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Sammanfattning 

 

Fiskvägar kan anläggas i anslutning till dammar för att överkomma de hinder som dammarna 

utgör mot migrerande fisk. En av de mest önskvärda lösningar som finns för detta är att 

anlägga naturlika fiskvägar, vilka har som syfte att efterlikna ett naturligt vattendrag. Ofta har 

dock dessa planerats för dåligt med avseende på exempelvis lutning och placering av 

ingången för att de ska kunna fungera riktigt effektivt. På grund av detta finns det behov av 

omfattande studier av topografi och kartering av området innan en fiskväg anläggs.  

 

I det här arbetet används topografin och de geografiska förutsättningarna för att studera 

möjliga sträckningar på en naturlik fiskväg förbi Strömdalens kraftverk i Gävle som en del av 

det fiskvandringsprojekt som Länsstyrelsen Gävleborg driver. I arbetet byggs en höjdmodell 

upp med hjälp av data från LiDAR (Light Detection and Ranging) och genom topografisk 

mätning, där mätpunkter från Global Navigation Satellite System (GNSS) och Totalstation 

används för att korrigera LiDAR-modellen över visst område. Det går att förbättra kvaliteten 

på modellen avsevärt med korrigering av LiDAR-data genom jämförelser mot mätpunkter. 

Studien har visat att det går att uppnå en noggrannhet som är bättre än en decimeter överlag i 

modellen, med vissa lokala variationer. Dessa variationer visar sig i större osäkerhet i mera 

svårdefinierad terräng, som strandkanter eller där terrängen visar stor variation. Studierna har 

också visat att i områden där det finns många mätpunkter är kvaliteten bättre än i områden där 

det är glest mellan punkterna. Bottentopografier hade varit mycket önskvärt att mäta eftersom 

dessa behövs vid fiskvägsplanering, men det var dessvärre vid tidpunkten för fältarbetet inte 

möjligt att utföra några mätningar i vattnet på grund av högt vattenstånd. 

 

I studien har också den uppbyggda höjdmodellen använts för att hitta metoder att analysera 

och visualisera olika förslag på naturlika fiskvägar. Studierna har visat att topografin är en 

viktig faktor inom planeringen på grund av fiskvägars lutningskrav. För att uppnå den 

önskade medellutningen måste i många fall topografin modifieras ordentligt och detta har 

visat sig vara ett problem vid Strömdalens kraftverk. Genom att utnyttja 3D-modellering går 

det se detta ur ett annat perspektiv och då framkommer också svårigheterna med att anpassa 

fiskvägen till terrängen bättre. 

 

Nyckelord: digital höjdmodell, fiskväg, korrigering, LiDAR, naturlik fiskväg, topografi  
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Abstract 

 

Dams are obstacles for migrating fish species and a solution for this problem is to construct 

fish bypasses. One of the most desirable solutions for this is nature-like fish passages which is 

a solution where the bypass is looking like a real stream. However, because these passages 

have been planned poorly considering slope and placing of the entrance, they have not been 

that effective. Because of that, studies in topography and mapping of the area are important 

before a fish passage is constructed. 

 

In this study the topographic and geographic criteria are used to study possible paths where 

the fish passage can be constructed. This is done around Strömdalens kraftverk, close to the 

central parts of Gävle as part of the fish migration project of Länsstyrelsen in Gävleborg. In 

the study, Digital Elevation Models (DEM) is produced by data from Light Detection and 

Ranging (LiDAR) and by performing a topographic survey using Global Navitation Satellite 

System (GNSS) and total station in this area. The LiDAR data are corrected by those survey 

points by comparing them to the uncorrected LiDAR model. By doing that and also including 

the survey points, the performance of the model was greatly improved. In general the 

surveyed area is shown to have an uncertainty lower than a decimeter, but with local 

variations. Those variations are higher in more complex terrain, for example around 

shorelines and in areas with high terrain variation. The study has also shown that the 

uncertainty is lower in areas where many points have been surveyed. Bathymetric data are of 

great importance. However, by the time of the field survey, it was impossible to perform any 

survey in the water because of a high water level. 

 

Different suggestions on nature-like fish paths have also been analyzed and visualized by 

using a produced DEM. The studies have shown that topography is a very important factor 

because of the slope criteria for those fish passages. To reach the desired mean slope the 

topography has to be greatly modified, which is a major issue near Strömdalens kraftverk. By 

using 3D models it is possible to see that from a different perspective and it's easier to see the 

difficulties to adapt the fish passage to the terrain. 

 

Keywords: correction, digital elevation model, fish passage, LiDAR , nature-like fish 

passage, topography 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

En stor majoritet av de mest betydande vattendragen i Norra Europa är reglerade vilket leder 

till omfattande negativa effekter på ekosystem (Dynesius & Nilsson, 1994). Dessa 

konsekvenser inkluderar exempelvis förändrade fiskhabitat (Rosenberg, McCullin & Pringle, 

2000). Den här typen av frågor kring modifierade vattendrag har också fått allt större 

uppmärksamhet med riksdagens miljökvalitetsmål och EU:s vattendirektiv (Kriström et al., 

2010). I en studie fokuserad på den svenska vattenkraftens miljöpåverkan, utförd av Renöfält, 

Jansson och Nilsson (2009), menas att habitatproblemen till stor del beror på att det naturliga 

vattenflödet i åar och älvar helt har stannat som en följd av dammarna. Renöfält et al. (2009) 

ser dock möjligheter att lösa dessa problem med lösningar som har liten påverkan på 

kraftproduktionen men stora positiva miljömässiga effekter. En av dessa möjliga lösningar är 

fiskvägar, vilka definieras som konstgjorda vattenvägar för att fiskar ska kunna ta sig förbi ett 

särskilt hinder (Katopidis, 1992). Även Kriström et al. (2010) har studerat hur reglerade 

vattendrag kan förbättras och ser fiskvägar som en av flera möjliga lösningar på problemen. I 

senast nämnda studie poängteras samtidigt att behovet av att omfattande studier och 

kartläggning i planeringsstadiet är mycket viktiga för att passagerna ska bli så effektiva som 

möjligt. 

 

Det finns därför en rad kriterier som bestämmer vilken typ av fiskväg som är lämplig att 

bygga. Dessa inkluderar biologiska, hydrauliska och geomorfologiska förhållanden (Kroes, 

Gough, Schollema & Wanningen, 2006), topografi (Hegberg, Jacobs, Schlindwein & Cohen, 

2001; Porcher & Lariner, 2002) samt kostnader för projektet (Porcher och Lariner, 2002). Det 

är med detta viktigt att tänka på att varje fiskväg är unik (Kroes et al., 2006) och att den ska 

vara lämplig för både platsen och för de förekommande arterna (Porcher & Lariner, 2002). 

Därmed är omfattande kartering av platsen och bottenprofiler vid fiskvägens in- och utlopp av 

stor betydelse (Degerman, 2008). På grund av topografiska begränsningar för vilken typ av 

fiskväg som är lämplig att bygga har topografiska modeller också stor betydelse under 

planeringen (Porcher & Lariner, 2002). Den här representationen av markytan kan lagras som 

höjddata i digitala höjdmodeller (Eklundh & Pilesjö, 2008). Framställningen av dessa inleds 

typiskt med att samla in höjddata, för att sedan bearbeta informationen till en yta och till sist 

tillämpa modellen (Wilson, 2012).  
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1.2 Syfte och mål 

Eftersom två av de största åarna i Gästrikland; Gavleån samt Testeboån är utbyggda med 

flertalet vattenkraftverk driver Länsstyrelsen Gävleborg ett projekt med syfte att återställa 

både balansen och naturliga miljöer i åarna (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012). I båda 

vattendragen finns det flertalet vattenkraftverk som utgör problem eftersom dessa dels hindrar 

fiskarna men också för att fiskarna lätt skadas av kraftverkens turbiner (Länsstyrelsen 

Gävleborg, 2012). En lösning på detta är att tillämpa nya lösningar såsom galler för att 

förhindra att fiskar åker in i turbiner samt fiskvägar förbi vattenkraftverken (Länsstyrelsen 

Gävleborg, 2012). 

 

Syftet med arbetet är att lokalisera en fiskväg förbi ett vattenkraftverk i Gästrikland sett 

utifrån de topografiska och geografiska förutsättningarna. Studiens fokus är utifrån detta att 

bygga upp och tillämpa en digital höjdmodell genom att utföra en fallstudie. 

 

De frågor som arbetet ämnar besvara är: 

 Hur kan en digital höjdmodell framställas över ett område kring ett vattenkraftverk för 

tillämpning inom fiskvägsplanering? Vilka datakällor är användbara? 

 Vilka kriterier är viktiga för att få passagen effektiv? På vilket sätt kan kriterierna och 

höjdmodellen analyseras för en möjlig sträckning på en fiskväg? 

 Hur kan en 3D-modell skapas och visualiseras över området utifrån den skapade 

höjdmodellen och den föreslagna fiskvägen? 

  

Studien sker på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg. Länsstyrelsen är intresserad av både 

kartor och modeller över hur en ny fiskväg skulle kunna dras förbi kraftverket och resultatet 

kan senare fungera som beslutsunderlag när Länsstyrelsen presenterar och föreslår 

förändringar för politiker och för allmänheten. Vid beslutsfattande är 3D-visualiseringar 

mycket användbara tack vare möjligheten att föreställa sig en miljö, exempelvis en viss plats 

ur olika perspektiv (Boskovic, Popov & Govedarica, 2009; Altmaier & Kolbe, 2003). 

 

Arbetet kopplar också ihop topografin med fiskvägsplaneringen, vilket är ett ämne som sällan 

tas upp i vetenskapliga artiklar om fiskvägar. Eftersom existerande artiklar oftast fokuserar på 

andra faktorer bidrar därför denna studie med resultat ur andra infallsvinklar. Följden av detta 
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blir samtidigt också att urvalet av litteratur som tar upp hela processen blir liten, vilket gör att 

fakta från olika källor måste kopplas till varandra på andra sätt. 
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2. Teori 
 

2.1 Fiskvägar 

 

2.1.1 Teoretisk bakgrund och olika typer av lösningar 

Renöfält et al. (2009) skriver att fiskvägars effekter på vattenmiljön kan variera mycket 

beroende på i vilken del av vattendraget som konstruktionen finns. En typisk lösning är att 

placera fiskvägen i nedre delen av ett vattendrag, vilket har stor betydelse för diadroma arter 

(Renöfält et al., 2009). En diadrom art kan beskrivas som en fiskart som har behov av att vara 

i både sött och salt vatten och därför måste migrera i olika faser i livet (Degerman, 2008). 

Migrerande arter är exempelvis ålen eller laxen (Kroes et al., 2006). 

 

Det finns också stora skillnader beroende på om migrationen förbi hindret sker uppströms 

eller nedströms eftersom dessa passager har olika krav (Kroes et al., 2006). Den vanligaste 

typen av fiskväg syftar också till uppströmspassage eftersom nedströmspassager ställer 

mycket stora krav på att fisken ska hitta till ingången (Calles, Gustafsson & Österling, 2012). 

Det finns även förutsättningar att en fungerande uppströmspassage också kan användas till 

nedströmspassage vid rätt åtgärder (Calles et al., 2012). 

 

Olika typer av lösningar för migration uppströms beskrivs enligt Kroes et al. (2006) som: 

 Naturlig lösning: Hindret tas bort helt och hållet. 

 Semi-naturlig lösning: En konstgjord kanal förbi hindret som syftar till att likna ett 

naturligt vattendrag. Dessa kallas också en naturlik fiskväg. 

 Teknisk lösning: Någon typ av fiskväg som inte liknar ett naturligt förekommande 

vattendrag, exempelvis fiskhiss eller fisktrappor. Dessa kan vara mycket 

specialiserade på vissa arter. 

 Andra lösningar: Exempelvis justeringar av flöden vid tidpunkter på året då migration 

är vanligt. 

 

Lösningar beskrivs också av Degerman (2008), som anser att naturlika fiskvägar i första hand 

bör anläggas istället för tekniska lösningar eftersom dessa har potential att kunna användas av 

de flesta arter om dessa anläggs på rätt sätt. Möjliga typer av naturlika fiskvägar beror på var 

någonstans dessa dras i förhållande till hindret, vilket antingen kan ske genom hindret, över 

hindret eller vid sidan om hindret (Calles et al., 2012). Av dessa lösningar är en ny fåra vid 
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sidan av hindret (också kallat omlöp) i många fall mest intressant eftersom denna ger 

möjligheter för nya habitat samtidigt som andra djur än fiskar också har möjlighet att passera 

(Degerman, 2008). 

 

2.1.2 Naturlika fiskvägar 

Calles et al. (2012) har studerat naturlika fiskvägar med utgångspunkt för hur dessa kan 

anläggas för att många arter ska kunna passera. I studien påpekas att lutningen ofta har varit 

för stor, vilket även kan relateras till att vattenhastigheten ofta blir för hög för att arter som är 

svagare simmare ska kunna passera eftersom dessa faktorer är sammanlänkade. Emellertid 

nämns också att även andra faktorer påverkar, exempelvis hur variationsrik en fiskväg är. Ofta 

har dock fiskvägarna visat sig vara alltför monotona, vilket gör att naturlig habitatvariation 

inte kan skapas. Förutom detta nämns det i studien att faktorer relaterade till flödet har 

betydelse eftersom de naturliga variationerna i många fall förbises. 

 

De rekommendationer som finns för en fungerande naturlik fiskväg sett till exempelvis 

sträckning, lopp och utformning är: 

 En lutning på som mest 2 % om längden är under 50 meter och som mest 1,5 % om 

längden är över 50 meter, men lutningen kan vara större om vilobassänger finns 

(Degerman, 2008) 

 Djupet på fåran ska helst variera och vara mer än en meter på vissa platser eftersom 

detta ökar diversiteten i habitat (Calles et al., 2012). 

 Låglänta områden vid sidan av fåran som hamnar under vatten vid högt vattenstånd, så 

kallade svämplan, bidrar också till naturliga habitat i anslutning till fiskvägen (Calles 

et al., 2012). 

 Ingången till omlöpet ska finnas i anslutning till huvudfåran och nära hindret eftersom 

fiskar har en tendens att följa den starkaste strömmen (Calles et al., 2012). 
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2.2 Digitala höjdmodeller 

 

2.2.1 Allmänt 

En digital höjdmodell (DEM) är ett samlingsbegrepp för lagring av höjddata med eller utan 

ytobjekt (Pike, Evans & Hengl, 2009). Det finns likväl andra definitioner som används 

(Klang, 2006) som exempelvis digital terrängmodell, vilket är ett begrepp som kan användas 

för modeller som innehåller någon typ av terrängrelaterade data (Eklundh & Pilesjö, 2008). 

Höjddata kan lagras i rasterformat där en cell representerar ett värde, men också i 

vektorformat med exempelvis punktobjekt (Eklundh & Pilesjö, 2008). Punkterna kan sedan 

sammanbindas till ett triangelnät, Triangulated Irregular Network (TIN) för att representera 

höjdytor (Eklundh & Pilesjö, 2008). Wilson (2012) beskriver i sin artikel hur en höjdmodell 

vanligtvis framställs och används. 

 

2.2.2 Datakällor och insamlingsmetoder 

Wilson (2012) delar upp insamlingsmetoder i tre olika kategorier: luftburna metoder, data från 

topografiska kartor och markbaserad mätning. Till den första kategorin hör luftburen 

laserskanning, Light Detection and Ranging (LiDAR), samt modeller från flyg- och 

satellitbilder. Till den senare hör mätning med Global Navigation Satellite System (GNSS), 

med totalstation samt med markburen laserskanning.  

 

Det finns flera fördelar med att använda LiDAR som datakälla framför andra metoder. 

Eftersom insamlingen av data är mycket effektiv, går det att komma åt stora mängder 

höjddata över stora områden på kort tid (Liu, 2008). En annan fördel är att det samtidigt finns 

stor potential att framställa höjdmodeller av hög kvalitet även i områden som har ansetts svåra 

att mäta, vilket har visats exempelvis av Rayburg, Thoms och Neave (2009) samt Hladik och 

Alber (2012). Dock nämns det i vissa studier att insamlingen inte är effektiv överallt, vilket 

gör markbaserad mätning användbart för att öka kvaliteten på LiDAR-modeller och för att 

kontrollera dessa (e.g. Heritage, Milan, Large & Fuller, 2009; Hladik & Alber, 2012). 

Hegberg et al. (2001) rekommenderar att en liknande metod används inom fiskvägsplanering 

och föreslår att detaljerad topografisk mätning av exempelvis strandkanter och 

vattendragsprofiler kombineras med data från luftburna metoder för en heltäckande modell. 
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GNSS är en teknik som utnyttjar avstånd till satelliter för att bestämma aktuell position på 

markytan (Lechner & Baumann, 2000). Eftersom positioneringstekniken har en del felkällor 

finns det emellertid behov att tillämpa korrigeringar och för detta används så kallade 

referensstationer (Lechner & Baumann, 2000). Olika tekniker för att göra detta inkluderar 

differentiell GNSS (DGPS) och Real Time Kinematic (RTK) (Heo, Yan, Lim & Rizos, 2009) 

samt Nätverks-RTK, som tillämpar korrigeringar från flera fasta referensstationer för en ökad 

noggrannhet (Norin, Engfeldt, Öberg & Jämtnäs, 2010). I Sverige har Lantmäteriet sedan 90-

talet byggt upp SWEPOS-nätverket, som idag består av över 200 referensstationer (Jämtnäs, 

Sunna, Emardson & Jonsson, 2010). Noggrannheten på SWEPOS Nätverks-RTK är enligt 

Norin, Jonsson och Wiklund (2008) ungefär 1,5 cm horisontellt och 2.5 cm vertikalt. I ett 

examensarbete av Lundell (2012) har liknande nivåer på noggrannheten verifierats. Vissa 

konfigureringar behövs för att mätningarna ska fungera vilket inkluderar exempelvis rätt 

höjdsystem, att antennen är rätt inkopplad och höjden är korrekt, elevationsgränsen för 

satelliter, observationsintervall och önskat kvalitetstal på mätningarna (Norin et al., 2010). 

 

Markbaserad mätning med totalstation är en av de insamlingsmetoder som har högst 

noggrannhet vid insamling av höjddata (Wilson, 2012). En totalstation är ett instrument som 

kombinerar längd- och vinkelmätning för att bestämma hur olika punkter är lokaliserade 

relativt varandra (Andersson, 2011). I en totalstation kombineras en elektromagnetisk 

avståndsmätare och en teodolit för vinkelmätning och det finns vanligen även många andra 

funktioner, som beräkningar av koordinater och datalagring (Andersson, 2011). Vid 

inmätning med en totalstation är det viktigt att bestämma stationens läge och orientering i ett 

koordinatsystem, vilket också kallas för stationsetablering (Persson, 2011a). En totalstation 

kan etableras över en punkt med kända koordinater, men också som en fri station, det vill säga 

på en punkt med okända koordinater där mätningar mot kända punkter sker för att bestämma 

koordinater och orientering (Persson, 2011a). Ett alternativ när kända punkter saknas är att 

använda punkter inmätta med GNSS för att etablera stationen. Tillämpas denna metod är det 

viktigt att kontrollera att etableringen håller de kvalitetskrav som ställs på tillämpningen 

(Persson, 2011a). Wheaton, Garrard, Whitehead och Volk (2012) diskuterar också problemen 

med etablering av totalstation när referenser till koordinatsystem saknas. 
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2.2.3 Interpolation 

Nästa steg i framställningsprocessen är interpolation (Wilson, 2012). Interpolationsmetodiken 

kan beskrivas som att ett kontinuerlig rasteryta skapas från punkter där värden finns, samtidigt 

som värdet på områden mellan punkterna uppskattas (Eklundh & Harrie, 2008). För att den 

kontinuerliga ytan ska kunna ge en någorlunda korrekt representation krävs att det finns ett 

tillräckligt antal punkter samt att dessa punkter är distribuerade på ett sätt som fördelar dem 

på ett bra sätt över hela ytan (Eklundh & Harrie, 2008). Några av de vanligaste 

interpolationsmetoderna är exempelvis: 

 Avståndsriktad medelvärdesinterpolation (Inverse Distance Weighted, IDW): 

Beroende på avståndet till punkter inom en viss buffert från en cell uppskattas ett 

värde (Burrough & McDonnell, 1998). 

 Naturliga grannar (Natural Neighbours): En metod som bygger på Voronoi-diagram 

(Guo, Li, Yu & Alvarez, 2010). Voronoi-diagram (också kallade Thiessen-polygon) 

delar in en yta i polygoner efter vilken punkt som är närmast (Burrough & McDonnell, 

1998). Interpolation med naturliga grannar kan sedan utföras på en viss punkt genom 

att skapa en ny Voronoi-polygon runt denna punkt i jämförelse med de ursprungliga 

punkterna och sedan utföra viktning efter ytprocentuell påverkan från omgivande 

ursprungliga polygoner (Guo et al., 2010). 

 Splines: Kurvor anpassas till mätpunkterna på ett sätt som ger den bästa 

representationen överlag (Burrough & McDonnell, 1998) 

 Kriging: Metoden påminner om IDW, men viktningen som var och en av 

mätpunkterna bidrar med värdet till en viss cell genom att använda eventuella 

statistiska samband som finns mellan punkterna (Burrogh & McDonnell, 1998). Det 

finns en rad olika varianter på kriging, exempelvis ordinär kriging (OK) och universell 

kriging (UK). 

 

Förutom dessa metoder, som interpolerar punkterna till ett raster är det också som tidigare 

nämnt möjligt att representera en DEM som en TIN och det är möjligt att konvertera från TIN 

till raster eller vice versa (Burrogh & McDonnell, 1998). I vissa studier (e.g. Guo et al., 2010) 

likställs TIN med rasterinterpolation, vilket gör jämförelser mellan representationerna. 

 

Interpolationsmetoder för digitala höjdmodeller har utvärderats i en rad olika studier (e.g. Guo 

et al., 2010; Siska & Hung, 2001; Heritage et al., 2009; Chaplot, Darboux, Borenanne, 
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Leguédois, Silvera & Phachomphon, 2006). Guo et al. (2010) tar i sin studie hänsyn till 

vilken upplösning som rastermodellen ska interpoleras till och detta visar att kriging ger den 

mest exakta ytan, vilket är särskilt tillämpbart för högre upplösningar när punkttätheten är låg. 

Vid lägre upplösningar (och högre punkttäthet) ger dock enligt samma studie enklare 

representationer som IDW, naturliga grannar och TIN liknande resultat som kriging. Även 

Chaplot et al. (2006) kommer fram till att kriging är det bästa valet vid låg punkttäthet, men 

att både IDW och splines med fördel kan tillämpas när markförhållandena passar dessa 

interpolationstekniker och när punkttätheten är tillräckligt hög. Siska och Hung (2001) visar 

också att kriging har stor potential men samtidigt att resultaten från andra metoder inte skiljer 

sig nämnvärt. 

 

2.2.4 Kvalitetskontroll 

Ett vanligt sätt att bestämma kvaliteten hos en digital höjdmodell är att använda 

medelkvadratfelet (eng. ”Root Mean Square Error”, RMSE) (Desmet, 1997). RMSE har till 

exempel använts i studier relaterade till höjdmodeller av Hladik och Alber (2012), Legleiter 

(2012), Guo et al. (2010), Siska och Hung (2001) och Chaplot et al. (2006). 

 

RMSE beräknas genom att välja ut ett antal punkter och sedan jämföra det korrekta värdet 

med modellens värde (från exempelvis interpolation) för att sedan bestämma det 

genomsnittliga felet för ytan (Desmet, 1997). 

 

Här anger Zobserverat ett visst mätvärde, Zinterpolerat motsvarande interpolerade värde i modellen 

och N bestäms av antalet mätvärden (Desmet, 1997). 

 

Höhle och Höhle (2009) diskuterar i sin artikel kvaliteten på referensdata, det vill säga de 

datapunkter som modellen jämförs mot. För detta är det viktigt referenspunkterna har en 

noggrannhet som är minst 3 gånger bättre än den förväntade modellen, samtidigt som 

punkterna också måste vara slumpmässigt distribuerade över ytan. Det nämns också i artikeln 

att interpolation kan vara nödvändig eftersom positionen på referenspunkter inte 

överensstämmer med positionerna i höjdmodellen. 
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Indata är av stor betydelse för kvaliteten på en höjdmodell och har oftast större inflytande än 

val av interpolationsmetod (e.g. Heritage et al., 2009). En annan egenskap som har stor 

betydelse är hur komplex terräng är och hur stor variation det finns i ett visst område (Siska & 

Hung, 2004). I nämnda artikel finns en rad olika parametrar beskrivna, vilka kan användas för 

att studera detta. En av dessa parametrar är det enkla statistiska måttet Range (intervall), det 

vill säga skillnaden mellan det största och det minsta värdet i ett visst område, som vanligen 

är 3x3 celler stort i ett raster. 

 

2.2.5 Exempel på framställningar och tillämpningar av höjdmodeller 

I en nyligen utförd studie av Hladik och Alber (2012) skapades en digital höjdmodell över ett 

våtmarkslandskap i Georgia, USA. I studien användes LiDAR-data för att skapa en 

höjdmodell. Modellen utvärderades och korrigerades med data från RTK-GNSS. Detta 

gjordes genom att dela in höjdmodellen efter markytans egenskaper och sedan tillämpa 

specifika korrigeringar efter egenskaper, vilket baserades på olika vegetationstyper. 

Författarna pekar tydligt på att med gjorda korrigeringar förbättras resultatet avsevärt i 

områden i anslutning till vatten. Dock påpekas också att noggrannheten för LiDAR minskar i 

tät vegetation. 

 

Heritage et al. (2009) utvärderade i sin studie insamlings- och interpolationsmetoder genom 

att använda ett vattendrag i Cumbria, Storbritannien, som studieobjekt. Författarnas slutsatser 

är tydliga: insamlingsmetoden och hur stickproven i terrängen tas har betydligt större 

inflytande på slutresultatet än vad interpolationsmetoden har. I studien använde författarna 

markbaserad laserskanning för att dels ta fram en höjdmodell att kontrollera insamlat data mot 

och dels för att simulera LiDAR-data som användes i utvärderingen. Vidare använde 

författarna en teodolit med noggrannhet på 5 mm för att testa olika metoder för insamling av 

data. Slutresultatet visade att en bra strategi är att mäta såväl strandkanter som botten på 

vattendraget samtidigt som enskilda punkter tas på slätare ytor. Emellertid visade också 

studien att det simulerade LiDAR-data som användes gav en representation som var bättre än 

mätning med teodoliten. LiDAR visade sig dock ha betydligt större osäkerhet vid skarpa 

brytpunkter, exempelvis mellan slät och brant terräng som strandkanter. 
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Ytterligare en studie, som jämför LiDAR med andra datakällor för genererande  

digitala höjdmodeller utfördes av Rayburg et al. (2009). En fallstudie utfördes över 

våtmarksområdet Narran Lakes i Australien som utgörs av såväl sjöar som vattendrag och 

flodslätter. I studien jämförs LiDAR, vilken kompletterades med DGPS-data i vatten samt 

DGPS-mätning och en höjdmodell från en topografisk karta. Resultaten visade att LiDAR-

modellen gav bäst noggrannhet. Emellertid gav DGPS-modellen också ett pålitligt resultat i 

mera lättillgängliga områden. Författarna förklarar skillnaderna med att det kan vara svårt att 

komma åt att utföra markbaserad mätning i komplexa landskap, men att LiDAR samtidigt kan 

användas fullt ut i dessa områden. 

 

Legleiter (2012) fokuserar i sin studie på höjdmodeller av vattendragsprofiler genom att 

jämföra LiDAR med mätta tvärsnitt. I studien visade resultaten att LiDAR har problem att 

registrera vattnets djup, men samtidigt att kanterna på vattnet har avbildats betydligt bättre. 

För att bygga upp en terrängmodell har istället LiDAR använts i kombination med 

fotogrammetriska metoder. En utvärdering av denna modell gjordes genom att utföra 

fältmätning och jämföra modellen med mätningarna. Resultatet visade en noggrannhet på 

dryga decimetern och slutsatsen från studien är att LiDAR i kombination med en metod som 

kan mäta vattendjup har stor potential. 

 

Det finns också LiDAR-data som har samlats in med hjälp av sensorer som även kan mäta 

bottentopografier (e.g. Wedding, Friedlander, McGranaghan, Yost & Monaco, 2008). 

Exempelvis användes i nämnda studie laserdata som kan samlas in ner till 40 meters djup 

under vattenytan. Dessa data har i ovan nämnda studie använts som hjälp för att studera 

fiskhabitat i ett havsområde utanför Hawaii. 

 

2.2.6 Filtrering av LiDAR-data 

Liu (2008) menar att en av de största svårigheterna med LiDAR är att kunna bestämma om 

punkterna är markpunkter eller tillhör ovanliggande objekt som exempelvis vegetation eller 

byggnader. Detta kan bestämmas genom att använda filtreringsalgoritmer, som dock är långt 

ifrån optimala enligt Liu (2008). 

 

Meng, Currit och Zhao (2010) beskriver olika typer av dessa algoritmer i relation till 

terrängens egenskaper mot bakgrund av att det i många fall kan vara svårt att välja rätt metod. 
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Det beskrivs att många filtreringsalgoritmer typiskt baseras på att identifiera särskilda 

egenskaper/kännetecken hos mark- och ytpunkter vilket exempelvis ger upphov till 

filtreringar efter segmentering/klassificering av punkter eller skillnader i lutning och höjd 

genom TIN eller interpolation. 

 

Enligt Meng et al. (2010) används dessa egenskaper och kännetecken för att filtrera ut 

markpunkterna i LiDAR-data: 

 Markpunkter är i allmänhet de lägsta punkterna i ett område. 

 Lutningen mellan markpunkter och icke-markpunkter är oftast mycket hög. 

 Höjdskillnaden mellan punkter på och ovanför marken är oftast mycket tydlig. 

 Markytor är generellt homogena och släta. 
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2.3 Kvalitetskrav och tillämpningar 

 

2.3.1 Kvalitetskrav 

I en studie av Pain (2005) diskuteras vilken kvalitet som krävs av en höjdmodell beroende på 

vilka tillämpningar som modellen används till och vilket utbredningsområde för modellen och 

det studerade området som finns. Det menas att de flesta höjdmodeller generaliseras, men att 

det samtidigt är viktigt att generaliseringarna inte blir större än vad som krävs för att kunna 

utföra tillämpningarna med tillräcklig noggrannhet. En av slutsatserna i ovan nämnda studie 

är att det är viktigt att se till det specifika området för att definiera en lämplig upplösning på 

modellen. För den specifika tillämpningen i det här arbetet finns exempelvis 

rekommendationer om dimensionering av fiskvägar från FAO (2002) att tillgå. 

 

Hengl (2006) diskuterar i sin studie istället lämpliga pixelstorlekar med relation till indata. En 

riktlinje för detta är formeln nedan som beräknar en lämplig pixelstorlek sett till områdets 

storlek och hur många punkter med data som finns. Samtidigt är en av de viktigaste 

slutsatserna i samma studie att det ofta finns ett större intervall av lämpliga upplösningar på 

rastret, vilket också beror på minsta avstånd mellan punktdata och medelavståndet mellan 

punkterna, samt vilka detaljer som önskas i den färdiga modellen. 

 

  

P anger lämplig pixelstorlek i meter utifrån arean A (m
2
) och antalet punkter N. 

 

2.3.2 Ytparametrar 

Digitala höjdmodeller kan användas för beräkningar av ytparametrar, vilket inkluderar såväl 

primära parametrar som höjd, direkt analyserbara från en höjdmodell, men också många 

parametrar som kräver en eller flera beräkningar (Wilson, 2012). Relevanta parametrar i det 

här sammanhanget inkluderar lutning men också flödesriktning eftersom vattnet alltid rinner 

neråt i terrängen (Wilson, 2012). Kienzle (2004) har i sin studie analyserat kvaliteten på 

ytparametrar med avseende på höjdmodellers upplösning och har inte helt överraskande 

kommit fram till att lutningen och andra parameterar kan representeras bättre med en högre 

upplösning, men samtidigt också att punktdensitet och terrängens karaktär har stor betydelse 

för kvaliteten. Som tidigare nämnts har lutning (och därmed också höjder) stor betydelse vid 
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anläggande av fiskvägar med de rekommenderade maxlutningar som finns (Calles et al., 

2012). 

 

2.3.3 Geovisualisering 

Visualisering av spatiala data (geovisualisering) syftar till att presentera geografisk 

information och är ett verktyg för kommunikation (Jiang, 1996). Med digital teknik är det 

möjligt att förmedla informationen på andra sätt än med traditionella kartor, exempelvis med 

animeringar och tredimensionella (3D) modeller (Jiang, 1996; Boskovic et al., 2009). 

Geovisualiseringar kan utföras genom att använda digitala höjdmodeller i olika format och 

skapa 3D-modeller av olika objekt av intresse (Boskovic et al., 2009). Geovisualiseringar har 

en rad tillämpningsområden inom såväl landskapsmodellering (Mitasova, Mitas, Ratti, Ishii, 

Alonso & Harmon, 2006) som stadsmodellering (Altmaier & Kolbe, 2003). 3D-modelleringar 

kan också utföras för att lösa landskapsrelaterade problem i så kallade vetenskapliga 

visualiseringar (Mitasova, Harmon, Weaver, Lyons & Overton, 2012). 

 

Idag finns också en rad olika system för att utföra geovisualiseringar (Mitasova et al., 2012). 

Exempelvis finns Google Earth, en virtuell jordglob där användare kan lägga in egna 3D-

modeller, skapade i Google Sketchup (Boskovic et al., 2009). Google Sketchup kan 

exempelvis användas för att skapa modeller från geodata, vilket har visats i ett examensarbete 

av Bogetti (2012), där data från ArcMap har exporterats, bearbetats och importerats till 

Sketchup. Databearbetningsprocessen är en av de viktigaste delarna i framställningen av 3D-

modeller (Kwan & Lee, 2003). Ett exempel på detta är hur en digital höjdmodell, 

representerad i två dimensioner samt ett höjdvärde ska kunna representeras som en 3D-modell 

(Boskovic et al., 2009). Den stora skillnaden mellan dessa båda representationer är att i 

tvådimensionella modeller, också benämnda 2.5 D-data, kan varje punkt endast anta ett enda 

höjdvärde samtidigt som punkter kan anta flera höjdvärden i en tredimensionell modell 

(Boskovic et al., 2009). 
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3. Material och Metod 
 

3.1 Studerat område 

 

Strömdalens kraftverk ligger i centrala Gävle i nedre delen av Gavleån (Figur 1). Kraftverket 

utgör ett stort hinder för vandrade fiskar (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, 2012). 

Det skulle vara möjligt att dra en fiskväg förbi kraftverket (Sveriges Sportfiske- och 

Fiskevårdsförbund, 2012). Det här skulle öppna nya möjligheter för vandrande fiskar som 

exempelvis öringar att nå Kungsbäcken och Tickselbäcken ovanför kraftverket där miljön är 

särskilt god för denna fiskart (Lundquist, 2008). Gavleån är artrik och enligt Länsstyrelsens 

studier av vattendraget har ett tjugotal fiskarter i varierande storlekar hittats, däribland såväl ål 

som lax som många mindre fiskarter. Det här förstärker behovet av fria vandringsvägar i 

vattendraget och för detta är enligt Degerman (2008) en naturlik passage den mest önskvärda 

eftersom en sådan kan användas av många arter. Huvudsakligen finns det förutsättningar att 

dra fiskvägen norr om kraftverket igenom stadsparken Boulognerskogen eftersom 

bebyggelsen är tätare söder om kraftverket. 

 

 

Figur 1. Strömdalens kraftverk markerad på Lantmäteriets terrängkarta (©Lantmäteriet [i2012/891]). 
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3.2 Material 

 

3.2.1 Programvara 

De programvaror som användes i denna studie var: 

 

 ArcGIS 10 (av ESRI) för exempelvis datahantering, analyser och visualiseringar.  

 Sketchup 8 (Trimble, 2013a) för visualisering och 3D-modellering. 

 Blender (Blender, 2013) för överföring mellan olika filformat i 3D. 

 MCC-Lidar (MCC-Lidar, n.d.) för filtrering av LiDAR-data.  

 

3.2.2 Data 

Stora delar av Sverige har laserskannats för framställning av ny nationell höjdmodell (NNH) 

och LiDAR-data i form av laserpunkter från denna skanning tillhandahålls av Lantmäteriet 

(2012a). Data finns i las-format med en punkttäthet på mellan 0,5 och 1 meter. Lantmäteriet 

anger att noggrannheten är ungefär 0,1 m i höjdled och 0,3 m horisontellt på plana ytor, men 

större i svårdefinierad terräng. Punkterna har av Lantmäteriet klassificerats som antingen 

mark eller odefinierat beroende på om en viss punkt är en markpunkt eller inte. Ett utdrag 

med laserpunkter från NNH har hämtats. Dessa täcker en 2.5x2.5 kilometer stor ruta över 

stora delar av centrala Gävle, däribland området kring Strömdalens kraftverk. Förutom detta 

hämtades såväl en höjdmodell i rasterformat med en upplösning på 2 meter, samt ett utdrag ur 

Lantmäteriets fastighetskarta i vektorformat och ett ortofoto. Dessa täckte ett mindre område 

kring Strömdalen. Samtliga dessa data hämtades från den tjänst som Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) tillhandahåller i samarbete med Lantmäteriet för högskolor i 

Sverige (Sveriges Lantbruksuniversitet, n.d.; Lantmäteriet, n.d.). Filerna levererades med 

SWEREF 99 TM som referenssystem i plan och med RH2000 som referenssystem i höjd.  

Utöver dessa data erhölls också av Gävle kommun ett utsnitt av primärkartan över området i 

DWG-format, med SWEREF99 16 30 som horisontellt koordinatsystem och RH2000 som 

vertikalt koordinatsystem. Utsnittet importerades till ArcGIS och konverterades till SWEREF 

99 TM. 
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3.2.3 Mätningsutrustning 

 

Den utrustning som användes vid mätningarna var: 

 

 GNSS-mottagare: Leica GS 15 + Kontrollenhet: Leica CS15 och GNSS-stav 

 Totalstation: Leica TS15 med stativ + Fjärrstyrningsenhet: Leica CS 15 som ansluts 

via radiohantag. 

 Leica 360° Prisma som sattes fast på en mätningsstång. 

 Plastmarkörer för att sätta ut punkter.  

 

3.3 Metodik för att lösa uppkomna programvarurelaterade problem 

 

De problem som uppkom under arbetet var ofta kopplade till vilka funktioner i 

programvarorna som skulle användas för att utföra en viss dataoperation. I huvudsak testades 

de olika funktionerna för att lösa detta. När hjälp behövdes gjordes en generell 

internetsökning på relaterade ämnen. Värdefulla källor för att lösa ArcMap-relaterade 

problem inkluderade Desktop Help och Forumet på ArcMap Resources (ESRI, 2013) samt 

ESRI Archived Forum (ESRI, 2010). 

 

3.4 Mätningsförfarandet 

 

3.4.1 Höjdmätningar 

Mätningarna utfördes både med GNSS-mottagare och med totalstation eftersom det visade sig 

att GNSS-utrustningen hade svårt med mottagningen under vegetationen i området. Med 

GNSS-utrustningen mättes dels punkter in i områden där mottagningen var bättre samtidigt 

som utrustningen också användes för att sätta ut punkter för att etablera totalstationen och 

därmed georeferera mätningarna. Mätningarna med totalstationen utfördes sedan genom att 

använda fjärrstyrningsenheten fastsatt på en prismastång och genom att använda ATR (Leica, 

2011), vilket innebär att totalstationen automatiskt följer med prismat så länge som sikten är 

fri mellan instrument och prisma. För att anpassa kompletteringsmätningarna till erhållna 

LiDAR-data användes samma referenssystem, det vill säga SWEREF 99 TM och RH2000. 

 



24 

 

Mätningarna utfördes med fokus på strandkanter, branter och under tät vegetation eftersom 

LiDAR-tekniken har visat sig ha brister i dessa områden. Fokus lades också på områden som 

bedömdes intressanta för lokalisering av ny fiskväg. När mätningarna var klara hade 

sammanlagt 1360 punkter mätts in under flera omgångar mellan 17 april och 16 maj 2013 

med både GNSS och totalstation. 

 

De GNSS-mätta punkterna hade enligt instrumentet en noggrannhet i allmänhet mellan 1 och 

2 centimeter i plan och mellan 2 och 3 centimeter i höjd. Kvaliteten på totalstationens 

koordinater efter stationsetableringen bedömdes av instrumentet att ha en noggrannhet mellan 

1 och 2 centimeter i plan och ungefär 1 cm i höjd och till detta tillkommer osäkerheten för 

mätningarna. Noggrannheten i positionsmätning med ATR, Automatic Target Aiming ligger 

med Leica 360° Prisma på ungefär 2 mm med 100 meters siktlängd (Leica, 2011), vilket var 

den maximala siktlängden under mätningarna.  

 

Enligt lagen om felfortplantning (Persson, 2011b) anges den totala osäkerheten i mätningarna 

av: u
2 

= u1

2
 + u2

2
, där u1 och u2 är ingående noggrannhet för de olika bidragen till den totala 

osäkerheten och u är den totala osäkerheten. Här används värdet på stationens osäkerhet som 

u1 och värdet på mätningarnas osäkerhet som u2. Med insatta värden ger detta en maximal 

osäkerhet på: u
2
 = 0,02

2
 + 0,002

2
 m. Detta gör att osäkerhetsbidraget från mätningarna blir 

liten jämfört med osäkerhetsbidraget från stationens position, vilket i sin tur innebär att den 

totala noggrannheten i princip bestäms av det senast nämnda (vilket gäller både horisontellt 

och vertikalt). 

 

3.4.2. Övriga mätningar 

Även detaljer som gångvägar och broar i området mättes in med GNSS och/eller Totalstation. 

I det här fallet var inte fokus på någon särskilt hög noggrannhet utan inmätningarna skedde 

för att kunna kontrollera mot referensdata i primärkartan. 
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3.5 Datahantering 

 

3.5.1 Höjddata 

Först utfördes en filtrering av LiDAR för att skilja markpunkter från ytpunkter genom att 

använda Open Source-verktyget MCC-LIDAR (MCC-LIDAR, n.d.). MCC-LIDAR bygger på 

algoritmen ”Multiscale Curvature Classification” av Evans och Hudak (2007). Algoritmen 

utnyttjar interpolation iterativt för att beräkna och klassificera punkter som markpunkter eller 

icke-markpunkter. Eftersom algoritmen är utvecklad för skogsändamål är det anpassat för att 

filtrera LiDAR i områden med mycket träd (Evans & Hudak, 2007). MCC-LIDAR är enkelt 

att använda eftersom bara två parametrar behöver matas in: punktdensitet och 

krökningstolerans (MCC-LIDAR, n.d.; Evans & Hudak, 2007). Punktdensiteten anger avstånd 

mellan punkterna i indata och krökningstoleransen är en parameter som bygger på lutningen i 

det specifika området (Evans & Hudak, 2007). Förutom dessa parametrar importeras en las-fil 

till programmet genom kommandotolken och utdata inkluderar en ny klassificerad las-fil och 

en höjdmodell baserad på de filtrerade markpunkterna. MCC-LIDAR har utvärderats i en 

kandidatuppsats av Viklander (2011) tillsammans med en del andra kommersiella 

programvaror. I studien upptäcktes att MCC-LIDAR presterar på en nivå som inte är långt 

ifrån vad de kommersiella programvarorna presterar, vilket är särskilt tydligt när det gäller att 

klassificera vegetation (Viklander, 2011). 

 

Efter filtrering användes ArcMap för resten av datahanteringen. Den filtrerade las-filen 

konverterades till multipunktlager. Detta gjordes i två steg genom att välja klasser från las-

filen så att två multipunktlager skapades: ett med markpunkter och ett med icke-markpunkter. 

Dessa båda lager klipptes också ner så att de täckte samma område som övriga data hämtade 

från Lantmäteriet. Emellertid kunde inte ArcMap läsa filerna rakt av utan ett VBA-skript av 

Crawford (2009) hämtades från ESRI:s ArcScript och kördes i ArcMap för att extrahera 

höjdvärden från multipunktlagren, vilket skapade två punktfiler med höjddata för 

markpunkter och för icke-markpunkter. Höjdvärden för både mark- och ytpunkter visas i 

Bilaga 2 och de filtrerade lagren visas i Bilaga 3 och Bilaga 4. 

 

Inmätta data exporterades från GNSS-mottagare och totalstation till ASCII-filer. Dessa data 

kunde sedan med tabbavgränsad text importeras till ArcMap och genom att välja X-, Y- och 

Z-fält kunde punkterna lokaliseras och jämföras med övriga data. Till samtliga data lades fält 
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för datakälla samt vilket datum som mätningarna utfördes. Rimligheten för inmätta data 

kontrollerades också och uppenbart felaktiga mätningar togs bort. Samtliga lager exporterades 

till shapefiler och genom att använda funktionen Merge i ArcMap slogs samtliga mätningar 

ihop till ett lager. Tidpunkten för respektive mätning samt höjder för dessa mätningar visas i 

Bilaga 5 respektive Bilaga 6. 

 

3.5.2 Övriga datalager 

För analys och visualiseringar karterades området genom att skapa polygonlager för vatten, 

vegetationstyp, byggnader, broar och gångvägar i området. Dessa lager redovisas i Tabell 1 

tillsammans med ursprungsdata och vilka typer av data som de skapade lagren innehåller. 

 

Tabell 1. Datalager 

Lager Ursprung Datatyp 

Vatten LiDAR/Ortofoto/2 m 

DEM/Mätningar 

Polygon 

Byggnader LiDAR/Primärkarta Polygon/Linje 

Broar Primärkarta/Mätningar Polygon/Linje 

Gångvägar Primärkarta/Mätningar Polygon/Linje 

 

Den generella metodiken för att skapa dessa lager var genom digitalisering och/eller export av 

befintliga data till nya lager. Ett område norr om kraftverket i Bolougnerskogen valdes ut och 

lagren skapades bara över detta område. 

 

Vattenlagret, med syfte att lägga in i vilka områden det finns vattenytor, skapades genom att 

digitalisera utifrån ortofoto, LiDAR och Lantmäteriets 2-meters-modell samt utförda 

mätningar av strandkanter. Byggnader exporterades från primärkartan och jämfördes sedan 

med LiDAR-ytlagret för att få fram en approximativ höjd i RH2000 på dessa objekt för 

realistisk visualisering. Ursprungligen fanns objekten som slutna polylinjer, men istället 

skapades polygonlager genom digitalisering av dessa byggnader. För att skapa lagret över 

broar användes samma metodik som för byggnaderna, men här användes också utförda 

höjdmätningar för att hitta höjden på objekten. Gångvägarna exporterades även de från 

primärkartan och de jämfördes med utförda mätningar för att kontrollera rimligheten. 
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3.6 Framställning, korrigering och kontroll av höjdmodell 

 

Av de insamlade punkterna valdes 1210 stycken för att korrigera ytan och använda till 

höjdmodellen och de resterande 150 punkterna valdes som oberoende testpunkter för att 

kontrollera skapade modeller. Dessa testpunkter valdes slumpmässigt ut i ArcMap med 

funktionen Subset Features. Flera körningar av funktionen krävdes för att punkterna skulle 

distribueras relativt jämnt över hela ytan med insamlade punkter, men givetvis samlades ändå 

många punkter i områden där punkttätheterna är hög. Ett flödesschema för framställning, 

korrigering och kontroll av höjdmodellen visas i Bilaga 1. 

 

En rekommenderad dimensionering av en fiskväg är enligt FAO (2002) en bredd på 0,8 

meter, vilket tyder på att en lämplig upplösning på rastret borde ligga på decimeternivå. 

Genom att använda tidigare nämnda formel beskriven av Hengl (2006) med en uppskattad 

områdesstorlek på 40000 m
2
 och 1210 mätpunkter gavs en uppskattad upplösning på 0,4 m, 

men för att vara säker på att upplösningen klarar av att kartlägga detaljer valdes istället en 

högre upplösning på 0,2 m för höjdmodeller. Detta enligt resonemanget från Hengl (2006) att 

flertalet olika upplösningar inom ett bredare intervall är lämpliga att använda.  

 

Interpolationen skedde med ordinär kriging, med inställning att 12 punkter ska användas.  OK 

är en metod som fungerar bra, som andra kriging-metoder även om punkttätheten är 

förhållandevis gles (Guo et al., 2010; Chaplot et al., 2006). För att korrigera LiDAR-värdena 

användes delvis en metod liknande den Hladik & Alber (2012) använde, det vill säga att 

modellen kontrollerades mot utförda mätningar. Detta gjordes genom att först använda 

Extract Values to Points, en funktion som tar punktvärden och kontrollerar mot ett 

underliggande raster och sedan för över rastervärdet till attributtabellen för mätpunkterna från 

den topografiska mätningen. Skillnaden mellan modellvärdet och punktvärdet beräknades, 

vilket gav en differens mellan dessa båda värden. Genom att utföra en ny interpolation av 

differensen, nu med lägre upplösningen på rastret (1 meter) kunde differensen mellan LiDAR 

och punktmätningarna approximeras i olika områden av modellen. 

 

Differensen användes direkt för att korrigera modellen eftersom denna var ett mått på 

skillnaden mellan LiDAR och uppmätta värden. Differensen fördes sedan över från 

interpolationsrastret till lagret med LiDAR-punkter, återigen med Extract Values to Points. 

Här var det också viktigt att tänka i vilka områden som mätningar togs och att det i stora delar 
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av modellområdet inte fanns några mätningar, för alla dessa punkter sattes korrektionsfaktorn 

till 0 med hjälp av ett polygonlager som ritades upp, avgränsat av studieområdet och området 

där mätningar finns. Eftersom mätvärden i vattnet är mycket osäkra eller icke existerande 

antogs höjdvärden vara för osäkra och undantogs från vidare analyser. 

 

Slutligen interpolerades tre olika modeller med 0,2-meters upplösning: en från korrigerat 

LiDAR-data, en från mätpunkter och en tredje där de båda datakällorna kombinerades, också 

innehållande mätpunkter. Samtliga modeller inklusive den okorrigerade LiDAR-modellen 

kontrollerades genom att använda de 150 punkterna som togs bort från korrigeringen. Genom 

att använda Spatial Analyst-funktionen Extract Multi Values to Points kunde värden från 

samtliga rastermodeller samtidigt föras över till attributtabellen för testpunktslagret. Differens 

mellan modeller och testvärden beräknades och från statistikfunktionen i attributtabellen 

noterades min- max- och medelvärde samt standardavvikelse. Samtliga höjdvärden fördes 

också över till Excel och där beräknades RMSE-värdet utifrån formeln av Desmet (1997). För 

den modell som valdes ut att användas i fortsättningen av arbetet interpolerades feldifferensen 

mellan testpunkter och modell med ordinär kriging för att sedan klassificeras beroende på om 

avvikelsen är liten, medel eller stor. 

 

För att kunna jämföra felen med hur komplex och svårdefinierad terrängen är, beräknades 

Range med funktionen Point Statistics. Denna funktion tillämpar en filterstrategi och beräknar 

skillnaden mellan det största och det minsta värdet för punkterna inom ett visst område. 

Storleken på filtret valdes till 3x3 meter med cellstorleken 1 meter, det vill säga 3x3 celler på 

filtret och som indata valdes lagret med korrigerad LiDAR tillsammans med topografisk 

mätning. 
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3.7 Fiskvägsanalys 

 

Efter förslag från Olle Calles, universitetslektor vid Karlstads Universitet och forskare på 

fiskvägar användes en idé att utnyttja bifåran som går in i närheten av kraftverket (personlig 

kommunikation, 26 februari 2013). Eftersom åns huvudfåra inte ligger mot Bolougnerskogen 

och eftersom fiskarna lättast hittar in till fiskvägen via huvudfåran så var ett förslag på detta 

problem att använda en mellanpassage mellan huvudfåran och bifåran (O. Calles, personlig 

kommunikation, 26 februari 2013). Olle Calles föreslog också att ett låglänt område på 

ovansidan av kraftverket användes som inlopp, vidare till en sänka i närheten för att 

däremellan sammanbindas över det högre belägna området, vidare till branten ner mot ett 

föreslaget utlopp vid bifåran. Dessa idéer finns illustrerade i Figur 2. 

 

För att hitta lämpliga sträckningar på fiskvägen användes dessa idéer och området mellan 

inlopp och utlopp analyserades sett till topografin, men också med hänsyn till var 

skogsområden finns någonstans, var byggnader finns och var det är möjligt att korsa 

gångvägarna. Samtidigt påverkar också kravet på fiskvägens maxlutning sträckningen 

eftersom det krävs en viss längd sett till höjdskillnaden mellan utlopp och inlopp för att uppnå 

önskad ”medellutning”. På samma sätt jämfördes höjdskillnaderna mellan sidofåra och 

huvudfåra för att studera var någonstans det skulle kunna vara möjligt att anlägga 

mellanpassagen. 

 



30 

 

 

Figur 2. Preliminärt förslag innan analysen. Kartmaterial från Gävle kommuns (©Gävle kommun) 

primärkarta och Lantmäteriets ortofoto (©Lantmäteriet [i2012/891]) 

 

 

Även analysen utfördes i ArcMap. Efter att lämpliga sträckningar hittades drogs linjer mellan 

inlopp och utlopp och det förutsattes att lutningen var konstant längs linjen. Punkter sattes ut 

med ett avstånd på 0,1 meter genom att skapa ett nytt punktlager och använda Construct 

Points Along Line i ArcMap. Både inloppet och utloppet analyserades och höjder för 

vattenytorna uppskattades med hjälp av Lantmäteriets GRID-modell med 2 meters 

upplösning, men också med hjälp av egna mätningar. 
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Höjderna för var och en av punkter längs linjen beräknades med en formel baserat på ID-

nummer i attributtabellen: 

 

Höjd = Maxhöjd – (FID + 1)*(Maxhöjd - Minhöjd)/Antal Punkter 

Här är Höjd den uppskattade höjden för vattenytan för en viss punkt, FID är punktens ID-

nummer (det förutsatt att FID = 0 för första punkten i attributtabellen), Maxhöjd är uppskattad 

vattennivå vid inlopp och Minhöjd är uppskattad vattennivå vid utlopp samt Antal Punkter 

benämner hur många punkter som sattes ut längs linjen. 

 

Efter detta gjordes en topografisk analys med avseende på höjdskillnaden mellan fiskvägens 

vattenyta och topografin. Punkterna konverterades till ett raster med upplösningen 3 meter. 

Ett raster med samma upplösning från höjdpunkterna interpolerades med kriging. Med hjälp 

av Raster Calculator beräknades sedan höjdskillnaden och genom att studera metadata för de 

olika lagren kunde statistiska variabler beräknas. 

 

 

3.8 3D-modellering 

 

3.8.1 Allmänt 

En geovisualisering i form av en 3D-modell över Strömdalens kraftverk utfördes med syfte att 

visualisera miljön med de möjliga fiskvägarna. Visualiseringen utfördes för att se så bra ut 

som möjligt och är därför inte nödvändigtvis en helt korrekt representation av platsen. En av 

lösningarna från analysen visualiserades i Sketchup, men först användes ArcMap som tidigare 

för att förbereda alla datalager. I 3D-modellen visualiserades och användes följande 

information: 

 

 Digital höjdmodell i TIN-format över Strömdalens kraftverk med möjliga fiskvägar. 

 Vattenytor 

 Byggnader, inklusive en tidigare noterad approximativ takhöjd. 

 Broar på approximativ höjd, inklusive nödvändiga nya broar över fiskväg. 

 Gångvägar. Några av dessa flyttades för att anpassas till fiskvägen. 

 Träd 
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3.8.2 TIN-modell 

En del modifieringar av den framställda höjdmodellen krävdes för en 3D-modell eftersom 

punkttätheten var låg i många områden, vilket gav ett för kantigt utseende på modellen. Dessa 

modifieringar inkluderade: 

 

 TIN-modellen skapades bara över den mest intressanta delen av området. 

 I branter, på några av öarna och på andra ställen där punkttätheten var låg 

konverterades den framställda rastermodellen med 0,2 meters upplösning till punkter 

och dessa punkter filtrerades med Subset Features så att endast en tjugondel behölls 

och inkluderades i TIN-modellen. 

 En simulerad bottentopografi lades in för att läggas under den simulerade vattenytan 

genom att dra linjer och sätta ut punkter längs dessa linjer för bottenhöjder i 

attributtabellen. 

 Även en del filtrering av punkter i områden med mycket hög punkttäthet gjordes, 

återigen med Subset Features och här behölls hälften av punkterna. 

 

Ett exempel på denna modifiering visas i Bilaga 7. 

 

3.8.3 Fiskvägsmodell 

Fiskvägsmodellen byggdes upp av höjdsatta punkter med inbördes avståndet 0,5 meter efter 

den föreslagna sträckningen och delades upp i två delmodeller; terräng och vattenyta. 

Vattenytan skapades genom att sätta ut punkter längs två parallella linjer där avståndet var 0,8 

meter mellan linjerna för att simulera den föreslagna dimensioneringen enligt FAO (2002). 

Höjderna beräknades sedan på samma sätt som i analysdelen och vattenytan lades på samma 

nivå som i denna analys. Vattenytemodellen konverterades sedan till en separat TIN-modell. 

Modellen föreställande fiskvägens terrängprofil sammanbands dels av kantpunkter för att 

representera fiskvägens brytning med terrängen och dels av bottenpunkter. Dessa punkter 

lades 0,3 meter över respektive 0,3 meter under vattenytan för att dels komma över det 

rekommenderade minsta djupet på en fiskväg på 0,2 meter (FAO, 2002) och dels för att kunna 

representera en möjlig variation av djup och vattenstånd i fiskvägen. 
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3.8.4 Vattenmodell 

 

Vattenmodellen skapades efter Lantmäteriet 2-meters-modell eftersom denna interpolerades 

från laserpunkter föreställande mark eller vatten (Lantmäteriet, 2012b), vilket åtminstone ger 

en uppskattning av vattennivån. Rastret konverterades till punkter och utifrån tidigare skapat 

vattenlager gick det att bestämma vilka punkter som borde representera vatten genom 

överlagring. Eftersom det fanns en del ojämnheter i modellen med plötsliga hopp i nivå 

jämnades modellen till genom att ”felaktiga” höjdpunkter sänktes eller höjdes till vattennivå. 

Vattenmodellen konverterades sedan till en TIN-modell. 

 

3.8.5  Anpassning av fiskväg till terrängmodell 

För att anpassa fiskvägen till terrängen lades höjdkurvor ut med 1 meters ekvidistans 

samtidigt som höjdpunkter i närheten av fiskvägsmodellen togs bort. Detta gjordes i ArcMap 

genom att helt enkelt lägga ut linjer och tilldela dessa höjdvärden. Den här inpassningen 

gjordes manuellt efter hur mycket det skiljde mellan fiskväg och topografi och höjdkurvorna 

lades med hänsyn till en interpolerad höjdmodell. I allmänhet lades kurvorna för att få en så 

jämn topografi som möjligt, det vill säga vid större höjdskillnad blev också avstånd mellan 

mätpunkter och fiskväg större, men där exempelvis gångvägar fanns lades höjdkurvorna 

mycket tätt (Bilaga 8). När anpassningen var slutförd konverterades punkter och linjer till en 

färdig TIN-modell. 

 

3.8.6  Visualisering i Sketchup 

 

Exporten av data från ArcMap till Sketchup skedde via ArcScene. TIN-modellerna 

föreställande terräng och vatten ställdes in för att visa höjdinformation och ”Base Height” 

sattes till 1, det vill säga ett förhållande som motsvarar höjdskillnaden i verkligheten. Övriga 

lager lades plant på nollnivån. Samtliga lager sparades sedan som en 3D-scen i VRML-

format, för import i 3D-programmet Blender. Med hjälp av detta program konverterades 

VRML-filerna till COLLADA och för senare import till olika lager i Sketchup.  

 

I Sketchup modifierades modellen och klipptes för att täcka ett mindre område. Byggnader 

och broar drogs upp med Push/Pull-verktyget till de höjder som hade bestämts tidigare i 

arbetet för representation i 3D. Gångvägar och vegetation drogs också upp med Push/Pull och 
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kommandot Intersect Faces with Model användes för att korsa modeller med markytan för att 

ta bort alla linjer och ytor ovanför och nedanför höjdmodellen togs. Detta skapade en 

”projicering” av gångvägar på terrängen och ytorna färgades istället. Innan Push/Pull-

verktyget kördes för såväl byggnader, broar, som gångvägar slogs alla ytor samman. Detta 

gjordes med funktionen Merge Faces i tillägget TT Cleanup 3.1, vilket är möjligt att hämta 

från forumet på Sketchucation (2013). Slutligen placerades träd ut på vegetationsrika 

områden. Dessa hämtades som komponenter från Trimble 3D Warehouse (Trimble, 2013b). 
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4. Resultat 
 

4.1 Höjdmodell 

 

I Figur 3 visas de faktorer som användes för att korrigera den ursprungliga LiDAR-modellen 

tillsammans med mätvärdena. Korrektionsvärdena interpolerades fram från skillnaden mellan 

mätpunkter och den ursprungliga modellen. En tydlig trend är att skillnaden är stor i områden 

i anslutning till vatten. Detta beror på stora skillnader mellan mätpunkter jämfört mot modell 

vid strandkanter, en skillnad som interpoleras och därmed ger stort utslag över områden i eller 

nära vatten eftersom det i många fall finns glest med punkter där. De framtagna 

höjdmodellerna visas i Figur 4 med och är klassificerade med samma skala: Modellerna är 

framställda från okorrigerad LiDAR, korrigerad LiDAR, topografiska mätpunkter samt 

korrigerad LiDAR tillsammans med topografiska mätpunkter. Av resultaten går det att utläsa 

att skillnaden är relativt liten mellan modellerna i området där mätningar finns. Modellen 

framtagen med egna mätningar är som väntat dålig utanför detta område.  

 

 

Figur 3. Skillnad mellan mätpunkterna och den okorrigerade LiDAR-modellen. Ursprungliga LiDAR-

data kommer från Lantmäteriet (©Lantmäteriet [i2012/891]). 
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Figur 4. De fyra framställda höjdmodellerna. Till stor del baseras modellerna på LiDAR-data från 

Lantmäteriet (©Lantmäteriet [i2012/891]). 

 

 

 

Tabell 2 och Figur 5 visar resultatet av osäkerhetsanalysen. Resultatet visar att 

korrigeringarna av LiDAR-data förbättrar noggrannheten på höjdmodellen jämfört med den 

okorrigerade modellen. Efter denna korrigering är noggrannheten bättre än 0,1 meter i stora 

delar av området där mätningar gjordes och att det går att förbättra kvaliteten ytterligare 
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genom att inkludera även korrigeringspunkterna. Även de statistiska variablerna förbättras 

ordentligt, från 0,48 m i standardavvikelse och 0,57 m i RMSE till 0,24 m i både 

standardavvikelse och RMSE efter korrigeringen när även mätpunkterna tas med.  

 

Resultaten visar även att endast punkterna från den topografiska mätningen ger ett resultat 

jämförbart med modellen från korrigerad LiDAR samt egna mätpunkter. Utifrån dessa resultat 

kommer dock den senast nämnda modellen att användas i fortsättningen eftersom modellen 

från enbart topografisk mätning enbart är tillförlitlig inom det mätta området. 

 

 

Tabell 2: Statistik över modellernas avvikelser från testpunkterna. 

Statistik Ej korrigerad 

LiDAR (m) 

Korrigerad 

LiDAR (m) 

Topografisk 

mätning (m) 

Korrigerad 

LiDAR + Top. 

Mätning (m) 

RMSE 0,57 0,36 0,23 0,24 

Standardavvikelse 0,48 0,36 0,23 0,24 

Maximalt värde 

 (Positiv avvikelse) 

1,68 1,68 0,54 0,60 

Minimalt värde 

(Negativ avvikelse) 

-1,66 -1,19 -1,07 -1,06 

Medelvärde -0,30 0 0 0 
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Figur 5. Kartor över approximerade avvikelser mellan testpunkter och de olika modellerna, där ett 

negativt värde visar att mätpunkterna ligger under modellen och där ett positivt värde istället visar att 

mätpunkterna ligger över modellen. Ursprungliga data från Lantmäteriet (©Lantmäteriet [i2012/891]). 

 

Slutligen visar Figur 6 en karta över terrängens komplexitet efter parametern Range, vilket 

anger skillnaden mellan det högsta och det lägsta värdet i 3x3 meter stort område. Det data 

som användes för att beräkna detta var modellen där korrigerad LiDAR kombinerades med 

topografisk mätning. Resultatet visar att det finns områden, särskilt längs strandkanter, som 

har en mycket komplex form med stora skillnader i höjd på korta avstånd. Uträkningarna av 

Range visar att ganska många celler inte får något värde vilket beror på att det inte fanns 

minst två höjdvärden i området. Följaktligen går det också att utläsa från Figur 6 i vilka 

områden som det är glest med höjdpunkter från LiDAR och/eller från topografisk mätning. 
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Figur 6. Terrängens komplexitet, skillnad mellan det högsta och det lägsta höjdvärdet i ett 3x3 meter 

stort område. Ursprungliga data bland annat från Lantmäteriet (©Lantmäteriet [i2012/891]). 

 

 

4.2 Analysresultat 

 

I Figur 7 och 8 visas en karta över de tre olika förslag som togs fram under arbetet samt var en 

möjlig mellanpassage kan sträcka sig, detta med geografiska faktorer i Figur 7 och höjddata i 

Figur 8 som bakgrund. Figur 9 visar höjdskillnad mellan nödvändig höjd på fiskvägens 

vattennivå jämfört med terrängen. Eftersom denna på många håll är mellan 4-6 meter, krävs 

det oavsett förslag stora förändringar av topografin för att det en naturlik fiskväg ska vara 

möjlig. Statistiska data för dessa förslag visas i Tabell 3. 

 

De tre föreslagna sträckningarna börjar alla vid samma ställe vid ett lågt liggande område 

relativt omgivningen (Figur 7 och Figur 8). Samtliga går igenom ett gräsområde och till en 

sänka, där de delas. Förslag 1 tar en nordlig sträckning igenom ett vegetationsrikt område, 

emellan två byggnader och vidare till utloppet.  Förslag 2 och 3 tar sig istället en sydlig 

sträckning igenom ett område mot ett gräsområde och vidare till en brant där förslag 3 har sitt 

utlopp sydligare än förslag 2 som har utloppet på samma plats som förslag 1. 
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Figur 7: De tre olika alternativen samt förslagen mellanpassage. Ortofoto från Lantmäteriet 

(©Lantmäteriet [i2012/891]) och datalager med exempelvis vägar, byggnader och broar från Gävle 

kommuns primärkarta (©Gävle kommun). 
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Figur 8. De tre olika alternativen samt förslagen mellanpassage. Höjdmodellen är delvis baserad på 

data från Lantmäteriet (©Lantmäteriet [i2012/891]) och andra bakgrundsdata kommer från Gävle 

kommuns primärkarta (©Gävle kommun). 
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Figur 9. Höjdskillnad mellan fiskvägarnas och mellanpassagens vattenyta och nuvarande topografi. 

Höjdmodellen för topografin är delvis baserad på data från Lantmäteriet (©Lantmäteriet [i2012/891]). 

 

 

Tabell 3. Statistiska data för fiskvägsförslagen. 

Förslag Längd 

(m) 

Höjd vid 

Inlopp (m) 

Höjd vid 

Utlopp (m) 

Medellutning 

(%) 

Medeldifferens: 

fiskväg mot modell (m) 

Alternativ 1 290 11,2 6,5 1,62 -4,24 

Alternativ 2 284 11,2 6,5 1,66 -3,55 

Alternativ 3 270 11,2 6,5 1,74 -3,46 

Mellanpassage 35 6,9 5,5 4,00 -1,86 
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4.3 Visualisering 

 

Resultatet från geovisualiseringen av området med föreslagen fiskväg visas i Figur 10-13, 

med vyer från 3D-modellen där förslag 1 visualiseras. Figur 10 visar en översiktsbild över 

hela fiskvägen, Figur 11 och 12 visar in- respektive utlopp och Figur 13 visar en vy på en av 

de platserna där fiskvägen ligger långt under nuvarande topografi. Figur 11-13 har dessutom 

träd i modellen. 

Figur 10. Översiktsvy över 3D-modellen av fiskväg 1 utan träd. Ursprungliga data från Lantmäteriet 

(©Lantmäteriet [i2012/891]) och från Gävle kommuns primärkarta (©Gävle kommun). 

 

Figur 11. 3D-vy över inloppet till fiskvägen med omgivning. Ursprungliga data från Lantmäteriet 

(©Lantmäteriet [i2012/891]) och från Gävle kommuns primärkarta (©Gävle kommun). 
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Figur 12. 3D-vy över fiskvägens utlopp med omgivning. Ursprungliga data från Lantmäteriet 

(©Lantmäteriet [i2012/891]) och från Gävle kommuns primärkarta (©Gävle kommun). 

 

 

Figur 13. En av de djupaste platserna där skillnad mellan fiskväg och topografi är störst. Ursprungliga 

data från (©Lantmäteriet [i2012/891]) och från Gävle kommuns primärkarta (©Gävle kommun). 
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5. Diskussion 
 

5.1 Höjdmodell 

 

I den här studien har en liknande arbetsgång som den Wilson (2012) beskriver använts för att 

samla in data och framställa en höjdmodell genom interpolation och korrigering, samt 

kontrollera och tillämpa denna modell. Datakällor valdes med hänsyn till tillgänglighet och 

noggrannhet. Med dessa kriterier är LiDAR mycket användbart eftersom data finns 

tillgängligt över stora delar av Sverige med nya nationella höjdmodellen från Lantmäteriet, 

samtidigt som noggrannheten är hög (Lantmäteriet, 2012a). Även om stora delar av området 

var svåra att komma åt till fots gick det ändå att skapa en modell med LiDAR över dessa 

områden, något som Rayburg et al. (2009) nämner är en av de främsta fördelarna med 

datakällan. 

 

Topografisk mätning är som insamlingsmetod tidskrävande och inte så effektiv (Rayburg et 

al., 2009), vilket också upptäcktes i arbetet. Dock är som beskrivet noggrannheten mycket 

hög med totalstation och Nätverks-RTK och därför är det önskvärt att kontrollera och 

korrigera LiDAR-data för att förbättra modellens kvalitet (e.g. Hladik & Alber, 2012). Även 

om det finns en del mindre osäkerheter i insamlade fältmätningsdata, håller dessa en kvalitet 

som väl uppnår vad som krävs för kontroll av höjdmodeller (enligt Höhle och Höhle, 2009) i 

relation till LiDAR-data som har en förväntad noggrannhet på 1-3 decimeter (Lantmäteriet, 

2012a). Den strategi som användes vid fältarbetet byggde på att LiDAR har problem vid 

svårdefinierad terräng som skarpa brytpunkter och strandkanter (Heritage et al., 2009). Det 

nedladdade LiDAR-datasetet visade också detta eftersom det i många fall till och med var 

svårt att urskilja strandlinjer i området, varför mycket av mätningarna fokuserades på detta. 

Det sistnämnda skiljer sig dock från Legleiter (2012), som menar att LiDAR har stor potential 

att också utföra detta. Möjliga anledningar kan vara såväl bristande kvalitet på laserdata som 

att mycket träd finns i anslutning till strandkanter. 

 

Ett stort problem uppkom i samband med mätningarna eftersom vattenståndet vid tiden för 

fältarbetet var mycket högt i Gavleån. Detta påverkade arbetet på det sättet att mätningar av 

bottentopografin inte kunde utföras. Ett annat problem som upptäcktes var att vegetationen 

störde signalerna vid GNSS-mätning, vilket var huvudanledningen till att totalstation till stor 
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del användes istället, ett problem som nämns exempelvis av Rayburg et al. (2009). Egentligen 

hade kända punkter varit det optimala för att etablera stationen (Persson, 2011a), men 

eftersom GNSS-mätta punkter gav tillräckligt hög noggrannhet för tillämpningarna så valdes 

detta som etableringsmetod eftersom punkter kunde mätas i alla områden där GNSS-

mottagaren hade tillräcklig signal. 

 

Liksom för Hladik & Alber (2012) så ger korrigering av den ursprungliga LiDAR-modellen 

stora förbättringar. Med ett liknande antal mätpunkter som Hladik och Alber (2012) använde 

halveras i stort sett modellens osäkerhet, vilket är jämförbart med den förbättring som skedde 

i denna studie. Resultatet (Figur 5) visar att en hög densitet av mätpunkter även ger en bättre 

kvalitet på modellen. Detta visar sig särskilt i områden med mindre komplex terräng, som 

plana ytor. Detta stämmer bra enligt teorin där exempelvis Heritage et al. (2009) nämner att 

mer svårdefinierad terräng som skarpa brytpunkter ger en större osäkerhet och jämförs Figur 5 

med Figur 6 går det att se att det finns ett samband mellan de områden med komplex terräng 

och de områden som har stora osäkerheter. För vidare beräkningar av terrängparameterar 

borde därför också osäkerheterna vara större i dessa områden med låg punktäthet eller 

svårdefinierad terräng enligt resonemanget från Kienzle (2004). 

 

Kontrollen av ytan skedde med liknande metoder som Hladik och Alber (2012) använde. 

Hladik och Alber (2012) använde dock 25 % av punkterna till osäkerhetsanalys mot de 10 % 

som användes i den här studien. Kontrollpunkterna som användes valdes ut slumpmässigt 

med en automatisk metod och eftersom mätpunkterna inte var jämnt fördelade över ytan utan 

fokuserade på vissa områden, valdes många av punkterna ut i samma områden. Detta är inte 

helt optimalt ur kontrollsynpunkt (Höhle & Höhle, 2009). 

 

Med tanke på att flertalet interpolationsmetoder tycks likvärdiga vid ett stort antal datapunkter 

(e.g. Guo et al., 2010; Chaplot et al., 2006; Siska & Hung, 2001) samtidigt som kvaliteten och 

egenskaperna på ursprungliga data har stor betydelse (Heritage et al., 2009), borde valet av 

interpolationsmetod vara av mindre betydelse. De data som användes hade dock områden där 

det var glest mellan datapunkterna. Eftersom det är enkelt att interpolera med andra metoder 

när väl punktmodellen är klar så är interpolationsmetoden viktigast vid korrigeringsskedet. 

När detta gjordes (Figur 3) var det tydligt att det bitvis var ganska glest mellan mätpunkterna 

och därför valdes kriging som metod med hänsyn till Guo et al. (2010) och Chaplot et al. 

(2006). 
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Cellstorleken borde vara av mindre betydelse eftersom det är enkelt att interpolera till andra 

upplösningar. Vid tillämpningar är det dock givet att en tillräckligt hög upplösning på rastret 

används enligt resonemangen av Pain (2005) och Hengl (2006), där det menas att 

generaliseringarna av ytan inte får vara större än de tillämpningarna som modellen ska 

användes till. Eftersom små detaljer i terrängen kanske inte har lika stor betydelse som 

helheten vid exempelvis den topografiska jämförelsen mellan fiskväg och modell samt när 

terrängens komplexitet beräknades, valdes ganska stora pixelstorlekar. 

 

Slutligen är det värt att nämna några ord om filtreringen som utfördes med en automatisk 

metod. MCC-Lidar valdes som filtreringsprogram tack vare tillgängligheten och dess 

enkelhet. De data som importerades till ArcMap analyserades inte närmare, men rimligheten 

kontrollerades mot 2-meters modellen och överlag tycks algoritmen ha kunnat separera 

markpunkter från ytpunkter. Enligt Guo et al. (2008) finns det dock felkällor i alla algoritmer, 

vilket gör att en viss osäkerhet föreligger. 

 

 

5.2 Analys 

 

I arbetet har topografin analyserats för att föreslå sträckningar på naturlika fiskvägar för 

uppströms passage. Att fokusera på naturlika fiskvägar var självklart eftersom exempelvis 

Degerman (2008) menar att dessa ska prioriteras när många arter finns, som i Gavleån. 

Tydligt är att det finns flertalet tillämpningsområden varav ett av det viktigaste är att 

bestämma om det överhuvudtaget är möjligt ur ett topografiskt perspektiv att anlägga en 

fiskväg på platsen. Ur detta perspektiv var ett omlöp igenom Bolougnerskogen det bästa 

alternativet eftersom det på andra sidan dels fanns byggnader i vägen, samtidigt som 

terrängen är brantare. Omlöp kan också ge möjlighet till habitat som Degerman (2008) 

påpekar och därför är detta ett passande alternativ. 

 

Det är värt att påpeka att de föreslagna sträckningarna valdes med en manuell metod istället 

för en analytisk och därför är det möjligt att det finns andra alternativ som är optimala. De 

metoder som har använts har ändå visat sig fungera för sitt syfte, det vill säga att utreda de 

topografiska och geografiska begränsningarna i den fallstudie som gjorts. Med tanke på de 

olika kriterierna för en naturlik fiskväg (Calles et al., 2012) som att lutningen måste ligga runt 
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1,5 %, kräver detta givetvis en tillräckligt lång fiskväg. Fiskvägens höjd relativt topografin är 

förmodligen det största problemet i den utförda studien sett ur detta perspektiv eftersom det 

vid samtliga alternativ krävs att fiskvägen läggs många meter under nuvarande marknivå. 

Detta ökar också påfrestningarna på närmiljön eftersom allt mer mark måste tas i anspråk, 

vilket förändrar området. Givetvis påverkar andra faktorer också var fiskvägen får plats 

någonstans, som byggnader, vegetation, gångvägar och markanvändning. Men studien har 

ändå visat att det finns möjligheter att anlägga en tillräckligt lång passage med den önskade 

lutningen. De förslag som togs fram drogs över två områden med lite olika karaktär. Förslag 1 

drogs igenom ett område med tätare vegetation och därför borde biologiska faktorer har lite 

större inflytande på om sträckningen är lämplig, å andra sidan drogs Förslag 2 och 3 över 

delar av ett större gräsområde som tycks vara en välbesökt del av parken för olika aktiviteter, 

vilket observerades under fältmätningarna. Biologiska och planeringsmässiga aspekter kan 

därför vara av betydelse också för sträckningen. 

 

Av övriga påverkande faktorer beskrivna av Calles et al. (2012) är det tydligt att kravet att 

fiskvägens utlopp nedströms i närheten av kraftverket är uppfyllt. Samtidigt är dock det andra 

kravet på placering av utloppet att det ska finnas i anslutning till huvudfåran. Detta krav är 

dock inte uppfyllt och enligt Olle Calles kan det av denna anledning komma att behövas en 

mellanpassage för att fiskvägen ska fungera (O. Calles, personlig kommunikation, 26 februari 

2013). Dessa typer av konstruktioner har byggts med viss framgång tidigare, men samtidigt 

finns det inte finns någon garanti för att dessa ska fungera som planerat (O. Calles, personlig 

kommunikation, 26 februari 2013). I relation till detta är det också viktigt att nämna att 

lutningen förmodligen måste vara betydligt högre i denna mellanpassage än den 

rekommenderade på mellan 1,5 och 2 % och detta kan givetvis ställa till med problem och 

eventuellt är därför en annan sträckning än den föreslagna bättre. Andra faktorer för en 

naturlik fiskväg som svämplan och variation i fiskvägen är inte direkt relaterade till 

sträckningen och förmodligen är dessa viktigare i senare skeden av planeringen. 

 

5.3 Visualisering 

 

3D-Visualiseringen gjordes i syfte att modellera ett av förslagen vilket gör det möjligt att se 

förslagen ur ett annat perspektiv. Därmed framkommer på ett annat sätt de topografiska 

problem som finns i området, vilket gör en fiskväg till ett omfattande projekt. Visualiseringen 
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framhäver också att fiskvägen kommer att påverka stora delar av området på olika sätt 

eftersom skog måste tas bort, mark måste grävas ur och eftersom gångvägar måste flyttas och 

nya broar måste byggas. I arbetet gjordes därför en visualisering av en viss plats (se även 

Boskovic et al., 2009, som också har genomfört en plats-specifik 3D-modellering). 

Visualiseringen är som tidigare nämnt enbart en visualisering och inte en korrekt bild av 

verkligheten. Exempelvis finns inte mindre detaljer som parkbänkar, lyktstolpar och stenar 

med i modellen och träden står inte på den plats som de finns på i verkligheten (dock i 

områden som också i verkligheten har relativt mycket träd). De 3D-modeller som skapas hade 

kunnat göras bättre. Bland annat hade fler detaljer hade kunna kartläggas, ojämnheter i 

terrängen hade kunnat fixas till och objekt som broar och byggnader hade kunnat vara mer 

detaljerade. 

 

Svårigheterna i att utföra visualiseringen låg i datahanteringen, något som bekräftas av Kwan 

och Lee (2003) som också påpekar att databearbetningen är en av de viktigaste och mest 

omfattande processerna. En stor del av denna bearbetning bestod i att ordna datalager i 

Sketchup, inte minst justera höjdmodellen så att denna också ser bra ut som en TIN-modell. 

För såväl vatten som bottentopografier valdes simulerade eller grovt approximerade värden 

och därför ska detta inte ses som en korrekt bild av verkligheten. Landmodellen stämmer 

emellertid bra med verkligheten eftersom höjdpunkter kommer från mät- eller LiDAR-

punkter och interpolerade punkter. 

 

Fiskvägsmodellen byggdes upp efter föreslagna dimensioner från FAO (2002), men ska ändå 

ses endast som en representation vid visualisering och inte nödvändigtvis som att exakt denna 

modell kommer att användas vid framtida konstruktion av fiskväg. Anpassningen av 

fiskvägen var ett av de mest omfattande projekten eftersom det var viktigt att få modellen att 

passa in i miljön enligt det som Kroes et al. (2006) beskriver är viktigt att tänka på vid 

fiskvägsanläggande. Höjdkurvor valdes istället för punkter tack vare den enkelheten som 

utläggning av kurvor ger jämfört med att ändra alla punktvärden ”för hand”. 

 

Slutligen är det värt att nämna några ord av överföringen av data från ArcScene till Sketchup. 

Bogetti (2012) använde en annan metod för att göra detta genom direktexport till COLLADA. 

Denna metod fungerade av någon anledning inte bra utan gav felmeddelanden. Genom att 

först exportera till VRML och sedan konvertera detta till COLLADA hittades en metod för 

enkel och smidig dataöverföring utan problem. 
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5.4 Förbättringar och framtida studier 

 

Förbättringar av höjdmodellen hade kunnat göras genom att utföra mätningarna mera utförligt 

eftersom resultaten tydligt har visat att med många mätpunkter ökar också modellens kvalitet. 

Med flera mätpunkter hade också punkterna i osäkerhetsanalysen kunnat väljas på ett annat 

sätt för att få dessa jämnt förelade över hela ytan. Vidare hade exempelvis en utvärdering av 

interpolationsmetoder kunnat göras för att välja optimal metod för detta ändamål. 

 

Eftersom använt LiDAR-data inte hade någon potential att mäta några bottendjup som 

Wedding et al. (2008) beskriver, hade en av de mest betydelsefulla förbättringarna utan 

tvekan varit mätningar av bottentopografier. Hegberg et al. (2001) rekommenderar 

exempelvis att denna information samlas in för fiskvägsändamål för att höjdmodellen ska bli 

så heltäckande som möjligt. En viktig orsak till detta är att bottentopografier är en 

förutsättning för att kunna utföra flödesmodellering (e.g. Reinfelds, Lincoln-Smith, Haeusler, 

Ryan & Growns, 2010; Porcher & Lariner, 2002). Det sistnämnda har stor betydelse vid 

fiskvägsanläggande (e.g. Porcher & Lariner, 2002; Kroes et al., 2006; Degerman, 2008). 

Hydrauliska studier har inte minst betydelse för att se hur fiskvägen fungerar vid olika 

vattenstånd och hur den kan regleras efter detta och anpassas efter vilka årstider som 

fiskmigrationen är störst (Porcher & Lariner, 2002). För analys och visualisering hade också 

hydrologiska data som uppmätta vattenstånd kunnat användas istället för att approximera 

vattenståndet med 2-meters-modellen. 

 

Under analysskedet hade en minsta kostnads-multikriterieanalys (e.g. La Rue & Nielsen, 

2008) kunnat användas för en optimal sträckning istället för att lägga ut fiskvägen manuellt. 

Möjliga kriterier för en sådan analys hade kunnat vara faktorer som exempelvis höjd, lutning, 

markanvändning. 
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6. Slutsatser 
 

I arbetet har höjdmodellers framställning och tillämpningar studerats för lokalisering av en 

naturlik fiskväg. Arbetet har haft en tydlig inriktning att studera vilken betydelse topografin 

på land har. I studien har det framkommit att laserdata kombinerat med topografisk mätning 

har varit en lämplig metod för att framställa höjdmodellen. Resultatet har visat att nya 

nationella höjdmodellen från Lantmäteriet har en del osäkerheter som kan inverka på analyser 

och detta har korrigerats genom att använda utförda mätningar över ett område vid 

Strömdalens kraftverk. Dessa mätningar har utförts med GNSS och Totalstation. 

Korrigeringarna har sedan genomförts genom att jämföra en okorrigerad LiDAR-modell med 

mätvärden och modellen har korrigerats efter felets storlek. Det sistnämnda har inneburit att i 

exempelvis områden med liten skillnad har LiDAR-data korrigerats mycket lite eller inte alls 

och områden med stor skillnad har större korrigering utförts. Efter korrigeringen var felet i de 

flesta områdena mindre än en decimeter, men i mer svårdefinierade områden som längs 

strandkanter har dock resultatet tydligt visat att det behövs mycket mätningar för att kunna 

framställa en tillförlitlig modell.  

 

De metoder som använts har dock kunnat framställa en modell med tillräcklig noggrannhet 

för att tillämpa denna vid analys av fiskvägars sträckning. Dessa modeller och förslag har 

såväl kunnat analyseras som visualiseras. Detta har gjorts genom att först föreslå en 

sträckning för att sedan analysera denna med avseende på vattennivån vid in- och utlopp, 

vilket har gett en höjdskillnad. Från denna går det också att avgöra om den föreslagna 

sträckningen uppfyller kravet på medellutning för en naturlik fiskväg genom att beräkna 

lutningsprocenten från höjdskillnad och fiskvägens längd, samtidigt som en konstant lutning 

har förutsatts för att kunna avgöra önskad höjd för en viss plats i fiskvägen. Det sistnämnda 

har använts både för att jämföra fiskvägsmodellen med topografin i både två och tre 

dimensioner.  

 

3D-modelleringen krävde en hel del förberedelser av såväl terrängmodell som fiskvägsmodell 

och vattenmodeller för att alla modeller skulle passa ihop. Relaterat till denna modellering har 

all databehandling utförts i ArcMap för visualisering av miljön i Sketchup och då kunde de 

topografiska problemen framhävas, det vill säga att fiskvägens önskade höjd ligger långt 

under topografin för den föreslagna sträckningen.  
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Slutsatserna av studien är att LiDAR tillsammans med topografisk mätning har en stor 

potential vid anläggande av fiskvägar. Finns även bottentopografier och hydrauliska data 

möjliggörs också hydrauliska modelleringar. Slutsatserna av analysen och visualiseringen är 

att de metoder som har använts och beskrivits har fungerat för att analysera om en fiskvägs 

sträckning är lämplig eller inte med avseende på topografin och lutningen, genom den 

fallstudie som utförts. Slutsatserna av fallstudien är att det går att anlägga en naturlik fiskväg 

igenom parken med avseende på längd, lutning och höjdskillnad. Detta kräver dock samtidigt 

stora förändringar i topografin, vilket kommer att medföra att projektet blir både komplext 

och kostsamt. 
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Bilaga 3. Filtrerade markpunkter från LiDAR. 
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Bilaga 4. Filtrerade ytpunkter från LiDAR 
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Bilaga 5. Utförda mätningar efter datum. 
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Bilaga 6. Utförda mätningar med höjder 
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 Bilaga 7: Exempel på Modifiering av TIN 
 

 

1: Före modifiering 

2: Efter modifiering 
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Bilaga 8. Anpassning av fiskväg till terräng. 
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