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Sammanfattning 

Lantmäteriet har sedan 2009 arbetat med att laserskanna hela Sverige. Från det 

laserskannade datat framställs GSD-Höjddata, grid 2+ som är en digital 

höjdmodell (DEM) i rasterformat med upplösningen 2 m. Från dessa data och 

laserpunktmolnet, i form av en las-fil, kan höjdkurvor framställas. Lantmäteriet 

har ännu inte gjort höjdkurvor på det här sättet, men planer på att uppdatera 

höjdkurvorna i deras kartprodukter på detta sätt finns. Om det ska kunna göras på 

ett bra sätt behövs en utvärdering av olika tillgängliga metoder. Syftet med det här 

examensarbetet är därför att undersöka skillnaderna mellan olika metoder för 

framställning av höjdkurvor från en DEM, samt olika generaliseringsmetoder som 

kan tillämpas på höjdkurvorna. Målet är främst att hitta en bra metod för 

Lantmäteriets behov, men även andra användare av laserdatat ska kunna dra nytta 

av resultatet.  

 

Undersökningen skedde i form av en litteraturstudie av andra författares 

erfarenheter av olika metoder och en egen serie tester. Testerna utfördes i 

programvarorna FME, ArcMap och Karttapullautin. Höjdkurvorna utvärderades 

både på egen hand och med hjälp av kartografer och andra kunniga på 

Lantmäteriet. Detaljering, mjukhet/kantighet och bibehållande av karaktäristiska 

formationer hos höjdkurvorna undersöktes. Även topologiska felaktigheter och 

osäkerheter i höjd kontrollerades. Undersökningarna resulterade i att samtliga 

linjeutjämningsalgoritmer i programmen som testades bedömdes som olämpliga. 

Gemensamt för alla program var att överdriven detaljering förekom vid icke-

generaliserade kurvor. Överlägset bäst för tillämpning till Lantmäteriets 

kartprodukter ansågs en metod där DEM:en medelvärdesfiltrerades vara. Vi anser 

därför att likande metoder skulle kunna vara lämplig att undersöka vidare. 
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Abstract 

Lantmäteriet (the Swedish mapping, cadastral and land registration authority) has 

been laser scanning Sweden since 2009. From the laser scanned data a digital 

elevation model (DEM) in grid format, with a resolution of 2 m, is produced. This 

DEM is called GSD-Höjddata, grid 2+ and from its data and the laser point cloud 

itself (in the form of a las-file) contour lines can be extracted. Lantmäteriet has 

not yet done this, but plans to update the contour lines in their cartographic 

products exist. If this is to be done in a satisfactory way an evaluation of different 

methods for it is needed. The aim of this study is therefore to investigate the pros 

and cons of different methods for generation and generalization of contour lines. 

The goal is mainly to find a good method for Lantmäteriet’s need, but hopefully 

other users of the laser data will also be able to benefit from the results of the 

study. 

 

The research was conducted in the form of a literature study of other authors 

experiences of different methods, a series of own tests were also carried out. The 

tests were done using the softwares FME, ArcMap and Karttapullautin. The 

resulting contour lines were evaluated both by ourselves and by cartographers and 

others with knowledge on the subject working at Lantmäteriet. Detailing, 

smoothness and the retainment of characteristic shapes and formations in the 

contour lines were examined. Topological errors and uncertainties in elevation 

were also observed. The examinations resulted in the tested line smoothing and 

simplifying algorithms being ruled as unfit for use. All programes generated 

contour lines with a too high detail level if no steps to generalize were taken. A 

method where the DEM was smoothed before generating the contour lines was 

decided to give the best results for use in Lantmäteriet’s cartographic products. 

We therefore suggest further research on how this method can be implemented. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Lantmäteriet har sedan 2009 arbetat med att laserskanna hela Sverige med en 

punkttäthet på 0,5–1 punkt/m
2
 (Lantmäteriet, 2011). Målet är att laserskanna hela 

landet och framställa en ny rikstäckande höjdmodell till 2015.  Från laserdata 

framställs, genom interpolering i Triangulated Irregular Network (TIN), 

Lantmäteriets nya digitala höjdmodell (DEM), GSD-Höjddata, grid 2+ (GSD står 

för Geografiska Sverige Data), som består av ett grid (rutnät) med 2 meters 

upplösning (Lantmäteriet, u.å.). Griddata är mer lätthanterliga än laserpunktdata, 

men har en lägre detaljeringsgrad (Lantmäteriet, 2011). Dessa data har främst 

tagits fram för att kunna göra klimatanpassningsanalyser, men de har även en 

mängd andra användningsområden. Bland annat har de använts av 

orienteringsklubbbar (Boman, 2011), kommuner (Gävle kommun, 2011) och 

företag (Metria, 2012) för att framställa höjdkurvor. 

 

Höjdkurvor är linjer som sammanbinder punkter som ligger på samma höjd över 

en angiven referensnivå, exempelvis havsytan. Höjdskillnaden är den samma 

mellan alla höjdkurvor. Om höjdkurvorna ligger tätt i ett område visar det alltså 

att terrängen där är brantare än i ett område med glesa höjdkurvor (Hiremath & 

Kodge, 2010). Höjdskillnaden (ekvidistansen) bestäms främst utifrån vilken 

detaljeringsnivå som önskas, terrängens komplexitet (Mackaness & Steven, 2006) 

och osäkerheten på de data höjdkurvorna framställs från (Lantmäteriet, 2013). 

 

Höjdkurvor är det vanligaste sättet att representera terrängformationer i 

storskaliga kartor enligt Nationalencyklopedin (2014). Kolingerová, Dolák & 

Strych (2009) menar dessutom att höjdkurvor är ett av de viktigaste verktygen i 

kartografin eftersom de möjliggör illustration av höjd och sluttningsbeteende i ett 

2D format. Wang (2008) påpekar även att höjdkurvor har betydande fördelar 

framför höjdrepresentation i både grid och TIN-format eftersom de kan förmedla 

både kvalitativ och kvantitativ information på en och samma gång. Detta eftersom 

kurvorna både förmedlar information om terrängens form och dess höjd. 



 

2 

 

 

Framställande av höjdkurvor kan ske på många olika sätt: digitalt eller analogt, 

automatiskt eller manuellt.  En av de populäraste metoderna idag är automatisk 

framställning från digitala höjdmodeller. Intresset för metoden kommer sig delvis 

av att automatiska processer kan spara in tid och pengar (Mackaness & Steven, 

2006). Även det faktum att det idag går att samla in stora mängder digital 

höjddata med låga osäkerheter relativt fort och enkelt genom laserskanning 

(Wang, 2008) har bidragit till att öka användning av metoden. 

 

Inom Lantmäteriet har, än så länge, varken GSD-Höjddata, grid 2+ eller laserdata 

använts för att framställa höjdkurvor i någon större omfattning. Dock är 

höjdkurvor enligt Lantmäteriet (2011) ett av de bästa sätten att visualisera 

höjdmodellen. Då de belyser även att höjdkurvorna i Grundläggande Geografisk 

Data (GGD), en geografisk databas med information utifrån vilken papperskartor 

och kartdatabaser kan framställas (GeoLex, u.å.), på sikt bör ersättas med 

höjdkurvor framställda från laserdata. Även en uppdatering av höjdkurvorna i 

Lantmäteriets kartprodukter, framförallt de mer storskaliga (1:10 000), verkar 

vara något som det finns ett behov av. Enligt Anders Rosén på Lantmäteriet är de 

bästa höjdkurvor som används i dagsläget framställda för kartor i skala 1:50 000. 

De innehåller därför för många geometriska felaktigheter och är för utjämnade för 

användning i kartor av större skala. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Om höjdkurvor ska kunna framställas automatiskt från laserdata eller GSD-

höjddata, grid 2+ på ett bra sätt behövs en utvärdering av olika metoder för detta. 

Vilka är exempelvis metodernas för- och nackdelar? Hur hanteras generalisering, 

vilka fel kan uppkomma och exakt hur automatiserad kan processen göras? Syftet 

med den här studien är därför att undersöka skillnader mellan olika metoder för 

framställning av höjdkurvor från en DEM samt olika generaliseringsmetoder som 

kan tillämpas på höjdkurvorna. 

 

Vilka för- och nackdelar de olika metoderna har vid tillämpning på Lantmäteriets 
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nya höjddata har undersökts genom tester i programvarorna FME, ArcMap och 

Karttapullautin. Fokus vid utvärderingen har legat på behoven för Lantmäteriets 

kartprodukter. Men studiens resultat ska förhoppningsvis även kunna ge råd och 

vägledning till andra som önskar använda Lantmäteriets nya höjddata för att 

framställa och generalisera höjdkurvor automatiskt. 

 

1.3 Teori 

I den här delen beskrivs grundläggande begrepp och metoder som berörs i studien. 

Avsnitt 1.3.1 behandlar metoder för framställning av höjdkurvor från raster. Först 

ges en överskådlig beskrivning och sedan beskrivs två olika metoder mer i detalj. 

I avsnittet 1.3.2 beskrivs funktionen hos olika generaliseringsalgoritmer som 

testats eller av annan anledning nämnts i studien. Den sista delen, 1.3.3, beskriver 

vilka typer av fel som kan uppstå vid framställning eller generalisering av 

höjdkurvor och hur dessa kan åtgärdas.  

 

1.3.1 Generering av höjdkurvor 

Linjer har framställts digitalt från griddata i många år, exempelvis beskriver 

Elfick en metod för detta redan 1979 och i litteraturen kan inga direkta oenigheter 

om olika metoders lämplighet urskiljas. Få nya metoder har utvecklats sedan 

1900-talet och intresset i de senare studierna verkar i huvudsak ligga i att göra 

metoderna snabbare och mer dataeffektiva (se exempelvis Wang, 2008 eller Xie, 

2013).   

 

Vanligtvis sker framställning av höjdkurvor genom interpolering från en grid- 

eller TIN-modell (Lantmäteriet, 2013). Förenklat kan processen sammanfattas 

enligt följande: celler eller trianglar som skärs av en höjdkurva identifieras, 

därefter ritas höjdkurvan ut genom dessa celler eller trianglar (Hiremath & Kodge, 

2010). Det finns även metoder som går ut på att approximera en polynomisk yta 

till rastret. Dessa har dock inte tillämpats i någon större utsträckning eftersom den 

matematiska ytan är svår att definiera (Wang, 2008). Höjdkurvorna ritas vanligen 

ut som vektorer bestående av bågar, knytpunkter (noder) och polygoner (Riegler, 



 

4 

 

Hoeppner & Li, 2006). Knutpunkterna har information om höjd och sammanbinds 

av bågar som enbart har en längd. De kan även ingå i polygoner.  

 

Nedan beskrivs två olika metoder för att framställa höjdkurvor mer ingående. Den 

första av dessa är Elficks (1979) metod, som nämndes i början av den här delen. 

Metoden bygger på triangulering och framställning av ett TIN från griden. Från 

TIN:et genereras höjdkurvor i tre steg. Först lokaliseras nodpunkterna i varje 

höjdkurva, sedan läggs de samman i logisk ordning och slutligen passas en kurva 

genom dem. 

 

Punkten där en höjdkurva skär en triangel kan bestämmas på två olika sätt. Ett sätt 

är att använda ytanpassning mot de sex spetspunkterna i en triangel och dess tre 

grannar (se figur 1). Ett annat sätt är linjär interpolation mellan slutpunkterna i 

varje linje som en triangel består av. På så sätt kan en linje passas mellan 

punkterna och z-värden utefter linjen identifieras. Om ett z-värde där en 

höjdkurva ska passera finns efter linjen placeras en nodpunkt ut (se figur 2). 

Enligt Elfick (1979) är den senare metoden bäst för att framställa höjdkurvor. 

 

 

Figur 1: Ett TIN med en triangel och dess granntrianglar markerade. De röda ringarna visar på de 

spetspunkter som används vid ytanpassning. 
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Figur 2: En visualisering av hur en höjdkurva kan ritas ut genom en TIN-triangel utifrån 

nodpunkter som bestämts genom linjär interpolation. 

 Den andra är Marching squares, som kan användas för framställning av 

höjdkurvor från griddata. Metoden är en 2D-variant av Lorensen och Clines 

(1987) Marching cubes algoritm vars ursprungliga syfte var att framställa 3D-

modeller för medicinskt syfte. När en höjdkurva ritas ut med hjälp av Marching 

squares algoritmen bestäms först ett tröskelvärde. Alla värden över tröskelvärdet 

tilldelas värdet 1 och alla under tilldelas värdet 0. Nya celler bildas från varje 2x2 

grupp av celler, där hörnen på de nya cellerna utgörs av mittenvärdena på de 

ursprungliga cellerna (se figur 3). De nya cellerna analyseras därefter var för sig 

och beroende på vilken konstellation av hörnvärden de har tilldelas de ett värde 

mellan 0 och 15. De olika värdena representerar alla möjliga kombinationer av 

hörnvärden, och utifrån hörnvärdena bestäms hur en höjdkurva ska dras genom 

cellen (se figur 4). Slutligen kan kurvlinjernas position bestämmas mer exakt 

genom linjär interpolation (Cipoletti, Delrieux, Perillo & Piccolo, 2011). 

 

Figur 3: Den nya griden visas i blått. Figur 4: Värdena för det nya rastret kan ses här. De 

svarta punkterna representerar hörnvärde 0 och de 

vita hörnvärde 1. Den röda linjen visar hur 

höjdkurvan dras igenom celler med dessa värden 

 



 

6 

 

1.3.2 Generalisering av höjdkurvor 

Många av de algoritmer för linjeframställning som finns tillgängliga är inte 

specifikt utvecklade för just framställning av höjdkurvor (Gökgöz & Selçuk, 

2004). Om höjdkurvor skapas direkt från höjddata kan de exempelvis bli alldeles 

för detaljerade (se figur 5), speciellt i flacka områden (Lantmäteriet, 2011). Även 

kartografiskt felaktiga och svårlästa kurvformationer kan uppstå (Kolingerová et 

al., 2009). För att åtgärda detta kan ytterligare bearbetning av höjdkurvorna, i 

form av generalisering behövas. 

 

 

Figur 5: Ett exempel på höjdkurvor med överdrivet hög detaljeringsgrad. 

 

Generalisering syftar till att skapa mer lättolkade och visuellt tilltalande kartor 

genom att exempelvis överdriva, förenkla och sålla i den information en karta 

innehåller (Brodersen, 2002). På vilket sätt och hur mycket ett visst kartobjekt ska 

generaliseras har historiskt sett bedömts av kartografer utifrån kartans skala, 

funktion och objektmängd. Enligt Hall, Alm, Ene och Jansson (2010) måste denna 

bedömning fortfarande göras, men processen kan i övrigt göras delvis automatisk 

genom olika algoritmer. En del försök att helt automatisera 

generaliseringsprocessen med hjälp av artificiell intelligens (AI) i form av 

kunskapsbaserade system pågår dock. Lovande resultat har presenterats av bland 

annat Fiedukowicz, Pillich-Kolipińska och Olszewski (2013). Eftersom detta är en 
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komplex process som ännu inte tillämpas i någon större utsträckning har den inte 

undersökts vidare i den här studien. 

 

För linjer finns i huvudsak två kategorier av automatiska generaliseringar: 

förenkling och utjämning. Vid förenkling tas nodpunkter bort, vilket gör att linjen 

representeras av färre punkter. Förenkling kan på det sättet spara minnesutrymme 

och göra höjdkurvorna enklare att hantera. Vid utjämning flyttas nodpunkter eller 

läggs till, vilket resulterar i att linjen får ett mjukare utseende (Irgoyen, Martin & 

Rodriquez, 2009). Höjdkurvor kan även utjämnas indirekt genom att DEM:en de 

skapas från utjämnas, exempelvis med ett medelvärdesfilter (Gökgöz & Selçuk, 

2004). Nedan presenteras de algoritmer som testats, eller på annat sätt berörts, 

under den här studien.  

 

För förenkling: 

nth point algoritmen  

Behåller start och slutpunkten samt var n:te punkt, där n är valbart ett 

heltal (Gökgöz & Selçuk, 2004). 

 

Douglas-Peucker 

Douglas-Peucker (även kallad Douglas-Poiker) algoritmen är en av de 

vanligaste algoritmerna för automatisk linjegeneralisering. Den använder 

så kallad bandtolerans, vilket betyder att den generaliserade linjen inte får 

avvika mer än inom en given tolerans från originallinjen (Hall et al., 

2010).  

 

Själva generaliseringen sker genom att en rak linje först dras från linjens 

första till linjens sista punkt. Den punkt i linjen som ligger vinkelrätt 

längst ifrån linjen letas upp. Om den håller sig inom den givna toleransen 

godtas den nya linjen, om inte dras linjer mellan första punkten till den 

mest avvikande punkten och mellan den mest avvikande punkten och den 

sista punkten. Proceduren ovan upprepas för att bestämma om de nya 

linjerna kan godtas (Gökgöz & Selçuk, 2004). En illustration av hur 

algoritmen fungerar kan ses i figur 6. 
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Figur 6: En illustration av linjeförenklingsprocessen vid användande av Douglas-Peucker 

algoritmen. 

Point Remove som används i ArcMap 10.2 är en modifierad version av 

Douglas-Peucker. (ESRI, 2011a). 

 

Bend simplify 

Söker upp böjningar i linjerna och analyserar formen på dessa. Därefter tas 

icke signifikanta böjar bort. Vilka böjar som ska behållas bestäms utifrån 

en angiven tolerans baserad på diameter av en halvcirkel. Flera olika 

geometriska egenskaper i böjen jämförs mot toleransen och utifrån det 

bestäms det om en böj ska behållas eller slätas ut (ESRI, 2011a.). 

Algoritmen har många likheter med den som beskrivs av Wang och Müller 

(1998). 

 

Wang 

Förenklingsalgoritmen Wang kombinerar, eliminerar och överdriver böjar 

tills ett specificerat toleransvärde uppfylls. Metoden bygger på regler 

framtagna från kartografisk kunskap och syftar till att bevara och förstärka 

karaktäristiska böjar i linjer (Wang & Müller, 1998). 

 

Distance tolerance 

Vid användning av algoritmen tas nodpunkter som är mindre än 

avståndstoleransen från intilliggande nodpunkter bort. Start- och 

slutpunkter flyttas inte vid användning av algoritmen, inte ens när hela 
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längden av kurvan förtunnas och blir lägre än toleransen. I de fallen 

används en linjär funktion som förbinder den första punkten till den sista 

(Gökgöz & Selçuk, 2004). Algoritmen ThinNoPoint i Safe Software 

mjukvaran FME fungerar på samma sätt. 

 

Deveau 

Tar bort nodpunkter som bidrar mindre till en kurvas övergripande form. 

Borttagandet sker genom användande av en flytande bandtolerans. 

Algoritmen kan även flytta på punkter eller införa nya punkter för att ge 

linjen ett mjukare utseende (Safe software, u.å.a). Algoritmen finns 

beskriven i detalj i Deveau (1985). 

 

Sherbend 

Reducerar onödiga detaljer i höjdkurvorna men bevarar samtidigt linjernas 

topologiska förhållanden. Algoritmen bygger på analys av böjningar i 

höjdkurvorna och generalisering sker genom att böjar tas bort, reduceras 

eller kombineras. Algoritmen kan även lösa topologiska problem som till 

exempel linjer som skär sig själva och varandra. En höjdkurvas position 

relativt till punkter med höjdinformation kan också bevaras. FME:s 

hjälpmanual (Safe software, u.å.c) beskriver den som en smartare 

förenklingsalgoritm. 

 

För utjämning: 

McMaster 

Utjämnar en linje genom att beräkna nya positioner för alla dess 

nodpunkter. Detta görs genom att beräkna medelvärdet av x- och y-

koordinaterna för en punkt och ett bestämt antal grannpunkter. Därefter 

förskjuts den nya beräknade punkten mot sin originalposition enligt ett 

angivet procentuellt värde. Den övergripande effekten blir att varje punkt 

dras i riktning mot sina grannpunkter (Safe software, u.å.a). 

 

McMaster Weighted Distance 

Fungerar på samma sätt som McMaster, förutom att den använder sig av 

omvänd avståndsviktning för att ta hänsyn till avståndet från varje granne 
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till den punkt som flyttas. Grannpunkter som ligger nära kommer på så sätt 

att “dra” mer i de nya punkterna än de som ligger långt bort (Safe 

software, u.å.a). 

 

Bézier interpolation  

Bézier interpolation passar kurvor genom varje linjesegment längs linjen 

som ska generaliseras. De generaliserade linjerna passerar genom 

nodpunkterna från originallinjen (ESRI, 2011b).  

 

NURBfit 

Approximerar en linje med Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS).  

NURBS definieras av kontrollpunkter (linjens nodpunkter). Vanligtvis går 

inte NURBS genom kontrollpunkterna utan bara ändpunkterna (se figur 7). 

Hur mycket en linje ska utjämnas bestäms genom att ange ett värde för 

“degrees of basis polynomial”. Desto högre grad som anges, desto mer 

utjämnad blir linjen (Wolfram, u.å).  

 

Figur 7: Ett exempel på hur en NURB (blå linje) påverkas av kontrollpunkter (röda). 

PAEK (Polynomial Approximation with Exponential Kernel) 

Vardera nodpunkts nya koordinater beräknas med hjälp av det viktade 

medelvärdet av koordinaterna för samtliga punkter i ursprungslinjen. 

Ursprungslinjens nodpunkter tilldelas vikter som minskar med avståndet 

längs linjen från den nya punkt som ska beräknas. Den utjämnade linjen 

behöver inte innehålla några nodpunkter från ursprungslinjen förutom 

start- och slutpunkt (ESRI, 2011b). 
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Figur 8: De blå ringarna visar sadelpunkter. 

 

Andra generaliseringar som kan göras på höjdkurvor är borttagning av små kurvor 

och överdrivning av signifikanta böjar (se exempelvis Wangalgoritmen ovan). 

Bortrensning av höjdkurvor som anses bli för små kan göras genom att ett 

tröskelvärde anges för minsta kurvlängd (Schmieder & Huber, 2000).  

 

1.3.3 Felaktigheter som kan uppstå i samband med framställning 

av höjdkurvor 

Vid framställning av höjdkurvor kan, förutom tidigare beskrivna problem med 

generaliseringsgrad, även mer uppenbara felaktigheter uppstå. Kvalitén hos 

höjdkurvor framställda från en DEM beror till största delen på hur bra DEM:en i 

sig själv är (Hiremath & Kodge, 2010; Kolingerová et al., 2009; Lantmäteriet 

2013). Om en TIN används för att generera höjdkurvor kan problem uppkomma 

på grund av platta trianglar och långsmala trianglar. Platta trianglar förekommer 

ofta och kan ge upphov till områden utan höjdkurvor. Långsmala trianglar kan ge 

upphov till konstiga svängningar i höjdkurvorna, de är dock inte lika vanligt 

förekommande (Kolingerová et al., 2009). 

 

Även topologiska problem kan uppstå. Dessa kan, till exempel, utgöras av 

höjdkurvor som ser ut att sitta ihop, höjdkurvor som korsar varandra, inte är 

slutna, enbart representeras av en rak linje och som har små utstickande linjer. 

Problemet med höjdkurvor 

som ser ut att sitta ihop 

uppstår oftast vid så kallade 

sadelpunkter. Sadelpunkter 

är platser där det sluttar 

nedåt på två sidor och uppåt 

på två (se figur 8).  Dessa 

linjer kan stämma bra 

överens med värdena i griden, 

men de är inte kartografiskt korrekta och gör höjdkurvorna svårtolkade. För att 

undvika liknande problem bör metoden som används för framställning av 

höjdkurvor innehålla någon typ av korrigeringsmetod för att eliminera detta. 
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Problemen kan detekteras genom topologiska analyser och åtgärdas genom att 

nodpunkter som bidrar till problemen plockas bort (Riegler et al. 2006). En annan 

metod för att lösa problemen är att förskjuta de felande höjdkurvorna lite uppåt 

eller nedåt (Safe software, u.å.b). Enligt Reigler et al. är det viktigt att göra 

felkontroller ett flertal gånger eftersom korrigering av ett fel kan leda till ett annat. 

 

Utjämning av DEM:en kan, förutom att bidra till jämnare höjdkurvor, både 

förebygga topologiska problem och reducera brus. Brus i höjdmodellen kan ge 

upphov till felaktiga detaljer och skapa svårtolkade höjdkurvor (Jaara & Lecordix, 

2011). När det gäller höjd- och lägesosäkerheter hos höjdkurvorna beror dessa 

direkt på DEM:ens osäkerheter (Kolingerová et al., 2009). Generalisering av 

höjdkurvor kan dock medföra ytterligare felaktigheter i representationen av 

markytan (Mackaness & Steven, 2006) och högre lägesosäkerheter (Gökgöz & 

Selçuk, 2004). 

 

1.4 Tidigare studier 

Enligt Schmieder och Huber (2000) bör höjdkurvor genererade från en DEM 

uppfylla tre kriterier: (1) De får inte vara överdrivet detaljerade och ska 

representeras av så få nodpunkter som möjligt, (2) De ska ha en jämn/mjuk form, 

(3) Karaktäristiska formationer ska behållas. Sådana kan utgöras av exempelvis 

parallella linjer, riktningar eller speciella formationer. 

 

Inga artiklar som jämför hur olika algoritmer för generering av höjdkurvor från 

DEM:er uppfyller kriterier liknande de ovan har hittats. Som nämndes i avsnitt 

1.3.1 verkar ingen större mängd forskning heller pågå inom området. Metoder 

som togs fram under 1970- och 1980-talet (Elfick, 1979; Lorensen & Cline, 1987) 

används än idag och inga oenigheter förefaller finnas inom fältet. Wang (2008) 

nämner i förbigående att algoritmer som fungerar genom att approximera linjer 

mot en yta ger mjukare linjer, men inga artiklar som konkret beskriver en sådan 

algoritm har hittats. Som tidigare nämnts är metoden dessutom svår att 

implementera på ett bra sätt. 
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Automatisk generalisering av linjer beskriver däremot Mitropoulos och Nakos 

(2011) som en av de mest komplexa processerna inom kartografisk produktion. 

Höjdkurvor verkar dessutom vara mer problematiska än andra linjeobjekt. 

Exempelvis kan vissa landformer bara representeras korrekt av en serie 

höjdkurvor. En höjdkurva kan därför inte behandlas som ett enskilt element, vilket 

många av de vanligaste generaliseringsalgoritmerna för linjer gör enligt Gökgöz 

och Selçuk (2004). De testade i en studie 2004 tre olika algoritmer för förenkling 

av linjer: nth point, Douglas-Peucker och Distance tolerance algoritmen. De kom 

fram till att ingen av algoritmerna var lämpade att använda vid förenkling av 

höjdkurvor eftersom de inte tar hänsyn till karaktäristiska punkter i höjdkurvorna. 

Detta ledde till för höga positionsosäkerheter. För att åtgärda problemet gjorde de 

tre egna algoritmer utifrån de tidigare testade. De nya algoritmerna tog hänsyn till, 

och bevarade, karaktäristiska punkter. Av de modifierade algoritmerna fungerade 

nth point och Distance tolerance algoritmen bäst. Den modifierade Douglas-

Peucker algoritmen gav i vissa fall fortfarande för höga osäkerheter.  

 

Douglas-Peuckers algoritm är annars en av de allra vanligast använda 

algoritmerna för linjeförenkling. Den är även en av de mest omdiskuterade. Redan 

1998 avfärdades den som olämplig för kartografiska ändamål av Wang och 

Müller (1998). Detta eftersom den inte kunde bevara karaktäristiska böjar i linjer 

på ett bra sätt. De belyste även i samma studie att inga algoritmer som enbart 

bygger på geometriska lösningar, exempelvis nth point och Distance tolerance, 

egentligen är lämpade för kartografin. Trots detta används algoritmen Douglas-

Peuckers flitigt och i en studie från 2013 menar Ungvári, Agárdi och Zentai att 

den fungerar bra för att förenkla höjdkurvor som används till kartor kring skala 

1:50 000. Om utjämning med hjälp av Bézier kurvor utförs efter förenkling blir 

resultatet enligt dem visuellt tilltalande. Även Schmieder och Huber (2000) 

påpekar att Douglas-Peucker algoritmen ger ett tillräckligt bra visuellt resultat. 

Den främsta fördel med Douglas-Peucker är dock att den är snabb (Ungvári et al., 

2013).  

 

Som nämndes i avsnitt 1.3.2 kan höjdkurvor även generaliseras indirekt genom 

utjämning av själva griden. Ett problem som kan uppstå i samband med detta är 

dock att för mycket utjämning kan ske i ett område och för lite i ett annat. Platta 
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områden behöver vanligtvis utjämnas mer än bergiga (Jaara & Lecordix, 2011). 

En lösning på detta problem undersöktes av Jaara och Lecordix (2011) i samband 

med att nya höjdkurvor skulle framställas för en uppdatering av Frankrikes 

topologiska baskartor. Deras metod går ur på att i ett första steg identifiera vilka 

områden som är bergiga och vilka som är släta. Detta sker med hjälp av en 

algoritm som delar in DEM:en i jämnstora stora rutor. För dessa rutor beräknas 

minsta höjdvärde (Z
min

), största höjdvärde (Z
max

) samt medelvärde för höjd 

(Z
medel

). Utifrån detta bestäms ett värde D enligt D = 2Z
max 

– Z
medel 

– Z
min

. Ett på 

förhand empiriskt valt tröskelvärde för D bestämmer om ett område räknas som 

bergigt eller platt. Om D är över tröskelvärdet räknas det som bergigt, om inte 

räknas det som platt. Utifrån detta skapas ett masklager som indikerar vilken typ 

av terräng som förekommer i varje pixel. Detta lager används för att vid 

utjämningen kunna använda olika utjämningsinställningar för de två olika 

terrängtyperna. Utjämning av DEM:en på det här sättet leder till att de höjdkurvor 

som genereras från den blir mindre detaljerade i områden där det inte krävs. 

Utjämningsmetoden kräver dock hög minnesanvändning och kan därför bara 

göras på en liten bit av DEM:en i taget. 

 

I Jaara och Lecordixs (2011) metod ingick även efterbearbetning av kurvorna som 

framställdes från den utjämnade griden. Denna bearbetning gick ut på att ta bort 

något som författarna kallade för isolerade kurvor. Detta var små, slutna 

höjdkurvor som oftast uppstod i ändarna av sänkformationer. Om dessa kurvor låg 

tillräckligt nära spetsen på en längre kurva, som i figur 9, förlängdes den längre 

kurvan för att fånga in den, därefter togs den mindre kurvan bort. Om ingen längre 

kurva fanns i närheten togs den lilla kurvan helt enkelt bort direkt. Hur små 

kurvor som tilläts berodde på om området var platt eller bergigt. I platta områden 

togs längre kurvor än i de bergiga områdena bort. 
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Figur 9: Exempel på ett område där en längre kurva med fördel skulle kunna förlängas för att 

fånga in några av de mindre kurvorna. 

 

Enligt mailkontakt med Peter Jäderkvist, GIS-utvecklare på Gävle kommun, har 

Ockelbo, Bollnäs och Gävle kommun också framställt höjdkurvor från DEM:er 

över stora områden. Dessa höjdkurvor är till skillnad från Jaara & Lecordix 

(2011) framställda till storskaliga kartor. Höjdkurvorna framställdes i FME med 

en meter ekvidistans och ett surface tolerance-värde på 0,5. De utjämnades även 

med NURBfit och höjdkurvor kortare än 15 m rensades bort. Denna metod ansågs 

av Jäderkvist ge ett tillräckligt bra resultat, både då det gällde osäkerheter och 

utseende på kurvorna, för att användas till kommunernas primärkartor. 
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2 Metod 

2.1 Material 

2.1.1 Data 

De data som användes i undersökningen erhölls och användes med tillstånd från 

Lantmäteriet. Dessa data var Lantmäteriets höjddata i gridformat GSD-Höjddata, 

grid 2+ med upplösning 2x2 m och laserpunktdata i las-format. GSD-Höjddata, 

grid 2+ framställs från laserpunktdatat. Detta har samlats in med hjälp av 

flygburen laserskanning, med en flyghöjd på 1700–2300 m (kalfjällområden upp 

till 3500 m). Marken har skannats med en skanningsvinkel på ±20º, där 

stråkövertäckningen är 20 %. Träffytan på marken är 0,5–0,7 m och punkttätheten 

ligger på 0,5–1 punkt per kvadratmeter, i kalfjällsområden kan punkttätheten vara 

ner till 0,25 punkter per kvadratmeter. Instrumentet som används vid 

laserskanning kan ge upp till fyra returer från samma laserpuls (Lantmäteriet, 

u.å.).  

 

En bearbetningsruta för laserdata omfattar 2,5x2,5 km och data levereras i 

koordinatsystemen SWEREF 99 TM i plan och RH 2000 i höjd. Osäkerheter hos 

datat varierar beroende på marktyp och lutning, vid öppna plana ytor kan 

osäkerheten i höjd i normala fall vara bättre än 0,1 m. Osäkerheten är många 

gånger sämre i plan än i höjd, dock ökar osäkerheten i höjd i takt med att 

lutningen ökar. En mer ingående utvärdering av osäkerheter hos laserdatat kan ses 

i Lundgren och Owemyr (2010). 

 

Interpolering till grid sker genom Delaunay triangulering. Enligt Lantmäteriet 

(u.å.) bevarar metoden terrängformationer bra. Den är dock känslig för enstaka 

felaktiga punkter och dessa kan få stort genomslag.  

 

2.1.2 Mjukvaror 

De tre mjukvaror som testades i studien var FME 13, ArcMap 10.2 och 

Karttapullautin. FME användes även för att beräkna standardosäkerhet hos 
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höjdkurvorna och ArcMap användes för att visuellt jämföra höjdkurvorna.  

 

I FME kunde höjdkurvor framställas direkt från laserdata eller från griddata. I 

studien framställdes enbart höjdkurvor från grid. Vid generering av höjdkurvor i 

FME framställs ett TIN från rastret eller laserpunkterna. Från TIN:et genereras 

sedan höjdkurvorna. Vid framställningen kan ett “surface tolerance” värde 

specificeras, detta värde påverkar hur många punkter som används i 

trianguleringen. Inställningar för att lösa topologiska felaktigheter i höjdkurvorna 

i samband med framställningen kan också göras. Problemen kan lösas genom att 

felande höjdkurvorna förskjuts nedåt med en procent av sitt z-värde eller att 

nodpunkter som bidrar till felaktigheter plockas bort. Programmet kan 

generalisera höjdkurvor med flera olika algoritmer. För förenkling finns 

algoritmerna Douglas, Thin, Thin No Point, Deveau,Wang och 

SherbendGeneralizer tillgängliga. För utjämning finns McMasters, McMasters 

Wheighted Distance och NURBfit. 

 

ArcMap framställer höjdkurvor genom linjär interpolation från ett TIN som 

skapas från griden, detta ger en exakt linjär tolkning av DEM:en. Detta betyder att 

kurvorna stämmer väl överens med värdena i griden de framställs från. 

Kartografiska felaktigheter, bland annat i form av höjdkurvor som ser ut att sitta 

ihop med varandra, kan dock uppstå. För att avhjälpa detta rekommenderas att 

användaren anger ett litet värde, exempelvis 0,001 vilket betyder att den första 

höjdkurvan inte dras på höjden 0 m utan 0,001 m, vilket förskjuter kurvorna lite 

uppåt. Alltså kommer höjdkurvorna få höjdvärden som inte är heltal om de inte 

avrundas. 

 

För förenkling av höjdkurvor finns i ArcMap algoritmerna Point Remove och 

Bend Simplify. För utjämning finns Peak och Bezier Interpolation. I programmets 

hjälpmanual rekommenderas dock att höjdkurvorna utjämnas indirekt genom en 

utjämning av griden de framställs från. Detta kan exempelvis göras genom en 

medelvärdesfiltrering (ESRI, u.å).  

 

Karttapullautin är till skillnad från FME och ArcMap en gratisprogramvara. En 

annan skillnad mot de andra programmen är att Karttapullautin är specifikt 
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utvecklat med syftet att skapa grundmaterial till orienteringskartor. Utifrån en las-

fil kan programmet skapa höjdkurvor, punkthöjder, branter och olika 

vegetationstyper. Programmet använder sig av algoritmer som syftar till att göra 

höjdkurvorna läsbara utan att de tappar viktig information. Att framställa 

höjdkurvor, vegetation, branter och höjdkurvor för ett kvadratiskt område på 

2,5x2,5 km tar ca 1–3 h beroende på datorkraft enligt Svensk & Anhlén (2013). 

Att enbart framställa höjdkurvor går fortare. Karttapullautin kan bara generera 

höjdkurvor med ekvidistanserna 2,5 eller 5 m.  

 

Vid nedladdning av programmet medföljer en inställningsfil. Genom att ändra 

parametrar i inställningsfilen kan höjdkurvornas generaliseringsgrad justeras. 

 

De parametrar som kan justeras är: 

● Thin: Tunnar ut lasermolnet genom att ta bort en viss procent av 

punkterna, en inställning på värdet 0,25 efterlämnar exempelvis 25 % av 

punkterna. Ju lägre procent, desto mindre punkter finns kvar för att 

framställa höjdkurvor från. 

● Smoothing: Utjämnar kurvorna med okänd algoritm, större värde ger 

mjukare kurvor.  

● Curviness: Här anges hur mycket böjar i kurvorna ska överdrivas och 

förskjutas. Ett större värde ger mer överdrivna kurvor.  

 

2.2 Områden 

Tre olika områden med en yta på 2,5x2,5 km valdes ut för testen. Ett platt område 

(figur 10), ett mellanområde (figur 11) med blandad terräng utan extremt platta 

eller branta delar och ett fjällområde (figur 12) med tvära branter. Anledningen till 

att tre olika områden användes var för att testa vilka problem själva terrängen 

kunde bidra med vid framställning av höjdkurvor. 
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Figur 10: Ortofoto och utsnitt av Lantmäteriets terrängkarta över det platta området (© 

Lantmäteriet [i2012/891]). 

 

 

 

Figur 11: Ortofoto och utsnitt av Lantmäteriets terrängkarta över området med blandad terräng 

(© Lantmäteriet [i2012/891]).  
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Figur 12: Ortofoto och utsnitt av fjällkartan över fjällområdet. (© Lantmäteriet [i2012/891]).  

2.3 Test och utvärdering  

Det första programmet som testades var FME. Till att börja med framställdes 

höjdkurvor utan generalisering från mellanområdet. Surface tolerancevärden på 0;  

0,5 och 2 testades. Därefter testades programmets alla förenklingsalgoritmer. De 

förenklingsalgoritmer som bedömdes vara bäst testades även på det platta området 

och fjällområdet. För dessa båda områdena framställdes även höjdkurvor utan 

generalisering med olika surface tolerancevärden. I alla områden testades även de 

inställningar som enligt Jäderkvist används för att göra höjdkurvor till Bollnäs, 

Ockelbo och Gävle kommuns primärkartor. 

 

Ekvidistansen 5 m, vilken används på Lantmäteriets terrängkarta, bestämdes efter 

några inledande tester vara lämplig att använda i området och användes därför på 

majoriteten av höjdkurvorna för att jämförelsen skulle bli enklare. I det platta 

området testades ekvidistanserna 0,3; 1 och 2,5 m. En ekvidistans på 2,5 m 

användes på de kurvor som gjordes för att utvärdera generaliseringsalgoritmerna. 

I fjällområdet användes ekvidistansen 10 m för samtliga höjdkurvor.  

 

Inställningar vid framställningen av de olika höjdkurvorna hittas i tabell 1 till 3. 

Alla höjdkurvor sparades som shapefiler. 
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Tabell 1: Specifikationer för de olika höjdkurvorna över mellanområdet som genererades i FME. 

Namn Ekv. Algoritm ST GT SF SA NoN DP WP DoBP SL ML D 

Kurva1 5 m   0                     

Kurva2 5 m   0,5                     

Kurva3 5 m   1                     

Kurva4 5 m Douglas 0,5 2                   

Kurva5 5 m ThinNoPoint 0,5 2                   

Kurva6 5 m Deveau 0,5 2 2 110               

Kurva7 5 m Wang 0,5 2                   

Kurva8 5 m McMasters 0,5       2 50           

Kurva9 5 m McMasters WD 0,5       2 50 1         

Kurva10 5 m NURBfit 0,5             2 0     

Kurva11 5 m NURBfit 0,5             2 0 15   

Kurva12 5 m NURBfit 0,5             2 0 50   

Kurva13 5 m Deveau+NURBfit 0,5 2 2 110       2 0 50   

Kurva14 1 m Deveau+NURBfit 0,5 2 2 110       2 0 50   

Kurva15 1 m NURBfit 0,5             2 0 15   

NURB1 5 m NURBfit 0             10 0     

NURB2 5 m NURBfit 0             50 0     

NURB3 5 m NURBfit 0             100 0     

NURB4 5 m NURBfit 0             2 5     

NURB5 5 m NURBfit 0             2 10     

NURB6 5 m NURBfit 0             50 10     

SG1 5 m Sherbend  0                   1 

SG2 5 m Sherbend  0                   2 

Kurvadeveau6 5 m  Deveau 0 0 1 150        

Kurvadeveau7 5 m Deveau 0 0 1 90        

Ekv.=Ekvidistans, ST=Surface Tolerance, GT=Generalization Tolerance, SF=SmoothnessFactor, 

SA=SharpnessAngle, NoN=Number of Neighbors, DP=Displacement Percentage, WP=Weighting 

Power, DoBP=Degree of Basis Polynomial, SL=Segment Length, D=Diameter. 
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Tabell 2: Specifikationer för de olika höjdkurvorna över fjällområdet som genererades i FME. 

Namn Ekv. Algoritm ST GT SF SA DoBP SL 

Fjall10_0 10 m   0          

Fjall10_05 10 m   0,5          

Fjall10_1 10 m   1          

FjallNurb 10 m NURBfit 0,5       2 0  

FjallDeveau 10 m Deveau 0,5  1  1 100     

Ekv.=Ekvidistans, ST=Surface Tolerance, GT=Generalization Tolerance, SF=SmoothnessFactor, 

SA=SharpnessAngle, , DoBP=Degree of Basis Polynomial, SL=Segment Length. 

 

Tabell 3: Specifikationer för de olika höjdkurvorna över de platta området som genererades i 

FME. 

Namn Ekv. Algoritm ST DoBP SL MK 

PO_03 0,3 m   0      

PO_25 2,5 m   0      

POnurb1 2,5 m NURBfit  0  2 10  50 

POnurb2 2,5 m NURBfit 0 2  10  100 

Ekv.=Ekvidistans, ST=Surface Tolerance, DoBP=Degree of Basis Polynomial, SL=Segment Length, 

MK = Minsta kurvlängd 

 

Testen i ArcMap inleddes, precis som de i FME, med att göra höjdkurvor utan 

generalisering från mellanområdet. Ett försök att lösa kartografiska felaktigheter 

gjordes enligt rekommendationer i ArcMaps hjälpmanual genom att sätta in ett 

värde på 0,001 som baskurva.  Därefter gjordes ett test av indirekt utjämning av 

höjdkurvorna genom att utjämna griden. Detta skedde med funktionen 

“Neighborhood > FocalStatistics” och ett runt medelvärdesfilter med radierna 3, 6 

respektive 10 m. Även ett lågpassfilter testades. ArcMaps olika utjämnings och 

förenklingsalgoritmer undersöktes slutligen.  

 

Ovanstående process upprepades för det platta området och fjällområdet. För 

dessa två exkluderades dock de generaliseringsalgoritmer som ansågs ha givit 

sämre resultat under testen på mellanområdet. I tabell 4 till 6 visas metoder och 

inställningar för alla olika höjdkurvor som framställdes i ArcMap. Samtliga 

höjdkurvor sparades som shapefiler. 
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Tabell 4: Specifikationer för de olika höjdkurvorna som genererades i ArcMap över 

mellanområdet. Höjdkurvor med röda namn är framställda från Kurva 16. 

Namn Ekv. Base 

Contour 

Algoritm Tolerance/ 

Ref.Baseline 

FS-MEAN 

Radie 

LPF 

Kurva16 5 m           

Kurva17 1 m           

Kurva18 5 m 0,001         

Kurva19 5 m       3   

Kurva20 5 m       6   

Kurva21 1 m       6   

Kurva22 5 m         X 

Kurva23 5 m   Point_Remove 1     

Kurva24 5 m   Bend_Simplify 1     

Kurva25 5 m   PAEK 2     

Kurva26 5 m   Bezier_Interpolation       

Kurva27 5 m   PAEK 5     

Kurva28 5 m       10   

Kurva 29 1 m       10   

Ekv.=Ekvidistans, FS-MEAN = Focal Statistics > Medelvärdesfilter, LPS = Lågpassfilter, ett X 

indikerar att det använts. 

 

 

Tabell 5: Specifikationer för de olika höjdkurvorna som genererades i  

ArcMap över fjällområdet. 

Namn Ekv. Base Contour FS-MEAN 

Radie 

ArcFjall_10 10 m   

ArcFjall_102 10 m  0,001  

ArcFjall_FS3 10 m  3 

ArcFjall_FS10 10 m  10 

Ekv.=Ekvidistans, FS-MEAN = Focal Statistics > Medelvärdesfilter,  

LPS = Lågpassfilter. 
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Tabell 6: Specifikationer för de olika höjdkurvorna som genererades i  

ArcMap över det platta området. 

Namn Ekv. Algoritm Tolerance Base Contour FS-MEAN 

Radie 

ArcPO_03 0,3 m     

Arc_PO25 2,5 m   0,001  

ArcPO_FS3 2,5 m    3 

ArcPO_FS10 2,5 m    10 

ArcPO_FS10S  PAEK 2   

Ekv.=Ekvidistans, FS-MEAN = Focal Statistics > Medelvärdesfilter,  

LPS = Lågpassfilter. 

I Karttapullautin genererades höjdkurvor från laserdata i form av en las-fil. 

Genom att ändra värdena på parametrarna i inställningsfilen kunde olika 

generaliseringsparametrar justeras. Las-filen behandlades av programmet och 

höjdkurvorna genererades automatiskt efter de bestämda parametrarna i textfilen. 

Processtiden varierade mellan 30–90 minuter, beroende på vilka parametrar som 

användes.  

 

Mellanområdet var det första området som testades. Dessa test användes för att få 

bättre förståelse för hur olika parametrarna påverkade resultatet eftersom ingen 

förklaring av vilken typ av algoritmer som användes fanns att tillgå. Efter att ha 

erhållit kunskap om parametrarnas funktion vid de första testen, framställdes 

höjdkurvor över det platta området och fjällområdet med olika parametrar som 

ansågs kunna vara lämpliga. Parametern curviness testades enbart på 

mellanområdet. De olika inställningar som användes vid generering av 

höjdkurvorna redovisas i tabell 7.  

 

Kurvorna erhölls i dxf-format och bestod av flera lager: Vanliga höjdkurvor, 

stödkurvor, mellankurvor samt tre likadana kategorier för höjdkurvor som 

representerade gropar. För alla höjdkurvor valdes ekvidistansen fem meter, men 

mellankurvor sattes även ut för att en ekvidistans på 2,5 m skulle erhållas i samma 

fil. Tyvärr fungerade inte lagrerna i ArcMap och således kunde enbart 2,5 meters 
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ekvidistans ses vid jämförelsen av höjdkurvor. 

 

Tabell 7: Specifikationer för de olika höjdkurvorna som genererades i Karttapullautin, kurva 30 är 

framställd med standardinställningar. 

Namn Ekv. Thin Smooth Curviness 

Mellanområde 

Kurva30 5 0,5 0,6 1,0 

Kurva31 5 0,5 2,0 1,0 

Kurva32 5 0,5 10 1,0 

Kurva33 5 0,25 100 1,0 

Kurva34 5 0,75 0,6 1,0 

Kurva35 5 1,0 0,6 1,0 

Kurva36 5 0,5 0,6 1,0 

Kurva37 5 0,5 0,6 2,0 

Kurva38 5 0,5 0,6 5,0 

Kurva39 5 1,0 0 10,0 

Kurva40 5 1,0 0 0 

Kurva41 5 1,0 0 1,0 

Platta området 

Po1 5 0,5 0,6 1,0 

Po2 5 0,25 0,6 1,0 

Po3 5 0,1 0,6 1,0 

Fjällområde 

Fjall1 5 1,0 0 1,0 

Fjall2 5 0,5 0,6 1,0 

Fjall3 5 0,25 0,6 1,0 

 

För höjdkurvorna från FME och ArcMap beräknades standardosäkerheten mot 

rastret. Detta skedde genom att i FME extrahera nodpunkterna från linjerna och 

sedan subtrahera nodpunkternas z-värde från rastret för att få ut avvikelsen mellan 

dem. Utifrån avvikelserna beräknades standardosäkerhet genom en 

statistikfunktion i FME. Flödesschema över FME-processen kan ses i bilaga 1. På 

höjdkurvorna från Karttapullautin kunde inga standardavvikelser beräknas 
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eftersom dessa saknade höjdattribut.  

 

Den visuella jämförelsen av höjdkurvorna skedde genom att utvärdera följande 

egenskaper hos dem: detaljering, mjukhet/kantighet, bibehållande av 

karaktäristiska formationer och förekomst av topologiska problem. I samband 

med jämförelsen valdes ett antal höjdkurvor ut för mer djupgående analys och 

jämförelse. Höjdkurvor med olika ekvidistans framställda på samma sätt, 

höjdkurvor där ingen skillnad kunde ses i skala 1:1000, samt höjdkurvor med 

grova topologiska fel togs inte med i denna analys.  

 

De utvalda höjdkurvorna skickades, tillsammans med lutningskarta och skuggbild 

över respektive område, ut till kartografer och andra med erfarenhet av kartor som 

var anställda på Lantmäteriet. Detta gjordes för att få tillgång till deras expertis 

inom ämnet genom att låta dem lämna synpunkter på de olika höjdkurvorna enligt 

ett antal olika kriterier. Till hjälp för detta skapades en enkät, där egenskaperna 

detaljering, mjukhet/kantighet och bibehållande av karaktäristiska formationer 

betygsattes enligt en skala 1
–-

5 för varje höjdkurva. I enkäten (som kan ses i 

bilaga 2) fanns även möjlighet för de tillfrågade att kommentera och motivera sin 

betygsättning. Tre svar erhölls och enbart en av de tillfrågade fyllde i hela 

enkäten, en fyllde i delen som berörde fjällområdet och en lämnade enbart 

synpunkter i löpande text. 
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3 Resultat 

I den här delen presenteras resultaten från utvärderingen av de framställda 

höjdkurvorna. Resultaten från respektive program presenteras var för sig i tre 

olika avsnitt. I varje avsnitt presenteras först våra egna observationer och sedan 

bedömningen som gjorts av de som svarat på vår enkät. De betygsättningar och 

kommentarer som gjordes kan ses i bilaga 3.  

 

För osäkerhet i höjd beskrivs resultaten överskådligt, en tabell med samtliga 

höjdkurvors standardosäkerheter kan ses i bilaga 4 och 5. En del mycket höga 

osäkerheter kan noteras i bilagorna, de flesta av dessa beror på att höjdkurvorna 

efter generalisering förlorat sina höjdattribut. Dessa osäkerheter är därför inte 

korrekta och har markerats med rött. För Karttapullautin saknas osäkerheter 

eftersom höjdkurvorna därifrån saknade höjdattribut. I bilagorna 4 och 5 redovisas 

även antalet nodpunkter höjdkurvorna bestod av.  

3.1 Resultat från test i FME 

De kurvor som framställdes i FME utan vidare generalisering hade inga 

topologiska problem. Problem med korsande höjdkurvor uppkom dock vid 

användning av vissa generaliseringsalgoritmer då höga toleranser användes. I 

vissa fall uppkom även problemet med små höjder som enbart representerades av 

ett streck, detta fel uppkom oberoende av generaliseringsgrad. Det kunde dock 

lösas genom att rensa bort korta höjdkurvor. 

 

Högre standardosäkerheter i mellanområdet uppstod vid högre ”surface 

toleranser” och generaliseringsgrader. Lägst standardosäkerheter, mellan 0,17 och 

0,21 m, hade de icke generaliserade kurvor som framställts över mellanområdet 

och det platta området med ”surface tolerance” 0. De kurvor som generaliserats 

med NURBfit och de flesta kurvor som generaliserats med Deveau hade också 

osäkerheter i det spannet. De högsta osäkerheterna för mellanområdet, 1,8 och 0,8 

m, uppstod vid användande av Deveau med mycket höga generaliserings-

toleranser.  
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Sett till avvikelserna mellan varje individuell nodpunkt och DEM-rastret var dessa 

högre desto brantare terrängen sluttade (se figur 13). Hos höjdkurvor framställda 

över fjällområdet var standardosäkerheten 0,5 m hos icke-generaliserade 

höjdkurvor som framställts med surface tolerance 0. 

 

Figur 13: Illustration av avvikelser mellan nodpunkter och griden i. Större punkter redovisar höga 

osäkerheter och mindre punkter redovisar små osäkerheter. Där höjdkurvorna ligger närmre 

varandra, vilket vill säga branta områden, desto högre osäkerhet framkommer. 

Icke generaliserade höjdkurvor från FME var väldigt detaljerade, speciellt i det 

platta området vid låg ekvidistans (se figur 14). För att avhjälpa detta fungerade 

bortrensning av kortare höjdkurvor. Ju längre kurvor som togs bort, ju mindre 

plotter fanns kvar. Mindre detaljering förekom vid högre yttoleranser, men då 

blev kurvorna även kantigare och tappade formen. Försök att utjämna kurvorna 

med olika algoritmer bidrog endast till någon märkbar skillnad vid väldigt stora 



29 

 

skalor, uppåt 1:1000. Vid försök att utjämna mer genom att sätta in högre 

toleranser uppstod topologiska problem eller tapp av former i kurvorna. 

 

 

Figur 14: Utsnitt ur shapefilen PO_03, ett exempel på extrem detaljering i mellanområdet vid 

ekvidistans 0,3 m. 

I figur 15 till 17 visas icke generaliserade höjdkurvor från mellanområdet, en av 

de kantigaste kurvorna, samt en av de mjukaste höjdkurvorna för att ge en 

uppfattning om hur kurvorna som framställdes med FME såg ut. 

 

 

Figur 15: Ett utsnitt från shapefilen kurva 1 visar icke generaliserade kurvor. 
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Figur 16: Ett utsnitt från shapefilen kurva 3 visar kantiga kurvor. 

 

 

Figur 17: Ett utsnitt från shapefilen nurb1 visar några av de mjukaste kurvorna som framställdes i 

FME. 

Samtliga höjdkurvor som framställdes i FME ansågs av bedömarna vara allt för 

detaljerade, även för kartprodukter som kräver högre detaljeringsgrad. Detta 

gällde för alla områden. De var även kantiga och bevarade få karaktäristiska 

formationer. Deveau (figur 18) och Nurb (figur 19) kurvorna ansågs dock vara 

visuellt tilltalande trots sin kantighet. 

 

Figur 18: Figuren visar kurvadeveau7. 



31 

 

 

Figur 19: Figuren visar Nurb4 

3.2 Resultat från test i ArcMap 

Höjdkurvorna som framställdes i ArcMap utan generaliseringar (kurva16) hade en 

del topologiska problem. En del höjdkurvor såg ut att sitta ihop, utstickande streck 

från slutna höjdkurvor och höjdkurvor som enbart representerades av en enda rak 

linje uppkom. Om höjdkurvorna försköts 0,001 m uppåt (kurva 18) försvann dock 

samtliga problem. I figurerna 20 till 22 visas olika problemområden i kurva 16 

och hur dessa ser ut i kurva 18. Vid förenkling och utjämning uppstod även 

ytterligare topologiska problem, framförallt skapades höjdkurvor som enbart 

representerades av ett streck.  

 

Figur 20: Till vänster ses ett topologiskt problem i kurva 16. I kurva 18, till höger, är problemet 

löst. 
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Figur 21: I kurva 16 (till vänster) ser höjden till vänster ut att sitta ihop med den större höjden till 

höger. I kurva 18 (till höger) syns ett tydligt mellanrum mellan höjderna. 

 

 

Figur 22: I kurva 16 (de blå höjdkurvorna) ses ett streck som sticker ut från en längre höjdkurva, 

samt en höjd som representeras av ett streck i kurva 18 (de gröna höjdkurvorna) representeras 

höjdformationerna mer topologiskt korrekt. 

 

Större standardosäkerheter uppkom hos de kurvor som genererats från de 

utjämnade griderna. Ju större filter som användes ju högre blev standard-

osäkerheten. I mellanområdet låg alla kurvor utom dessa på värden kring 0,2 m. 

Osäkerheterna för kurvorna från de utjämnade griderna pendlade mellan 0,4 och 

0,5 m. Även här uppkom högre avvikelser mellan nodpunkter och griden i 

brantare områden. 

 

Icke generaliserade kurvor var mycket detaljerade och kantiga. I ArcMap hittades 

inte heller någon smidig funktion för att rensa bort små kurvor. Utjämning med 

algoritmer gjorde bara kurvorna marginellt mjukare. Överlägset mjukast kurvor 

erhölls från de utjämnade griderna. Denna typ av utjämning ledde dock till att små 

höjdformationer tappade sin form (se figur 23). 
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Figur 23: Ett exempel på små höjdformatoner som går förlorade vid utjämning av griden. Den lila 

kurvan är kurva 29 och den gröna kurva16. 

 

Kurvorna från ArcMap som utjämnats indirekt med medelvärdesfiltrering av 

griden med en radie på 10 m ansågs av bedömarna ha en lämplig detaljering för 

småskaliga kartor över samtliga områden. Detaljeringen ansågs även tillräcklig för 

lite mer storskaliga kartor, upp mot skala 1:10 000. I fjällområdet hade dock 20 m 

ekvidistans varit mer passande än 10 m för en skala nedåt 1:100 000, vilket är vad 

som används till Lantmäteriets fjällkarta. För storskaligare kartor upp mot 

1:10 000 skulle även höjdkurvor framställda från en grid filtrerad med ett 

medelvärdesfilter med 3 m radie fungera i fjällområdet. Övriga höjdkurvor 

framställda i ArcMap ansågs vara för detaljerade. 

 

Höjdkurvorna som skapats utifrån den utjämnade griden ansågs även vara de 

mjukaste, de andra bedömdes vara kantiga. Karaktäristiska höjdformationer 

ansågs även representeras bäst av dessa. I figur 24–36 visas höjdkurvor som är 

framställda från medelvärdesfiltrerade grider över alla tre områden. 
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Figur 24: Höjdkurvor över en del av det platta området från shapefilen Arcpo_fs10. 

 

 

Figur 25: Höjdkurvor över en del av mellanområdet från shapefilen kurva29. 

 

 

Figur 26: Höjdkurvor över en del av fjällområdet från shapefilen Arcfjall_fs10. 
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3.3 Resultat från test i Karttapullautin 

Det uppstod ett fåtal topologiska problem i form av höjdkurvor som korsade 

varandra vid högre värden för curviness. Detta kan ses i kurva 39 (figur 27). I 

resterande kurvor uppstod inga topologiska problem. 

 

Figur 27: Ett exempel från kurva 39 över mellanområdet där det uppstod problem med korsande 

höjdkurvor. 

I det platta området förekom det mycket brus vid användning av 

originalinställningar, vilket reducerades vid förtunning av punktdata till 10 % 

(figur 28). I mellanområdet förekom det minimalt med brus och det bergiga 

området var fritt från brus vid originalinställningar.  

 

Figur 28: Visualisering av ett problemområde i det platta området. Höjdkurvorna i vänstra bilden 

är framställd med thin på 0,5, kurvorna i högra bilden är framställd med thin 0,1. Resultatet blev 

avsevärt bättre vid högre förtunningsvärde av laserdatat. 
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Samtliga höjdkurvor förutom kurva 38 och 39 (figur 27) bestod av mjuka 

höjdkurvor. Som nämnts tidigare har parametern curviness justerats och 

höjdkurvorna har förskjutits och förlorat mjukheten. 

 

Ett fåtal höjdkurvor har förlorat formen jämfört med den ursprungliga höjdkurvan 

vid framställning. De kurvor som har tappat den ursprungliga formen är kurva 39 

där curviness hade ett högre värde (Figur 27) och kurva 36 där thin sattes med ett 

lägre värde (Figur 29). Desto mindre punkter som bevarades och desto högre 

angivet förskjutningsvärde ju mer förlorade kurvorna dess form. 

 

 
Figur 29: Visualiserar originalkurvan kurva 31 (röd) och kurva 36 (blå) över mellanområdet. Här 

syns det att den ursprungliga formen har gått förlorad vid användning av parametern thin. 

 

Samtliga höjdkurvor från Karttapullautin ansågs av bedömarna vara för 

detaljerade för användning i småskaliga kartor. För större skalor uppåt 1:1000 

skulle de dock enligt en av bedömarna kunna vara användbara. 
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4 Diskussion 

Precis som väntat blev höjdkurvorna i det platta området extremt detaljerade. 

Problem med överdriven detaljering märktes även tydligt i moss/kärrmarker i 

mellanområdet. Alla kurvor som inte generaliserats var hackiga, plottriga och 

svårtydda. Diken och vägar syntes tydligt vid små ekvidistanser. 

 

Flest topologiska problem uppstod då höjdkurvor framställdes i ArcMap, till 

exempel såg flera höjdkurvor ut att sitta ihop. Precis som påpekades i avsnitt 1.3.3 

så var sadelpunkter speciellt utsatta för detta. Problemet åtgärdades dock med gott 

resultat genom att förskjuta höjdkurvorna lite uppåt genom att använda ett mycket 

lite värde som base contour. Även utjämning av DEM:en åtgärdade problemet. 

Utjämning av DEM:en gav även mjukare, jämnare kurvor med lägre detaljering. 

Denna generaliseringsmetod gav även de kurvor som enligt de som bedömde 

höjdkurvorna var mest lämpliga för Lantmäteriets kartor. 

 

De generaliseringsalgoritmer som fanns i ArcMap fungerade inte alls lika bra för 

att jämna ut kurvorna och förenklingsalgoritmerna ledde i många fall till korsande 

kurvor och kurvor som reducerades till små raka streck. I jämförelse med de 

algoritmutjämnade höjdkurvorna från FME var höjdkurvorna som utjämnats 

indirekt genom utjämning av griden också slätare. Dock noterades att ställen där 

skarpa svängningar i höjd kunde urskiljas i skugg- och lutningsbilder i många fall 

inte hade blivit korrekt representerade av de senare höjdkurvorna i stora skalor 

(uppåt 1:1000). 

 

I FME uppstod till, skillnad från i ArcMap, inga topologiska problem vid 

framställning av höjdkurvorna. Detta berodde på att det i FME alltid finns en 

lösning för felkorrigering med i framställningsprocessen. Det går att välja mellan 

att förskjuta kurvorna på liknande sätt som i ArcMap (dock förskjuts i FME 

enbart den kurva som anses vara fel) eller ta bort nodpunkter. Båda lösningarna 

testades men inga märkbara skillnader i osäkerhet eller utseende hos kurvorna 

kunde urskiljas. Utöver felreduceringen verkade FME och ArcMap framställa 

höjdkurvor på ett liknande sätt. I FME:s hjälpmanual nämndes bara att 
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programmet framställer höjdkurvor från ett TIN, men troligtvis sker detta genom 

interpolering precis som i ArcMap och Elficks (1979) metoder. Inga felaktigheter 

på grund av problem i TIN:et likt de som beskrivs av Kolingerová et al. (2009) 

kunde urskiljas. 

 

Generalisering via förenkling gav i samtliga fall kantigare höjdkurvor. Även vid 

försök att i efterhand utjämna dessa kurvor kvarstod kantigheten. Försök att 

utjämna kurvorna mer extremt gav upphov till konstiga formationer och korsande 

höjdkurvor. I FME fanns dock algoritmen SherbendGeneralizer, som beskrivs 

som en smartare typ av förenklingsalgoritm. Denna algoritm ledde inte till att 

höjdkurvorna blev kantigare eller topologiska felaktigheter uppstod. Algoritmen 

reducerade i huvudsak små svängningar i höjdkurvorna. Problemet med 

SherbendGeneralizer var dock att den tog mycket längre tid än de andra 

algoritmerna. För större områden bedömdes den därför som mindre lämpad, 

speciellt eftersom skillnaden mot icke generaliserade höjdkurvor var mycket liten. 

Om en snabbare förenklingsalgoritm behövs är Deveau mer lämpad. Denna 

algoritm var den som tog störst hänsyn till karaktäristiska punkter i höjdkurvorna, 

dessutom gav den visuellt minst kantiga linjer. Topologiska problem förekom 

dock. Alla de förenklade kurvorna bestod av mindre nodpunkter, något som är 

fördelaktigt ur datalagringssynpunkt.  

 

När det gäller Douglas-Peucker algoritmen är vi beredda att hålla med Wang och 

Müller (1998) som beskriver den som olämplig för kartografiska ändamål. Detta 

trots att Douglas-Peucker i flera senare studier (Ungvári et al., 2013; Schmieder & 

Huber, 2000) påståtts vara lämplig för kartografiska ändamål. Ungvári et al. 

utjämnade i och för sig sina Douglas-Peucker förenklade höjdkurvor med Bézier-

kurvor. Det mest jämförbara försök som gjordes i den här studien var en 

utjämning av Deveau kurvor med NURBfit. Höjdkurvorna som resulterade från 

det försöket var bara marginellt mjukare än de icke utjämnade kurvorna. 

 

Sett till osäkerhet i höjdläge hos höjdkurvorna var det uppenbart att denna var 

högst i branta områden. Detta har att göra med att höjdnivåerna i branta områden 

skiftar snabbt och med en ekvidistans på 5 m eller 10 m placeras höjdkurvan lätt i 

ett mindre exakt läge. Vid lägre ekvidistanser är osäkerheten lägre eftersom 
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höjdformationer kan avbildas mer exakt. Högre osäkerheter sågs i vissa fall även 

hos de förenklade höjdkurvorna. Vid hög utjämning av griden eller extremt höga 

toleranser vid förenkling kunde standardosäkerheten närma sig 0,5–1 m för 

mellanområdet. Fjällområdet låg alltid högre i osäkerhet på grund av lutningen 

och det platta området låg lägre. En kraftigare utjämning av griden eller 

förenkling av kurvorna kan alltså göras utan risk för stora osäkerheter i plattare 

områden. Höjdkurvorna med högst osäkerhet stämde dock fortfarande bra mot 

Lantmäteriets hydrologiska data enligt en av bedömarna och kan därmed inte ha 

tappat sin form allt för mycket. 

 

Karttapullautin var inte exakt jämförbart med de andra programmen då det 

använde las-filer och inte grid-filer för att framställa höjdkurvor. Programmet var 

över lag lätthanterligt, inställningsfilen var förståelig med tydliga förklaringar vad 

parametrarna innebar. Höjdkurvorna följde lutningskarta samt skuggkarta väldigt 

noggrant, vilket troligvis beror på mängden punkter i laserdatat. Dock förekom 

det av samma anledning brus/plottrighet i samtliga kartor vilket bidrog till att 

höjdkurvorna i många fall kan anses vara för noggranna. Vid användning av 

programmet får inte användaren mycket kontroll över arbetet, eftersom det gör 

majoriteten av framställningen på egen hand. Vid framställning tillämpas 

algoritmer som inte redovisas vilket gör att användaren inte har någon uppfattning 

över hur dessa fungerar och vad de har för påverkan på slutresultatet. Det skulle 

vara lämpligt av skaparen till programmet att redogöra för användarna vilka 

algoritmer som används och på så sätt ge användaren en större förståelse för hur 

programmet fungerar med olika inställningar.  

 

Den största svårigheten som stöttes på under det här arbetet hade att göra med 

subjektiviteten gällande vad en bra höjdkurva egentligen är. Beroende på vilket 

syfte och tillämpning höjdkurvorna ska ha varierar den lämpligaste metoden 

därefter. Detta gjorde det problematiskt att betygsätta kurvorna. Detta är ett 

problem som även märktes av i litteraturen. Brodersen (2002) hävdar exempelvis 

att ingen enskild matematisk modell på egen hand kan klara av den kartografiska 

generaliseringsprocessen på ett bra sätt. Anledningen till det är att generalisering 

är en subjektiv process och terrängen i varje enskilt fall måste tolkas utifrån en 

användares behov. Sett till Lantmäteriets småskaliga kartor, så som terräng och 
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fjällkartan, verkar en utjämning av griden ge det bästa resultatet. En metod likt 

den i Jaara och Lecordix (2010) skulle därför säkerligen kunna tillämpas och är 

något som fortsatta studier skulle kunna undersöka. En undersökning av hur den 

här metoden hanterar skarvar mellan rasterrutor rymdes inte inom den här studien 

och bör också undersökas vidare.  
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5 Slutsats 

Samtliga linjegeneraliseringsalgoritmer i programmen som testades ansågs 

olämpliga och gemensamt för alla program var att överdriven detaljering förekom 

vid icke-generaliserade kurvor. Allra bäst för tillämpning till Lantmäteriets 

kartprodukter ansågs en metod där griden utjämnades vara. Vi tycker därför en 

metod likt Jaara och Lecordix (2010), där griden utjämnas mer eller mindre 

beroende på terrängtyp, skulle kunna vara lämplig att undersöka vidare. 
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Bilaga 1. 
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Bilaga 2. 

Fyll i svaren på frågorna i tabellen på de sista sidorna. Eventuella kommentarer i 

samband med frågorna kan skrivas under dessa. 

1. Hur detaljerade är höjdkurvorna? 

1 2 3 4 5 

För lite detaljer 

för alla typer av 

kartor 

Tillräckligt med 

detaljer för 

karta som 

kräver få 

detaljer 

Ingen åsikt Tillräckligt med 

detaljer för 

karta som 

kräver mycket 

detaljer 

För mycket 

detaljer för alla 

typer av kartor 

Ev kommentarer: 

 

2. Är höjdkurvorna kantiga eller mjuka? 

1 2 3 4 5 

Mycket 

kantiga 

kurvor (mer 

streck än 

kurvor) 

Kantiga 

kurvor 

Ingen åsikt Mjuka 

kurvor 

Mycket 

mjuka 

kurvor (Inga 

skarpa böjar 

alls) 

Ev kommentarer: 

 

3. Har kurvornas karaktäristiska formationer bibehållits? 

1 2 3 4 5 

Inga 

karaktäristiska 

formationer 

kan urskiljas 

Få 

karaktäristiska 

formationer 

kan urskiljas 

Ingen 

åsikt 

Många av de 

karaktäristiska 

formationerna 

kan urskiljas 

Alla 

karaktäristiska 

formationer 

kan urskiljas  

Ev kommentarer 

 

4. Är höjdkurvorna visuellt tilltalande? 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte 

alls 

Stämmer 

delvis 

Ingen åsikt Stämmer bra Stämmer 

mycket bra 

Ev kommentarer: 
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6. Utmärkte sig någon av höjdkurvorna från resten? Om ja, på vilket sätt? 

 

5. Övriga synpunkter? 

 

 
Fråga → 

Filnamn ↓ 

1 2 3 4 

Mellanområde 

Kurva1     

Kurva2     

Kurva3     

Kurva4     

Kurva5     

Kurva6     

Kurva7     

Kurva8     

Kurva9     

Kurva10     

Kurva11     

Kurva12     

Kurva16     

Kurva18     

Kurva19     

Kurva20     

Kurva22     

Kurva23     

Kurva 24     

Kurva 25     

Kurva 26     

Kurva 27     

Kurva 28     

Kurvadeveau6     

Kurvadeveau7     



 

50 

 

Nurb1     

Nurb4     

Kurva30     

Kurva36     

Platt område 

POnurb1     

POnurb2     

PO0_25     

PO1     

PO2     

PO3     

Arcpo_25     

Arcpo_fs10     

Arcpo_fs10S     

Arcpo_fs3     

Fjällområde 

Arcfjall_102     

Arcfjall_fs10     

Arcfjall_fs3     

Fjall10_05     

Fjall10_1     

Fjall10_0     

Fjall1     

Fjall2     
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Bilaga 3. 

Svar 1 

Fjällområde     

Arcfjall_102 5 2 4 2 

Arcfjall_fs10 2 5 4 5 

Arcfjall_fs3 2 4 4 5 

Fjall10_05 3 1 3 1 

Fjall10_1 3 1 3 1 

Fjall10_0 5 2 4 2 

Fjall1 4 3 4 4 

Fjall2 4 3 4 4 

 

 

5. 

Av dessa höjdkurvor är Arcfjall_fs10 den mest tilltalande och den  mest lämpliga 

att direkt använda i småskaliga kartor i fjällområdet (idag 1:100 000). Den har 

följsamma och ej hackiga kurvor som passar bra i de flesta tillämpningar. Det är 

först i större skalområden, 1:10 000 eller större, som den lite mer detaljerade 

Arcfjall_fs3 kan komma ifråga. Så stora kartskalor är ovanliga i fjällen. Fjall1 

och Fjall2 är användbara i ännu större kartskalor, som 1:1 000 eller större.  

Övriga höjdkurvor är alltför detaljerade och/eller hackiga och visar inte terrängens 

lutning på ett lika bra sätt. 

 

 

Svar 2 

Tankar om resultatet från examensarbete med kurvor från laserdata 

Resultatet med höjdkurvor är för de flesta av exemplen på en mycket noggrann 

nivå. Kurvorna kan säkert användas och komma till stor nytta för många slag av 

analyser och undersökningar såsom detaljerade kartor i stora skalor och 

detaljplaner. Kurvorna stämmer också mycket väl med den bästa hydrografi som 

LM förfogar över. 

 

De produkter där LM idag visar höjdkurvor ligger runt skalan 1:10 000 ner till 

skalan 1:250 000 och då är ekvidistansen 5 m ner till 25 m. I högre terräng finns 

endast 10 och i de högsta partierna enbart 20 m ekv över huvud taget och används 

då även för den största presentationsskalan. 
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Egentligen är de bästa kurvorna över den största delen av landet med 5 m ekv 

framtagna för många år sedan för att då först användas till skalan 1:50 000. De har 

dock geometriska felaktigheter här och där och utslätade alltför mycket (i min 

mening) för att presenteras i 1:10 000. Men så har det varit i många år. 

 

Här nedan har jag valt ut ett exempel från var och en av de tre testområden som 

tagits fram i det välarbetade examensarbete som man definitivt borde gå vidare 

med i praktisk tillämpning. De borde bli ett lyft för skalan runt 1:10 000 där 

hydrografin samtidigt kommer från den fotogrammetriska insamlingen.  

 

Övriga produkter i mindre skalor har inte den geometrin som duger för att direkt 

lägga in kurvor från laserdata. På många ställen skulle plana vattenytor täcka över 

kurvor liksom vattendrag skära över kurvor.  

 

Del av Öland (2.5 km-ruta av 623_58): ”Platt område” 

Här har jag valt shape-filen med namnet [arcpo_fs10]  

Den innehåller 2.5 m ekvidistans och kurvorna har en lagom följdsamhet för 

denna ekvidistans. Om sen det är denna ekvidistans som ska gälla för vissa delar 

av landet (platta) eller inte får andra utredningar ta tag i. I kuperad terräng blir 

säkerligen denna ekvidistans alltför noggrann även för visningsskalan 1:10 000. 

I ”ölandsrutan”-rutan finns, som i flertalet andra platser över landet, något som vi 

kallar skärningar i terrängen. De är skarpa brott eller stup som man särskilt vill 

redovisa och som bryter de vanliga höjdkurvorna. I de flesta fall är de större 

grustag och bergtäkter. Detta blir en utmaning att ta hand om vid fortsatt 

produktionsutveckling. Övriga shape-exempel är för LM:s produkter (nuvarande) 

alltför detaljrika. 

 

Område nordost om Varberg (2.5 km-ruta av 634_34): ”Mellan-område” 

Den kurvbild som skulle lämpa sig bäst här är shape-filen med namnet [kurva29]  

Den innehåller 5 m ekvidistans och kurvorna har en lagom följdsamhet. Inom 

denna ruta finns flera vattendrag och sjöytor i vår grunddata och de ansluter helt 

perfekt till höjdkurvorna. I kurvbilden finns en hel del ”småtoppar” som nog 

borde filtreras bort för att inte få för mycket ”brus” i en slutlig kartbild. För skalan 
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1:10 000 tror jag att de skulle bli perfekta men till en visningsskala i 1:50 000 bör 

de nog slätas ut ytterligare något steg. 

 

Område söder om Abisko (2.5 km-ruta av 757_65): ”Fjäll-område” 

 

För en skala i 1:10 000 kan nog shape-filen [arcfjall_fs3] var ett mycket bra 

alternativ även om den skalan inte är så tillämplig i detta område. Därför är shape-

filen [arcfjall_fs10] i detta område att föredra och komma att användas för skala 

1:50 000-1:100 000. Ekvidistansen är i båda filerna är 10 m men för skalan 1:50 

000 och mindre är en ekvidistans på 20 m att rekommendera. 

 

Svar 3 

6. Utmärkte sig någon av höjdkurvorna från resten? Om ja, på vilket sätt? 

Se Mellan Kurva28 och Kurva29 (1 meters kurvor) är bra och görs dessa i 5 

meters så kan vi använda dem i kartorna. Mjuka kurvor ger en följsamhet – lättare 

att läsa. 

 

5. Övriga synpunkter? 

Fjäll: området behöver inte ha mer än 20 meters kurvor- Läsligheten blir lidande 

med för täta kurvor. 

Platt: området lite väl platt för att kunna göra bra jämförelser. Områdets karaktär 

kanske visas bäst med 1 meters kurvor – men felkällorna blir för många. 

 

Till Mellan har jag använt Terrängkartan 1:50 000 (5m kurvor) som bakgrund. 

Till Platt har jag använt Terrängkartan 1:50 000 (5m kurvor) som bakgrund. 

Till Fjäll har jag använt Fjällkartan 1:100 000 (10m kurvor) som bakgrund. 

Jag har inte granskat datamängder per område. Inte heller tittat på punkttäthet på 

linje eller om linjerna korsar vatten eller byggnader på felaktigt sätt. 
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Fråga → 

Filnamn ↓ 

1 2 3 4 

Mellanområde     

Kurva1 5 1 2 2 

Kurva2 5 1 2 2 

Kurva3 5 1 2 2 

Kurva4 5 1 2 2 

Kurva5 5 1 2 2 

Kurva6 5 2 2 2 

Kurva7 5 2 2 2 

Kurva8 5 2 2 2 

Kurva9 5 2 2 2 

Kurva10 5 2 2 2 

Kurva11 5 2 2 2 

Kurva12 5 2 2 2 

Kurva16 5 2 2 2 

Kurva18 5 2 2 2 

Kurva19 5 2 2 2 

Kurva20 5 2 2 2 

Kurva22 5 2 2 2 

Kurva23 5 2 2 2 

Kurva 24 5 2 2 2 

Kurva 25 5 2 2 2 

Kurva 26 5 2 2 2 

Kurva 27 5 2 2 2 

Kurva 28 4 5 5 5 

Kurvadeveau6 5 2 4 4 

Kurvadeveau7 5 2 4 4 

Nurb1 4 2 4 4 

Nurb4 4 2 4 5 

Kurva30 - - - - 

Kurva36 5 5 5 2 

Kurva 29 4 5 5 5 

Platt område     

POnurb1 5 2 2 1 

POnurb2 5 1 2 1 

PO0_25 5 1 2 1 

PO1 5 2 2 1 

PO2 5 2 2 1 

PO3 5 2 2 1 

Arcpo_25 5 2 2 1 

Arcpo_fs10 4 4 4 5 

Arcpo_fs10S 4 4 4 5 

Arcpo_fs3 5 2 4 2 
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Fjällområde     

Arcfjall_102 5 2 3 1 

Arcfjall_fs10 4 5 5 5 

Arcfjall_fs3 4 5 5 5 

Fjall10_05 5 1 3 2 

Fjall10_1 5 1 3 1 

Fjall10_0 5 2 4 2 

Fjall1 5 4 4 2 

Fjall2 5 4 4 2 
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Bilaga 4. 

FME 

 Antal nodpunkter Standardosäkerhet (m) 

Kurva 1 182709 0,20 

 

Kurva 2 36772 0,32 

 

Kurva 3 21054 0,42 

 

Kurva 4 9336 0,27 

 

Kurva 5 26558 0,31 

 

Kurva 6 20559 

 
14,23 

Kurva 7 35213 

 
14.14 

Kurva 8 36772 

 

0,33 

 

Kurva 9 36772 

 

0,31 

 

Kurva 10 367720 

 

0,31 

 

Kurva 11 363740 

 

0,31 

 

Kurva 12 352250 

 

0,31 

 

Kurva 13 

 

– – 

Kurva 14 1058280 

 
14,57 

 

Kurva 15 1849280 

 

0,31 

 

Nurb1 1737100 

 

0,21 

 

Nurb2 1734110 

 

0,22 

Nurb3 1732790 

 

0,23 

 

Nurb4 32232 

 

0,20 

 

Nurb5 16005 

 

0,20 

 

Nurb6 16005 

 

0,22 

 

SG1 150939 

 
14,26 
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SG2 41720 

 
14,05 

 

Kurvadeveau6 12526 

 

0,18 

 

Kurvadeveau7 182709 

 

0,20 

 

Fjällnurb 773060 

 

0,80 

 

Fjälldeveau 50682 

 
189,97 

 

Fjäll10_1 43544 

 

0,98 

 

Fjäll10_05 77504 

 

0,82 

 

Fjäll10_0 313688 

 

0,51 

 

POnurb1 4855 0,17 

 

POnurb2 4420 

 

0,17 

PO0_03 774291 

 

0,13 

 

PO_25 70412 

 

0,15 
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Bilaga 5. 

ArcMap 

 Antal nodpunkter Standardosäkerhet (m) 

Kurva 16 24884 0,22 

 

Kurva 17 1288877 

 

0,22 

 

Kurva 18 256802 

 

0,22 

 

Kurva 19 234033 

 

0,24 

 

Kurva 20 220430 

 

0,44 

 

Kurva 21 1128880 

 

0,44 

 

Kurva 22 234033 

 

0,24 

 

Kurva 23 19420 

 

0,17 

 

Kurva 24 171000 

 

0,22 

 

Kurva 25 580455 

 

0,20 

 

Kurva 26 251161 

 

0,22 

 

Kurva 27 285465 

 

0,20 

 

Kurva 28 1058187 

 

0,56 

 

Kurva 29 206649 

 

0,56 

 

Fjäll_10 436039 

 

0,54 

 

Fjäll_102 

 

438977 

 

0,54 

 

Fjäll_FS3 

 

427480 

 

0,67 

 

Fjäll_FS10 

 

414205 

 

1,47 

 

ArcPo_03 

 
- - 

Arcpo_25 

 

110225 

 

0,15 

 

Arcpo_FS3 

 

49010 

 

0,28 

 

Arcpo_FS10 

 

26814 

 

0,45 

 



59 

 

Arcpo_fs10S 

 

31676 

 

0,41 

 

 


