindre än 0,5 m (Lysell, 2008). 

 

Koordinater för de punkter som samlas in under skanningen anges i SWEREF99 TM 

(plan) och RH2000 (höjd). Punkterna kommer att delas in i markpunkter och icke-

markpunkter. Till markpunkter räknas de punkter som ligger på markytan. Denna 

information kommer ajourhållas. Icke-markpunkter, som inberäknar bland annat hus, 

fordon och vegetation, kommer inte att ajourhållas (Lysell, 2008). 

1.2 Tidigare studier 

Örebro kommun är inte de första att fundera på nyttan som kan fås genom att laserskanna 

ett större område, det finns flera andra kommuner som redan har genomfört sådana 

projekt. Erfarenheter för två av dessa, Borås Stad och Stockholm Stad, redovisas senare i 

rapporten. Detta avsnitt ägnas åt att beskriva några andra projekt där laserskanning har 

använts för att ta fram höjdmodeller för olika ändamål. 

 

Som redan nämnts planerar Lantmäteriet att genomföra en laserskanning över hela 

Sverige för att ta fram en ny, förbättrad höjdmodell. Inför det projektet har ett testprojekt 
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genomförts där en yta av 25 km * 25 km över Falun flygskannades från 2000 m höjd. 

Testprojektet och dess resultat beskrivs av Klang & Burman (2006). Syftet med detta 

testprojekt var att undersöka flygburen laserskanning som insamlingsmetod samt 

utvärdera noggrannheten som kunde förväntas vid skanningen från den valda flyghöjden.  

 

Brandt (2005) beskriver hur data som samlats in över området kring Eskilstunaån 

används för att skapa ett triangulärt oregelbundet nätverk (TIN). Som insamlingsmetod 

valdes ekolodning och flygburen laserskanning. TIN-modellen användes för att simulera 

vilka konsekvenser olika vattenflöden i Eskilstunaån skulle ge för områden nära ån. 

Resultaten som erhölls med denna TIN-modell jämfördes sedan med resultat från ett 

liknande projekt då enbart data från Lantmäteriets höjddatabas användes. 

 

Brandt (2005) beskriver ett delprojekt i projektet KRIS-GIS som genomförs på uppdrag 

av Krisberedskapsmyndigheten för att kunna vara bättre förberedd på framtida 

översvämningar och de konsekvenser de medför. Ytterligare en rapport som beskriver ett 

delprojekt inom KRIS-GIS är den studie som Klang (2005) utför för att undersöka 

kvaliteten för höjdmodeller som tagits fram med olika metoder. Bland annat jämförs hur 

olika punkttäthet påverkar vilken noggrannhet som kan fås i höjd.  

 

Flera studier har genomförts där syftet har varit att ta fram en metod för att urskilja 

byggnader från laserskannat data. Motiven för detta har varierat, t.ex. att kunna bedöma 

vidden av en katastrof (Dash et al., 2003) eller att kunna ta fram data för en 3D-

stadsmodell (Boberg, 2006; Zhou et al., 2004). 

 

Baltsavias (1999) lyfter i sin artikel fram för- och nackdelar i en jämförelse mellan 

metoderna laserskanning och fotogrammetri. 

 

1.3 Målsättning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken nytta Örebro kommun skulle ha 

av att ta fram en ny höjdmodell och 3D-modell, samt även presentera vilka krav som 

ställs på täthet och noggrannhet. Rapporten kommer främst att behandla flygburen 

laserskanning som insamlingsmetod, eventuella alternativa metoder kommer att beskrivas 

och deras lämplighet kommenteras. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Valet av intervjuer som metod för insamling av information gjordes av flera skäl, den 

främsta anledningen var avsaknaden av någon tidigare studie som behandlar vilken nytta 

Örebro kommun tror sig kunna få av en ny höjdmodell. Det fanns heller inte någon 

litteratur att vända sig till när det gällde att ta reda på de erfarenheter som Borås Stad 

gjorde när de tog fram en ny höjdmodell över kommunen. En del information om 

Stockholms Stad finns att hämta på Internet, intervjuer gjordes för att komplettera den 

redan tillgängliga informationen. 

 

Praktiska försök valdes bort på grund av de höga kostnader som den metoden skulle 

medföra. 

2.2 Intervjuer 

2.2.1 Urval av vilka som skulle intervjuas 

Urvalet av vilka personer som skulle intervjuas gjordes i samråd med handledare på 

Örebro kommun. Han hade god kunskap om vilka som var berörda av en ny höjdmodell 

och kunde ha nytta av en sådan i sitt arbete. Intervjuer genomfördes med personer 

verksamma på Örebro kommun, Stockholms Stad och Borås Stad. 

 

För att få olika synvinklar på vilken nytta Örebro kommun kan få av en ny höjdmodell 

intervjuades personer från olika avdelningar. Gösta Eriksson från Tekniska förvaltningen, 

Jan Eriksson från GIS/Utvecklingsenheten, Markus Karlsson från planeringsenheten och 

Anders Sjögren från VA-avdelningen medverkar från Örebro kommun. 

 

För att ta reda på hur två andra kommuner har gått tillväga och vilka erfarenheter de har 

gjort intervjuades Patric Jansson och Mats Lilja från Stockholms stadsbyggnadskontor 

samt Jerry Sandin, kartchef i Borås Stad. 
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2.2.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuer kan struktureras på olika sätt, Walliman (2005) väljer att dela in intervjuer i tre 

kategorier: Strukturerad intervju, delvis strukturerad intervju samt öppen intervju. Han 

förklarar att en strukturerad intervju lämpar sig väl för undersökningar i stil med enkäter 

med strikt bestämda frågor. En öppen intervju passar för de intervjuer där typen av svar 

inte går att förutsäga. En delvis strukturerad intervju ger möjligheten att få raka svar på 

raka frågor men ger även de intervjuade utrymme att utveckla svaren. 

 

För denna studie var en delvis strukturerad intervju lämplig med tanke på den typ av 

frågor som skulle ställas. Frågorna var av enkel typ där de intervjuade fick svara fritt och 

utveckla sina svar, enligt Trost (1997) kallas denna typ av intervju för kvalitativ. 

Intervjun hölls även öppen för spontana frågor och svar. 

 

De intervjuer som skedde personligen hölls på de intervjuades arbetsplatser, antingen 

inne på deras eller undertecknads kontor. 

 

Vid telefonintervjuerna hade inte frågorna skickats innan. Svaren antecknades kortfattat 

och kompletterades efter intervjun vilket kan ha medfört ändringar i svaren. 

2.2.3 Vilka frågor ställdes och varför? 

Alla frågor som ställdes under intervjuerna redovisas i Bilaga 1 – 7 tillsammans med de 

svar som gavs. Vilka frågor som ställdes och anledningar till varför just de frågorna 

valdes förklaras nedan. 

 

Örebro 

Personal på Örebro kommun intervjuades för att ta reda på vilken nytta de kan se av en 

förbättrad höjdmodell samt vilken noggrannhet som de anser krävs för deras önskemål. 

Dessa intervjuer skedde personligen utom i ett fall där frågor och svar utbyttes via e-post. 

 

För att kunna se vad Örebro kommun hoppas kunna få ut av en ny, förbättrad höjdmodell 

ställdes frågorna: 

 

- Vilka användningsområden/ vilken nytta ser du? 

- Krav på täthet/noggrannhet? 

- Är det ett alternativ att vänta på Lantmäteriet? 
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För att få fram bakgrundsinformation om hur Örebro kommun gör idag ställdes frågor 

som: 

 

- Hur gör ni idag? 

- Vad för data finns idag? 

- Vilket system används idag? 

- SWEREF99, RH2000 (ska de systemen införas och när i så fall)? 

 

Några frågor ställdes spontant utan något egentligt syfte, dessa var: 

 

- Kommer lagringsutrymme att innebära något problem? 

- Hur ska ajourhållning ske? 

- Ser du några nackdelar med en ny höjd/3D-modell? 

 

Stockholm och Borås 

Intervjuer med ansvariga på Stockholms Stad och Borås Stad gjordes för att ta reda på 

nyttan som de har haft av sin höjdmodell och vilka resultat de har sett. Frågor ställdes 

även för att få veta vilken noggrannhet de ansåg nödvändig och om den, med facit i hand, 

har visat sig vara tillräcklig för de användningsområden de ville uppnå med 

höjdmodellen. Dessa intervjuer skedde per telefon och kompletterades i ett fall med e-

post.  

 

Frågorna som ställdes var i stort sett de samma för Stockholms Stad och Borås Stad, vilka 

frågorna var och varför de frågorna valdes förklaras nedan.  

 

För att ta fram information om genomförandet av skanningen och ge Örebro kommun 

något att jämföra med ställdes dessa frågor: 

 

- När skannade ni? 

- Hur stort område skannades? 

- Från vilken höjd skannades det? 

- Hur lång tid för genomförande? 

 

Syftet med detta arbete är att ta fram vilken nytta Örebro kommun kan väntas få av en ny 

förbättrad höjdmodell. Av den anledningen ställdes några frågor för att ta reda på vilken 

nytta Stockholms Stad och Borås Stad har haft av sina respektive höjdmodeller och vilka 

noggrannheter de kan erbjuda. De frågor som ställdes var: 
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- Med vilken punkttäthet skannades det? 

- Hur bestämdes den? 

- Vilken noggrannhet uppnåddes? 

- Vilken nytta har ni haft? 

- Vilket efterarbete krävdes? 

- Blev ni nöjda med resultatet? – valdes rätt täthet? 

 

Några frågor ställdes även spontant, mest för att samla in så mycket information som 

möjligt som eventuellt skulle komma till användning under arbetets gång. Dessa frågor 

var: 

 

- Hur gjorde ni innan ni skannade? 

- Har något varit negativt? 

- Hur sker ajourhållning? 

2.3 Litteraturstudier 

Litteraturstudier gjordes för att samla information om grundläggande teori och tidigare 

genomförda studier. Informationen hämtades från böcker, publicerade rapporter, 

vetenskapliga artiklar, produktfaktablad och Internet. 

 

Boken om intervjuteknik (Trost, 1997) hittades på högskolans bibliotek, de övriga 

böckerna är kurslitteratur för tidigare lästa kurser på programmet. De använda artiklarna 

(sex stycken) söktes via sökmotorn Science Direct och rapporterna hämtades från 

Internet. Produktfaktabladen fanns tillgängliga på Internet. 
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3 Teori 

3.1 Terminologi 

Digital höjdmodell (Digital elevation model, DEM) 

Med digital höjdmodell avses en modell som beskriver terrängytans utseende (Boberg, 

2006). För framställningen av denna modell används bara de punkter som efter filtrering 

klassats som markpunkter. 

 

Digital terrängmodell (Digital terrain model, DTM) 

En digital terrängmodell är en beskrivning av markytan som oftast innehåller mer 

information om markytan än en DEM. Informationen kan röra marktyp och 

användningsområde, till exempel om det är åkermark, tomtmark eller väg. Även annan 

information kan finnas i en DTM, till exempel hur solinstrålningen över ett område 

varierar beroende på terrängens lutning (Pilesjö, 2003). 

 

Digital ytmodell (Digital surface model, DSM) 

I en digital ytmodell finns all information om ytan med, det vill säga alla punkter 

inkluderas oavsett om de är klassade som markpunkter eller som icke-markpunkter. Det 

innebär att förutom markytan så visas även objekt på markytan, t.ex. vegetation och bilar 

(Boberg, 2006).  

 

3D-modell 

Modell där flera höjddata finns för varje plankoordinat. Skapar en verklighetstrogen 

modell med synliga detaljer på byggnader. Broar, tunnlar och valv går att urskilja. En 3D-

modell kan vara till stor hjälp vid t.ex. stadsplanering (Filin, 2004). 

 

2,5D-modell 

Namnet 2,5D-modell kommer sig av att modellen visar mer än en 2D-modell men mindre 

än en 3D-modell. Höjdinformation finns att tillgå, men endast en höjdkoordinat för varje 

plankoordinat. Bara det som är synligt ovanifrån ges en höjd. Har till följd att broar 

modelleras som murar, byggnader med utskjutande tak blir större ”klossar” etc. (Klang, 

2005) 
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3.2 Laserskanning 

I jämförelse med mätning med totalstation eller GPS är laserskanning en mycket effektiv 

metod för insamling av en stor mängd punktdata på kort tid. Tekniken möjliggör 

datainsamling på avstånd vilket är användbart i områden där man inte kan komma nära av 

praktiska eller säkerhetsmässiga skäl, till exempel i oländig terräng, områden där det 

råder rasrisk eller platser med mycket trafik. Laserskanning kan ske både från marken och 

från luften, i följande avsnitt beskrivs de båda metoderna 

3.2.1 Markbunden laserskanning 

Vid markbunden laserskanning mäts avståndet från en sensor i skannern till en punkt på 

ett objekt, t.ex. en husvägg, genom att laserljus skickas ut, sprids m h a speglar, 

reflekteras mot objektet och återvänder till sensorn. Objektet skannas med en hastighet av 

upp till hundratusentals pulser per sekund. Resultatet av en skanning blir ett punktmoln 

med miljontals punkter som visar en tredimensionell bild av det skannade området (se 

figur 1). Till varje punkt är knutet information om dess position i x-, y- och z-led relativt 

skannern (Reshetyuk, 2007).  

 

 

Figur 1. Resultatet av en laserskanning blir ett punktmoln med miljontals punkter. 

 

Vid laserskanning finns det flera variabler att ta hänsyn till vad gäller resultat och kvalitet 

vid skanningen. En av dessa variabler är spridningsvinkeln (γ) som anger med vilken 

vinkel laserljuset divergerar när det skickas ut från skannern (se figur 2). Vinkeln är 
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vanligtvis mycket liten (brukar anges i storleksordningen milliradianer) men resulterar 

ändå i en punktstorlek på allt från millimeter- till meternivå beroende på avståndet (d) till 

objektet. Punktstorleken (p) beräknas m h a formeln 

2
tan2dp . 

För små värden på γ kan p uppskattas med formeln dp  (Reshetyuk, 2007). 

 

 

Figur 2. Spridningsvinkeln påverkar punktstorleken. 

 

Informationen som kan fås om det skannade objektet varierar med punkttätheten. 

Punkttätheten är ett mått på hur tätt de utskickade pulserna träffar objektet och således 

hur tätt punkterna i punktmolnet ligger. Ju högre punkttätheten är desto lättare är det att 

tolka informationen i punktmolnet, fler träffar på varje objekt ger en bättre beskrivning av 

objektets form och utseende. Alltför hög punkttäthet kan dock innebära en onödigt stor 

datamängd med långa efterbearbetningstider som följd. Ytterligare information om 

objektet kan utläsas med hjälp av pulsens intensitet, eller styrka. Intensiteten kan ge 

information om vilket material pulsen har reflekterats mot (Reshetyuk, 2007). Intensiteten 

registreras för varje puls som återvänder till sensorn och kan redovisas i punktmolnet med 

t.ex. olika färg för olika intensitet.  

 

En utskickad puls kan i vissa fall ge flera returer, eller ekon som de även kallas. En del 

system har den fördelen att de kan registrera alla ekon, eller åtminstone de starkaste för 

varje puls. Det innebär att om delar av pulsen reflekteras på olika avstånd från skannern 

kommer de registreras som enskilda punkter (Wehr & Lohr, 1999). Registreringen av 

flera ekon per puls underlättar vid klassificeringen av det skannade området. Genom att 

tolka insamlat data är det möjligt att skilja på konstruerade objekt som t.ex. byggnader 

och naturliga objekt som t.ex. träd och buskar (Zhou et al., 2004). Det är dock inte alla 

system som klarar av att registrera flera ekon. De systemen brukar vanligtvis registrera 

enbart det första eller det sista ekot, ibland kan användaren själv bestämma vilket (Wehr 

& Lohr, 1999). 
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Det finns tre vanliga metoder som används för avståndsmätning vid laserskanning: 

 

 pulsmätning 

 fasmätning 

 triangulering. 
 

Triangulering används vid korta avstånd (< 2 m) då mycket hög noggrannhet (< 1 mm) 

krävs (Reshetyuk, 2007) och utelämnas i denna rapport. De båda andra metoderna 

förklaras mer utförligt nedan. 

 

Pulsmätning 

Vid pulsmätning skickas en kort laserpuls iväg mot objektet och reflekteras tillbaka till 

skannern. En sensor i skannern känner av när pulsen återvänder och tiden (t) det tar för 

pulsen att komma tillbaka till skannern mäts (se figur 3). Med vetskap om pulsens 

hastighet (samma som ljusets, c ≈ 300 000 km/s), kan avståndet (d) till objektet 

bestämmas med hjälp av formeln  

2

tc
d  

 

 

Figur 3. Schematisk bild över principen för pulsmätning. 

 

Den enskilt viktigaste faktorn för noggrannheten i avståndsmätningen är hur pass 

noggrant tidmätningen sker. För att kunna mäta längdskillnader på millimeternivå krävs 

att tidsskillnader på 
12107,6  sekunder kan registreras. Noggrannheten i 

avståndsmätningen beror till viss del även på vilken reflektans ytan som skannas har. 
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Med reflektans menas hur stor del av den utskickade pulsen som ytan reflekterar. 

Exempel på objekt med hög reflektans är vägskyltar och vitmålade plank (Reshetyuk, 

2007). Till material med låg reflektans räknas bland annat asfalt (Baltsavias, 1999; 

Reshetyuk, 2007). 

 

Avståndet som kan mätas vid pulsmätning begränsas i teorin endast av hur långt 

tidsintervall klockan klarar av att mäta. I praktiken kan dock klockan mäta obegränsat 

lång tid och avståndet begränsas istället av att laserpulsen tappar styrka och på långt 

avstånd ger en alltför svag retur för att kunna registreras av sensorn (Wehr & Lohr, 1999). 

 

Fasmätning 

Vid fasmätning skickas en bärvåg (med våglängden λ) ut från instrumentet (se figur 4). 

Fasskillnaden (x) för vågen som återvänder till sensorn mäts och avståndet (d) till 

objektet beräknas genom formeln 

22

nx
d . 

 

Figur 4. Schematisk bild över principen för fasmätning. 

 

3.2.2 Flygburen laserskanning 

Flygburen laserskanning, som kan ske från antingen helikopter eller flygplan, bygger på 

samma princip som markbunden. Precis som vid markbunden laserskanning mäts 

avståndet mellan objektet (marken) och en sensor i laserskannern. Denna information om 

objektets läge relativt skannern är inte till någon nytta såvida inte skannerns position i 
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flygplanet samt flygplanets position i luften är kända. För att kunna knyta korrekta 

koordinater till punkterna som registreras måste flygplanets skannersystem vara anslutet 

både till en GPS (Global Positioning System) och till ett tröghetsnavigeringssystem, INS 

(Inertial Navigation System), dessutom måste de inbördes positionerna för dessa 

komponenter vara kända (se figur 5). GPS används för att bestämma flygplanets position 

i luften. INS känner av flygplanets rotation kring koordinatsystemets x-, y- och z-axel och 

kompenserar för den (Wehr & Lohr, 1999). 

 

Figur 5. Principskiss för flygburen laserskanning. Positionering sker m h a GPS och INS. 

Svepbredden beror på öppningsvinkel och flyghöjd. 

 

Vid flygningen över det område som ska skannas skickas ett stort antal (30 000 – 

100 000) pulser ut per sekund (Doneus et al., 2008). På liknande sätt som vid 

markbunden laserskanning styrs pulserna ut med en roterande spegel. Det finns olika 

typer av speglar som var och en ger olika skanningsmönster på marken (se figur 6). 

Mönstret på marken varierar dessutom med terrängen (Wehr & Lohr, 1999). 
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Figur 6. Exempel på två typer av speglar och de skanningsmönster de ger upphov till. Till vänster 

ses en oscillerande spegel, till höger en roterande. 

 

Utsträckningen i sidled som täcks in när ett område skannas kallas för svepbredden (se 

figur 5). Svepbredden är dels beroende av den vinkel, öppningsvinkeln, med vilken 

spegeln sprider laserpulserna, dels höjden som skanningen sker från (Wehr & Lohr, 

1999). Vanligt är att använda en öppningsvinkel på ± 15-20° men en del system erbjuder 

möjligheten att använda en så pass stor öppningsvinkel som ± 40°. Nackdelen med en 

alltför stor öppningsvinkel är att punkttätheten minskar allt eftersom avståndet från 

centrum ökar, detta kan dock kompenseras med en högre pulsfrekvens i ytterområdena 

(Klang & Burman, 2006). 

 

Flyghöjden från vilken skanningen sker är viktig eftersom den på olika sätt inverkar på 

resultatet. En fördel med hög flyghöjd är att området flygs snabbare vilket ger lägre 

flygkostnader (Klang & Burman, 2006). Hög flyghöjd kan dock innebära nackdelar för 

ett projekt, till exempel sänks den högsta frekvensen som kan användas eftersom det tar 

längre tid för en utskickad puls att återvända till sensorn. En lägre frekvens innebär i sin 

tur en lägre punkttäthet vilket kan försämra riktigheten i en höjdmodell. Punkttätheten 

beror även på vilken typ av skanner som används (olika typer medför olika frekvenser), 

svepbredden samt hastigheten för flygplanet från vilket skanningen sker (Wehr & Lohr, 

1999). I tabell 1 redovisas flyghöjd, frekvens och medelfel för några av de skannersystem 

som finns på marknaden idag. 



 15 

 

Tabell 1. Olika fabrikat och modeller av flygskannrar med deras respektive specifikationer. 

Skanner Flyghöjd Frekvens Medelfel i plan Medelfel i höjd 

Optech ALTM 3100 80 – 3500 m 33 – 100 kHz Flyghöjden (m) /2000 < 15–35 cm 

Optech Gemini 167 < 4000 m  Flyghöjden (m) /5500 < 5–30 cm 

Falcon II 1600 m 83 kHz   

Falcon III 30 – 2500 m 50 – 125 kHz < 20 cm < 10 cm 

Riegl LMS-Q560 30 – 1660 m 120 – 160 kHz < 25 cm < 15 cm 

Riegl LMS-Q240i 10 – 563 m 10 kHz < 25 cm < 15 cm 

TopEye Mk II 100 m  +/- 5 cm +/- 3,5 cm 

Leica ALS50-II < 6000 m < 150 kHz < 64 cm < 24 cm 

Leica ALS60 200 – 5000 m    

 

Fotpunkten, dvs. ytan på laserstrålen som träffar marken, påverkas även den av 

flyghöjden. Som nämndes i kapitel 2.2.1 ökar punktstorleken proportionellt med 

avståndet. Det innebär att ju högre höjd skanningen sker från desto större blir fotpunkten. 

En konsekvens av en större fotpunkt är att osäkerheten i vad som egentligen har skannats 

ökar. I områden med stora höjdskillnader kan en stor fotpunkt ge en felvisande bild av 

terrängen (Klang & Burman, 2006). 

 

Efter genomförd skanning måste de flugna stråken passas ihop, detta sker på liknande sätt 

som vid flygfotografering, där stråken passas ihop till block m h a terrestert inmätta 

markstöd i plan och höjd. I sin rapport beskriver Klang & Burman (2006) lämpliga 

planstöd som t.ex. ”målade vägdetaljer” eller markformationer med tydliga höjdskillnader 

som t.ex. ”slänter, sänkor och kullar”. Som lämpliga höjdstöd föreslås plana betong- eller 

asfaltsytor. 

 

3.3 Fotogrammetri 

Ordet fotogrammetri betyder mätning i bild och det är också vad metoden bygger på. Vid 

fotogrammetrisk mätning används flygbilder som parvis har ett visst överlapp. Tack vare 

att bilderna delvis täcker samma område fotograferat från olika vinklar går det att skapa 

en stereobild över området. I stereobilden är det möjligt att mäta höjder för olika objekt 

(Hauska, 2003). 
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Fotogrammetriska metoder används för att ta fram höjdkurvor och producera ortofoton 

för vidare kartering. Lantmäteriets höjdmodell med 50-metersruta har tagits fram genom 

fotogrammetri och digitalisering av höjdkurvor från topografiska kartan (Boberg, 2006).  

 

I viss terräng kan fotogrammetri vara ett alternativ till laserskanning för insamling av 

höjddata. Det gäller öppen mark som till exempel åkermark, gräsytor och berg i dagen 

(Klang & Burman, 2006). 

3.4 Framställande av höjdmodell 

Informationen från laserskanningen eller fotogrammetrin måste bearbetas. Vid 

laserskanning resulterar datainsamlingen i, som tidigare nämnts, ett punktmoln med 

miljontals punkter. Även vid fotogrammetri erhålls en mängd punkter. För att kunna 

omvandla denna information till en höjdmodell finns olika metoder. En vanlig metod är 

att använda punkterna för att ta fram en TIN-modell (triangulated irregular network). I en 

TIN-modell representeras markytan av trianglar som konstrueras m h a de inmätta 

punkternas positioner och höjder. Varje punkt behåller sitt inmätta höjdvärde och övriga 

höjder för ytan tas fram genom linjär interpolation. Ett TIN har den fördelen att man i 

flacka områden kan glesa ut punkterna men ändå få en bra representation av markytan 

(Eklundh, 2003). 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas det som framkommit under intervjuer med personal på Örebro 

kommun, Stockholms stad och Borås Stad. Vilken nytta hoppas Örebro kommun få av en 

ny, förbättrad höjdmodell? Vilken nytta har andra kommuner haft av sin modell? 

4.1 Örebro kommun 

4.1.1 Idag 

Idag används den ekonomiska kartan med en ekvidistans på 5 m. Över Örebro stad finns 

det höjdkurvor med en ekvidistans på 1 m, det är tillräckligt för viss planering, men på 

landsbygden finns ingen sådan höjdinformation. Lantmäteriets befintliga höjdmodell med 

ett höjdvärde var 50:e meter används även om den inte alltid fungerar tillfredsställande. 

För de arbetsuppgifter som kräver mer noggrann information åker man ut i fält och mäter 

in manuellt med avvägningsinstrument, totalstation eller GPS. Detta är ett tidskrävande 

arbete. 

4.1.2 Nytta 

De intervjuade på Örebro kommun ser att den nya höjdmodellen kan komma till nytta 

inom olika områden. I detta avsnitt redovisas de synpunkter som framkommit under 

intervjuerna. 

 

Tidsbesparing 

Det kommer att gå snabbare att svara på planremisser, det räcker med att titta på 

modellen i datorn i stället för att gå ut och mäta på plats. Detsamma gäller för 

grovplaneringen av var gator och vägar ska byggas. Ingen extra inmätning behövs om 

modellen är tillräckligt noggrann. 

 

Planering 

Med en ny höjdmodell kommer det redan på planeringsstadiet vara möjligt att se vilka 

åtgärder som behöver tas innan ett område är lämpligt för till exempel byggnation. Det 

kommer även att gå att se hur tomter ligger i anslutning till gatan och därigenom 

bestämma hur avlopp etc. ska läggas beroende på tomternas läge i höjd. En 3D-modell 

gör det möjligt att visualisera resultatet vid detaljplanering, till exempel vilken placering 

av ett hus som är bäst och hur resultatet kommer att påverka omgivande miljö. 
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Översvämning 

En ny, förbättrad höjdmodell kommer vara till nytta för att skapa en 

översvämningsmodell. Med en bra översvämningsmodell går det att modellera vad som 

händer om vattnet stiger till en viss nivå och sedan undersöka vilka konsekvenser det får. 

Kunskap om detta kan underlätta vid planeringsarbete och besvara frågor som: Är det 

lämpligt att bygga i det tänkta området? Vilka åtgärder måste tas för att skydda området 

vid en eventuell översvämning? 

 

Volymberäkningar 

En höjdmodell kan användas till olika slags volymberäkningar. Till exempel går det att ta 

fram hur stor volym som kommunens soptipp, Atletippen, utgör idag och därigenom 

beräkna hur mycket deponiutrymme som återstår. Ett annat användningsområde är att 

beräkna hur mycket grus som finns kvar att ta i kommunens grustäkter. 

 

Avrinning 

Med hjälp av höjdmodellen kan en tredimensionell avrinningsmodell skapas. 

Avrinningsmodellen kan sedan användas för att undersöka hur nederbörden påverkar 

vattendragen. Det finns planer på att bestämma ett skyddsområde runt Svartån. 

Höjdmodellen kommer att underlätta vid planeringen av vilken utsträckning 

skyddsområdet behöver ha genom att den visar hur den omkringliggande marken varierar 

i höjd. 

 

Information 

Höjdmodellen måste läggas ut på Internet i någon form så att allmänheten kan dra nytta 

av den. Bland annat skulle det kunna vara möjligt för användaren att visualisera hur ett 

tänkt bostadsområde kommer att se ut. 

4.1.3 Noggrannhet 

Den önskade noggrannheten har varierat något beroende på vilka användningsområden de 

tillfrågade har sett. Ett krav som nämndes var 0,5 m, men en noggrannhet på 

decimeternivå uppgavs också. För viss verksamhet krävs så pass hög noggrannhet att den 

enda fungerande metoden är manuell inmätning, en höjdmodell skulle i dessa fall inte 

hjälpa oavsett noggrannhet. Ett förslag som framkom var att en noggrannhet på 0,5 m för 

hela regionen var en bra utgångspunkt och sedan kunde vissa intressanta områden 

skannas med en bättre noggrannhet.  
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4.1.4 Är det ett alternativ att vänta på Lantmäteriet? 

De intervjuade har sett fördelar både med att skanna själva och med att vänta på 

Lantmäteriets kommande höjdmodell. Om kommunen bestämmer sig för att skanna själv 

kan den styra tidpunkt för skanningen och anpassa täthet och noggrannhet efter sina egna 

behov. En skanning i egen regi skulle även ge bestämmanderätt över materialet, det skulle 

kunna säljas vidare till andra intressenter. En fördel som ses med att vänta på 

Lantmäteriets höjdmodell är möjligheten att det skulle bli billigare att köpa deras modell i 

stället för att stå för hela kostnaden själv. 

 

De avgörande faktorer som framkom var tid, kostnad och noggrannhet. Hur länge skulle 

kommunen behöva vänta på att Lantmäteriet skannar rätt område? Kommer det bli 

billigare att köpa material från Lantmäteriet än att skanna själva? Kan Lantmäteriet 

erbjuda en noggrannhet som är tillräcklig för kommunens behov? 

4.2 Stockholms Stad 

År 2003 genomfördes en flygburen laserskanning över Stockholms Stad, Solna och 

Sundbyberg. Det här kapitlet baseras på svar som framkommit under telefonintervjuer 

med Patric Jansson och Mats Lilja på Stockholms Stad. En del information har även 

hämtats från Stockholms Stads hemsida på Internet (Stockholm i 3D, 2008). 

4.2.1 Genomförande 

Det skannade området täckte en yta av 200 km². Syftet med skanningen var i första hand 

att skapa en höjdmodell över kommunen. Punkttätheten med vilken skanningen skulle 

genomföras bestämdes genom dialog med leverantören om vad som skulle vara 

tillräckligt för syftet. Över kommunen sattes flyghöjden till 800 m och den 

genomsnittliga punkttätheten till 2,6 punkter/m². Innerstaden skannades från en lägre 

höjd, 600 m, och med en högre punkttäthet på 10 punkter/m². Den högre punkttätheten 

över innerstaden berodde bland annat på att man ville kunna få fram bra höjddata över 

stadens alla innergårdar, något som tidigare saknades helt. I upphandlingen med 

leverantören ingick att denne skulle leverera en färdig produkt, höjdmodellen, vilket 

innebar att inget efterarbete krävdes från Stockholms Stads sida. Önskat filformat och 

vilken programvara som produkten senare skulle användas i hade specificerats innan 

skanningen genomfördes. 
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4.2.2 Resultat 

Ur det laserskannade data togs 3D-gridpunkter fram i upplösning på 1 m, 5 m, 10 m och 

50 m. Den erhållna noggrannheten för 3D-gridpunkterna ligger på bättre än 10 cm för 

punkter på hårda ytor som till exempel asfalt eller sten och bättre än 12 cm för punkter på 

mjuka ytor som till exempel gräs. 

 

År 2005 togs 3D-modeller av alla byggnader i Stockholms Stad fram. Information om 

byggnadernas markpositioner hämtades från Stadskartan och lades på takfotshöjd m h a 

information från punktmolnet. Byggnadernas väggar skapades därefter automatiskt. 

Förutom byggnader visas även viss vegetation i 3D-modellen. Förenklade modeller av 

träd togs fram med hjälp av information i punktmolnet. 

4.2.3 Nytta 

Den valda tätheten och noggrannheten har varit tillräcklig för de användningsområden 

Stockholms Stad har sett. Följande rubriker redovisar den nytta Stockholms Stad har haft 

av sin höjdmodell. 

 

Planering 

En 3D-modell över befintliga hus har visat sig vara användbar vid detaljplanearbete. 

Modellen har gjort det möjligt att kunna välja ut ett område och där till exempel lägga till 

eller ta bort byggnader och se hur resultatet av en sådan förändring skulle bli.  

 

Översvämningsmodell 

Den förbättrade höjdmodellen har möjliggjort framtagandet av översvämningskurvor. I 

dagsläget går det att visa vilka områden som skulle täckas av vatten vid en höjning av 

vattenståndet på till exempel 1 m. Detta var inget som gjordes tidigare. 

 

Försäljning av data 

Stockholms Stad säljer det data som samlades in vid skanningen till visualiseringsfirmor 

som använder sig av detta vid områdesprojektering. 

4.3 Borås Stad 

Följande avsnitt redovisar en sammanställning av de svar som framkom under en 

telefonintervju med Jerry Sandin på Borås Stad. 
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4.3.1 Genomförande 

Under hösten 2007 genomfördes en flygburen laserskanning över delar av Borås Stad. 

Syftet var att ta fram data dels inför projekt Götalandsbanan, dels för att kunna göra en 

översvämningsriskanalys i centrala Borås. Resultaten var goda och det bestämdes att även 

de övriga delarna av kommunen skulle laserskannas för att ta fram en höjdmodell. I april 

2008 genomfördes den kompletterande skanningen. Flyghöjden var vid de båda tillfällena 

1000 m över öppna markområden och ner till 400 m över tät skog. Den totala ytan som 

skannades var 973 km². I samråd med leverantören bestämdes punkttätheten till 4 

punkter/m² för att få tillräcklig information för att kunna ta fram data med den 

noggrannhet Borås Stad ansåg sig behöva. 

4.3.2 Resultat 

Företaget som genomförde skanningen levererade en höjdmodell i färdigt skick vilket 

innebar att inget efterarbete behövde göras av Borås Stad. I den färdiga produkten ingick 

även höjdkurvor med 0,5 m ekvidistans samt textfiler med x-, y- och z-värden för alla 

punkter. Noggrannheten som efterfrågades och erhölls var ± 5 cm för hårdgjorda ytor 

som till exempel asfalt, och ± 10 cm för mjuka markytor och skogsmark. 

 

En effekt som uppstått i höjdmodellen är att en del objekt, som till exempel större fordon 

och täta rishögar, felaktigt klassats som markdata. I dessa fall krävs inventering för att 

vara säker på att insamlad data ger en korrekt bild av verkligheten. Som exempel kan 

nämnas att busstorget i Borås, i stället för en jämn markyta, har fått en mängd kullar 

beroende på bussar som stod parkerade där vid skanningstillfället. 

 

Kommunens nästa projekt är att ur data ta fram byggnaders höjder för att kunna skapa en 

3D-stadsmodell och lägga in i höjdmodellen, över höjdmodellen ska ortofoto draperas för 

att skapa en så verklighetstrogen modell som möjligt. 

4.3.3 Nytta 

Den insamlade informationen vid skanningen i kombination med den framtagna 

höjdmodellen har inneburit besparingar och möjliggjort projekt som tidigare har varit 

alltför kostsamma för att genomföras eller hållit för dålig kvalitet för att vara till 

användning. Tidigare använde sig kommunen av fotogrammetriska metoder eller 

mätningar med GPS och totalstation för att framställa data. Detta kunde ibland ge 

problem vid mätningar i tät skogsterräng. Idag kompletteras traditionella metoder med 
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laserskanning för insamling av data. Nyttan som Borås Stad har haft av sin nya 

höjdmodell går att hitta inom olika områden. Nedan följer en sammanställning av dessa.  

 

Lättillgänglig information 

Tillgången till lägesinformation har underlättat vid framställning av grundkartor och 

nybyggnadskartor i kommunen. Höjdmodellen ger bra noggrannhet för höjder i 

skogsterräng, Borås Stad består till stor del av just skog och med tidigare metoder har det 

varit svårt och kostnadskrävande att få fram bra höjddata över dessa områden. 

 

Höjdmodellen innebär en beredskap, tack vare att så mycket data numera finns att tillgå 

är det inte nödvändigt att gå ut och mäta för att ta fram information för varje nytt projekt. 

Detta innebär bland annat att kommunen direkt kan lämna data om hur 

markförhållandena ser ut för ett visst område inför större industrietableringar och 

byggnationer. En positiv effekt av detta är att Borås Stad har ett försprång gentemot andra 

kommuner som inte har samma beredskap. 

 

Projektering 

Vid två stora vägprojekteringar genom kommunen kunde data för projektering levereras 

och miljöutredningar göras. 

 

Översvämningsmodell 

Insamlat data ska användas för att ta fram en översvämningsmodell över ån Viskan, av 

särskilt intresse är åns flöde genom Borås. 

 

Bullermodell 

Bullermodeller har tagits fram och används vid utredningar med syfte att undersöka hur 

miljön kring vägar och farleder genom centralorten och samtliga tätorter har påverkats. 

Detta skulle inte ha varit möjligt att utföra med samma kvalitet utan tillgång till 

höjdmodellen. 

 

Övrigt 

Gatukontoret har gjort utredningar av skadeanmälningar angående vattenskador, med 

hjälp av modellen har de kunnat analysera skuldfrågan. 
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4.4 Litteraturstudier 

Studien ”Testprojekt Falun” (Klang & Burman, 2006) visar att det mål Lantmäteriet har 

satt upp med en noggrannhet på 0,5 m för den nya höjdmodellen uppfylls när 

laserskanningen sker från 2000 meters höjd. Detta resultat stöds av Boberg (2006) som 

beskriver hur noggrannheten för resultatet vid flygburen laserskanning varierar mellan 10 

cm för lägre flyghöjder (några hundra meter) och ungefär 0,5 m för högre flyghöjder 

(några tusen meter). Som visades i kapitel 3.2.2 varierar även noggrannheten mellan olika 

skannerfabrikat. 

 

Brandt (2005) visar i sin studie på den stora betydelsen av att ha en bra terrängmodell att 

utgå från vid översvämningsmodellering. Terrängmodeller med hög kvalitet möjliggör 

”betydligt säkrare översvämningsprognoser”. I jämförelse med att använda Lantmäteriets 

höjddatabas med 50-metersrutor ger data insamlat m h a luftburen laserskanning 

”överlägsna resultat”. Ingen större skillnad i resultat mellan data med hög upplösning och 

data med låg upplösning kunde ses för områden med brant terräng och stora vattendrag. 

Däremot sågs stora skillnader i flacka områden och för mindre vattendrag. 

 

Baltsavias (1999) visar att laserskanning ger högre täthet och noggrannhet än 

fotogrammetri. Enligt Klang (2005) beror noggrannheten för olika höjdmodeller till stor 

del på punkttätheten för det data som höjdmodellen baseras på. Han visar även att 

laserskanning ger mer fullständig data, dvs. fler objekt tas med vid laserskanning än vid 

fotogrammetri. 

 

Framställning av 3D-stadsmodeller kan enligt Boberg (2006) användas för t.ex. planering 

och flygsimulering. Han menar också att en framtagen ytmodell som draperas med foton 

kan skapa en verklighetstrogen stadsmodell. Baltsavias (1999) visar i sin studie att 

laserskanning som metod gör framtagning av ytmodeller/3D-modeller över bebyggda 

områden enklare. 

 

I sin studie kommer Baltsavias (1999) fram till att laserskanning har fördelar gentemot 

fotogrammetri inom flera områden: 

 

- Vid tillämpningar som kräver hög punkttäthet, t.ex. volymberäkningar av 

grusgropar och soptippar. 
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- Vid kartläggning av skogsområden tränger laserstrålen genom vegetationen och 

når ner till marken. Dessa områden kan vara svåra att mäta med andra metoder. 

Detta stöds också av Doneus et al. (2008). 

- Laserskanning kan i teorin ske vid alla tider på dygnet då metoden inte är 

beroende av någon extern ljuskälla. Det kan t o m vara så att skanning i mörker 

ger bättre resultat då inga andra reflektioner stör pulsen. 

- Terrängmodeller kan genereras snabbare med data framtaget genom 

laserskanning. 

 

Fotogrammetriska metoder har dock vissa fördelar. T.ex. täcks större ytor vid 

flygfotografering än vid laserskanning (Baltsavias, 1999). 
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5 Diskussion 

5.1 Nyttan för Örebro kommun 

Nyttan för Örebro kommun kan överlag förväntas stämma överrens med den nytta Borås 

Stad och Stockholms Stad har sett av sin höjdmodell. 

 

Som Brandt (2005) visar i sin studie, och som även Stockholms Stad har erfarit, skulle en 

ny höjdmodell med högre noggrannhet än den idag tillgängliga ge betydligt bättre resultat 

vid bland annat framtagning av olika flödesmodeller. Som exempel skulle 

avrinningsområdet kring Svartån kunna modelleras och konsekvenserna för Örebro 

kommun av en eventuell höjning av vattennivån kartläggas. Detta i sin tur kan underlätta 

vid planering av nybyggnationer, t.ex. att kunna bedöma vilka områden som ur 

översvämningssynpunkt inte är lämpliga för bostäder eller andra byggnader. 

 

En förbättrad höjdmodell kan också komma till användning för volymberäkning av 

soptippen vid Atleverket eller kommunens grusgropar. Detta stöds av Baltsavias (1999). 

Höjdmodellen kan även innebära tidsbesparingar för Örebro kommun, liksom den har 

gjort för Borås Stad, särskilt vid grovplanering då det är möjligt att direkt i modellen se 

vilka markförhållanden som råder utan att i förväg behöva göra extra inmätningar i fält. 

 

Stockholms Stad har haft stor nytta av sin 3D-stadsmodell vid detaljplanering, detta 

användningsområde nämns även av Boberg (2006). Örebro kommun bör kunna se 

fördelar med en 3D-stadsmodell dels för egen skull vid planering, dels för 

kommuninvånarna som lättare kan visualisera hur ett planförslag passar in i omgivande 

bebyggelse. 

 

Fördelen för Örebro kommun med en skanning i egen regi, som även Stockholms Stad 

har sett, är att kommunen får ensamrätt till den insamlade informationen och därigenom 

möjligheten att sälja den vidare till andra intressenter. 

5.2 Täthet och noggrannhet 

Sett till den nytta Borås Stad och Stockholm Stad har haft av sina höjdmodeller med 

deras respektive noggrannhet bör en noggrannhet på 10 cm uppfyllas för att klara av de 

användningsområden som Örebro kommun önskar. Förslaget som framkom att skanna 
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hela kommunen med en noggrannhet på 0,5 m och sedan vissa intressanta områden med 

en högre noggrannhet är också tänkbart.  

5.3 Lämplig metod 

Som tidigare nämnts (avsnitt 3.3) skulle fotogrammetri fungera till viss utsträckning. 

Öppen mark, odlad mark och berg i dagen är exempel på områden där fotogrammetri 

skulle vara ett tänkbart alternativ. För Örebro kommun är Närkeslätten med sina 

uppodlade ytor ett område där god kvalitet på höjddata borde kunna fås med 

fotogrammetriska metoder. Detta till trots är fotogrammetri inte ett alternativ jag 

rekommenderar. Jag tror att Örebro kommun inom en snar framtid kommer att se fler 

användningsområden för höjdmodellen och för dessa kommer vara i behov av data med 

den höga punkttäthet som bara laserskanning kan ge. Redan för den nytta Örebro 

kommun hoppas kunna få idag, bland annat med att ta fram en 3D-modell, är det viktigt 

att alla objekt (hus, byggnader, vägar etc.) finns med i insamlat data. Detta görs, enligt 

Klang (2005), på ett mer fullständigt sätt med laserskanning som metod än med 

fotogrammetri. 

5.4 Slutsatser 

Slutsatser dras främst baserat på det som framkommit under intervjuerna men stöds av 

kunskap hämtad genom litteraturstudierna. Jag har valt att dela in de slutsatser jag har 

dragit i tre underavsnitt som matchar de i diskussionen. 

5.4.1 Nyttan för Örebro kommun 

Nyttan för Örebro kommun med en ny förbättrad höjdmodell kommer bland annat ses vid 

översvämningsmodellering, grovplanering, volymberäkning av Atletippen och grusgropar 

i kommunen. Om en 3D-modell över Örebro stad tas fram kommer den vara till nytta vid 

detaljplanering och även kunna användas som ett verktyg för visualisering så att 

kommuninvånarna lättare kan se vilka effekter detaljplanerna får för närliggande 

områden. 

5.4.2 Täthet och noggrannhet 

Min rekommendation är att Örebro kommun, i upphandling med projektör, efterfrågar en 

så hög punkttäthet och noggrannhet som budgeten tillåter. Speciellt gäller detta för 

områden av särskilt intresse, t.ex. Örebro stad, längs med Svartån och andra vattendrag 

samt områden i Hjälmarens närhet. En noggrannhet på 10 cm bör uppfyllas för att Örebro 
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kommun ska erhålla samma användningsområden som Borås Stad och Stockholms Stad 

har sett. 

5.4.3 Lämplig metod 

Som lämplig metod rekommenderar jag flygburen laserskanning i egen regi.  

5.5 Framtida arbete 

Detta arbete har till störst del ägnats åt att ta reda på den nytta som Örebro kommun kan 

väntas få av en höjdmodell och endast till viss del berört vilka fördelar som finns med en 

skanning i egen regi kontra inköpt material från Lantmäteriet. Alternativet att vänta på 

Lantmäteriets nya höjdmodell bör utredas vidare där hänsyn tas även till de ekonomiska 

aspekterna. Om Örebro kommun beslutar att själva upphandla en skanning skulle det vara 

intressant att senare kunna jämföra resultatet med om Lantmäteriet hade genomfört 

flygskanningen. 
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Bilaga 1, intervju med Anders Sjögren 

Minnesanteckningar Anders Sjögren, VA-avdelningen, Örebro kommun, 2008-09-

26 

 

Vilka användningsområden ser du? 

 

Tekniska förvaltningen 

- Det går snabbare att svara på planremisser, i stället för att gå ut o mäta räcker det 

med att kolla på modellen i datorn. 

- Bättre koll på höjder för anläggandet av VA-system. 

 

Gatuplankontoret 

- Lättare vid planering av hur lägga gator, annars mäta ute. 

- Enkelt att i förväg (på planeringsstadiet) kolla hur tomter i anslutning till gatan 

höjdmässigt ligger så att det fungerar. 

 

Nytta 

- Avrinningsmodell 

- Förbättra översvämningsmodellen som idag är baserad på Lantmäteriets 50 

meters grid 

- Spara tid i förstadier inför utbyggnad 

- Lättare att planera och projektera 

- Hur lägga avlopp etc. beroende på tomters placering (i höjd) 

- Skyddsområde på var sida om Svartån (dricksvatten), planera utbredning 

beroende på utseende, laserskanna och ta fram höjdmodell. 

- Lättare visualisera t.ex. översvämningsmodell, hur högt når vattnet vid en höjning 

med 0,5 m t.ex. 

- Volymberäkning av grus- och bergtäkter: hur mycket finns kvar att bryta? 

 

Krav på täthet/noggrannhet? 

2,5 m punkttäthet med 0,5 m noggrannhet bör räcka. Eventuellt komplettera intressanta 

områden (tippen, grustäkter, (branter)) med en extra noggrann skanning. (Kan även 

komplettera kontinuerligt, allteftersom intressanta områden uppstår). 

 

Vänta på Lantmäteriet ett alternativ? 



 

 II 

Svårt att säga idag eftersom ingen tidsplan för deras produktion finns tillgänglig, men 

fördelar finns med att själv stå för skanningen (sälja vidare, bestämma täthet själv, få det 

gjort nu) 

 

Hur gör ni idag? 

- Ekonomiska kartan används till viss del. 

- Lantmäteriets höjdmodell om 50 m används även om den inte fungerar 

tillfredsställande i alla lägen. 

- Går ut och mäter manuellt – Tidskrävande 

 

Vad finns idag? 

- Lantmäteriets 50 meters grid 

- Laserskannad 3D-modell över en ny vattentäkt norr om Örebro 

- Atletippen (för att räkna ut nuvarande volym samt kvarvarande volym att 

utnyttja) 

Finskannade med helikopter, WSP, dm-noggrannhet. 

 

Lagringsutrymme? 

Medför inga egentliga problem 

 

Ajourhållning 

Genomföra en basskanning, uppdatera kontinuerligt vid inmätning av nya gator, hus etc. 

Tippen kan skannas var femte år, däremellan finns en modell där det genom manuell 

mätning av tippområdet går att uppskatta volymförändringen av hela tippen. 

 

Nackdelar 

En nackdel kan vara att det för en del personer är svårt att ta till sig och tolka en 3D-

modell, lättare med vanliga kartor i de fallen. Kan bero på ovana att se i 3D. 



 III 

Bilaga 2, intervju med Gösta Eriksson 

Minnesanteckningar Gösta Eriksson, Tekniska förvaltningen, Örebro kommun, 

2008-09-29 

 

Vilka användningsområden/nytta ser du? 

- På planeringsstadiet skulle det förenkla med en ny modell för att se vilka åtgärder 

som ska tas. 

- En tredimensionell höjdmodell skulle även göra det enklare att visualisera vid 

framställning av detaljplaner. 

- Till exempel skulle det vara enkelt att lägga in en byggnad för att se dess bästa 

placering och hur resultatet kommer att gestalta sig.  

 

Krav på täthet/noggrannhet? 

En noggrannhet på 20-25 cm skulle fungera för områden med ”jungfrulig” terräng, till 

exempel blir inmätt höjddata av en åker inaktuellt så fort marken plöjs eller harvas. I 

sådana fall behövs ingen högre noggrannhet. För anslutning av gator och vägar krävs en 

noggrannhet på centimeternivå vilket ingen flygskanning kan erbjuda idag. 

 

Hur gör ni idag? 

Använder sig av nivåkurvor i kartan, åker ut med avvägningsinstrument för noggrann 

inmätning. 

 

Vänta på Lantmäteriet ett alternativ? 

Det är svårt att säga utan att veta en egentlig kostnadskalkyl och tidsplanering. Om 

Örebro skannas inom de närmsta två åren och kostnaden för Lantmäteriets data inte är för 

högt skulle det kanske vara värt att vänta. Dröjer det så länge som sju år innan vi ser en 

färdig produkt över Örebro kommun, eller den färdiga produkten inte håller den 

noggrannhet kommunen behöver är det inte någon mening med att vänta. Fördelen med 

att skanna själva är att täthet och noggrannhet kan bestämmas utifrån kommunens egna 

behov. Nackdelen är kostnaden som Lantmäteriet förmodligen kan hålla nere tack vare att 

de ska skanna ett mycket större område. 



 

 IV 

Bilaga 3, telefonintervju med Mats Lilja 

Minnesanteckningar Mats Lilja, Stadsbyggnad, Stockholms Stad, 2008-09-30 

 

Vilket efterarbete krävdes? 

Projektanställd arbetade ett år med att ta fram 3D-modellen 

 

Blev de nöjda med resultatet? – valdes rätt täthet? 

Ja, för deras verksamhet anser Mats att data har varit tillräckligt 

 

Vilken nytta har ni haft? 

De har tagit fram en heltäckande markmodell 

 

Förr- höjdkurvor fotogrammetriskt 

Nu- höjdkurvorna genereras från markmodellen 

 

Vid 3D-modellering tidigare var det svårt att få fram plana ytor vid vägar o liknande. 

 

2005 bestämde de sig för att ta fram husvolymer för alla byggnader i Stockholm. Hade 

redan husens placeringar i baskartan, använde data för att ta fram hustaken och la bara till 

väggarna. Detta har varit till stor nytta vid detaljplanearbetet, lätt att plocka ut ett område 

och lägga till eller ta bort hus i en 3D-modell och direkt se resultatet. 

 

Modell för solinsläpp.  

 

Visualiseringsfirmor köper info från Stockholms Stad när de ska göra ett projekt och visa 

ett område 

 

Vegetation (träd) dokumenterades också i modellen (TerraScan användes) enskilda träd 

blev på rätt ställe, dungar och skog mer representativt (här är det många träd i en klump, 

inte exakt varje träd). 

 

MicroStation – TerraScan 

 

Översvämningskurvor – möjligt att ta fram idag, inget de gjorde innan de hade 3D-

modellen. 



 V 

 

 

Ajourhållning 

Ajourföring av 3D-byggnaderna sker kontinuerligt. När något byggs nytt eller rivs förs 

detta in i modellen allt eftersom. Infört nya rutiner för detta. 
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Bilaga 4, telefonintervju med Patric Jansson 

Minnesanteckningar Patric Jansson, Stadsbyggnad, Stockholms Stad, 2008-10-02 

 

Med vilken punkttäthet skannades det? 

Hela kommunen skannades med en punkttäthet på 2,6 pkt/m². Över innerstaden blev 

punkttätheten 10 pkt/m² (denna höga täthet var inte beställd, ursprungligen hade man 

tänkt 5 pkt/m², men behövde flyga om på lägre höjd vilket gav den högre punkttätheten). 

 

Hur bestämdes den? 

Punkttätheten bestämdes genom dialog med leverantören. Det Stockholms Stad i första 

hand var ute efter var en DEM över kommunen, denna täthet skulle räcka för det. 

 

Hur stort område skannades? 

Totalt ungefär 200 km² (Stockholms Stad 186 km², Solna och Sundbyberg) 

 

Från vilken höjd skannades det? 

800 m över hela kommunen, 600 m över innerstaden, flögs vinkelrätt mot stråken på 800 

m höjd. Lägre för att få med höjddata över innergårdar vilket helt saknades tidigare. 

 

Vilken noggrannhet uppnåddes? 

Noggrannheten för 3D-gridpunkterna – bättre än 10 cm för hårt underlag, bättre än 12 cm 

för mjukt underlag. 

 

Hur lång tid för genomförande? 

Ungefär ett halvår, men varierar från fall till fall. Vissa problem gjorde leveranstiden 

längre. 

 

Vilket efterarbete krävdes? 

Inget efterarbete för höjdmodellen, detta var specificerat i upphandlingen att man ville ha 

en färdig produkt. 3D-modellen gjordes senare m h a det data som samlats in, en person 

projektanställdes under ett år för att genomföra det arbetet. 

 

Som tips kan ges att det är viktigt att vara tydlig i specifikationen till utföraren, vilken 

produkt vill man få, vilket filformat, vilka program ska den kunna användas i. 
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Bilaga 5, intervju via e-post med Magnus Karlsson 

Frågor skickade och besvarade via e-post, Magnus Karlsson, Planeringsenheten, 

Örebro kommun, 2008-10-07 

 

Vilken enhet jobbar du på, och med vilka arbetsuppgifter? 

Planeringsenheten 

 

Vilka användningsområden ser du för en ny 3D-/höjdmodell över Örebro kommun? 

Vid analys av vilka områden som hotas av översvämning, t.ex. utmed Svartån. 

 

Vilken noggrannhet krävs för att höjdmodellen skall vara till nytta för er 

verksamhet? 

Decimeternoggrannhet tror jag räcker.? 

 

Vilka data använder ni idag? Är det Lantmäteriets höjdmodell (50 meters-ruta) som 

gäller eller finns det andra data? 

Lantmäteriets data ger på tok för stora fel. Använder den höjddata som finns för staden 

1-m kurvor. Det innebär att det på landet inte finns något användbart. 

 

Sker någon form av "extrainsamling" av data idag? T.ex. om ni samlar information 

med GPS eller Totalstation. Skulle den "extrainsamlingen" behövas om ni hade 

tillgång till en ny höjdmodell. 

Ja ibland i samband med bygglov eller planärende för att kunna analysera 

översvämningsrisken. Det skulle vi ju slippa med en ny höjdmodell 

 

Lantmäteriet har funderingar på att ta fram en ny höjdmodell över Sverige med 2,5 

meters-rutor och bättre än 0,5 m noggrannhet i höjd. Genomförandet beräknas ta 

totalt sju år. Är det ett rimligt alternativ att vänta på denna höjdmodell, eller ska 

Örebro kommun ta fram en på egen hand? 

7 år verkar vara länge, men det beror väl på kostnaden för en egen? 

 

7. Ser du någon situation där det kan vara en nackdel med att visa höjdinformation 

i 3D? 

Nej 
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Bilaga 6, intervju med Jan Eriksson 

Minnesanteckningar Jan Eriksson, GIS/Utvecklingsenheten, Örebro kommun, 

2008-10-03 

 

Vilka användningsområden ser du? 

- Plansidan 

- VA-avlopp. 

- Måste läggas ut på Internet så att allmänheten kan dra nytta av höjd-/3Dmodellen. 

Bra att kunna visualisera hur ett tänkt bostadsområde kommer att se ut t.ex. titta 

på utsikt 

 

Krav på noggrannhet (täthet) för att den ska vara användbar? 

Noggrannheten måste åtminstone vara bättre än 0,5 m. 

 

Vad finns att tillgå idag? 

- Ekonomiska kartan med höjdkurvor. 

- Över Örebro stad och en del tätorter finns tätare höjdkurvor med 1 m ekvidistans. 

- Lantmäteriets höjdmodell (inte så användbar) 

 

Vänta på Lantmäteriet ett alternativ? 

Ja. Om inte Örebro skannar själva måste Lantmäteriets skanning ses som ett alternativ. 

Eventuellt möjligt att visa intresse och på så sätt se till att vårt område skannas först 

(tidigt) vilket skulle kunna ge oss data 2009/2010. 

 

Ajourhållning? 

Vid varje inmätning som sker ska även höjder läggas in i systemet. Dels på sådant som 

byggs nytt, men även vid inmätning av befintliga objekt, cykelväg, lekpark etc. Detta 

läggs in i höjdmodellen för att förbättra/uppdatera denna.  

 

Vilket system finns idag? 

Örebro använder sig idag av tre höjdsystem. 

- Lokalt höjdsystem över Örebro (begränsas av Hovsta i norr, Kumla i söder, Täby 

i väster och Hjälmaren i öster) utgår från en höjdfix vid slussen ”10,0 m” 

- RH70 från 1970 

- RH00 från 1900 
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SWEREF99, RH2000? 

Håller på att införas, mätningar gjorda, Lantmäteriet ska transformera. 
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Bilaga 7, telefonintervju med Jerry Sandin 

Minnesanteckningar Jerry Sandin, Kartchef, Borås Stad, 2008-10-24  

 

När skannade ni? 

Skanningen genomfördes under hösten 2007 och april 2008 

 

Hur stort område skannades? 

916 km² vilket innebär hela kommunen 

 

Vilken täthet användes? 

4 punkter/m² 

 

Hur bestämdes den? 

Punkttätheten i sig spelade inte så stor roll utan man valde vilken noggrannhet man ville 

få och för denna krävdes just den här tätheten. I samspråk med leverantören. 

 

Vilken noggrannhet uppnåddes? 

På hårdgjord mark, t.ex. asfalt, ± 5 cm 

På ”mjuk” mark, t.ex. skogsbevuxen mark, ± 10 cm 

 

Nöjda med resultatet? 

Ja! 

 

Vilken nytta har ni haft? 

- Bullerutredning vägar och farleder genom samtliga tätorter och centralorten, inte 

möjligt utan modellen 

- Översvämningsmodell av Viskan, framförallt genom Borås 

- Vägprojekteringar vid två stora projekt, bulleranalys och översvämningsanalys 

gjordes 

- Gatuavdelningen tar emot skadeanmälan med vattenskador orsakade av 

översvämmade dagvattenbrunnar, med hjälp av modellen kan de analysera 

skuldfrågan 

- Stadsplanering, framtagning av grundkartor och vid projektering 

nybyggnadskartor 
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- Vid större industrietableringar kan kommunen direkt lämna data om hur 

markförhållandena är, detta ger dem ett positivt försprång gentemot andra 

kommuner som tar längre tid på sig att få fram samma uppgifter. 

- Höjdmodellen innebär en beredskap, allt data finns redan inne, man behöver inte 

ut och mäta vid varje projekt utan data finns redan. 

- Höjdmodellen visar även höjder i skog, Borås kommun består till stor del av just 

skog och med tidigare metoder har det varit svårt att få fram bra höjddata över 

dessa områden. 

 

Hur gjorde de ni innan? 

Utredningar baserades på sämre material, man använde sig av fotogrammetriska metoder 

för att ta fram höjder, detta fungerar inte alls bra i skogsterräng (mycket av kommunen) I 

övrigt har mätningar skett med totalstation eller GPS, inte heller det fungerar 

tillfredsställande i skog utan att röja först. 

 

Vilket efterarbete krävdes? 

Inget egentligt efterarbete har varit nödvändigt, man beställde en färdig höjdmodell och 

fick även textfiler med x- y- och z-värden. Har beställt höjdkurvor. Håller på att ta fram 

byggnaders höjder för att skapa en 3D-stadsmodell. 

 

Negativt? 

Stillastående fordon har inte rensats bort utan tagits med i höjdmodellen, bussar på 

busstorget i Borås har då gett värden som gör att det är bussliknande ”kullar” på torget i 

stället för en jämnare markyta. 

 

Kompletterat via e-post 2008-10-29 

 

Vilken var flyghöjden? 

Flyghöjden varierade beroende på markförhållande. Från 1000 m i öppen terräng ner till 

400 i tät skog. 

 

Vilken ekvidistans kommer era höjdkurvor ha? 

Ekvidistansen på kurvorna är 0,5 m. 

 

Vilken var anledningen till att ni skannade både hösten 2007 och sen i april 2008? 

Anledningen till två uppdrag var att det första var knutet till några projekt, 

Götalandsbanan och översvämningsriskanalys i centrala Borås. 
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Eftersom resultaten var goda bestämde vi oss för att skanna hela kommunen vilket 

gjordes 2008. Scankort valde att inte undanhålla de delar vi gjorde 2007. 
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