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Abstrakt 

Efterfrågan på GIS i kombination med 3D ökar stadigt. Att 
dokumentera och visualisera i 3D ger många fördelar. 
Visualiseringar i 3D är ofta enklare att tolka än 2D-
visualiseringar och de är dessutom bättre på att återge olika 
objekts topologiska förhållande till varandra. Det här arbetet är 
utfört på uppdrag av Gävle Energi och går ut på att skapa en 
konverteringsmetod som möjliggör en övergång från 2D-
dokumentation till 3D-dokumentation av fjärrvärmenätet. 
Eftersom 3D-dokumentation medför att höjdvärden blir 
tillgängliga för detaljerna i den digitala kartan, kan bl.a. 
flödesberäkningar bli mer noggranna än tidigare. Metoden 
innebär att en lämplig höjdmodell väljs ut för att användas vid 
interpolationen med den aktuella 2D-kartan. De interpolerade 
höjderna justeras därefter med ledningarnas förläggningsdjup. 
Ledningar med avvikande förläggningsdjup, t.ex. borrade 
ledningar och ledningar i vatten, identifieras för att hanteras 
separat. För att beräkna metodens noggrannhet jämförs en stor 
mängd referenspunkter med de höjdvärden som har beräknats 
fram. Resultatet visar att metoden genererar tillförlitliga 
höjdvärden. 
 
Nyckelord: GIS, 3D-dokumentation, fjärrvärmenät, 
höjdmodell, konverteringsmetod, noggrannhet. 
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1 Inledning 
Geografiska informationssystem (GIS) används inom många olika sektorer 
i samhället. Exempel på tillämpningsområden är samhällsplanering, 
räddningsverksamhet och miljöövervakning [1]. Som Breen och Parish [2] 
skriver så är det under de senaste 30 åren som GIS har fått ordentlig 
genomslagskraft och det dyker ständigt upp nya användningsområden. 

Tidigare var papperskartan den centrala informationskällan när 
rumsliga data hanterades. Idag är det digitala kartor i GIS-program som 
till stor del har tagit över den rollen. Energibolag är ett tydligt exempel på 
där en sådan förändring har skett. Nu dokumenteras och visualiseras de 
olika ledningsnäten digitalt och papperskartan har fått träda undan och 
inneha en mindre framträdande roll. Den digitala lagringen av geografiska 
data ger stora fördelar. När en papperskarta har blivit tryckt är den inte 
formbar längre, medan ett GIS-program erbjuder användaren stor 
flexibilitet i många avseenden [3]. Olika typer av beräkningar, jämförelser 
och uppdateringar går snabbt att utföra jämfört med tidigare. 

1.1 Bakgrund 
Ett tydligt mönster är att GIS-användningen på energibolag rör sig mer och 
mer mot tredimensionell (3D) dokumentering och visualisering. Kartor i 3D 
kan underlätta i många sammanhang. De är ofta lättare att förstå och 
tolka jämfört med tvådimensionella (2D) kartor [4]. Ledningar som är 
placerade på samma position i plan, med samma x- och y-koordinat, men 
som innehar olika höjdpositioner är inte möjliga att visualisera helt korrekt 
med 2D. Det krävs någon form av positionskorrigering av en eller flera av 
ledningarna för att det ska vara möjliga att urskilja dem som separata 
linjeobjekt i kartan. 3D-kartor däremot klarar av den problematiken och 
kan visa de olika ledningarna samtidigt utan att någon korrigering av 
positionerna behövs. 

Ett problem som blir mer och mer påtagligt är att det på vissa platser 
börjar bli brist på utrymme under markytan. Många olika slags ledningar, 
t.ex. VA-ledningar, elledningar, fiberledningar och fjärrvärmeledningar, ska 
samsas om små ytor. När nya grävningar görs eller när reparationsarbeten 
behöver utföras på sådana ställen, är det viktigt att dokumentationen av 
ledningarnas positioner är mycket noggrann för att undvika att ledningar 
grävs av. 

Det här arbetet har utförts på uppdrag av Gävle Energi AB. En 
konverteringsmetod har skapats för att möjliggöra en övergång från 2D-
dokumentation till 3D-dokumentation av fjärrvärmenätet i Gävle. I nuläget 
dokumenterar Gävle Energi fjärrvärmenätet i 2D, vilket innebär att 
ledningsnätets positioner representeras av en x-koordinat och en y-
koordinat. Det finns ett ökat intresse och behov av att börja dokumentera 
och även visualisera ledningar och övriga detaljer tredimensionellt och 
därmed få med en z-koordinat med höjdvärden. Efterfrågan på 3D finns 
både internt på Gävle Energi och externt hos entreprenörer. Ett 
ledningsnät i 3D skulle underlätta vid olika typer av beräkningar, t.ex. 
flödesberäkningar och beräkningar av tappningstid för 
vattenavstängningar. De flödesberäkningar som utförs idag grundar sig 
enbart på höjddata från en relativt enkel höjdmodell, vilket innebär att 
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beräkningarna baseras på markytans höjder och lutningar. En 
fjärrvärmeledning i 3D skulle medföra att beräkningarna blir mer 
noggranna, eftersom de då kan baseras på ledningens höjder och lutningar 
istället. Ett fjärrvärmenät i 3D skulle även vara värdefullt vid projektering 
eftersom ledningarnas topologiska förhållande till varandra skulle bli 
synligt. Med tanke på att det börjar bli ont om plats under markytan är det 
mycket värdefullt att ha höjdvärden på ledningarna. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram en konverteringsmetod som beskriver 
vilka förberedelser och arbetssteg som är nödvändiga för att utföra en 
konvertering till 3D-dokumentation. Metoden ska vara applicerbar på 
Gävle Energis fjärrvärmenät och resultera i ett ledningsnät i 3D. Med hjälp 
av inmätta höjdvärden som finns dokumenterade sedan tidigare, s.k. 
referenspunkter, och de interpolerade höjdvärdena som skapas i metoden, 
beräknas även hur noggrann metoden är. På längre sikt skapar 
konverteringsmetoden förutsättningar för att Gävle Energi ska kunna 
utnyttja 3D fullt ut i framtiden. 

1.3 Frågeställning 
Följande frågor besvaras i det här arbetet: 

 
• Hur ser en konverteringsmetod ut som möjliggör en övergång 

från 2D-dokumentation till 3D-dokumentation och 3D-
visualisering av fjärrvärmenätet? 

• Hur väl fungerar metoden på Gävle Energis fjärrvärmenät och 
hur noggranna är de beräknade höjdvärdena? 

1.4 Avgränsningar 
Förutom fjärrvärmenätet dokumenterar Gävle Energi även ledningsnäten 
för fjärrkyla, el och fiberoptik i GIS-systemet. Arbetet är begränsat till att 
endast omfatta fjärrvärmenätet och dess fjärrvärmeledningar. Övriga 
detaljer i fjärrvärmenätet som t.ex. brunnar och ventiler är inte 
inkluderade. Bionär Närvärme, som också ingår i Gävle Energikoncernen, 
har ett flertal anläggningar utanför Gävle. De är exkluderade och därmed 
finns också en geografisk avgränsning eftersom det enbart är 
fjärrvärmenätet i Gävle tätort som bearbetas. Ledningsnätet i Gävle tätort 
sträcker sig från Hille i norr till Andersberg i söder och från Bomhus i öst 
till Valbo i väst. I kartan nedan (se Figur 1) visas fjärrvärmenätets 
utbredning i Gävle tätort. De röda och blåa linjerna representerar 
fjärrvärmeledningar. I Bilaga 1 återfinns en större karta. 
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Figur 1 - Fjärrvärmenätet i Gävle tätort med en primärkarta över Gävle som 

bakgrundskarta. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Följande kapitel är indelat i två delar. Den första delen ger en teoretisk 
bakgrund till fjärrvärme i allmänhet och hur dokumentationen av 
fjärrvärmenätet hanteras på Gävle Energi. Den andra delen är en 
redogörelse för vad tidigare forskning tar upp inom ämnesområdet. 

2.1 Fjärrvärme och Gävle Energi 

 Fjärrvärme 2.1.1
Fjärrvärmen kom till Sverige i slutet av 40-talet, men utvecklingen var 
långsam och det dröjde fram till 70-talet innan fjärrvärmen blev en större 
aktör på marknaden [5]. Fjärrvärmenätet består av ledningar som 
innehåller vatten. Vattnet värms upp i värmeverket och ledningen som går 
fram till de olika byggnaderna har vanligtvis en temperatur på mellan ca 
80-90 grader. Returvattnet som leds tillbaka till värmeverket för att 
värmas upp på nytt har en temperatur mellan ca 40-50 grader. I de 
byggnader som använder fjärrvärme finns fjärrvärmecentraler som styr 
hur värmen ska fördelas i byggnaden och som läser av temperaturen på 
vattnet [5]. En av de grundläggande idéerna med fjärrvärme är att ta 
tillvara på spillvärme från t.ex. en industri i närområdet [6]. 

 Fjärrvärme i Gävle 2.1.2
I Gävle produceras fjärrvärmen på kraftvärmeverket Johannes som ligger 
strax sydost om Gävle. Utöver den fjärrvärme som produceras på 
Johannes, används även spillvärme från pappersmassafabriken Korsnäs-
Billerud i Bomhus. Ett kraftvärmeverk bör ligga placerat på hög höjd för 
att få så bra tryck i fjärrvärmeledningarna som möjligt. Johannes ligger ca 
50 meter över havet. Det skulle kunna tolkas som en låg höjd för ett 
kraftvärmeverk, men Gävle tätort är ett område som är mycket platt med 
små höjdskillnader. Den högst belägna punkten i ledningsnätet ligger på 
ca 56 meter över havet och återfinns i Mackmyra. 

 Fjärrvärmenätets struktur 2.1.3
Fjärrvärmenätet dokumenteras idag i Meldis, vilket är ett ArcGIS/ArcFM-
baserat GIS-system som är anpassat för energibolag. De komponenter i 
fjärrvärmenätet som bearbetas i konverteringsmetoden visas i tabellen 
nedan (se Tabell 1). 

Tabell 1 - Komponenter i fjärrvärmenätet som bearbetas i konverteringsmetoden. 

Komponent Typ av 
vektordata 

Fjärrvärmeledning - framledning Linjer 

Fjärrvärmeledning - returledning Linjer 

Fritext med utsättningspunkter Punkter 

Hänvisningslinjer till fritext Linjer 
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Fjärrvärmeledningarna kan även delas in i tre olika typer beroende på 
vilken funktion de fyller i ledningsnätet. De med störst rördimension är 
huvudledningarna, vilka har till uppgift att transportera fjärrvärme mellan 
olika stadsdelar. Sedan finns det också fördelningsledningar med en 
mindre rördimension. De fördelar ut fjärrvärmen från huvudledningarna 
ut i de olika bostadsområdena. Den typ som har den minsta dimensionen 
är servisledningarna, vilka leder in fjärrvärmen på de olika tomterna. I 
Meldis finns dock inte den här formen av indelning dokumenterad på ett 
sätt som gör det möjligt att t.ex. tända och släcka vissa ledningar i kartan 
beroende på typ. 

Utöver ovanstående indelningar finns dessutom en indelning beroende 
på om framledning och returledning är separerade i olika rör eller inte. 
Äldre fram- och returledningar ligger oftast i olika rör åtskilda från 
varandra. Idag är det mer vanligt att en och samma ledning innehåller 
både fram- och returledning. Sådana ledningar kallas för tvillingrör (se 
Figur 2). 

 

 
Figur 2 – En del av ett tvillingrör som innehåller både framledning och returledning. 

 Dokumentation av referenspunkter 2.1.4
Gävle Energis fjärrvärmenät visualiseras i en tvådimensionell karta, men 
det finns också inmätta höjdvärden för drygt 36 000 stycken punkter i 
ledningsnätet som visas i kartan som text. Dessa s.k. referenspunkter, 
registreras manuellt eftersom databasen är konfigurerad för att endast 
hantera 2D. Utöver de här referenspunkterna som visualiseras i kartan, 
finns ytterligare referenspunkter tillgängliga i en punktdatabank. På grund 
av att registreringen sker manuellt och att värdena visas i form av text i 
kartan, är det inte praktiskt möjligt att ta med alla i kartan och därför har 
de som inte visas i kartan sparats i punktdatabanken istället. 

De höjdvärden som läggs in manuellt i kartan visualiseras som en 
textetikett, vilket gör att höjdvärdena syns i kartan. Varje textpunkt har en 
hänvisningslinje knuten till sig och den linjen pekar i sin tur mot den 
punkt på fjärrvärmeledningen som höjdvärdet egentligen avser. Det här 
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innebär att det inte finns någon befintlig digital koppling mellan det 
inmätta höjdvärdet och den punkt på fjärrvärmeledningen som höjdvärdet 
hör till. I figuren nedan (se Figur 3) visas ett exempel på hur det här 
dokumentationssättet ser ut i Meldis. Det lila punktobjektet är 
fjärrvärmecentralen, den röda linjen är en framledning som leder vattnet 
fram till fjärrvärmecentralen och den blåa linjen är en returledning som 
leder vattnet bort från centralen. Textpunkterna som visas i form av 
textetiketter är de tre höjdvärdena, ÖK=17,46 osv. De svarta linjerna är 
hänvisningslinjerna som pekar mot de punkter på ledningen som 
textpunkterna egentligen hör till. Det ljusgula området som visas i figuren 
är en del av innergården på Högskolan i Gävle. Den rosa byggnaden till 
höger är Hus 99. 

 
Figur 3 - Exempel från Meldis som visar hur höjdvärdena är dokumenterade i kartan. 

 Inmätning av fjärrvärmenätet 2.1.5
För att dokumentera fjärrvärmenätet i kartan med korrekta positioner 
mäts fjärrvärmenätet in med Global Positioning System (GPS) sedan år 
2004. Innan dess användes totalstation och avvägning vid inmätningarna. 
Omkring år 1998 började även höjdvärden att mätas in, men för ett fåtal 
fjärrvärmeledningar finns höjdvärden som är inmätta redan på 80-talet. 

Fjärrvärmeledningarna mäts alltid in på överkanten av röret. Det kan 
visserligen förekomma att delar av ett schakt redan är övertäckt innan en 
sträcka på ledningen har hunnits mäta in. I de fallen tas ett mätvärde på 
markytan och med hjälp av inmätningspunkter på ledningen strax intill 
beräknas höjdvärden för den aktuella positionen. Skulle schaktet längs 
hela ledningen vara övertäckt, finns en möjlighet att använda en 
kabelsökare och sätta ton mot en koppartråd som finns placerad på 
fjärrvärmeledningen och på så vis mäta in höjden. Tidigare separerades 
inte ovanstående inmätningssätt, men sedan 1 januari 2016 
dokumenteras även det i Meldis för att det ska vara möjligt att spåra hur 
inmätningen har utförts. 
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De punkter som mäts in är de som betraktas vara känsliga punkter på 
fjärrvärmeledningarna. Det kan t.ex. vara skarvar mellan olika rör eller 
ställen där rören byter riktning i sidled. Inmätningspunkterna laddas 
sedan in i Meldis och ritas in i kartan via ett ritverktyg. I bilden nedan (se 
Figur 4) visas inmätningspunkten, schaktdjupet och den sträcka som är 
avståndet mellan överkanten på röret och markytan, det s.k. 
förläggningsdjupet [6]. 
 

 

 
 
 
I de fall där fram- och returledning är placerade i varsitt rör, ca 40 
centimeter från varandra, mäts den punkt in som ligger mittemellan 
ledningarna. För att få en korrekt höjd placeras en tumstock i stål som en 
slags brygga mellan ledningarna och inmätningspunkten tas ovanpå den. 
När ledningarna sedan ritas in i Meldis, skapas två linjeobjekt som 
placeras 20 cm åt varsitt håll från den inmätta punkten. Om det hade varit 
ett tvillingrör skulle det ändå ha sett likadant ut i kartan. Tvillingröret 
mäts in på överkanten av röret, men trots att fram- och returledning ligger 
i samma rör dokumenteras de ändå som separata ledningar. Anledningen 
är att annars skulle det inte synas i kartan att det är både fram- och 
returledning som ligger där. 

 Fjärrvärmeledningarnas förläggningsdjup 2.1.6
När fjärrvärmeledningar grävs ner i marken placeras de vanligtvis på ett 
förläggningsdjup så att avståndet från rörens överkant till markytan är ca 
0,60 meter. Av ekonomiska och praktiska skäl läggs inte ledningarna 
djupare än så om det inte är nödvändigt. Det är kostsamt att gräva och 
dessutom är det praktiskt att ledningarna är lättåtkomliga vid 
reparationer. Det finns dock ett antal faktorer som kan medföra att rören 
placeras på andra djup än 0,60 meter. En av faktorerna är vilken typ av 
fjärrvärmeledning som grävs ner. Är det en huvudledning läggs den oftast 
djupare än t.ex. en servisledning på en tomt. Kvalitet och ålder på gatorna 
är ytterligare faktorer som har inverkan. Är gatan i dåligt skick placeras 
ledningen djupare. Det förekommer också att det redan ligger andra typer 
av ledningar, t.ex. fiber eller el, nergrävda på den aktuella platsen. Det 
påverkar också ledningarnas placering eftersom det är viktigt att 
ledningarna inte ligger för nära varandra i marken. Sådana gånger 
placeras alltid fjärrvärmeledningen under fiber- eller elledningen. 
Ledningens ålder har också en koppling till förläggningsdjupet. På grund 
av konstruktionen är äldre ledningar ofta placerade djupare jämfört med 

 

Förläggningsdjup 

 

Inmätningspunkt 

Markytans höjd över havet 

Schaktdjup 

 

Figur 4 - Illustration som visar inmätningspunkt, 
schaktdjup och förläggningsdjup. 
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nya ledningar. Vid en intervju med Greger Berglund, projektledare på 
Gävle Energi, framkom att uppskattningsvis är ca 90-95 procent av 
fjärrvärmeledningarna placerade med ett förläggningsdjup på 0,60 meter. 

 Strategier för att uppnå 3D med befintliga höjddata 2.1.7
Många energibolag började mäta in höjdvärden för sina ledningsnät 
omkring år 2000. Dokumentation och visualisering i 3D förekommer allt 
oftare, men fortfarande är det 2D som dominerar. Tillvägagångssättet för 
att uppnå 3D varierar. Det enklaste sättet är att interpolera kartan med 
ledningsnätet med en höjdmodell över området och låta höjdvärdena för 
markytan representera ledningarnas höjder. I och med att ledningarna 
ligger nergrävda en bit under markytan blir inte höjdvärdena för 
ledningarna helt korrekta med den metoden. Ett mer förfinat sätt är att ta 
hänsyn till att ledningarna är placerade under markytan och dra av den 
höjdskillnaden från de höjdvärden som interpolationen genererar. Ett 
avdrag med 0,60 meter ger mer korrekta höjdvärden, men ingen hänsyn 
tas till att vissa ledningar är placerade på helt andra djup. För att få en så 
tillförlitlig metod som möjligt är det viktigt att identifiera dessa 
specialledningar och istället hantera dem med andra metoder. De typer av 
ledningar som definieras som specialledningar är borrade ledningar, 
luftburna ledningar och ledningar som går under vatten. Anledningen till 
att de behöver hanteras separat är att markytans höjd över havet inte är 
aktuell att använda för dessa ledningar. Interpolerade höjdvärden minus 
förläggningsdjupet skulle ge de här ledningarna helt felaktiga höjder. 

2.2 Tidigare forskning i ämnesområdet 
Att 3D och GIS är en kombination som är på frammarsch råder det inga 
tvivel om. Balogun et. al [7] lyfter fram behovet av 3D-visualisering av 
kablar och rör ur en säkerhetsaspekt. Med tanke på att kablar och rör ofta 
transporterar viktigt innehåll som t.ex. vatten, olja och el och dessutom 
ligger nergrävda under markytan, är det särskilt viktigt att 
dokumentationen är lätt att tyda. [7] tar även upp att det är vanligt att 
ledningar grävs av och att det ofta får ödesdigra konsekvenser för både 
människa och miljö. Sådana olyckor beror ofta på att viktiga beslut 
gällande grävarbeten i många fall baseras på 2D-kartor, vilka lätt kan 
misstolkas av användaren. Även He et. al [8] framhåller att 2D-
visualisering av rör och kablar har sina tillkortakommanden och att det 
med jämna mellanrum sker olyckor på grund av detta. 

Att det blir enklare att uppfatta det topologiska förhållandet mellan 
olika kablar om man använder sig av 3D är något som Zhuowei et. al [9] 
tar upp. Många kablar och rör ligger ofta sammanflätade i verkligheten, 
men med 2D-GIS är inte det möjligt att visualisera på ett tydligt sätt i 
kartan. Tao et. al [10] tar upp samma problematik. 2D-grafiken klarar inte 
av att visa de olika spatiala relationerna i nätverket. I takt med att 
städerna växer, så ökar även mängden av olika ledningar och rör under 
marken. Wei et. al [11] påpekar att ledningsnätens strukturer blir mer och 
mer komplexa, vilket är omöjligt att uttrycka med hjälp av 2D. 

Ytterligare en infallsvinkel har Wei och Yanmei [12]. Förutom att de 
också tar upp fördelarna med att kunna visualisera i 3D, betonas också 
att 3D-GIS i kombination med 2D, utökar möjligheterna till analyser och 
beräkningar. 

8 
 



 

En svårighet med 3D är dock att det tar mer utrymme och utförandet av 
olika processer tar längre tid [8]. En lösning som föreslås är att skapa 
möjligheter för att dynamiskt kunna välja ut ett geografiskt område som 
ska konverteras från 2D till 3D. 

3 Metod 
Metoden består i huvudsak av följande fem huvudmoment: 
 

• Förbereda och bearbeta befintliga referenspunkter så att de kan 
användas i beräkningarna av noggrannhet och förläggningsdjup. 

• Via intervjuer lokalisera specialledningar och identifiera dem i 
Meldis. De ledningar som betraktas som specialledningar är 
luftburna ledningar, borrade ledningar och ledningar i vatten. 

• Interpolera referenspunkterna utifrån båda höjdmodellerna. 
• Beräkna standardavvikelse och Root Mean Square (RMS) för att ta 

fram hur noggrann metoden är. 
• Interpolera fjärrvärmeledningarna med den höjdmodell som 

genererar högst noggrannhet. 
 
De olika operationer som utfördes under metodens gång i Meldis förklaras 
kortfattat i tabellen nedan (se Tabell 2). 
 
Tabell 2 - Förklaring av de operationer som utfördes i Meldis. 

Metod Förklaring 

Spatial join Förena med geografiskt läge. 
Ett objekt får tillgång till ett 
annat objekts attribut. 

Interpolate shape Interpolera ett 2D-dataset av 
punkter eller linjer för att 
skapa ett 3D-dataset. 

Feature vertices to points Skapa nodpunkter av, i det här 
fallet, ett linjeobjekt. 

Select by location Välja ut geoobjekt från ett lager 
enligt deras placering i 
förhållande till geoobjekt i ett 
annat lager. 

 

3.1 Förbereda och bearbeta befintliga data 

 Koppla inmätta höjdvärden till rätt position i kartan 3.1.1
För att de dokumenterade textbaserade höjdvärdena skulle gå att använda 
som referensdata, krävdes vissa förberedelser. Eftersom det saknades en 
digital koppling mellan höjdvärde och den position på ledningen som 
höjdvärdet tillhörde, behövde attributvärdet till textpunkterna kopplas till 
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rätt position. Som ett första steg knöts textpunkterna inklusive deras 
höjdattribut till den hänvisningslinje som var närmast belägen via 
operationen ”Spatial join”. Det innebar att hänvisningslinjerna nu fick 
tillgång till textpunkternas höjdattribut. Därefter skapades punkter av de 
ändar på hänvisningslinjerna som pekade mot inmätningspunkten på 
ledningen via operationen ”Feature vertices to points”. De punkter som var 
belägna precis i närheten av en fjärrvärmeledning valdes ut med ”Select by 
location”. Resultatet var ett kartlager med punkter som var placerade på 
fjärrvärmeledningarna och varje punkt hade nu fått ett höjdvärde knutet 
till sig. Nedan visas ett flödesschema över de olika operationerna (se Figur 
5). 

 

Textpunkt
ÖK=12,43

Hänvisningslinje
ÖK=12,43

Ändpunkt
ÖK=12,43

Spatial join
Feature vertices 

to points Ändpunkt vid 
ledning

ÖK=12,43

Select by 
location

 

Figur 5 – Flödesschema som beskriver hur den digitala kopplingen mellan inmätt 
höjdvärde och tillhörande position i kartan gick till. 

 

 Bearbetning av befintliga referensdata 3.1.2
De referensdata som fanns tillgängliga behövde bearbetas för att de skulle 
vara möjliga att arbeta vidare med. De höjdvärden som nu var knutna till 
referenspunkterna var av datatypen sträng och de olika posterna innehöll 
både bokstäver och siffror. Eftersom de här höjdvärdena skulle användas i 
kommande beräkningar för noggrannhet, sorterades alla tecken som inte 
bestod av siffror bort och därefter gjordes en konvertering från datatypen 
sträng till dubbel. Vidare utfördes en viss kontroll av referenspunkterna. 
Eftersom det inte var möjligt att kontrollera alla punkterna en och en, 
sorterades de i både stigande och fallande ordning för att ta fram 
extremvärden. De värden som var uppenbara felinmatningar korrigerades 
om det var tydligt vilka de korrekta värdena skulle vara, annars togs de 
bort. 

3.2 Hantering av specialledningar 
Nästa steg var att identifiera specialledningarna i fjärrvärmenätet. De flesta 
av dem fanns uppmärkta i Meldis, men några av dem identifierades via 
intervjuer med personer på Gävle Energi som hade kännedom om 
ledningarnas positioner. För att kunna särskilja de identifierade 
specialledningarna gjordes en markering i attributtabellen. Vid 
intervjuerna framkom ytterligare två ställen där ledningarna var placerade 
på avvikande förläggningsdjup. Det var vid Atlasgatan på Brynäs och i 
närheten av Gavlerinken i Sätra. Eftersom de också behövde hanteras 
separat, gjordes en markering i attributtabellen för dem också. I kartorna 
nedan visas ledningar i vatten (se Figur 6), borrade ledningar (se Figur 7) 
och luftburna ledningar (se Figur 8). I Bilaga 2 återfinns större versioner 
av kartorna. 
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Figur 6 – Karta från Meldis som visar var  

ledningarna i vatten är lokaliserade. 

 
Figur 7 – Karta från Meldis som visar var de borrade  

ledningarna är lokaliserade. 

 

Figur 8 – Karta från Meldis som visar var de 
luftburna ledningarna är lokaliserade. 



 

3.3 Interpolera referenspunkterna med höjdmodellerna 

 Höjdmodeller 3.3.1
Det fanns två olika höjdmodeller tillgängliga för Gävle tätort. Den ena var 
en höjdmodell som Lantmäteriet tillhandahåller, GSD höjddata grid 2+. 
Den har en upplösning på två meter, vilket innebär att den har ett 
höjdvärde varannan meter. I Lantmäteriets kvalitetsbeskrivning [13] av 
höjdmodellen går det att läsa att den har en medelavvikelse på 0,05 m. 
Den andra höjdmodellen skapades av Gävle Energi i FME Desktop utifrån 
laserdata från Lantmäteriet. Via en funktion genererades ett raster och via 
en parameter ställdes upplösningen in på en meter. Rastret sparades i 
formatet geotiff. 

 Interpolation 3.3.2
Nästa steg var att interpolera de bearbetade referenspunkterna utifrån 
båda höjdmodellerna. Operationen som användes var ”Interpolate shape”. 
Eftersom två olika höjdmodeller användes, var det möjligt att beräkna 
noggrannheten för de interpolerade höjderna i metoden för respektive 
modell och därmed också få svar på vilken av dem som genererade mest 
tillförlitliga värden. Efter interpolationerna var markytans höjd över havet 
tillgänglig för varje position i kartan där det fanns en referenspunkt. 

 Identifiera avvikelser med hjälp av referenspunkter och 3.3.3
interpolerade höjder 

Nu fanns både referenspunkter med höjdvärden och interpolerade höjder, 
vilket gjorde det möjligt att utföra en kontroll för att identifiera avvikelser 
och fel. De interpolerade höjdvärdena subtraherades med 
referenspunkternas höjdvärden. Resultatet blev avståndet för varje punkt 
mellan överkanten på röret och markytan, alltså förläggningsdjupet. För 
att hitta värden som avvek med stor marginal från det normala, sorterades 
den attributkolumnen i både stigande och fallande ordning. Därefter 
gjordes en manuell kontroll av de positioner som hade värden som 
indikerade att något var felaktigt. I det här skedet identifierades två olika 
ställen där ledningarnas förläggningsdjup avvek markant. Det ena stället 
var ett antal fjärrvärmeledningar vid Gävle sjukhus och det andra var 
fjärrvärmeledningar vid Borgarskolan. Vid sjukhuset såg det ut som om 
ledningarna var placerade på flera meters djup och vid Borgarskolan såg 
det ut som om ledningarna var luftburna. Höjdvärdena på 
referenspunkterna ansågs vara felaktiga och de här platserna 
dokumenterades, precis som specialledningarna, genom att en kommentar 
skrevs in i attributtabellen. Efter att alla specialledningar hade filtrerats 
bort återstod nu 33 685 st referenspunkter. 

Eftersom specialledningarna nu var bortfiltrerade kunde ett 
medelvärde, �̅�𝑥, av förläggningsdjupet för övriga ledningar beräknas. Först 
beräknades differensen mellan alla interpolerade höjdvärden och alla 
referenspunkters höjdvärden. Därefter beräknades medelvärdet av alla 
differenser enligt formeln nedan (1). 

 

�̅�𝑥 = ∑  𝑋𝑋𝑖𝑖 𝑛𝑛
 𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

   (1) 
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Alla differenser, Xi, adderades och dividerades med antalet värden, n. 
Medelvärdet för förläggningsdjupet visade sig vara 0,65 meter och samma 
resultat uppnåddes i beräkningarna för båda höjdmodellerna. 

3.4 Beräkning av noggrannhet 
Eftersom de interpolerade höjderna representerade markytan, justerades 
de med ett avdrag som motsvarade förläggningsdjupets medelvärde på 
0,65 meter. Det här utfördes både för de höjdvärden som hade genererats 
av höjdmodellen med två meters upplösning och för de som hade 
genererats av den med en meters upplösning. De interpolerade 
höjdvärdena, med avdraget på 0,65 meter, kunde nu användas till att 
beräkna metodens noggrannhet genom att differensen mellan dem och 
referenspunkternas höjder beräknades. Det här innebar att för varje 
referenspunkt fanns nu även skillnaden mellan referenspunkternas 
höjdvärden, de sanna värdena, och de höjdvärden som genererats med 
hjälp av beräkningar. I Microsoft Excel utfördes beräkningar för att ta fram 
följande statistik: 

 
• Antalet referenspunkter 
• Minvärde 
• Maxvärde 
• Medelvärdet 
• Standardavvikelse 
• RMS 

 
För att räkna ut medelvärdet för skillnaden mellan beräknade höjdvärden 
och referenspunkternas sanna värden, användes samma formel som i (1), 
med skillnaden att 𝑋𝑋𝑖𝑖 istället representerade varje differens mellan de 
interpolerade värdena med ett avdrag på 0,65 m och referenspunkternas 
höjdvärden. Medelvärdet blev mycket lågt och efter avrundning 0,00 m. 
 
Därefter beräknades standardavvikelsen med formeln nedan (2). 
 

𝑢𝑢 (𝑥𝑥) =  �∑  (𝑋𝑋𝑖𝑖−�̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
  (2) 

 
Standardavvikelsen beräknades för att ta reda på hur differenserna, Xi, 
avvek från medelvärdet �̅�𝑥. Beräkningen genererade ett mått på 
spridningen. Konfidensnivån som användes var 68,3 procent, där den s.k. 
täckningsfaktorn är k = 1. Det innebär att sannolikheten att ett enskilt 
värde ska hamna inom konfidensintervallet är 68,3 procent [14]. En 
beräkning gjordes också enligt den ofta använda s.k. 3-sigma regeln. Det 
innebär att värden som överstiger den beräknade standardavvikelsen 
multiplicerad med tre, betraktas som felaktiga. På det viset togs 
extremvärden bort och ett mått på metodens noggrannhet utan felaktiga 
värden kunde tas fram. 
 
För att räkna ut RMS och därmed få fram hur de beräknade höjderna 
sprider sig kring de kända höjderna användes nedanstående formel (3). 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  �∑  (𝑋𝑋𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
 (3) 

I formeln är 𝑋𝑋𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 samma sak som differensen 𝑋𝑋𝑖𝑖 . 

 Jämförelser mellan ledningstyper 3.4.1
För att ta reda på om det fanns några skillnader för hur djupt ledningarna 
var placerade beroende på om de var av typen fördelningsledning eller 
servisledning, plockades fyra olika områden ut för att fungera som 
stickprov. De fyra områdena var villaområden i Hemlingby, Hille, Sätra och 
Valbo. Varje område delades in två olika delar. Den ena delen bestod av 
fördelningsledningar och den andra av servisledningar. Förläggningsdjupet 
för de olika ledningstyperna beräknades därefter var för sig. På det viset 
skapades ett bedömningsunderlag som kunde användas för att avgöra om 
det gick att urskilja något tydligt mönster gällande förläggningsdjup och 
typ av fjärrvärmeledning. 

3.5 Sätta interpolerade höjdvärden till fjärrvärmeledningarna 
För att få ett ledningsnät i 3D interpolerades fjärrvärmeledningarna med 
höjdmodellen som hade en meters noggrannhet. En justering med 
förläggningsdjupet på 0,65 m gjordes för att ta fram ledningarnas höjder 
istället för markytans höjder. Nedan visas en illustration (se Figur 9) av 
hur en interpolation av linjedata kan se ut. 
 

 
Figur 9 – Illustration av en interpolation med linjedata. Hämtad från [15]. 

Till sist importerades kontrollområdet i Sätra till ArcScene och där 
skapades en 3D-visualisering av den delen av fjärrvärmenätet. 
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4 Resultat 

4.1 Resultat efter bearbetning av befintliga referensdata 
Alla de höjdangivelser som fanns i kartan i form av textpunkter kopplades 
till de positioner som höjdangivelserna avsåg. Resultatet var ett punktlager 
med referenspunkter med rätt höjdvärden knutna till sig. I kartan nedan 
(se Figur 10) visas resultatet. 

För att illustrera resultatet av kopplingen ännu tydligare, visas ett urval av 
referenspunkterna från Meldis nedan (se Figur 11). 

 

 
Figur 11 – Ett urval från Meldis som visar referenspunkterna 

med höjdvärden på angiven position. 

Figur 10 - Resultatet av kopplingen av textpunkter till rätt position i kartan. 
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Resultatet av bearbetningen av de höjddata som omvandlades från 
datatypen sträng till dubbel visas nedan. I figuren till vänster (se Figur 12 
a) visas hur posterna i attributtabellen såg ut före konverteringen och i 
figuren till höger (se Figur 12 b), visas hur det såg ut efter konverteringen. 
 

4.2 Noggrannhet 
Punktlagret med referenspunkter interpolerades med båda 
höjdmodellerna. Därefter drogs 0,65 meter bort från varje interpolerat 
höjdvärde. Skillnaderna mellan de höjder som hade beräknats fram, via 
interpolation och justering med förläggningsdjup, och referenspunkternas 
höjder beräknades. Därefter beräknades medelvärde, standardavvikelse 
och RMS. Även minvärde, maxvärde och antalet referenspunkter togs 
fram. I tabellerna nedan redovisas resultatet av beräkningarna. Den 
vänstra kolumnen visar resultatet när alla referenspunkter ingick i 
beräkningarna. Den högra kolumnen visar resultatet för det antal 
referenspunkter som kvarstod efter att 3-sigma regeln använts. I den 
översta tabellen (se Tabell 3) visas resultatet för höjdmodellen med två 
meters noggrannhet och i tabellen under (se Tabell 4) redovisas resultatet 
för höjdmodellen med en meters noggrannhet. Värdena har avrundats till 
två decimaler eftersom alla referenspunkter är registrerade i Meldis med 
två decimalers noggrannhet. 

 
Tabell 3 – Resultatet av noggrannhetsberäkningarna baserat på de värden som 
höjdmodellen med två meters upplösning gav. 

Typ av värde Alla 
referenspunkter 

Urval av 
referenspunkter 

enl. 3-sigma regeln 

Minvärde (m) - 6,73 - 0,99 

Maxvärde (m) 9,81 0,99 

Medelvärde (m) 0,00 0,00 

Standardavvikelse (m) 0,33 0,25 

RMS (m) 0,33 0,25 

Antal referenspunkter (st) 33 685 33 125 

 

Figur 12 – Höjddata av datatypen sträng till vänster 
(a) och höjddata av datatypen dubbel till höger (b). 



 

Tabell 4 – Resultatet av noggrannhetsberäkningarna för metoden baserat på de 
värden som höjdmodellen med en meters upplösning gav. 

Typ av värde Alla 
referenspunkter 

Urval av 
referenspunkter 

enl. 3-sigma regeln 

Minvärde (m) - 5,28 - 0,93 

Maxvärde (m) 6,65 0,93 

Medelvärde (m) 0,00 0,00 

Standardavvikelse (m) 0,31 0,24 

RMS (m) 0,31 0,24 

Antal referenspunkter (st) 33 685 33 075 

 
Värdena för standardavvikelsen var 0,33 m respektive 0,25 m för 
höjdmodellen med två meters upplösning och för höjdmodellen med en 
meters upplösning var de 0,31 m respektive 0,24 m. RMS-beräkningarna 
gav samma värden som standardavvikelsen, vilket berodde på det låga 
medelvärdet. Min- och maxvärdena var klart förbättrade i användningen av 
enmetersmodellen. Beslutet att använda höjdmodellen med en meters 
upplösning grundade sig på ovanstående resultat. 

För båda höjdmodellerna blev värdena till viss del förbättrade efter att 
3-sigma regeln användes. Nedan visas hur histogrammen såg ut för 
respektive höjdmodell, före och efter appliceringen av regeln (se Figur 13 a, 
b och Figur 14 a, b). 
 

 
Figur 13 – Höjdmodell 2 m: Histogrammet till vänster med alla referenspunkter (a). 

Histogrammet till höger med urvalet av referenspunkter (b). Källa: Meldis. 

 

 
Figur 14 – Höjdmodell 1 m: Histogrammet till vänster med alla referenspunkter 
(a). Histogrammet till höger med urvalet av referenspunkter (b). Källa: Meldis. 
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4.3 Jämförelser mellan fördelningsledningar och 
servisledningar 

För de fyra olika kontrollområdena som skapades, Hemlingby, Hille, Sätra 
och Valbo, beräknades förläggningsdjupet för fördelningsledningarna och 
servisledningarna var för sig med syftet att försöka hitta ett mönster för 
förläggningsdjup kopplat till ledningstyp. Resultatet av beräkningarna 
visas i tabellerna nedan. Fördelningsledning (se Tabell 5) och servisledning 
(se Tabell 6) redovisas i varsin tabell. 
 
Tabell 5 - Resultat av beräkningar av förläggningsdjup på fördelningsledning. 

Typ av värde Hemlingby Hille Sätra Valbo 

Minvärde (m) 0,12 0,34 0,32 0,45 

Maxvärde (m) 1,82 1,32 0,91 1,46 

Medelvärde (m) 0,61 0,73 0,60 0,84 

Standardavvikelse (m) 0,19 0,19 0,10 0,12 

Antal referenspunkter (st) 147 70 126 124 

 
 
Tabell 6 – Resultat av beräkningar av förläggningsdjup på servisledning. 

Typ av värde Hemlingby Hille Sätra Valbo 

Minvärde (m) - 1,06 0,02 0,04 - 1,17 

Maxvärde (m) 1,21 1,54 0,98 1,54 

Medelvärde (m) 0,46 0,70 0,44 0,58 

Standardavvikelse (m) 0,22 0,27 0,16 0,29 

Antal referenspunkter (st) 126 104 181 176 

 
Resultatet uppvisar att det finns ett visst mönster för förläggningsdjupet 
som är kopplat till typ av ledning. 

4.4 Konverteringsmetodens olika steg 
Efter att ha tagit reda på bakgrundsfakta var det möjligt att ta fram en 
konverteringsmetod som var applicerbar på fjärrvärmenätet. 
Konverteringsmetoden innehöll följande steg: 
 

• Utför en analys av fjärrvärmenätet för att bedöma om data behöver 
bearbetas och förberedas.  

• Identifiera specialledningar i fjärrvärmenätet och besluta vilka 
metoder som ska användas för dessa. 

• Bestäm vilken höjdmodell som ska användas. 
• Interpolera fjärrvärmenätet med höjdmodellen för att erhålla ett 

fjärrvärmenät i 3D. 
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• Subtrahera interpolerade markvärden med förläggningsdjupet för 
att erhålla höjder för ledningarna. 

• Bearbeta specialledningarna med separata metoder. Utnyttja 
referenspunkter om sådana finns tillgängliga. 

• Beräkna metodens noggrannhet om referenspunkter finns. 

4.5 Resultatet av konverteringsmetoden på Gävle Energis 
fjärrvärmenät 

Den utarbetade konverteringsmetoden testades på Gävle Energis 
fjärrvärmenät och resulterade i en databas där alla detaljer på 
fjärrvärmeledningarna hade ett höjdvärde knutet till sig. Höjdvärdena 
bestod dels av referenspunkter, dels av interpolerade höjdvärden med 
avdrag för förläggningsdjupet på 0,65 m. För de specialledningar som hade 
identifierats var en interpolation med en höjdmodell inte en aktuell metod 
för att generera höjdvärden. Några alternativa metoder utfördes inte på 
Gävle Energis specialledningar med tanke på den tidsåtgång det skulle 
kräva. För dessa ledningar är resultatet istället en lista med förslag på 
lämpliga metoder att använda. 

För luftburna ledningar är en föreslagen metod att fler punkter mäts in 
på ledningarna. För borrade ledningar kan borrprotokoll användas och för 
ledningar under vatten kan sjömätningsprotokoll användas för att ta fram 
korrekta höjder. För Gävle Energi skulle ovanstående hantering av 
specialledningar fungera väl och dessutom skulle även referenspunkterna 
och punkterna från punktdatabankerna vara lämpliga att använda för att 
generera höjder för de flesta av specialledningarna. 

4.6 Visualisering i 3D 
Nedan visas resultatet av de 3D-visualiseringar som skapades över 
kontrollområdet i Sätra. På grund av Gävles mycket platta terräng har 
höjdskillnaderna i visualiseringarna överdrivits för att de ska bli synliga. I 
den översta figuren (se Figur 15) visas området i Sätra uppifrån. 
Fjärrvärmeledningarna är streckade för att markera att de egentligen är 
placerade under markytan. 

 
Figur 15 – Området i Sätra med streckade fjärrvärmeledningar som markerar att de 

är placerade under markytan. 
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Nästa figur visar hur det kan se ut om fjärrvärmeledningarna visas 
underifrån (se Figur 16). 

 

 
Figur 16 – Fjärrvärmeledningarna från en vy underifrån. 

3D-visualiseringen nedan (se Figur 17) visar hur ledningarna ser ut snett 
uppifrån. 

 
Figur 17 – 3D-visualisering av ledningarna sett snett uppifrån. 

5 Diskussion 

5.1 Kvalitet på befintliga referensdata 
Den största delen av referenspunkterna är inmätt med GPS, men det finns 
också ett antal som är inmätta med totalstation via avvägning. Att olika 
mätinstrument har använts påverkar datakvaliten i viss mån, men 
mätinstrumenten har en mycket hög mätnoggrannhet som ligger på 
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centimeternivå. Bedömningen är att mätinstrumenten inte har påverkat 
resultatet i någon större omfattning, om ens alls. 

Andra faktorer som kan påverka kvaliteten är felinmatningar i samband 
med manuell registrering. Det är en mycket stor mängd mätvärden som 
hanteras, vilket gör att det i princip är oundvikligt med felregistreringar. 
Vid kontrollen av de manuellt inmatade höjdvärdena upptäcktes några 
felinmatningar, men med tanke på totala antalet mätvärden var det en 
mycket liten mängd fel. De som upptäcktes justerades om det var möjligt 
att bedöma vilket värde som skulle vara det korrekta. Ett exempel var ett 
höjdvärde på över 4000 meter. Det var tydligt att ett kommatecken hade 
fallit bort och via kontroll av närliggande höjder kunde det bekräftas. I de 
fall där det inte var möjligt att hitta det korrekta värdet, bedömdes den 
referenspunkten som felaktig och ingick inte i beräkningarna. Med tanke 
på den mängd av mätdata som fanns tillgänglig var det inte aktuellt att 
kontrollera varje punkt, men det var möjligt att upptäcka de som stack ut i 
form av antingen mycket höga eller låga höjder. Det är möjligt att det finns 
kvar höjdvärden som är felinmatade, men som inte sticker ut på ett tydligt 
sätt och därför inte heller går att identifiera. Att felaktiga värden finns med 
är oundvikligt. Att de skulle påverka resultatet i någon större omfattning 
är inte alls troligt med tanke på den mängd referenspunkter som faktiskt 
finns. 

Utöver manuella felinmatningar finns ytterligare en möjlig orsak till att 
höjder är felregistrerade. Tidigare användes två olika höjdmodeller i 
Gävleområdet, GS55 och RH00. I kartan nedan (se Figur 18) visas 
gränserna mellan höjdmodellerna. Innanför den röda markeringen 
användes GS55 och utanför användes RH00. 

 

 
Figur 18 - Karta som visar gränserna mellan höjdmodellerna GS55 och RH00. Källa: 

Gävle Vatten. 

Om mätningar utfördes mellan höjdmodellsgränserna behövde typen av 
höjdmodell skiftas manuellt i mätinstrumentet. En sådan manöver kan 
glömmas bort, vilket i så fall får effekten att de inmätta höjderna inte är 
korrekta. Troligtvis är det här orsaken till att ledningarna vid sjukhuset 
och Borgarskolan har felaktiga höjdvärden. Att det går att härleda till ett 
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missat höjdmodellsskifte i mätinstrumentet beror på att det är en skillnad 
på ca 2,481 meter mellan de olika höjdmodellerna och den skillnaden i 
höjd återfinns på båda platserna. 

Den slutliga bedömningen är ändå att referenspunkterna är av mycket 
god kvalitet och håller en noggrannhet på centimeternivå. Dessa värden 
bör utnyttjas så långt det är möjligt i en konvertering till 3D. 

5.2 Hur noggranna är de interpolerade höjderna? 
Eftersom två olika höjdmodeller används i beräkningarna av metodens 
noggrannhet, finns också två uppsättningar av noggrannhetsberäkningar 
tillgängliga. Resultatet av dessa visar att metoden är tillförlitlig och 
genererar höjdvärden som ligger nära referenspunkternas värden. 
Standardavvikelsen är något högre för höjdmodellen med två meters 
upplösning och därför användes höjdmodellen med en meters upplösning 
till interpolationen. 

Värdet på standardavvikelsen tyder dock på att det finns en relativt stor 
spridning på värdena. Efter att ha använd 3-sigma regeln går 
standardavvikelsen ner från 0,31 m till 0,24 m. Trots en förbättring går 
bara 610 st referenspunkter förlorade, vilket är mycket positivt. 68,5 
procent av de beräknade höjdvärdena avviker i genomsnitt med 0,24 m 
från det sanna värdet. 

En förklaring till de högre standardavvikelserna när hela uppsättningen 
referenspunkter används i beräkningarna är med största sannolikhet fel i 
höjdmodellerna. Ofta förekommer fel i höjdmodeller vid t.ex. broar och 
byggnader. Av misstag kan en höjdmodell få ett värde från en bro eller från 
taket på en byggnad istället för ett höjdvärde från markytan [13]. Dessa fel 
märks sedan i beräkningarna i form av stora differenser mellan 
referenspunkternas höjdvärden och höjdmodellernas värden och påverkar 
till viss del värdet på standardavvikelsen. De här felen i höjdmodellerna 
visar sig också i värdena för min och max. Jämför man de båda 
höjdmodellerna är det tydligt att höjdmodellen med en meters upplösning 
har färre felaktiga höjdvärden. Genom att manuellt kontrollera ett flertal 
av de poster där värdena var höga, konstaterades att det i många av fallen 
var vid just broar eller intill byggnader. Därmed går det även fastställa att 
det var motiverat att använda 3-sigma regeln för att få en uppfattning om 
metodens noggrannhet. 

Det går att konstatera att den metod som har använts är tillförlitlig och 
genererar värden som ligger nära sanningen. Standardavvikelsen tyder på 
att det finns en relativt hög spridning på värdena, men beräkningarna 
enligt 3-sigma regeln visar ändå att metoden genererar ett godkänt 
resultat. Från att inte ha några höjdvärden med digital koppling till 
ledningarna alls är det till och med att betrakta som ett väl godkänt 
resultat. 

5.3 Förslag på komplettering av interpolationen 
Ytterligare ett sätt att ta fram höjdvärden för fjärrvärmeledningarna är att 
interpolera med de inmätta referenspunkternas höjdvärden. På så vis 
skulle noggranna värden genereras mellan referenspunkterna. Den metod 
som används i arbetet med höjdmodellen tar ingen hänsyn till plötsliga 
skillnader i terrängen som t.ex. vallar eller liknande. En fjärrvärmeledning 
förläggs ju inte så att den följer med vallen upp i höjdnivå, utan den ligger 
fortfarande plant i marken trots den tillfälliga upphöjningen på markytan. 
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Från den synvinkeln vore en interpolation med referenspunkterna bra. Det 
finns dock en nackdel med att enbart använda sig av referenspunkterna 
vid interpoleringen. Luckor i ledningsnätet skulle framträda på grund av 
att höjdvärden inte finns för exakt alla ledningar. I kartan nedan (se Figur 
19) visas ett exempel på hur det skulle se ut. Referenspunkterna är 
visserligen många och de ligger tätt, men det syns också tydligt att de inte 
täcker hela ledningsnätet. 

 
Figur 19 - En karta skapad i Meldis som visar resultatet av en interpolation med 

referenspunkterna. 

Den ovan beskrivna metoden skulle däremot kunna vara ett bra 
komplement vid en konvertering, framför allt om alla de punkter som finns 
registrerade i punktdatabankerna skulle utnyttjas. Det skulle visserligen 
kräva en hel del förberedelser eftersom punkterna inte är sparade på 
samma ställe och troligtvis också är inmätta i olika höjdsystem. En 
kombination av en interpolation med höjdmodell och en interpolation av 
referenspunkterna skulle troligtvis generera det bästa resultatet. 

5.4 Skillnad i förläggningsdjup beroende på typ av ledning 
Den indelning i fyra olika områden som gjordes för hitta ett mönster för 
förläggningsdjupen av ledningarna beroende på ledningstyp, resulterade 
inte i några tydliga mönster. Visserligen går det att utläsa att 
servisledningarna ligger placerade en aning ytligare i marken jämfört med 
fördelningsledningarna, men skillnaderna varierar så pass mycket mellan 
de olika områdena att det inte är möjligt att sätta ett generellt värde på en 
viss typ av ledning. Att dela in ledningsnätet i olika geografiska områden är 
däremot en bra metod för att analysera ledningsnätet för att försöka hitta 
olika mönster. 

5.5 Hantering av specialledningar 
För att få en så noggrann metod som möjligt krävs det att specialledningar 
hanteras separat vid en konvertering. För Gävle Energis del handlar det 
om en avstämning av en stor mängd data och faller därför utanför ramen 
för detta arbete. Om en sådan genomgång utförs kommer även alla 
specialledningar att dokumenteras i 3D och de skulle även gå att 
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visualisera i 3D, vilket skulle vara värdefullt. Precis som [10] tar upp så 
klarar ju inte 2D-grafiken att visa alla topologiska relationer i ett nätverk. 
Ett mycket tydligt exempel på det är de luftledningar som finns 
dokumenterade i Gävle Energis fjärrvärmenät. I kartan syns endast 
överkanten av luftledningen. De delar av ledningen som går från marken 
och upp i luften finns inte med i kartan. En 3D-visualisering löser den 
problematiken direkt. 

6 Slutsatser 
De referenspunkter som fanns tillgängliga är av mycket god kvalitet och 
bör utnyttjas vid en konvertering till 3D. Konverteringsmetoden genererar 
tillförlitliga höjdvärden, men den skulle kunna förbättras ytterligare om en 
kombination av interpolation med höjdmodell och med referenspunkter 
användes. Valet av höjdmodell har betydelse för slutresultatet. Modellen 
med en meters noggrannhet genererar bäst resultat, vilket sannolikt beror 
på att den inte innehåller lika många felaktiga höjdvärden som den med 
två meters noggrannhet. Den framtagna konverteringsmetoden fungerar 
bra på Gävle Energis fjärrvärmenät och resulterade i en databas där alla 
detaljer på fjärrvärmeledningarna har ett höjdvärde knutet till sig. 

7 Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till Anna Bergman, min handledare på Gävle 
Energi. All hjälp och stöttning från dig har varit ovärderlig! Jag vill även 
tacka övriga medarbetare på Gävle Energi som har varit involverade i mitt 
examensarbete och varit hjälpsamma och svarat på mina frågor. På 
Högskolan i Gävle vill jag tacka min handledare Torsten Jonsson för ett 
gott samarbete och värdefull hjälp, Egon Nilsson på biblioteket för mycket 
goda instruktioner och Stig-Göran Mårtensson för stöttning i 
statistikfrågor. 
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