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Förord 
 

Denna rapport är resultatet av det examensarbete som avslutar mina studier till högskole-

ingenjör inom geomatik på Högskolan i Gävle. Examensarbetet innefattar flera olika ämnen 

inom geomatikområdet, bland annat terrestermätning, fotogrammetri, felteori, ritteknik, GIS 

och visualisering. Arbetet har utförts i samarbete med Mät- och Kartavdelningen på Falu 

kommuns stadsbyggnadskontor. 
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Sammanfattning 
 

Flera av Sveriges storstadskommuner har under det senaste årtiondet börjat ta fram virtuella 

stadsmodeller. Även Mät- och Kartavdelningen på Falu kommun är intresserade av att ta fram 

en stadsmodell, men ännu vet man inte hur det arbetet bör utföras. Därför har jag fått i 

uppdrag att utreda hur byggnaderna till en sådan modell kan tas fram, vilket också är syftet 

med den här studien. Anledningen till att Falu kommun vill ha en stadsmodell är främst att 

den skall vara ett stöd vid stadsplanering. Kommunen har bestämt att den norska SOSI-

standardens (Systematic Organisation of Spatial Information) 3D-nivå 2 skall följas. Den 

detaljnivån redovisar byggnaderna med enkla takformer. Standarden anger bland annat vad 

som skall mätas in, hur stort punktmedelfelet får vara och hur modellen för datalagring skall 

se ut.  

 

Ett noggrannhetstest för inmätning med datorprogrammet Pictometry utfördes. Testresultaten 

användes för att beräkna det totala medelfelet för inmätning med Pictometry. För övriga 

inmätningsmetoder beräknades de totala medelfelen från schablonvärden och uppskattade 

medelfel.  

 

Det finns många tänkbara inmätningsmetoder och mätinstrument, till exempel fotogrammetri 

och totalstation. Som höjdreferens för några av metoderna kan Lantmäteriets nya nationella 

höjdmodell användas. De största städerna i Sverige har laserskannats från luften. Den valda 

inmätningsmetoden bestämmer hur den geometriska rekonstruktionen av byggnaderna skall 

göras. Om de föreslagna rekonstruktionsmetoderna följs kommer byggnadsmodellerna bara 

att bestå av plana ytor utan onödiga diagonala veck. Överbestämningar kan användas under 

rekonstruktionen både för kontroll av grova fel och för att förbättra noggrannheten. Det sätt på 

vilken textur på ytor bör göras beror mest på hur lång tid textureringen tillåts ta och om 

modellerna skall användas i programmet Google Earth. De färdiga modellerna skall lagras 

både som ytor och linjer. Linjerna skall delas upp i separata dataset enligt anvisningarna i 

SOSI-standarden. En stadsmodell med platta tak och betydligt lägre noggrannhetskrav verkar 

vara ett tänkbart alternativ tills laserskannade punkter eller flygbilder på nya byggnader finns 

tillgängliga.  

 

Nyckelord: Stadsmodell, SketchUp, SOSI-standarden 
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Abstract 
 

Several of Sweden's largest municipalities have in the latest decade begun to produce virtual 

city models. Even the Surveying and Mapping Division of the municipality of Falun is 

interested in producing a city model, but they still do not know how that work should be 

performed. Therefore, I have been entrusted to investigate how the buildings in such a model 

can be produced, which is also the aim of this study. The reason that the municipality of Falun 

wants to have a city model is primarily to serve as an aid in city planning. The municipality 

has decided that the 3D level 2 of the Norwegian SOSI-standard (Systematic Organisation of 

Spatial Information) will be followed. That level of detail shows the buildings with simple 

roof forms. The standard specifies, inter alia, what should be measured, how big the standard 

error may be and how the model for data storage will be constructed. 

 

An accuracy test for measurement with the computer program Pictometry was carried out. 

The test results were used to calculate the overall standard error of measurement with 

Pictometry. For the other surveying methods, the overall standard errors were calculated from 

standard values and estimated standard errors. 

 

There are many possible surveying methods and measuring instruments, for example 

photogrammetry and total station. As a height reference for some of the methods the New 

National Elevation Model produced by the National Land Survey can be used. The largest 

cities in Sweden have been laser scanned from the air. The selected measuring method 

determines how the geometric reconstruction of the buildings is to be made. If the proposed 

reconstruction methods are used, the building models will only consist of flat surfaces without 

undue diagonal folds. Redundancy can be used during the reconstruction both for control of 

gross errors and to improve the accuracy. The way in which the texture of the surfaces should 

be made depends mostly on the available time and whether the models will be used in Google 

Earth. The complete models will be stored as both surfaces and lines. The lines should be 

separated into different data sets as described in the SOSI-standard. A city model with flat 

roofs and significantly lower accuracy demand seems to be a viable alternative until laser 

scanned points or aerial photos of the new buildings are available. 

Keywords: Stadsmodell, SketchUp, SOSI-standarden 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Virtuella stadsmodeller har under det senaste årtiondet fått en betydligt ökad användning. I 

dagsläget har flera av de svenska storstadskommunerna påbörjat arbetet med att bygga upp 

sina egna modeller. Allt fler börjar få uppfattningen att verkligheten är alltför komplicerad för 

att kunna beskrivas på ett bra sätt med bara kartor. En virtuell stadsmodell innefattar 

byggnader, markytan, vegetation och eventuella andra objekt. Även Falun kommun är 

intresserade av att ta fram en sådan modell, men ännu har inte något eget arbete med en sådan 

påbörjats. Kommunen har visserligen ett fåtal byggnader som kompletta 3D-modeller, men 

dessa är gjorda av konsulter och lagrade som lösa filer. En anledning till att arbetet inte 

kommit igång än är att man inte vet hur det bör göras.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med den här studien är att undersöka hur en av stadsmodellens delar, nämligen 

byggnaderna, kan tas fram. Alla metoder som upplevs gå tillräckligt snabbt att utföra i 

förhållande till den noggrannhet de ger skall redovisas. För inmätningsmetoderna skall det 

redovisas medelfel och undersökas när varje metod verkar vara som mest användbar. 

Rekonstruktionsmetoder skall redovisas för varje inmätningsmetod så att den som har 

grundläggande kunskaper i programmet Google SketchUp skall kunna utföra dem. För att 

kunna uppnå dessa mål behöver så många metoder som möjligt testas praktiskt. Anledningen 

till att flera metoder skall presenteras för varje delmoment är att en metod som jag själv tycker 

är snabb inte nödvändigtvis upplevs som snabb av någon annan, och vice versa. De flesta 

testerna i studien skall nämligen enbart utföras av mig själv. Syftet med den stadsmodell som 

skall göras över Falun är i första hand att den skall underlätta stadsplaneringen, även om 

andra användningsområden också är påtänkta.  

1.3 Frågeställningar 
De viktigaste frågorna att besvara för att nå syftet med studien antogs vara följande: 

 

 Vilka metoder finns för inmätning, rekonstruktion, texturering, lagring och uppdatering?  

 Vilka objekt skall mätas in? 

 Vilket medelfel har de olika inmätningsmetoderna?  

 Hur påverkas filstorleken av olika slags texturbilder och av veck på ytor som bör vara 

plana? Filstorleken är viktig om modellen skall användas i programmet Google Earth  på 

grund av att programmet bygger på att filer automatiskt laddas ned genom Internet. 

 Går det att använda Lantmäteriets laserdata till att rekonstruera byggnader?  

 Hur skall byggnadsmodellerna sparas och uppdateras? 

 Kan vissa linjer användas både för stadsmodellen och för olika kartprodukter? 

 Vilka inmätningsmetoder används i andra svenska kommuner? 
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1.4 Tidigare studier 
Ett flertal tidigare studier, bland andra Babu Madhavan m. fl., (2004); Haala och Brenner 

(1999); Krupnik och McIntosh (2001) och Zhou, Song, Simmers och Cheng (2003), beskriver 

snabba och avancerade metoder för rekonstruktion utifrån flygbilder och laserskannade 

punkter. Några tidigare studier som handlar om sådana enkla metoder som skall undersökas i 

den här studien har inte hittats. Vid laserskanning från luften måste de punkter som tillhör 

taken måste först skiljas ut från de övriga (Babu Madhavan m. fl., 2004; Krupnik & McIntosh, 

2001). För att göra detta används oftast byggnadernas konturer i plan. Zhou m. fl. (2003) har 

utvecklat en interpolationsmetod som ger helt plana ytor för tak med hjälp av punkter från 

flygburen laserskanning och byggnaders konturer. Fel i punkternas inbördes position syns 

tydligt om vilken annan interpolationsmetod som helst används (Zhou m. fl., 2003). 

 

Om det inte finns färdiga konturer för de byggnader som det skall göras en stadsmodell över 

är det naturligt att först mäta in byggnaderna i plan, antingen terrestert eller fotogrammetriskt, 

innan laserskanning från luften utförs. Haala och Brenner (1999) har utvecklat en algoritm 

som i ett enda steg gör den inledande klassificeringen av punkterna från laserskanningen. På 

så vis menar de att modellen blir noggrannare, eftersom fel och ofullständigheter i plandata 

förs över till modellen om inmätningen görs i två steg. Deras algoritm utnyttjar två kända 

faktum. Det ena är att träd och gräs, som har ungefär samma reflektans, ligger på olika höjder. 

Det andra är att byggnaders tak och gator, som också har ungefär samma reflektans, också 

ligger på olika höjder.  

 

Både flygfotografering och laserskanning har höga startavgifter, varför inmätningen i 

allmänhet inte kan utföras så ofta som krävs för en tillfredsställande ajourhållning av 

stadsmodeller. I den här studien skall ett flertal inmätningsmetoder som har försumbara 

startavgifter jämföras. Flera av dem kan dessutom utföras med billiga instrument och av 

personer utan formell mätningsteknisk utbildning.  

1.5 Detaljnivå 
I likhet med en karta kan en stadsmodell ges olika detaljnivåer. En hög detaljnivå gör att en 

modell ser mer verklig ut (Lange, 2000), men många detaljer gör också att modellen blir dyr 

att producera och långsam att arbeta med. Antalet detaljnivåer och den utformning som varje 

detaljnivå representerar varierar mellan olika aktörer inom branschen. För lagring av de linjer 

och ytor som skall göras vid rekonstruktionen av byggnaderna skall Falu kommun använda 

sig av den norska SOSI-standarden (2007) (Systematic Organisation of Spatial Information). 

Den standarden ger för övrigt också riktlinjer för hur annan information om byggnader kan 

sparas. En anledning till att Falu kommun vill följa en standard är att det underlättar 

konsultuppdrag. SOSI-standarden delar upp byggnader i följande detaljnivåer:  

 

3D-nivå 0 - Byggnaders avgränsning på marken i 2D.  

3D-nivå 1 - Byggnader återges med platta tak, där höjden på taket är antingen den minsta, 

genomsnittliga eller största av takhöjderna runt byggnaden. 

3D-nivå 2 - Huvudformen på byggnaderna återges genom att använda taknockar, vertikala 

taksprång och brytlinjer. 

3D-nivå 3 - Takobjekt som arkader, altaner och större ledningar finns också med i modellen. 

3D-nivå 4 - Högkvalitetsmodell av byggnader där verandor, trappor, burspråk, taksprång, 

mindre ledningar/ventiler och detaljerade utformningar på byggnaderna finns med. 

3D-nivå 5 - Också invändiga detaljer finns med i byggnadsmodellen. 
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En annan norsk standard, FKB-standarden (2009), anger vilken av SOSI-standardens olika 

detaljnivåer som bör väljas vid olika typer av landskap: FKB-A – Stadsmiljö; FKB-B – Tät 

till spridd bebyggelse; FKB-C – Spridd bebyggelse; FKB-D – Bergstrakter. FKB-standarden 

och SOSI-standarden kan också användas oberoende av varandra. Falu kommun har tänkt 

följa FKB-B, vilken motsvarar 3D-nivå 2 i SOSI-standarden och gäller för både kartor och 

stadsmodell (figur 1). FKB står för Felles KartdataBase. Det är en samling dataset som utgör 

en viktig del av primärkartan i ett område (FKB-standarden, 2009).  

 

 

Figur 1. Utdrag från den norska FKB-standarden (2010) som visar olika detaljnivåer för byggnader. 

Dess olika detaljnivåer för 3D-representation motsvarar 3D-nivå 1 – 3 i SOSI-standarden (2007, ss. 

7-8). 

1.6 Användningsområden 
De första stadsmodellerna gjordes för att kunna bestämma var antenner för utsändning av 

olika slags elektromagnetisk strålning skulle placeras. Numera är emellertid det största 

användningsområdet stadsplanering (Haala & Böhm, 2003). Tidigare användes planer, 

sektioner, skisser, perspektivritningar, fotomontage och fysiska modeller för att visualisera 

planerade byggnationer (Lange, 2000). Ett användningsområde som Haala och Böhm (2003) 

tror kommer att växa i framtiden är navigering. De har utvecklat en metod för navigering som 

går ut på att en bild från en kamera, som är monterad på ett fordon och riktad i körriktningen, 

skapar textur på en stadsmodell. Fordonets placering i stadsmodellen bestäms med hjälp av 

GNSS. Ett antal användningsområden för stadsmodeller nämns i Jeansson (2008), Ekberg 

(2008) och Zhou m. fl. (2003). Några av dessa är:  

 

 Planering för nybyggnation, både över och under markytan;  

 Utredning av bygglov;  

 Spridning av ljus, skuggor och ljud;  

 Volym- och massberäkningar av jordmassor;  

 Simulering av översvämningar;  

 Simulering av utrymning från byggnader och underjord i nödsituationer;  

 Marknadsföring, turism och navigeringsstöd;  
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 Utredning av lämpliga platser för sändare;  

 Mikroklimatundersökning. 

 

Det användningsområde som kräver högst detaljrikedom är rimligtvis det som får bestämma 

vilken detaljnivå som skall följas. Enligt Jeansson (2008) kräver utställning av detaljplaner 

och övriga presentationer av befintlig / planerad bebyggelse LOD (Level of Detail) 2 eller 3 i 

standarden City GML. LOD 2 i City GML motsvarar SOSI-standardens 3D-nivå 2. Även 

andra kvaliteter än detaljrikedom och textur kan vara viktiga. För applikationer av virtuell 

verklighet är det exempelvis viktigt att ytor som skall vara plana verkligen är det för att ge ett 

så naturtroget utseende som möjligt (Haala & Brenner, 1999). 

 

 

 

2 Material och metod 

2.1 Programvaror och instrument 
Mycket av den geografiska data som kommunen använder lagras i ArcSDE. Det är en 

serverbaserad produkt från företaget ESRI och en integrerad del av ArcGIS 

(http://www.esri.se/). ArcSDE kan, i en relationsdatabas, lagra alla objekttyper som är 

nödvändiga för att bygga upp en stadsmodell, det vill säga punkter, linjer och ytor med 

texturer. Samtliga dessa objekttyper kan förses med attribut. Linjer och ytor kan lagras med 

höjder på samtliga brytpunkter. Google SketchUp Pro 8 har använts för rekonstruktion och 

texturering av byggnader. Det programmet finns både som gratisversion och licensversion. 

Gratisversionen saknar några funktioner, exempelvis möjligheten att exportera 3D vektordata 

och göra markmodeller från höjdkurvor (http://sketchup.google.com). Därför har det varit 

nödvändigt att arbeta med licensversionen. ArcCatalog 9 (http://www.esri.se/) har använts för 

att göra en provdatabas, ArcMap 9 (http://www.esri.se/) för att överföra modellerna till denna, 

och ESPA (http://www.espasystems.fi) för att mäta in byggnader med fotogrammetri. 

 

Laseravståndsmätare har använts för att testa noggrannheten av inmätning med programmet 

Pictometry. I det programmet kan man både se på flygbilder som tagits snett mot marken och 

mäta i bilderna. Både vertikala och horisontella avstånd kan mätas 

(http://www.pictometry.com). Till skillnad från traditionell fotogrammetri där man mäter i 

stereo, mäter man i Pictometry i enkla bilder. Flyghöjden för de bilder som användes i den här 

studien var 1000 m för Falu centrum och 1500 m för övriga delar av kommunen. Ett 

instrument som kan mäta både avstånd, höjder och vinklar till horisontalplanet (Laser 

Technology, 2010) kan användas för inmätning till en stadsmodell, men dessvärre har något 

sådant instrument inte kunnat testas. Något vedertaget namn verkar inte instrumentet ha. I den 

här studien har det givits namnet AHV-instrument (Avstånd, Höjd, Vinkel) efter de 

egenskaper som det kan mäta.  

2.2 Lantmäteriets laserdata 
Lantmäteriet utför för närvarande laserskanning över hela Sverige i syfte att göra en ny och 

bättre höjdmodell. Arbetet med skanningen började i juli 2009 och beräknas hålla på i fyra år. 

Därtill räknar man med ytterligare tre år för efterarbete. Punkttätheten kommer att vara 0,5 – 1 

punkt per m
2
. Medelfelet i höjd för varje inmätt punkt är normalt bättre än 0,1 m på plana 

hårdgjorda ytor. I plan är motsvarande värde 0,3 m (Lantmäteriet, 2011). Lantmäteriet har 

http://www.esri-sgroup.se/
http://sketchup.google.com/
http://www.esri-sgroup.se/
http://www.esri-sgroup.se/
http://www.espasystems.fi/
http://www.pictometry.com/
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nedladdningsbara filer med laserskannad data på sin hemsida. Denna data kommer från ett 

område som Lantmäteriet utsett till testområde för höjdmodellen. Över samma område finns 

bland annat även ett ortofoto. Laserskannad data över Falun har funnits till försäljning från 

början av år 2011. Denna säljs i rutor som är 2,5 x 2,5 km, antingen som punkter eller som en 

grid med 2 m pixelstorlek (Lantmäteriet, 2011). I den här studien har laserdata inte använts 

för att rekonstruera byggnader, utan bara för att undersöka hur en markmodell gjord av sådana 

punkter påverkar den absoluta höjden. 

2.3 Praktiskt test av Pictometry 
SOSI-standarden (2007, ss. 76-77) specificerar sina krav på lägesnoggrannhet som absoluta 

punktmedelfel. I plan är kravet 0,25 m för de flesta av de linjetyper som skall lagras, 

exempelvis takkanter, fasadliv och taknockar. I höjd är kravet 0,35 m för de flesta 

linjetyperna. Inmätning av byggnadshöjder med Pictometry antogs ha ett medelfel som ligger 

på gränsen till det tillåtna, varför den metoden skulle behöva testas. För inmätningsmetoderna 

totalstation, fotogrammetri och laseravståndsmätare ansågs noggrannhetstester överflödiga. 

Totalstation och laseravståndsmätare är instrument som bevisligen ger noggrannhet på 

centimeternivå. Schablonvärden för fotogrammetrisk inmätning i stereo finns angivna i HMK-

Fo (1994, s. 11). Testerna i Pictometry gjordes så noggrant som möjligt och utan tidspress. 

 

Höjder mättes från markytan till takfoten på ett 50-tal hushörn där bilderna var tillräckligt 

tydliga att mäta i. Skuggor, skymmande buskar och träd gjorde det nämligen omöjligt att mäta 

vissa hörn. Vid några hörn kunde höjder från flera olika väderstreck mätas. Varje hörn som 

mättes in med Pictometry mättes även in med ett laseravståndsmätare, utom i några fall där 

mätning inte var möjlig. På grund av att man i Pictometry måste mäta till takens ovansida och 

att man med laseravståndsmätaren måste mäta till undersidan, måste taktjockleken uppskattas. 

Rådata från inmätningarna finns i Bilaga B. 

2.4 Uppskattning och beräkning av medelfel 
För de inmätningsmetoder som med säkerhet kan sägas ha ett medelfel på mindre än 0,1 m 

gjordes inga beräkningar, eftersom de ansågs tillräckligt noggranna för alla tänkbara ändamål. 

Medelfelet uppskattades i de fall då en rejäl felbedömning av detsamma inte får större 

konsekvenser än någon enstaka centimeter. Resultatet av beräkningarna för respektive metod 

gäller när en enda mätning per inmätt punkt görs.  

 

Medelfelet i höjd för en markmodell som görs från punkterna i Lantmäteriets laserdata 

uppskattades till 0,13 m på hårdgjorda ytor. Förutom punkternas individuella medelfel på 0,10 

m (Lantmäteriet, 2011) togs också hänsyn till ett litet interpoleringsfel och medelfelet i plan. 

Medelfelet i plan påverkar nämligen medelfelet i höjd på alla ställen där inte marken är helt 

plan. 

 

I HMK-Fo (1994, s. 11) finns de medelfel man kan förvänta sig vid inmätning med 

fotogrammetri vid olika förhållanden (tabell 1). Med analytiskt instrument menas att 

instrumentet är av hög geometrisk klass och avsett för storskalig kartframställning. För 

takhörn kan medelfelet, enligt HMK-Fo, förväntas bli 1,5 – 2,5 gånger större än de i tabellen 

angivna värdena beroende på hur väldefinierade hörnen är. I Falu centrum, där flyghöjden för 

de befintliga bilderna är 1000 m, betyder det att medelfelet i plan för de hörn som syns sämst 

är 0,08 * 2,5 = 0,20 m. För de hörn som syns bäst är medelfelet 0,08 * 1,5 = 0,12 m. 
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Motsvarande värden för medelfelen i höjd är 0,13 * 2,5 = 0,32 m respektive 0,13 * 1,5 = 0,19 

m. 

 

Tabell 1. Förväntade medelfel vid inmätning med fotogrammetri i en absolutorienterad stereomodell. 

Värdena gäller för signalerade objekt, vidvinkelobjektiv och en övertäckning på 60 % i stråkled 

(HMK-Fo, 1994, s. 11). 

Flyghöjdd 

Medelfel (m) 

analytiskt instrument analogt instrument 

pplan hhöjd pplan hhöjd 

40000 00,035 00,055 00,045 00,07 

60000 00,050 00,08 00,065 00,10 

80000 00,065 00,10 00,085 00,14 

100000 00,080 00,13 00,11 00,17 

120000 00,095 00,16 00,13 00,21 

150000 00,12 00,20 00,16 00,26 

200000 00,16 00,26 00,21 00,35 

300000 00,24 00,39 00,32 00,52 

 

 

För inmätning med Pictometry är kontrollmetodens medelfel (K) det totala medelfelet av 

mätningen med laseravståndsmätaren och uppskattningen av taktjockleken. Medelfelet K 

uppskattades av såväl mig själv som mätningspersonalen på Falu kommun till 0,04 m. 

Medelfelet för den relativa höjden (R) beräknades med formel 1 som är en omskriven variant 

av en formel i HMK-Da (1997, s. 91): 

 

R = √           (1) 

 

där P är RMS-värdet för mätningarna i Pictometry (se Bilaga B), och K är medelfelet för 

kontrollmätningarna.  

 

R = √            = 0,42 m 

 

Egentligen skall måttet standardavvikelse användas i stället för ett RMS-värde. Anledningen 

till att ett RMS-värde ändå beräknats och använts i den här studien är att jag antar att 

noggrannheten i mätresultaten skiljer sig mycket mellan olika byggnadshörn. 

 

Medelfelet för den absoluta höjden (PA) beräknades med Gauss felfortplantningslag. De 

värden som användes i denna var markmodellens medelfel och medelfelet för den relativa 

höjden: 

 

PA = √           (2) 

 

där M 
 
är medelfelet för markmodellen och R är samma som tidigare. 

 

För mätning i Pictometry med Lantmäteriets laserdata erhölls: 

 

PA
 
= √               =        
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Gauss felfortplantningslag användes även när medelfelet för den absoluta höjden (LA)
 
vid 

vertikal inmätning med laseravståndsmätare skulle beräknas: 

 

LA = √            (3) 

 

där både M
  
och K

  
är samma som tidigare. 

 

Medelfelet för den absoluta höjden blev: 

 

LA = √              =      m. 

 

 

 

 

3 Resultat 

3.1 Framtagningsprocessen 
Mätdata från de inmätningsmetoder som ger resultatet i form av koordinater i både plan och 

höjd för takens hörnpunkter importeras direkt i SketchUp. Mätdata från de inmätningsmetoder 

som enbart ger resultatet i form av ett höjdvärde kombineras med mätdata som hämtas ur den 

befintliga databasen. En markmodell görs som ett TIN (Triangulated Irregular Network) och 

eventuellt också i rasterformat. Alla mätdata importeras i SketchUp där de bearbetas till 

modeller. Fasadbilder kan användas till texturer, men det är inget krav. Efter bearbetningen i 

SketchUp attributsätts objekten och läggs i en särskilt iordningsställd 3D-databas. Denna skall 

i förväg ha försetts med tomma dataset för de punkt- och linjetyper som SOSI-standarden 

(2007) kräver. Ur 3D-databasen hämtas de objekt som behövs för att kunna producera 

slutprodukterna, det vill säga olika slags kartor och stadsmodeller (figur 2).  

3.2 Modellering av terräng 
En markmodell i form av ett TIN behövs för att få rätt höjd på byggnaderna i de fall då 

absoluta höjder på taken mätts in, och för att markytan skall se mer realistisk ut. Ett TIN bör 

helst göras från laserskannade punkter (figur 2, moment 2), men det kan också göras från 

punkter inmätta med fotogrammetri, GNSS eller totalstation. I SketchUp går det bara att göra 

ett TIN från linjer, men det finns möjlighet att importera ett från andra program.  

 

Markhöjder behövs för de inmätningsmetoder som bara ger resultatet som ett avstånd. Genom 

att generera en markmodell i rasterformat (figur 2, moment 3) från samma data som används 

för ett TIN, och lägga den som bakgrund till ett lager med byggnadskonturer i något GIS-

program, går det att klicka vid ett hörn på en byggnad och få markhöjden. Vilken 

interpolationsmetod som bör användas går nog inte att säga säkert. De markklassificerade 

punkterna från Lantmäteriets laserskanning ligger så tätt att en enkel och snabb metod, som 

till exempel triangulering, bör ge ett nästan identiskt resultat som en mer avancerad metod.  
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Figur 2. Flödesschema över hela framtagningsprocessen. Talen vid de olika momenten finns också 

som referenser i texten. 
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3.3 Geometriska önskemål 
Det är en fördel om tak och väggar inte har diagonala veck. Sådana veck är oftast onödiga och 

kan göra att texturer inte får det önskade utseendet (figur 3). De ger också större filer, vilket 

betyder att modellen blir långsammare att arbeta med om den skall användas i Google Earth. 

En fil med många likadana byggnader som har sadeltak (figur 4) blir med de onödiga vecken 

ungefär 15 % större än motsvarande fil utan dessa veck. En förutsättning för att ett tak inte 

skall få onödiga veck är att taknocken är parallell med två av byggnadens ytterkonturer, det 

vill säga antingen takkanterna eller fasadliven. Det kommer den att vara om de 

rekonstruktionsförslag som ges i den här rapporten följs. 

 

Enligt Göteborgs kommuns kravspecifikation (Sweco Position, 2007) skall vinklar i XY-

planet som kan antas vara vinkelräta generaliseras till räta vinklar. Om det kravet efterlevs 

kommer alla takkanter och fasadliv automatiskt att både få samma längd och bli parallella 

med sina motsvarande linjer på den motsatta sidan av varje tak. Det går visserligen att göra 

taken som plana ytor även om inte de nämnda linjerna är parallella, men då kan det komma att 

synas att modellerna är skeva eller har glipor mellan tak och huskropp. Dessutom tar den 

metoden längre tid. När byggnadskonturer ritas bör verktyg för att göra räta vinklar användas 

(figur 2, moment 5). Den tid det tar att göra nya rektangulära ytor från skeva ytor är nästan 

lika lång som att göra en helt ny inmätning om fotogrammetri använts som inmätningsmetod.  

 

 

Figur 3. Normalstor villa som rekonstruerats utifrån fasadliv vars kortsidor skiljer sig 2 dm i längd. 

Det diagonala veck som bildats på den ena takhalvan har dolts. Trots det går det, p.g.a. texturen, att 

se var vecket är. 

3.4 Urval av objekt för inmätning 
De objekt som mätts in till den nuvarande primärkartan är bland annat byggnader som är 

större än 10 m
2
, trappor på byggnader i centrum, och verandor som täcker minst halva sidan 

på en byggnad. När det gäller byggnader säger SOSI-standarden (2007, s. 17) att alla 

byggnader över 15 m
2
 skall mätas in, och att det är bra om även mindre byggnader än så mäts 

in. SOSI-standarden (2007, s. 60) säger också att alla trappor som sticker ut längre än 3 meter 

från takkanten skall vara med, varför man även skulle behöva börja mäta in vissa trappor även 

utanför centrum. Verandors storlek anges i standarden med ett ytmått till skillnad från det 

längdmått som kommunen använder. Enligt SOSI-standarden (2007, s. 57) skall verandor 

vara större än 6 m
2
. Minimimått finns också på andra byggnadsdelar. Dessa mått anges på den 

linjetyp som hör till varje byggnadsdel. I den befintliga primärkartan kan vissa av dessa objekt 
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vara representerade fastän de har mindre mått. Överlag stämmer primärkartan ganska bra ihop 

med kraven i standarden.  

3.5 Inmätningsmetoder 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av samtliga inmätningsmetoder som beskrivs i 

rapporten. Den eller de felkällor som anges är de som är specifika för just den metod som 

beskrivs. För samtliga metoder påverkar dessutom utgångspunkternas/linjernas medelfel och 

medelfelen i själva mätningarna det totala medelfelet. Beskrivningar av hur varje metod kan 

utföras finns i Bilaga A. De medelfel som anges för inmätning med markytan som 

höjdreferens utgår ifrån att höjden vid ett enda hörn med en hård markbeläggning används 

och att höjddatakällan är Lantmäteriets laserdata. När inmätning görs med totalstation från 

punkter som mätts in med nätverks-RTK får man direkt i fält reda på om någon av 

referenspunkterna har ett grovt fel. Detta är dessvärre inte fallet när någon de övriga 

metoderna används. Då kan den kontrollen göras först när byggnaderna rekonstrueras i 

SketchUp.  

 

 

Laseravståndsmätare 

Krav: 

 

 

 

 

 taksprång som är tillräckligt långt för att man ska kunna träffa det med 

laserstrålen;  

 möjlighet att stå vid fasaden;  

 eventuell taknock skall vara belägen på mitten om en sådan skall kunna mätas in 

med metoden

Specifika felkällor: uppskattningen av taktjockleken. 

Användning: de fall där en totalstation måste riktas så mycket uppåt att det inte går att 

använda dess kikare. 

Medelfel: 

 

 

 

 < 0,1 m med höjdreferens inmätt med GNSS;  

 0,14 m med Lantmäteriets laserdata som höjdreferens,  

 enligt beräkning från Lantmäteriets specifikationer (Lantmäteriet, 2011) och 

uppskattade värden. 

 

AHV-instrument  

Krav: eventuell taknock skall vara belägen på mitten om en sådan skall kunna mätas in med 

metoden. 

Specifika felkällor: den oavsiktliga förflyttningen av instrumentet mellan mätningarna. 

Medelfel: ungefär proportionellt mot byggnadens höjd. 

 

Pictometry 

Krav: 

 
 eventuell taknock skall vara belägen på mitten;  

 fri sikt till marken vid hörnen

Specifika felkällor:  uppskattningen av taksprånget; 

 mätobjektens synlighet i bilderna. 

Medelfel: 0,44 m enligt beräkning från specifikationerna för Lantmäteriets 

laserdata och data från eget test. 
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Totalstation 

Krav: en vertikalvinkel som inte är större än att det går att använda kikaren i instrumentet. 

Användning: vid höga krav på noggrannhet. 

Specifika felkällor: eventuell snedriktning vid dålig reflektion. 

Medelfel i både plan och höjd: < 0,1 m (normalt cirka 0,01 m) 

 

Fotogrammetri 

Användning: i samtliga fall då georefererade flygbilder finns. 

Specifika felkällor: mätobjektens synlighet i bilderna. 

Medelfel i plan: 0,12 – 0,20 m vid 1000 m flyghöjd enligt beräkning från schablonvärden i 

HMK-Fo (1994, s. 11). 

Medelfel i höjd: 0,19 – 0,32 m vid 1000 m flyghöjd enligt beräkning från schablonvärden i 

HMK-Fo (1994, s. 11). 

 

Bygglovsritningar 

Krav: konturer i plan. 

Användning: vid inmätning av nya byggnader konstruerade av byggfirmor. 

Specifika felkällor:  uppförandet av byggnaden;  

 ritningens kvalitet (om mått saknas). 

 

 

För de inmätningsmetoder som har ett lågt medelfel är det knappast lönt att göra någon 

utjämning av felen.  För dessa metoder kan det räcka med snabba visuella kontroller vid 

rekonstruktionen i SketchUp. För inmätningsmetoder med ett högre medelfel kan det däremot  

löna sig. En sådan utjämning kan göras geometriskt på så sätt att en utritad linje flyttas en viss 

sträcka som bestäms av inmätt linjes mittpunkt. Utjämning kan också göras genom att ett 

medelvärde beräknas för den absoluta höjden. 

 

Lantmäteriets laserdata (Lantmäteriet, 2011) skulle kunna användas för att göra en betydligt 

noggrannare markmodell än vad som är möjligt idag. En fördel med en noggrannare 

markmodell är att det inte nödvändigtvis behöver mätas in referenspunkter i höjd när 

byggnader skall mätas in i fält. Det gör att enkla och redan snabba metoder som inmätning 

med Laseravståndsmätare eller AHV-instrument blir ännu snabbare. Dessa metoder verkar då 

bli tänkbara alternativ till fotogrammetri i de fall då bara höjder behöver mätas och taken inte 

har brytpunkter på mitten. De faktorer som i övrigt antas påverka valet av metod är till 

exempel: 

 

 Om byggnadsmodellerna skall göras från fasadliv, takkanter eller båda dessa konturer; 

 Om byggnadskonturer i plan mätts in; 

 Olika takform; 

 Olika storlek på byggnaderna och takytorna; 

 Omgivningens framkomlighet; 

 Vilken inmätningsmetod som använts för de befintliga byggnadskonturerna; 

 Om det är fri sikt till de punkter som skall mätas in; 

 Om det finns tillgång till användbara bygglovsritningar; 

 Ljusförhållanden. 

 

Takformen påverkar valet av metod på så sätt att inmätning med AHV-instrument eller 

Laseravståndsmätare inte ensamma kan användas för de takformer som har brytpunkter mitt 

på taken. Dessa takformer är exempelvis, pyramidtak och olika varianter av valmade tak 
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(figur 4). Att avgöra vilken metod som bör väljas från fall till fall kräver antagligen lång 

erfarenhet av praktisk inmätning, varför det inte har kunnat göras. 

 

 

 

Figur 4. Olika takformer 

 

3.6 Geometrisk rekonstruktion 
De rekonstruktionsmetoder som redovisas i detta kapitel utgår ifrån att man vill ha en 

geometri som uppfyller de önskemål som nämnts. Om man tycker att det tar för lång tid att 

korrigera befintliga mätdata så att en plan rektangulär takyta kan göras i SketchUp, kan man 

rita ett diagonalt streck för att i stället göra två triangulära ytor. För att inte de utritade 

strecken skall synas kan de döljas och ytan kan ges en textur utan mönster. 

 

Urvalet av metoder och beskrivningarna till dessa utgår ifrån att stadsmodellen skall göras av 

både fasadliv och takkanter. Byggnaderna kommer på så sätt att få taksprång och en volym 

som är mer riktig än om bara takkanterna används, vilket också nämns i SOSI-standarden 

(2007, s. 16). I gengäld blir rekonstruktionen svårare och tar längre tid att utföra. Om 

byggnadskropparna skall göras av bara den ena av konturlinjerna kan man förstås bortse ifrån 

de metoder som beskriver hur den ej nödvändiga konturen skall mätas in eller ritas. Linjer för 

fasadliven är emellertid inget krav för 3D-nivå 2 (SOSI-standarden, 2007, s. 29). 

 

Innan rekonstruktionen av en byggnad kan påbörjas bör alla objekt som importerats i 

SketchUp flyttas en förutbestämd sträcka i X- och Y-led för att få dem närmare origo (figur 2, 

moment 6). Då blir programmet betydligt enklare att arbeta med. Det referenssystem som 

kommunen använder i plan heter RT R10 2,5 gon V. Det har inget avdrag i X-led och ett 

tillägg på 1300000 meter i Y-led. Det gör att objekt som importeras i SketchUp måste flyttas 

långa sträckor i båda riktningarna. I höjd används RH 70. När förflyttningen är gjord görs 

rekonstruktionen av en byggnad lämpligen enligt följande steg (se även figur 5 och figur 2, 

moment 8): 

 

1. Om den befintliga konturen i plan inte har räta vinklar görs en ny kontur.  

2. Konturen kopieras och flyttas vertikalt så att de båda konturerna hamnar rakt ovanför 

varandra med den undre konturen på en godtycklig position några meter under markytan. 

3. En ny kontur görs genom parallellförflyttning av någon av de befintliga konturerna 

(samtliga sidor), så att konturen med den största omkretsen kommer att ligga överst. 

4. Kortsidorna flyttas på den nya konturen om det anses nödvändigt. 

5. Den överflödiga konturen tas bort. 

6. Eventuella brytlinjer på taket ritas ut symmetriskt.  

7. De brytlinjer som skall vara horisontella flyttas. De lutande brytlinjer som finns på 

valmade och vinklade tak kommer då automatiskt att hamna rätt.  

8. En yta görs från fasadliven om en sådan inte redan finns. 
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9. Den undre ytan görs till en kropp som utvidgas uppåt. Ovansidan skall ligga på samma 

höjd som taknocken om taket inte är valmat, och på samma höjd som takfoten om taket är 

valmat. 

10. För tak som inte är valmade dras takets båda långsidor vertikalt nedåt och snappas till 

takytan. 

11. Fasadlivens skärning med takytan döljs. 

12. Eventuella överflödiga delar raderas. 

 

Vid de moment där det förekommer överbestämningar skall de avvikelser som finns 

kontrolleras. Ett flertal exempel som visar hur olika sorters mätdata kan användas vid 

rekonstruktionen redovisas i Bilaga A.  

 

 

Figur 5. Rekonstruktion av en byggnad med ett symmetriskt sadeltak enligt den föreslagna 

rekonstruktionsordningen. 

 

Förutom mätdata från de inmätningsmetoder som redovisats verkar även Lantmäteriets 

laserdata gå att använda. Medelfelet i plan är visserligen 0,3 meter (Lantmäteriet, 2011) och 

alltså 5 centimeter större än vad SOSI-standardens 3D-nivå 2 tillåter (SOSI-standarden, 2007 

s. 76-77). Men tack vare att befintliga konturer med ett lägre medelfel kan användas 

tillsammans med laserdata blir troligen medelfelet för en hel stadsmodell mindre än det 

tillåtna. Det som måste göras då är att den del av punktmolnet som tillhör en viss byggnad 

flyttas horisontellt så att punkterna passas in mot konturen. En stor nackdel finns emellertid. 

Även om terrängen täcks helt av punkter är det inte alla tak som kommer med. I det område 

som finns för gratis nedladdning på Lantmäteriets hemsida är det bara ungefär hälften av 

taken som har punkter. Anledningen till att vissa tak saknar data är att laserstrålarna inte har 

reflekterats tillbaka till laserskannern på grund av att taken har alltför dålig 

reflektionsförmåga (Lantmäteriet, 2011). Särskilda program för att göra byggnadsmodeller 

från laserdata finns, men något sådant har inte testats. 
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3.7 Texturering 
När en textur skall sättas på en fasad (figur 2, moment 9) är det är fördel om fasadliven är 

inmätta. För att få rätt position och form på bilden krävs nämligen att varje hörn i bilden kan 

fästas vid motsvarande hörn i modellen. Att använda de två takhörn som syns i bilden för de 

båda översta punkterna blir dessvärre inte helt korrekt. Punkterna bör nämligen ligga på en 

och samma plana yta, det vill säga fasaden.  

 

Byggnader kan textureras med bilder från antingen luften eller marken. I SketchUp finns 

dessutom färdiggjorda texturer, vars färg och form kan anpassas så att de liknar de verkliga så 

mycket som möjligt. Dessa texturer är gjorda så att de skall vara så datamässigt små som 

möjligt. Det gör att byggnadsmodellerna blir snabbare att arbeta med om de skall användas i 

Google Earth. För att göra dem snabbare att arbeta med i SketchUp kan man ändra 

visningsläge så att texturbilder visas enfärgade. Om fasadernas ytor delas upp i flera ytor kan 

man ha flera olika texturer på en och samma fasad. Då finns till exempel möjligheten att 

använda fototexturer till fönster och dörrar, och färdiggjorda texturer till övriga ytor. På så 

sätt kommer modellen både att se verklig ut och inte bli alltför stor. Dessutom slipper man få 

med föremål som skymmer fasaderna, såsom vegetation, bilar eller människor. Sådant kan vid 

behov läggas till som separata 3D-objekt. Nackdelen med att dela upp fasaderna i flera ytor är 

den tid som uppdelningen tar. Tak kan textureras på samma sätt som fasader.  

3.8 Attributsättning och lagring 
Innan några objekt kan lagras i databasen måste deras position i koordinatsystemet återställas 

(figur 2, moment 10). Det görs på samma sätt som innan rekonstruktionen. Om något går fel 

under förflyttningen kan byggnadskonturer från primärkartan användas som referens för att 

passa in modellen i koordinatsystemet, även om den metoden tar betydligt längre tid.  

 

Enligt SOSI-standarden (2007) skall inga vertikala linjer lagras i databasen. Anledningen till 

det är att inte alla program klarar av att hantera sådana. Det innebär att det bara är de linjer 

som bygger upp taken och eventuella fasadlivs skärningar med taken som skall lagras. Om en 

byggnad har synligt lutande väggar skulle även fasadlivens läge vid markytan kunna lagras. 

Enligt SOSI-standarden (2007, s. 30) har det ingen betydelse om höjden på fasadliven ligger 

vid taken eller vid marken. 

 

Byggnadsmodellerna skall exporteras från SketchUp som både linjer och som ytor i formatet 

Multipatch (figur 2, moment 11). Det formatet är utvecklat av ESRI (http://www.esri.se/) för 

att kunna lagra ytor med texturer. Linjerna kan öppnas i exempelvis ArcMap tillsammans med 

de dataset som i förväg skall ha gjorts i databasen för att lagra de olika linjetyperna. En 

linjetyp i taget kopieras över till rätt dataset (figur 2, moment 12). Vilka dataset som behövs 

och i vilka dataset linjerna skall läggas visas i ett flertal skisser i SOSI-standarden (2007). 

Syftet med att, förutom ytorna, även spara linjerna är främst att det skall gå att göra en 

stadsmodell i en programvara som inte kan hantera formatet Multipatch. Figur 6 visar en skiss 

från standarden där det både framgår vilka linjer som skall lagras beroende på detaljnivån och 

i vilket dataset de skall läggas. För Faluns del är det, som tidigare nämnts, bara 3D-nivå 2 som 

är aktuell. 

 

http://www.esri-sgroup.se/
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Figur 6. Skiss från SOSI-standarden (2007, s. 66) som visar i vilket dataset de olika linjerna skall 

läggas, och vilka linjetyper som skall lagras för de olika detaljnivåerna. 

 

Varje dataset, alltså även det som gjorts för ytorna, skall fyllas på med de attribut som 

standarden kräver (figur 2, moment 13). Det kan göras med särskilda formulär, även om något 

sådant inte gjorts i den här studien. Vilka attribut som skall fyllas i är också beskrivet i 

standarden och varierar mellan de olika dataseten. En särskild kolumn i vardera dataseten 

Takkant och Fasadliv kan göras för att det skall gå att ange vilken av dessa båda linjetyper 

som skall användas till kartproduktion. Om en sådan görs går det alltså att använda vissa 

linjer till både stadsmodellen och till kartor. Tack vare att byggnadernas begränsningslinjer 

skall göras slutna kan ytor genereras med automatik (figur 2, moment 14) i exempelvis 

programmet FME (Feature Manipulation Engine).  

3.9 Hantering av lagrade modeller 
När data lagras på det sätt som föreskrivs, det vill säga som både ytor och linjer, finns alltid 

en risk att ytornas konturer, efter en tid, inte stämmer överens med linjerna. Det beror på att 

personalen kan glömma att uppdatera det ena av dataseten när ett visst objekt skall 

uppdateras. Om ytorna konverteras till linjer går det att undersöka om det är någon linje i det 

ena lagret som inte har sin motsvarighet i det andra. Det kan till exempel göras med verktygen 

för rumslig analys i ArcMap. Dessvärre går det inte att upptäcka om en linje har flyttats i 

vertikal riktning med den metoden. 

 

Om ett objekt måste redigeras i SketchUp efter det att det attributsatts (figur 2, moment 6) 

måste man se till att det ursprungliga objektet ligger kvar i datasetet tills attributen är 

överförda till det nya objektet. Anledningen till det är att attributen försvinner när data skickas 

mellan programmen. Om höjdvärdena för linjers brytpunkter ändras i ArcMap hänger 

förändringen med till SketchUp.   
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3.10 Anpassning för Google Earth 
Hur snabb en stadsmodell är att arbeta med i Google Earth beror till viss del på antalet ytor, 

men mest på filstorleken. Filstorleken beror i sin tur mest på hur många och hur stora bilder 

som används till texturer. Det är bildernas hela storlek som är avgörande för filstorleken och 

inte bara den del av bilden som syns på de olika ytorna. Därför lönar det sig att klippa bilder 

innan de tas in i SketchUp (figur 2, moment 7). Även bildernas upplösning bör ställas in i 

förväg. Upplösningen för bilderna i Pictometry behöver emellertid inte ändras. I SketchUp 

finns funktioner som i vissa fall gör det möjligt att minska filstorleken ytterligare. I flera av 

världens storstäder i Google Earth finns 3D-modeller av byggnader. Det gör det även i de 

större städerna i Sverige. Enligt Fredrik Ekberg (personlig kommunikation, 16 november 

2010) måste modellerna genomgå en granskning av företaget Google innan de blir 

publicerade i Google Earth så att vem som helst kan se dem. Den går bland annat ut på att 

kontrollera att filen som innehåller modellen inte är för stor. Gävle har för närvarande 16 

byggnader utlagda för allmänheten. 

3.11 Temporära byggnadsmodeller 
För nya byggnader kan höjden från marken, vid det lägst belägna hörnet, till takfoten mätas 

med någon snabb metod, exempelvis Laseravståndsmätare. Det skulle kunna göras i samband 

med att byggnaderna mäts in i plan med GNSS. Höjderna på byggnaderna kan lagras som 

attribut i det dataset med plana ytor som kan göras från byggnadsmodellernas fasadliv eller 

takkanter (figur 2, moment 14). Med hjälp av ett särskilt tillägg till ArcMap, eller med FME, 

kan blockformade byggnadsmodeller, det vill säga med 3D-nivå 1, automatiskt genereras av 

ytorna och höjdattributen. Det går också att få byggnadsmodellerna att lägga sig ovanpå en 

markmodell. De kommer då att lägga sig så att dess undersidor hamnar på samma höjd som 

markmodellen vid det lägsta belägna hörnet. Det är därför som höjden skall mätas just vid det 

hörnet. Hur hela den processen kan göras för byggnader i 3D-nivå 1 visade mig Fredrik 

Ekberg (personlig kommunikation, 16 november 2010) när jag besökte Gävle kommun. De 

ytor som görs från de färdiga byggnadsmodellerna i 3D-nivå 2 kommer bara att ha en absolut 

höjd. De kommer alltså att sakna attribut för den relativa höjden, och kommer därför inte att 

kunna göras till kroppar med automatik. Dessa ytor kan därför manuellt göras till kroppar och 

utvidgas nedåt under markmodellen. Då kommer både byggnader med enbart höjdattribut och 

byggnader med riktiga takformer att kunna visas i 3D-nivå 1.  

 

Idén med temporära byggnadsmodeller innebär förstås ett visst dubbelarbete, men i gengäld 

går det att vänta med en noggrannare inmätning tills det finns så många nya tak att mäta in att 

flygfotografering blir det billigaste alternativet. Faktorer att ta hänsyn till om man har som 

mål att bara mäta in de lägst belägna hörnen på varje byggnad är att sikten kan vara skymd, att 

det kan finnas fysiska hinder och att det kan vara svårt att bedöma vilket hörn som verkligen 

ligger lägst. En temporär stadsmodell i 3D-nivå 1 och med låga krav på noggrannhet verkar 

ändå vara en tänkbar lösning för att snabbt kunna presentera en modell där även nyuppförda 

byggnader finns med. 

3.12 Inmätningsmetoder som används i andra kommuner 
För att ta reda på vilka metoder som används i andra svenska kommuner har några av de 

anställda kontaktats. När det gäller inmätning av hela städer har samma metod använts i både 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, nämligen flygburen laserskanning. Enligt Ulf S. 

Eriksson (personlig kommunikation via e-post, 22 september 2010) på Lantmäteriet har det 
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gjorts från en flyghöjd som är betydligt lägre än den flyghöjd som Lantmäteriet använder för 

att göra den nya nationella höjdmodellen. Göteborgs kommun har 0,07 m som krav, i både 

plan och höjd, för medelfelet för takpunkters absoluta position (Sweco Position, 2007). För att 

uppfylla det kravet måste flyghöjden vara lägre. Enligt Fredrik Ekberg (personlig 

kommunikation, 16 november 2010) har man på Gävle kommun använt metoden höjdmätning 

med AHV-instrument för en stor del av stadens byggnader. Där har man inte haft några 

särskilda krav på noggrannheten och haft tillgång till en resursperson för inmätningen. För ett 

fåtal byggnader har laserskanning från marken använts. Någon terrester laserskanner finns 

inte på Falu kommun. Dessutom är det instrumentet främst lämpat för inmätning till en 

detaljnivå som är så hög att även detaljer på fasaderna skall visas. Därför har inte denna 

inmätningsmetod behandlats i den här studien. Umeå kommun har använt fotogrammetri, 

enligt Lars Lind (personlig kommunikation via e-post, 17 augusti 2010). Den inmätningen 

gjordes för ungefär 10 år sedan då laserskanning ännu inte var tillräckligt utvecklat som 

metod. Örebro kommun har, enligt Daniel Nordström (personlig kommunikation via e-post, 

14 januari 2011) använt Pictometry.  

 

För byggnader som uppförts efter den senaste flygfotograferingen eller laserskanningen 

används också olika metoder. Lena Larsén (personlig kommunikation via e-post, 22 

november) på Stockholms kommun säger att man i Stockholm mäter byggnadernas höjd från 

marken till takfoten för att automatiskt kunna generera en modell med platta tak. Enligt henne 

har Stockholms kommun flygfotograferats varje år de senaste åren. Eric Jeansson (personlig 

kommunikation via e-post, 19 november) på Göteborgs kommun säger att ungefär en tredjedel 

av Göteborgs stad flygfotograferas varje år. Fredrik Ekberg säger att man på Gävle kommun 

använder AHV-instrumenet även till nya byggnader. Örebro kommun mäter in nya byggnader 

med totalstation, enligt Daniel Nordström. Både Stockholm, Umeå och använder 

bygglovsritningar för att kunna göra modeller av vissa nybyggda hus, enligt Lena Larsén och 

Lars Lind. 

 

 

 

4 Diskussion 
 

Under en övergångsperiod måste både den befintliga databasen, som bara har ett fåtal 

takhöjder inmätta, och den nya 3D-databasen finnas. Det bör inte innebära några större 

problem. De problem som skulle kunna uppstå bör vara av samma art, och kunna motverkas 

på samma sätt, som de eventuella problem som kan uppstå när ytor och linjer för samma 

objekt ligger lagrade på olika ställen.   

 

Örebro kommun räknar med att mätningarna i Pictometry ger ett medelfel på 0,25 m i relativ 

höjd. Motsvarande resultat från mina mätningar är 0,42 m. Säkert är det så att erfarenhet ger 

bättre resultat. För mig var det första gången jag använde programmet. Att noggrannheten inte 

uppfyllde kravet i mitt test tror jag till största delen beror på att jag hade svårt att uppskatta 

hur stort taksprånget var och att det därför blev svårt att veta vilka punkter på marken som 

mätningarna skulle utgå ifrån. En annan viktig orsak är förmodligen bildernas upplösning och 

skuggor. 

 

Om man ser till vilken inmätningsmetod som kommunerna med de största städerna i Sverige 

har valt verkar det vara effektivast att laserskanna från luften när det handlar om många 

byggnader. För att kunna dela upp de olika linjer som en byggnad består av i de dataset som 



 18 

SOSI-standarden (2007) kräver tror jag emellertid inte att det räcker med enbart laser-

punkterna, utan att även data insamlad från marken måste finnas.  

 

Inmätning går att göra på fler sätt än vad som redovisats i den här rapporten. Det skulle säkert 

fungera bra att använda bilder tagna från marken med en vanlig digitalkamera och på så sätt 

automatiskt få en textur. Det skulle kanske också gå att använda AHV-instrumentet så att 

även takformer som har brytpunkter på mitten kan mätas in. 3D-modeller för sådana 

byggnader som byggnadsfirmor konstruerar skulle säkert i framtiden kunna införskaffas och 

användas i stadsmodellen utan att taken på de färdiga byggnaderna behöver mätas in. Om man 

från Falu kommuns sida tycker att det verkar vettigt att använda Lantmäteriets laserdata för 

att rekonstruera byggnader skulle den noggrannhet som punkterna ger kunna undersökas 

bättre. 

 

Rekonstruktion kan göras både på andra sätt och i andra ritprogram än SketchUp, exempelvis 

AutoCAD. Någon metod som skulle vara snabbare för en viss typ av mätdata än den 

universalmetod som presenteras i avsnitt 3.6 har jag inte kommit på. En fördel med att 

använda en enda metod är att det förmodligen går snabbare att lära sig att rekonstruera 

byggnader. En anledning till att jag tror att det är bäst att använda en rekonstruktionsmetod 

som ger samma perfekta geometri som en konstruktionsritning är att den ger ett enhetligt 

slutresultat. Det skulle kanske annars synas att byggnader i en viss del av staden, och som 

mätts in med någon mindre noggrann metod, är skeva jämfört med byggnader i en annan del 

av staden, och som mätts in med en noggrannare metod. En annan anledning är att det är svårt 

att gissa hur modellerna skall användas i framtiden. För det sätt på vilket de kommer att 

användas de närmaste åren är det kanske inte så noga att modellerna får en perfekt geometri. 

Men om de redan från början ges en utformning som är fri från glipor, onödiga veck eller 

andra defekter behöver man inte göra om dem om det visar sig att dess utformning gör att 

stadsmodellen inte blir så användbar som den skulle kunna vara. Att byggnader som är något 

skeva i verkligheten inte riktigt stämmer överens med sina motsvarande modeller tror jag har 

försumbar betydelse. 

 

En begränsning i SketchUp när det gäller uppdelningen av linjer i olika dataset är att 

programmet inte kan visa linjer i olika färger. Om den möjligheten hade funnits hade det varit 

givet att dela upp linjerna i separata lager redan innan exporten. ArcMap kan däremot göra 

det, men det programmet kan i stället inte visa modellerna på något annat sätt än rakt från 

ovan. Det är nog en smaksak vilket program man föredrar för det momentet.   

 

De presenterade metoderna skulle tillsammans med SOSI-standarden (2007) kunna användas 

i vilken stad som helst, eftersom takformer är ungefär likadana över hela världen. På grund av 

medelfelet, men även kravet på taksprång och avstånd till mätobjektet, är riktigt höga 

byggnader olämpliga att mäta in med laseravståndsmätare eller AHV-instrument. Å andra 

sidan bör städer med så höga byggnader ha så många byggnader att det blir lönsamt att 

flygfotografera nästan varje år. Under den tiden skulle de höga byggnaderna, som i 

exempelvis Stockholm, kunna rekonstrueras utifrån bygglovsritningar eller möjligen från 

färdiga modeller som införskaffas direkt från konstruktören.  
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5 Slutsatser 
 

Även om laserskanning i kombination med automatiska metoder för rekonstruktion säkert är 

effektivare för att ta fram byggnaderna till hel stad, verkar de beskrivna metoderna vara 

effektiva när man inte har tillgång till laserdata. En begränsning är att metoderna inte passar 

för takformer eller fasader som är välvda. För byggnader med sådana ytor lämpar sig laserdata 

bättre. 

 

Det finns många tänkbara inmätningsmetoder och mätinstrument. Dessa kan användas var för 

sig eller i kombination med varandra. De största städerna i Sverige har laserskannats. 

Lantmäteriets laserdata (Lantmäteriet, 2011) verkar gå att använda för att rekonstruera 

byggnader, men en nackdel är att alla byggnader inte finns med.  

 

Byggnadernas begränsningslinjer i plan, oavsett om dessa är takkanter eller fasadliv, bör 

göras som rektanglar. Innan byggnadsmodeller kan göras i SketchUp bör de objekt som 

importerats i programmet flyttas en förutbestämd sträcka närmare origo. Det sätt på vilket den 

geometriska rekonstruktionen av en byggnad bör göras beror på vilka inmätningsdata som 

finns. Eventuella överbestämningar bör kontrolleras regelbundet under rekonstruktionen. 

Dessa kan användas för visuell kontroll under rekonstruktionen om den inmätningsmetod som 

använts har ett lågt medelfel och till utjämning om medelfelet är högre. 

  

Pictometry är, enligt mina testresultat, den enda redovisade metoden som inte är tillräckligt 

noggrann för inmätning om SOSI-standarden (2007) skall följas. Däremot kan bilderna i 

programmet med fördel användas som texturer för visning i exempelvis Google Earth. För det 

ändamålet är det viktigt att filerna inte är för stora.  Färdiggjorda texturer eller bilder tagna 

från marken som har bättre upplösning är annars att föredra. Bilder bör inte ha en mycket 

större utbredning än den yta som de skall vara textur på. Innan de färdiga modellerna kan 

lagras i databasen måste de flyttas tillbaka till rätt plats i koordinatsystemet. 

 

För Falu kommun, liksom för andra kommuner, anser jag att det presenterade arbetsflödet är 

effektivt. Även om rapporten utgår ifrån att SOSI-standarden skall följas, kan metoderna som 

presenteras även användas om man, till exempel, skulle vilja ha andra krav på läges-

noggrannhet eller en enklare databasstruktur. 
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Bilagor 
 

A Beskrivningar av inmätnings- och 
rekonstruktionsmetoder 

 

De rekonstruktionsmetoder som beskrivs är gjorda för SketchUp och kräver grundläggande 

kunskaper i det programmet. Koordinatsystemet skall inte behöva vridas i någon av 

metoderna. Anledningen till man eventuellt skulle vilja vrida koordinatsystemet för varje ny 

byggnad som skall rekonstrueras är att man kan flytta och rita linjer efter koordinatsystemets 

axlar. Om man ändå skulle vilja vrida det bör origo och axlarnas riktning markeras på något 

sätt innan koordinatsystemet vrids för första gången. Då kan det enkelt flyttas tillbaka. Att 

markera axlarna på detta sätt innebär ett extra moment och en risk för att det glöms bort. I 

stället för att flytta och rita linjer längs axlarna utnyttjas riktningarna på varje byggnads plana 

konturlinjer. För att hämta riktningen på en linje skall markören vara placerad någonstans på 

linjen i någon sekund. När linjer skall ritas eller flyttas måste förflyttningsriktningen ibland 

låsas efter antingen vertikalaxeln eller någon av konturlinjerna. Det görs i SketchUp genom 

att Shift-tangenten hålls nedtryckt. Vid de fall då en linje behöver kopieras samtidigt som den 

skall flyttas trycks Contol-tangenten ned en gång. När konturlinjer skall parallellförflyttas 

skall man se till att den punktstreckade linje som indikerar riktningen för förflyttningen går ut 

till en av långsidorna. Om den inte gör det måste den yta som konturen omsluter vändas. Det 

görs genom att man högerklickar på ytan och väljer Reverse Faces. 

A.1 Inmätning och rekonstruktion av tak från markpunkter 
inmätta med GNSS 
 

Totalstation 

Längdmätning med totalstation måste, av praktiska skäl, ske reflektorlöst när takpunkter mäts 

in. För att längdmätningen skall fungera får inte ytorna som laserstrålen skall reflekteras mot 

vara alltför snett riktade. Om det visar sig att det inte går att mäta längden till de utsedda 

punkterna på grund av att laserstrålen inte reflekteras tillbaka kan man testa med att rikta om 

instrumentet något. Det räcker att mäta in punkter på en av gavlarna om byggnaden kan antas 

vara symmetrisk.  

 

De inmätta punkterna importeras i SketchUp tillsammans med fasadliven. Fasadliven kopieras 

och flyttas vertikalt uppåt med ett av de inmätta takhörnen som referens (figur A.1). Den 

översta konturen (samtliga sidor) parallellförflyttas lika långt som avståndet till det valda 

takhörnet, räknat i kortsidans förlängning (figur A.2). 
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Figur A.1. Två rektanglar som båda 

representerar fasadliven. Den övre av dem 

dras till samma höjd som en av de inmätta 

punkterna på takfoten.

 

Figur A.2. Den övre rektangelns konturer 

parallellförflyttas utåt i takets lutningsriktning. 

Den tunna punktstreckade linjen indikerar 

riktningen för förflyttningen. 

 

Den kortsida på samma konturlinje där 

mätningarna finns kan, om man vill 

vara noggrann, flyttas så att den ligger 

i linje med den valda mätpunkten. Den 

andra kortsidan bör i så fall flyttas 

ungefär lika långt. Avvikelsen vid 

mätpunkten på den motsatta sidan av 

gaveln kontrolleras. Taknocken ritas ut 

på mitten av den övre ytan. Den dras 

vertikalt upp till samma höjd som den 

inmätta punkten för taknocken (figur 

A.3). Avvikelsen i plan vid taknocken 

kontrolleras. 

 

Figur A.3. Taknocken dras till rätt höjd med den 

inmätta punkten på taknocken som referens. 

 
 

Fotogrammetri 

I något fotogrammetriprogram ritas en rektangel för takkanterna. Om minst ett av hörnen på 

taknocken syns bra behöver mätmärket bara justeras till rätt höjd vid det hörn som syns bäst. 

De övriga hörnen mäts sedan in utan att mätmärket justeras ytterligare. Om inget av hörnen 

syns särskilt bra kan mätmärket justeras i höjd vid samtliga hörn så att mätfelen senare skall 

kunna jämnas ut.  

 

I SketchUp ritas en ny taknock ut på mitten av den, ännu så länge, plana takytan. Den nya 

taknocken dras vertikalt uppåt till samma höjd som mittpunkten av den inmätta taknocken 

(figur A.4). På så sätt erhålls helt plana takytor samtidigt som mätfelen som finns på 

taknockens båda ändpunkter jämnas ut. Denna metod bör användas även om bara en enda 

punkt på taknocken mätts in i höjd. Om det i det här läget tydligt syns att taknocken inte skall 

vara belägen på mitten flyttas den horisontellt och vinkelrätt mot takfoten. Taknocken snappas 

i samma moment fast i mittpunkten av den inmätta taknocken (figur A.5). 
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Figur A.4. Mittplacerad taknock. Den utritade 

taknocken dras till samma höjd som den 

inmätta. 

 

Figur A.5. Excentriskt placerad taknock. Den 

utritade taknocken, som  först flyttats vertikalt, 

flyttas vinkeltätt mot takfoten. Den inmätta 

taknockens mittpunkt används som referens vid 

båda förflyttningarna. 

 

 

A.2 Inmätning av takhöjder med data från en markmodell 
Höjden från marken till taket vid ett eller flera av byggnadens hörn mäts in. Fler hörn tar 

givetvis längre tid att mäta in än bara ett, men ger i gengäld bättre noggrannhet. De hörn där 

terrängen lutar kraftigt undviks. Om taknocken eller någon annan horisontell brytlinje inte 

ligger på mitten av taket, men sträcker sig ut till gaveln, kan det horisontella avståndet till ett 

av fasadliven i vissa fall mätas med måttband på marken. Med Falu kommuns nuvarande 

höjddata kan metoder som bygger på att höjder hämtas från en markmodell inte användas. 

Medelfelet för enbart markmodellen blir med dessa data högre än 0,35 m som SOSI-

standarden (2007, ss. 76-77) har som krav. Men med en markmodell gjord från laserskannade 

punkter kan dessa metoder vara ett tidsbesparande alternativ. 

 

Laseravståndsmätare 

Höjden mäts vertikalt till takfoten och eventuellt också till taknocken. Taktjockleken 

uppskattas. 

 

AHV-instrument 

Punkter som skall ligga parvis efter vertikala linjer mäts in. För att instrumentet skall kunna 

beräkna höjden behöver bara en punkt vid marken och en punkt vid taket mätas in (Laser 

Technology, 2010).  En överbestämning kan göras genom att den kortaste sträckan, det vill 

säga den horisontella linjen, till varje sådan vertikal linje mäts in. Om höjden på taknocken 

skall mätas in bör det finnas något i fasadbeklädnaden som det går att följa för att punkterna 

skall hamna rakt under varandra. På grund av att mätningen, i alla fall vid normala taksprång, 

bör göras till takets undersida (figur A.6) måste taktjockleken antingen mätas med samma 

instrument eller uppskattas. Först därefter kan den adderas till den beräknade höjden. Vid små 

taksprång kan man troligen mäta till takens ovansida, eftersom felet som taksprånget orsakar 

sannolikt inte är större än felet i uppskattningen av taktjockleken. 
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Pictometry 

Höjden mäts vertikalt från takhörnen till marken vid de hörn där det är bra synlighet i 

bilderna. Bilder från olika riktningar kan användas.  
 

 

Figur A.6. Höjdmätning med AHV-instrument. De röda punkterna är de som behöver mätas in. De 

ligger längs två vertikala linjer. 

A.3 Sammanslagning för en fullständig geometri 
En kropp görs av fasadliven. För byggnader som inte har valmade tak utvidgas kroppen uppåt 

till samma höjd som taknocken. Båda långsidorna markeras, flyttas vertikalt nedåt och 

snappas i takytan (figur A.7). För valmade tak markeras ovansidan av kroppen och en av dess 

konturlinjer dras vertikalt upp till takytan (figur A.8). Det kommer emellertid att bildas små 

springor under taket om byggnader med valmade tak rekonstrueras på detta sätt. För att slippa 

få dessa springor kan byggnadskroppen utvidgas uppåt så att dess ovansida når ovanför 

takytan. I det läget ritas linjer i fasadlivens skärning med takytan. När linjerna ritas är det 

viktigt att se till att texten Intersection visas när en lutande linje görs (figur A.9). Annars 

kommer inte byggnadskroppen att kunna beskäras vid takytan. Om den texten inte visas måste 

markören flyttas en aning. Samtliga ytor ovanför taket raderas. De utritade linjerna döljs. 

Byggnadsmodellens utsträckning nedåt justeras så att undersidan hamnar någon meter under 

marknivån. Då kan markmodellen uppdateras utan att risk för att byggnaderna blir svävande i 

luften.  

 

 

                  

Figur A.7. En byggnad med sadeltak rekonstrueras till en geometriskt korrekt modell. 
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Figur A.8. Byggnadskroppen till en byggnad 

med sadeltak dras upp till takytan. 

 

 

 

 

Figur A.9. En byggnad med valmat tak 

rekonstrueras till en geometriskt korrekt 

modell.
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B Rådata från test av Pictometry  
 

Figur B.1 visar Falu centrum och begränsningslinjen för det område där noggrannhetstestet av 

Pictometry utfördes. Bakgrundskartan är hämtad från Digitala kartbiblioteket på Högskolan i 

Gävle. 

 

 

 
 

Figur B.1. Falu centrum och begränsningslinjen för det område där noggrannhetstestet av Pictometry 

utfördes.   
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Figur B.2 visar byggnadskonturer från Falu kommuns primärkarta och de hörn som mättes in 

med Pictometry. Kartans begränsningslinje motsvarar den rektangulära rutan i figur B.1. 

 

 

 
 

Figur B.2. Byggnadskonturer och de hörn som mättes in med Pictometry.   
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Tabell B.1 visar samtliga mätdata som användes för att beräkna medelfelet vid mätning i 

Pictometry. Några av numren i figur B.2 saknas, eftersom vissa hörn inte kunde kontroll-

mätas med laseravståndsmätaren. 

 

Tabell B.1. Mätdata från test av höjdmätning med Pictometry. 

Hörnnummer/
fotoriktning 

Höjd mätt i 
Pictometry (m) 

Höjd mätt med 
laseravståndsmätare (m) 

Uppskattad 
taktjocklek (m) 

Avvikelse (Pictometry - 
laseravståndsmätare - 

uppskattad taktjocklek) (m) 

1W 11,40 10,68 0,20 0,52 

2E 10,61 10,38 0,20 0,03 

2N 10,98 10,38 0,20 0,40 

3N 4,89 5,12 0,10 -0,33 

4E 4,93 4,83 0,10 0,00 

5W 6,77 6,76 0,25 -0,24 

5N 6,90 6,76 0,25 -0,11 

8E 6,41 6,54 0,25 -0,38 

9W 4,12 3,44 0,18 0,50 

10N 3,54 3,18 0,18 0,18 

11S 5,03 4,67 0,22 0,14 

11W 5,23 4,67 0,22 0,34 

12E 4,38 4,15 0,22 0,01 

12N 4,59 4,15 0,22 0,22 

12W 4,92 4,15 0,22 0,55 

13S 4,22 3,88 0,22 0,12 

15N 7,58 7,44 0,22 -0,08 

16S 3,79 5,01 0,25 -1,47 

16W 5,37 5,01 0,25 0,11 

16E 4,37 5,01 0,25 -0,89 

17S 3,94 4,34 0,25 -0,65 

17E 3,95 4,34 0,25 -0,64 

18E 3,82 4,50 0,25 -0,93 

19N 8,17 8,19 0,30 -0,32 

19S 8,43 8,19 0,30 -0,06 

20N 8,60 8,19 0,30 0,11 

20W 8,99 8,19 0,30 0,50 

21W 8,46 8,14 0,30 0,02 

21E 8,95 8,14 0,30 0,51 

22S 8,25 7,67 0,30 0,28 

22E 7,97 7,67 0,30 0,00 

23N 4,47 3,97 0,20 0,30 

24N 4,09 4,41 0,20 -0,52 

26N 11,32 10,92 0,35 0,05 

26W 11,38 10,92 0,35 0,11 

26S 10,96 10,92 0,35 -0,31 

27W 11,28 11,00 0,35 -0,07 
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Tabell B.1 (forts.). 

Hörnnummer/
fotoriktning 

Höjd mätt i 
Pictometry (m) 

Höjd mätt med 
laseravståndsmätare (m) 

Uppskattad 
taktjocklek (m) 

Avvikelse (Pictometry - 
laseravståndsmätare - uppskattad 

taktjocklek) (m) 

27S 11,76 11,00 0,35 0,41 

28S 6,13 6,18 0,25 -0,30 

29S 7,26 6,90 0,25 0,11 

29E 6,90 6,90 0,25 -0,25 

30W 4,32 4,34 0,25 -0,27 

30S 4,41 4,34 0,25 -0,18 

31S 3,91 4,52 0,25 -0,86 

32S 4,90 5,08 0,25 -0,43 

32E 4,73 5,08 0,25 -0,60 

33E 5,06 4,81 0,25 0,00 

34N 11,53 10,94 0,25 0,34 

34E 11,57 10,94 0,25 0,38 

35W 8,95 9,00 0,25 -0,30 

36S 10,83 10,28 0,25 0,30 

36E 11,07 10,28 0,25 0,54 

37N 6,93 6,79 0,38 -0,24 

37E 6,22 6,79 0,38 -0,95 

38N 6,64 6,51 0,38 -0,25 

38E 6,24 6,51 0,38 -0,65 

39N 9,57 9,29 0,30 -0,02 

39W 9,40 9,29 0,30 -0,19 

40N 9,37 9,02 0,30 0,05 

40W 9,40 9,02 0,30 0,08 

40S 9,59 9,02 0,30 0,27 

41S 10,27 8,97 0,30 1,00 

42N 7,43 6,63 0,30 0,50 

42E 7,00 6,63 0,30 0,07 

43N 6,82 6,49 0,30 0,03 

43S 6,61 6,49 0,30 -0,18 

43E 7,11 6,49 0,30 0,32 

44W 6,73 6,65 0,30 -0,22 

44S 6,96 6,65 0,30 0,01 

44E 7,50 6,65 0,30 0,55 

45W 6,83 6,91 0,30 -0,38 

45S 6,91 6,91 0,30 -0,30 

46N 11,81 11,44 0,22 0,15 

46W 11,90 11,44 0,22 0,24 

47N 11,10 11,50 0,22 -0,62 

47E 11,55 11,50 0,22 -0,17 

48N 7,65 7,22 0,22 0,21 

48W 7,26 7,22 0,22 -0,18 

48S 6,86 7,22 0,22 -0,58 

49S 6,95 6,87 0,22 -0,14 

    RMS = 0,43 

 


