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Abstract 
 

In recent times the demand of high resolution 3D data has seen a rise, and the applications of 

airborne LiDAR data are increasing. Automatic extraction of building roofs is important in 

many of these applications such as city modelling. In 2018, Lantmäteriet (the Swedish 

mapping, cadastral and land registration authority) is planning a new flight to collect airborne 

LiDAR data. This data may become useful in extracting roof planes. The purpose of this 

thesis is to evaluate automatic methods for extracting buildings from airborne LiDAR data, 

and to perform a quality assessment of the footprints.  

This thesis proposes specific methods of extraction in using software called ArcGIS Pro and 

FME. The method was to process raw LiDAR points by separating the ground points, and 

finding building points through plane detection of points in clusters. Vegetation was removed 

using height difference of the points and the area. Polygons were created from the building 

points and a quality assessment was then carried out concerning completeness, accuracy and 

RMSE.  

The result on four different data sets shows a more appropriate extraction in FME. Lower 

point density sometimes leads to better extraction of buildings because of less vegetation. 

Higher point density has the advantage of higher accuracy and can extract smaller buildings, 

but includes more vegetation. The proposed method is recommended for larger buildings (>25 

m2) and a LiDAR point density around 12 points/m2.  

 

 

 

Keywords: roof plane, buildings, extraction, ArcGIS Pro, FME, airborne, LiDAR, quality 

assessment. 
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Sammanfattning 
 

På senare tid har efterfrågan av högupplöst 3D-data sett en stor ökning. Flygburen 

laserskanning samlar snabbt in data över stora områden med en hög noggrannhet. Antal 

användningsområden för laserdata ökar, och automatisk extrahering av byggnader är viktigt 

inom flera av dessa. Komplettering med laserdata sker ofta för att optimera 3D-modeller av 

byggnader. Lantmäteriet planerar 2018 att göra en ny laserskanning över Sverige med en 

dubbelt så hög punkttäthet än tidigare, vilket kan komma att förenkla extrahering av 

byggnader. Syftet med det här examensarbetet är att utvärdera automatiska metoder för att 

extrahera hustak från laserdata med olika punkttätheter och utföra en kvalitetskontroll. Målet 

är att undersöka om extraheringen kan utföras med en tillräcklig kvalitet för att metoden ska 

rekommenderas. 

Tidigare studier har fokuserat på generella algoritmer för att genomföra extraheringen. Dessa 

algoritmer är inte alltid tillgängliga i en given programvara. I examensarbetet presenteras mer 

specifika metoder för programvarorna ArcGIS Pro och FME. Extraheringen utfördes genom 

att klassificera ett oklassificerat punktmoln, genom att först separera punkter på marken och 

ovan marken. Fokus låg sedan på att separera punkter för vegetation och byggnader. Hustak 

extraherades genom att hitta grupper av punkter med tillräckligt små höjdskillnader för att 

kunna vara ett plan. Polygoner skapades av punkterna, som utvärderades med avseende på 

fullständighet, lägesosäkerhet och RMSE. 

Resultatet av extraheringen visar en fullständighet på som mest 94% i ArcGIS Pro och 92,7% 

i FME. Dock inkluderades mycket oönskad vegetation för punktmolnet i hög punkttäthet. 

Lägesosäkerheten visar ett lägsta värde på 0,441 m från extraheringen i FME. RMSE visar 

högre värden i ArcGIS Pro på grund av att mer vegetation inkluderas. Problem som uppstod 

berodde främst på att vegetation inte kunde tas bort. Ett punktmoln med en lägre punkttäthet 

har fördelen att mer vegetation tas bort, medan en större upplösning med högre punkttäthet 

ger en större noggrannhet och kan extrahera även mindre byggnader. Extrahering av 

byggnader från laserdata rekommenderas för ett punktmoln med en punkttäthet på omkring 12 

punkter/m2. Vidare rekommenderas att endast inkludera byggnader med en area över 25 m2 

och en höjd över marken mellan 2 och 10, för att ta bort vegetation. Överlag erhölls bättre 

resultat för extraheringen i FME. 

 

Nyckelord: extrahering, byggnader, ArcGIS Pro, FME, LiDAR, flygburen, laserdata, 

kvalitetskontroll. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

På senare år har det blivit allt vanligare med flygburen laserskanning, också kallat LiDAR 

(Light Detection And Ranging), på grund av dess snabba och noggranna insamling av 3D-

data i ett punktmoln över stora områden (Li et al., 2013). Efterfrågan av högupplöst 3D-data 

ökar inom användningsområden som samhällsplanering, kartläggning, fordonsnavigering, 

konstruktion, och inom skogsbruket för volymberäkningar av skogsbestånd (Lantmäteriet, 

u.å.). Flygburen laserskanning kan ibland kompletteras med terrester laserskanning då denna 

är noggrannare i plan och mindre kostsam. Kompletteringen sker ofta för att optimera 3D-

modeller av olika objekt, framförallt byggnader (Alsubaie et al., 2014).  

 

För att kunna skapa modeller av byggnader från laserdata, behöver hustaken separeras ur 

punktmolnet. Extraheringen av hustak är en viktig del av modelleringen, då den gör en 

uppskattning om hustakens konturer, och påverkar därför kvaliteten av den slutliga modellen 

av byggnaderna (Li et al., 2013). Detta är dock en komplicerad process då ett punktmoln inte 

innehåller någon kopplande information, och inte ger någon information av den 

underliggande ytan som skannats (Gilani et al., 2018).  

Både insamlingen av data med laserskanning och extrahering av hustaken leder till 

osäkerheter, och har därför varit en utmaning inom forskningen. Vidare förser inte de flesta 

LiDAR-systemen användaren med tillräcklig information för att kunna avgöra datakvaliteten 

(Alsubaie et al., 2014). Detta innebär att en kvalitetskontroll behöver utföras, framförallt längs 

hustakens konturer.  

Lantmäteriet påbörjade 2009 en laserskanning över Sverige för att skapa en nationell 

höjdmodell (NH) i hög noggrannhet. 2018 planeras en ny laserskanning med en dubbelt så 

hög punkttäthet än tidigare, vilket kan göra extrahering av byggnader aktuellt. 

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera automatiska metoder för att extrahera byggnader 

(hustak) i plan från flygburen laserskannade data, för att sedan utföra en kvalitetskontroll av 

de automatiskt skapade byggnadsytorna.  

Målet är att undersöka om extraheringen kan utföras med en tillräckligt hög kvalitet för att 

rekommendera metoden till andra användare. Resultatet kommer att bestå av data i 2D, men 

kommer även kunna användas för att skapa 3D-byggnader.  

 

 



2 

 

Följande frågeställningar ska besvaras: 

• Vilka skillnader finns mellan metoderna, utförda i programvarorna ArcGIS Pro och 

FME? 

• Vilken kvalitet uppnås vid extrahering av byggnader, med avseende på fullständighet, 

lägesosäkerhet och RMSE? 

• Vilken betydelse har upplösningen för extraheringen, där punktmolnet har en låg 

respektive hög punkttäthet? 

 

1.3 Programvaror 
 

Följande programvaror har använts: 

• ArcGIS Pro 2.1 (ESRI, 2018) 

• FME 2018 (Safe Software, 2018) 

• ArcGIS Desktop 10.5.1 (ArcMap)  

• Excel 2016 (Microsoft, 2018) 
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2 Teori 
 

Det här kapitlet behandlar teori som tas upp i studien. Detta omfattar laserdata, digitala 

höjdmodeller, extrahering av byggnader, standarder och kvalitetskontroll. I avsnitt 2.3 

presenteras tidigare studier för extrahering av byggnader från laserdata. 

 

2.1 Laserdata 
 

Laserdata, eller Lidardata, är höjddata insamlat genom laserskanning, en aktiv typ av 

fjärranalys (Figur 1). Laserskanning har flygburna, bilburna samt terrestra system, som alla 

har olika användningsområden. Flygburen laserskanning har flera fördelar över andra 

insamlingsmetoder, som större upplösning, noggrannhet på centimeternivå och spårning av 

marken i skogsområden. Detta har lett till att det har tagit över allt mer från traditionella 

metoder som fotogrammetri och används flitigt i många europeiska länder för att skapa 

digitala höjdmodeller (Gao et al., 2015). Flygburen laserskanning sker vanligen från 

helikopter eller flygplan och de flesta systemen kan täcka ett område på ungefär 50 km2 per 

timme och ändå tillfredsställa kraven för hög noggrannhet.  

Ett flygburet system består av fyra komponenter: ett integrerat navigeringssystem 

(GNSS/INS-system), vilket ger positionen och orienteringen av flygplanet, en skanner, en 

laser samt en sensor. Lasern sänder ut ljus och koordinater för punkter erhålls från: tiden, som 

sensorn registrerar, det tar ljuset att reflekteras tillbaka, laserpulsens vinkel och sensorns läge 

(Carter et al., 2012).  

  
Figur 1. En illustration av flygburen laserskanning (NOAA, 2016). 
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Mätningen har en hög precision av avståndet, men för att georeferera punkterna krävs att 

riktningen och positionen för skanningsenheten (skanner och laser) är känt för samtliga 

laserpulser. Detta innebär att flygplanets bana behöver rekonstrueras. Först korrigeras GNSS-

data med data från fasta referensstationer på marken, exempelvis SWEPOS. För att få en 

kontinuerlig beskrivning av banan krävs att GNSS-data integreras med TN-data som har ett 

bättre insamlingsintervall. TN-data har ett insamlingsintervall med frekvensen 200 Hz, i 

jämförelse med GNSS-data på 2 Hz, vilket ger positionen och rotationen kring 

koordinatsystemets tre axlar (X, Y, Z). Tillsammans bidrar GNSS-data med mätningar i låg 

osäkerhet och TN-data med en högre frekvens för en mer kontinuerlig beskrivning av 

skanningsenhetens position (Lantmäteriet et al., 2013).        

Ett punktmoln skapas som består av de individuella punkterna som lasern träffade, vilket ger 

en visualisering av området i 3D. Efter insamlingen kan en bearbetning ske, där varje punkt 

anges en klasskod. Klasskoden beskriver vilken typ av markanvändning punkten 

representerar, t.ex. 2 = mark, 6 = byggnad. Dessa klasskoder är definierade av American 

Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) för LAS-filer i format 1.1 till 1.4. 

Ibland kan en laserpuls studsa mot objekt och den har därför flera returer. Detta sker 

vanligtvis med vegetation på grund av dess oregelbundna form. Sista returen blir då på 

marken eller en byggnad (ESRI, u.å.). 

 

Kvaliteten på laserdata beror bland annat på parametrar som överlappningen i sidled när större 

områden skannas i stråk, laserpulsens vinkel, punkttätheten samt flyghöjden. En lägre 

flyghöjd leder till högre kvalitet då den påverkar träffytan, pulsfrekvensen och punkttätheten. 

En mindre träffyta ger en högre upplösning som gör det enklare att tolka markens form. En 

högre pulsfrekvens ger en högre punkttäthet. Punkttätheten betraktas som den viktigaste 

parametern då den anger upplösningen. En högre punkttäthet tillsammans med träffytan på 

marken är avgörande för att uppnå en detaljerad topografi, samtidigt som mindre objekt kan 

identifieras. Dock går en flygning snabbare och är mer ekonomisk när den utförs på en högre 

höjd (Lantmäteriet et al., 2013). 

Punkttätheten påverkar lägesosäkerheten för mätningen. En punkttäthet mellan 0,5–2 

punkter/m2 (Lantmäteriets laserdata) har en lägesosäkerhet på 300 och 100 mm i plan 

respektive höjd. 6–12 punkter/m2 (kommunens laserdata) har en lägesosäkerhet på 150 mm i 

plan och 50 mm i höjd. För att uppfylla en HMK-standardnivå på 3 krävs en punkttäthet på 

omkring 20–30 punkter/m2 (Persson, 2018).  

Objekt som är möjliga att identifiera beror på punkttätheten och objektets storlek. Exempelvis 

är byggnader, även mindre uthus, identifierbara i 0,5 punkter/m2, medan en stolpe inte är 

identifierbar i 20 punkter/m2 (Lantmäteriet, 2017c). 

 

2.2 Digitala höjdmodeller 
 

För att kunna analysera ett område med GIS (Geografiskt Informationssystem) behövs ofta en 

digital höjdmodell som beskriver topografin. Ett punktmoln från laserskannade data kan 
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bearbetas för att skapa olika digitala höjdmodeller (Figur 2). En Digital Elevation Model 

(DEM) kan representeras som ett raster (rutnät) vars celler lagrar höjden över geoiden för 

marken. En Digital Terrain Model (DTM) beskriver terrängen och kan exempelvis vara en 

modell som visar sluttning, avrinning eller terrängskuggning. I andra fall kan DTM vara 

synonymt med DEM. En Digital Surface Model (DSM) är en höjdmodell som även inkluderar 

objekt ovan marken, som exempelvis byggnader och vegetation. När man skapar en DSM kan 

det vara aktuellt att endast använda sista returen av laserpulsen. Detta leder till att vegetation 

som täcker byggnader tas bort och förbättrar därför extraheringen av hustak.  

 
Figur 2. Skillnaden mellan DSM och DTM längs en yta. Här används DTM synonymt med DEM 

(Arbeck, 2015). 

 

Digitala höjdmodeller kan interpoleras med olika metoder (algoritmer), där de två vanligaste 

är Triangular Irregular Network (TIN) och Inverse Distance Weighted (IDW). Valet av 

algoritm beror på indata och vad modellen ska användas till (Carter et al., 2012). När 

byggnader är i fokus är TIN användbar då denna tar bättre hänsyn till höjdförändringarna vid 

hustakens kanter. 

TIN kan även användas till att lagra höjddata i vektorform. I ett TIN bildas en kontinuerlig yta 

genom att höjdpunkter är sammanbundna i ett triangelnät (Figur 3). Ett område delas in i 

trianglar vars tre hörn utgörs av kända höjdpunkter. Delaunay-trianglar är ett TIN som 

undviker att spetsiga vinklar skapas, vilket är något man ofta eftersträvar. I ett triangelnät 

kommer inte höjden mellan hörnpunkterna interpoleras. För att därför få ut höjden på 

mellanliggande punkter kan en linjär interpolering utföras (Formel 1). De triangelformade 

ytorna har samma sluttningslutning och sluttningsriktning över hela området och kan därför 

beskrivas enligt formeln:  

zp = b0 + b1x + b2y         (1) 

där zp är en punkt på ytan i positionen x, y 

b0, b1 och b2 är hörnpunkterna (Harrie, 2013). 
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Figur 3. Ett TIN som en kontinuerlig yta (Alexandrov, 2003). 

 

 

2.3 Extrahering av byggnader 
 

I studien används ordet byggnad synonymt med hustakets konturer. Extrahering av byggnader 

innebär att extrahera information relaterat till byggnader i plan och i höjd och utförs ofta i 

tillämpningar där byggnader ska modelleras. Svårigheter och problem som uppstår med 

extraheringen är ofta kända, men nackdelen är att nivån på automatisk extrahering i nuläget är 

låg (Awrangjeb & Fraser, 2014). Detta kan kräva ett större manuellt arbete för att reparera fel. 

Dessa fel kan exempelvis uppstå på grund av vegetation som medför komplikationer om de 

inte kan segmenteras bort eller döljer byggnader. Ett annat problem är att punkttätheten för en 

viss laserskanning ofta varierar, vilket leder till att extraheringen inte blir identisk över hela 

området. 

Extrahering av byggnader kan utföras enligt tre metoder beroende på indata som algoritmerna 

baseras på. De två första metoderna baseras på laserdata respektive flygbilder. Flygbilder 

används till att generera en DSM, vilket i sin tur används till att extrahera hustaken. Detta kan 

visa bra resultat men problem uppstår på grund av skuggor, dåliga kontraster och träd som 

gömmer byggnader (Awrangjeb & Fraser, 2014). Vidare krävs en hög överlappning på minst 

80%, och en hög upplösning för att byggnadernas konturer, d.v.s. skarpa kanter, inte ska 

utjämnas alltför mycket. Till skillnad från flygbilder erhåller laserdata en högre grad av 

automatisk extrahering, dock kan det komma att behövas en högre punkttäthet på 10–16 

punkter/m2. Ännu en nackdel är att laserdata saknar multispektral information, som kan 

användas till att upptäcka både byggnader och vegetation (Schuffert et al., 2015). Den tredje 

metoden integrerar laserdata och flygbilder för att ta fördel av kompletterande information. 

Dock är denna extrahering svår att utföra på grund av karaktäristiska skillnader mellan de två 

skikten. I de flesta fall används endast laserdata på grund av färre problem. Extrahering av 

byggnader från laserdata delas in i två metoder. Den första extraherar hustakets konturer (eng. 

footprints). Den andra extraherar ett hustaks olika plan (eng. roof planes), som därefter kan 

rekonstruera byggnader genom att definiera förhållandet mellan de olika planen (Awrangjeb 

& Fraser, 2014). I denna studie kommer hustakets konturer extraheras och sedan 

normaliseras.  
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Oavsett metod, inleds ofta extraheringen med att skilja på punkter på marknivå och ovanför 

marknivå. Detta kan exempelvis utföras genom att skapa en DEM och DSM (Gilani et al., 

2018). I vidarebearbetning utnyttjas punkterna ovanför DEM för att extrahera hustakets 

konturer eller plan, beroende på använd algoritm. Dessa punkter bestäms genom att en 

normaliserad DSM (nDSM) beräknas genom differensen mellan DSM och DEM (DSM - 

DEM). Extraheringen av byggnader delas upp i modelldriven (eng. model-driven approach) 

eller datadriven metod (eng. data-driven approach) (Schuffert et al., 2015).  

 

En modelldriven metod använder fördefinierade parametrar som höjd, längd, bredd och 

lutning på taket, för att bestämma vilken modell som är lämpligast.  Fördelen med metoden är 

att hustaken alltid blir topologiskt riktiga, men nackdelen är att mer komplicerade former inte 

går att konstruera (Awrangjeb et al., 2013). Metoden är mer begränsat till byggnader med 

plana tak eller gaveltak. Metoden rekommenderas för ett punktmoln med en lägre punkttäthet 

(Schuffert et al., 2015).  

En datadriven metod använder byggnadens delar, bestående av väggar och olika plan av taket 

för att kombinera dessa till en byggnad i 3D. Metoden används i en allt större utsträckning på 

grund av dess förmåga att extrahera mer detaljerade tak, med exempelvis skorstenar, men 

detta kräver en högre punkttäthet för att undvika felaktiga eller helt saknade delar av 

byggnaden. Extraheringen i denna studie baseras på en datadriven metod. 

 

2.3.1 Algoritmer 

  
En rad olika algoritmer, oftast iterativa, har testats för extrahering av byggnader från ett 

punktmoln. De mest använda är Random Sample Consensus (RANSAC), olika Hough 

Transform (HT) och ”växande region” (eng. region growing). RANSAC används ofta då den 

kan upptäcka över 50% av outliers. Algoritmen selekterar slumpmässigt tre punkter som 

definierar ett plan, och utvärderar sedan planet gentemot övriga skiktet. Detta upprepas tills de 

mest fördelaktiga parametrarna för planet har hittats (Li et al., 2013).  

Vidare används olika HT-algoritmer som Randomized Hough Transform (RHT) eller 

Conventional Hough Transform (CHT) för att noggrant hitta linjesegment i bilder (raster) 

(Dai et al., 2010). RHT baseras på att en punkt som representerar en kurva i rummet kan 

bestämmas genom ett antal punkter i följd i rastret. I RHT hittas dessa punkter slumpmässigt 

och linjen bestäms enkelt genom formeln:  

                                                       𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏                                                                        (2) 

Om två punkters koordinater är kända kan parametrarna a och b bestämmas enligt 

ekvationssystemet: 

                                                      {
𝑦1 = 𝑎𝑥1 + 𝑏
𝑦2 = 𝑎𝑥2 + 𝑏

                                                                    (3) 

Dessa två punkter ger två olika linjer i (a, b), men kommer att skära varandra i en viss punkt.  

Två punkter väljs slumpmässigt tills ett tillräckligt högt maximum i rummet för ackumulatorn 
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(eng. accumulator space) hittas. RHT har en snabbare beräkningstid än exempelvis CHT, men 

det slumpmässiga urvalet kan leda till osäkerheter (Kultanen et al., 1990).  

Algoritmer som ofta används vid hantering av punktmoln är LAStools, utvecklat av Martin 

Isenburg. LAStools är en samling av verktyg som bland annat kan användas till att filtrera, 

konvertera, klassificera, triangulera, rastrera och vektorisera laserdata. Samtliga verktyg är 

tillgängliga i verktygslådor (eng. toolbox) för flera ArcGIS-versioner och kan även köras via 

ett GUI (Graphical User Interface) i FME (rapidlasso GmbH, u.å.). 

Emellanåt utvecklas nya algoritmer i hopp om bättre segmentering eller extrahering med 

kortare beräkningstider.  

 

2.3.2 Tidigare studier 

 

Maltezos et al. (2016) utvecklade och testade en utvidgad RHT för att automatiskt extrahera 

hustaksplan. Algoritmen innehåller fler kriterier under det slumpmässiga urvalet av tre 

punkter, för att nå en anpassning för hustak och även använda en enkel design för 

ackumulatorn (eng. accumulator) för att hitta hustakens plan. Studien jämför sedan algoritmen 

med Standard Hough Transform (SHT) och RANSAC. Vidare jämförs utvidgningen och 

ackumulatorn med RHT i avseende på beräkningstid och kvalitet. Resultatet visar bland annat 

en högre fullständighet och uppfyller bytet mellan noggrannhet och beräkningstid. Författarna 

rekommenderar algoritmen för tillämpning inom bland annat stadsmodellering i 3D i LOD1 

och LOD2.  

Gilani et al. (2018) introducerar en ny algoritm som använder utmärkande drag för att bevara 

och extrahera hustaksplan. Algoritmen ska ge en bättre interpolation av ett hustaks regioner 

där flera ytor överlappar. Vidare föreslås en metod för att extrahera konturerna av byggnader.  

Resultatet visar att algoritmen fungerar bättre än flera andra vid hantering av gömda 

byggnader och punktmoln i lägre punkttätheter. I vidare studier ska författarna utreda för en 

utjämning av byggnadernas konturer. Vidare planerar man även att använda laserdatas 

intensitet tillsammans med bildgradient (eng. image gradient) för att extrahera byggnader som 

är konstruerade av genomskinligt material. 

 

2.4 Standarder 
 

ISO 19100-serien är en världsstandard under arbete av tekniska kommittén ISO (International 

Organization for Standardization). Kommittén arbetar bland annat för att bestämma metoder 

för hur geografiska data ska behandlas och redovisas. (Harrie, 2013). 

 

ISO 19115 är den del av serien som beskriver metadata. Bland annat definierar standarden 

begrepp som ska tillämpas vid användning av metadata (SIS, u.å.). ISO 19157 är en standard 

för datakvalitet. Den anger hur kvalitet på data ska beskrivas (Lantmäteriet, 2015). I 
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standarden ISO 19158 ges ett ramverk för kvalitetförsäkring hos data. Syftet är att försäkra 

kunden om data av tillräcklig kvalitet (SIS, u.å.). 

För att stödja insamling av data för olika användningsområden används begreppet HMK-

standardnivå (Handbok i mät- och kartfrågor). Lantmäteriet (2017b) definierar HMK-

standardnivå enligt: ”rekommendationer för beställarens val av metod och parametrar vid 

geodatainsamling för visst användnings-område”. Fyra standardnivåer är definierade. Dessa 

hjälper beställaren hitta sina krav enligt följande:  

• 0. Global/nationell mätning och kartläggning  

• 1. Nationell/regional mätning och kartläggning  

• 2. Mätning och kartläggning av tätort  

• 3. Projektinriktad mätning och kartläggning 

 

2.5 Datakvalitet 
 

Datakvalitet är egenskaper hos produkt eller tjänst som är av betydelse för dess förmåga att 

tillgodose ställda krav av beställaren. Syftet med en kvalitetskontroll är att undersöka 

kvaliteten av en mängd data för att reducera osäkerheter till en önskad nivå. GIS i 2D 

fokuserar på att bestämma noggrannheten i läge för punkter, linjer och polygoner (Gao et al., 

2015). Resultatet av en rumslig analys bestäms av tre huvudkomponenter: kvaliteten på 

indata, hur felen sprider sig och brister i metoderna. Bristerna uppstår delvis då geografiska 

data inte kan ge en exakt avspegling av verkligheten. Datakvalitet delas in i extern och intern, 

där extern kvalitet beskriver hur en datamängd används av olika användare. Intern kvalitet 

beskriver istället egenskaperna för själva datamängden.  

I ISO 19100-serien finns fem kvalitetsteman som undersöks vid kvalitetskontroller. Dessa 

inkluderar lägesosäkerhet, fullständighet, tematisk noggrannhet, temporal noggrannhet och 

logisk konsistens. I en viss datamängd ska det finnas uppgifter om kvalitetstemans parametrar 

(Harrie, 2013). Två kvalitetsteman undersöks i studien: fullständighet och lägesosäkerhet  

 

2.5.1 Fullständighet 

 

Fullständighet visar om en datamängd innehåller en brist av och/eller om det finns en 

övertalighet av objekt i jämförelse med referensdata. Fullständigheten kan utvärderas genom 

två grundmetoder, där objekten undersöks som polygoner (vektordata) respektive pixlar 

(rasterdata). I det första fallet sker en överlagring av två skikt för att hitta gemensamma 

överlappande objekt. Metoden är smidig men lider av att positioneringen av objekten är 

okänd, det räcker exempelvis med en överlappning på 10% för att det ska inkluderas i 

analysen. När objekt istället undersöks som pixlar möjliggörs en utvärdering av den 

geometriska kvaliteten (Zhan et al., 2005). 
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2.5.2 Lägesosäkerhet 

 

Lägesosäkerhet är det tema som ofta är av intresse vid mätningar för exempelvis kartor. 

Lägesosäkerheten beskriver hur noggrant ett objekt är positionerat i förhållande till 

referenssystemet (absolut lägesosäkerhet) eller närliggande objekt (lokal lägesosäkerhet) 

(Lantmäteriet, 2017b). Osäkerheter uppkommer i både X- och Y-led som tillsammans visar 

ett radiellt fel. 

 

2.5.3 Root-Mean-Square Error 

 

Root-Mean-Square Error (RMSE) är standardavvikelsen av fel (eng. residuals). Med andra 

ord anger RMSE skillnaden mellan två skikt. Ett av skikten är okänt och jämförs med 

referensdata för att förutse fel. Om RMSE är 0 innebär detta att skikten är exakt lika. RMSE 

är känsligt för avvikande värden (eng. outliers) då effekten av denna är proportionell mot 

storleken av varje fel. Ett högre fel har en större effekt (Glen, 2017). Inom GIS, exempelvis 

ArcGIS Pro, kan RMSE testas för byggnader genom att bestämma höjden för ett tak av en 

viss form, och sedan jämföra detta med referensdata i form av pixlar i en DSM. RMSE 

beräknas enligt formeln:  

                                      √∑
(𝑃𝑖−𝑂𝑖)2

𝑛
𝑛
𝑖=1                                                 (4) 

där 

P (eng. predicted) anger värden för data som testas, 

O (eng. observed) anger värden för referensdata (GISGeography, 2018).  
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3 Metod 

 

Metoderna för att extrahera byggnader från laserdata baserades på indata i form av punktmoln 

i två olika punkttätheter. Punktmolnen har inledningsvis delats upp och klassificerats enligt: 

punkter på marknivå, inklusive låg vegetation och andra objekt under en viss höjd, samt 

punkter över marknivå som representerar byggnader och hög vegetation. Vidare 

klassificerades punkterna över marknivå baserat på grupper av punkter inom en viss area, 

samt höjdskillnader av plan. Hustakens konturer (eng. footprints) extraherades, polygoner 

skapades och normaliserades. Byggnaderna utvärderades med avseende på fullständighet, 

lägesosäkerhet och RMSE. Studien har huvudsakligen utförts i programvarorna ArcGIS Pro 

och FME, men en del verktyg, som var inkompatibla med ArcGIS Pro, testades i ArcGIS 

Desktop (ArcMap). Tidigare studier har fokuserat på att utveckla generella algoritmer. Dessa 

algoritmer är inte tillgängliga i alla programvaror. Denna studie utvärderar istället mer 

program-specifika metoder i ArcGIS Pro och FME. En del verktyg, som var inkompatibla 

med ArcGIS Pro, testades i ArcGIS Desktop (ArcMap). En stationär dator, med en processor 

på 3,40 GHz och 8GB RAM-minne har använts. Under kapitlet anges verktygen från 

programvarorna i kursiv stil. En överblick av metoden för att extrahera byggnader från 

laserdata visas i figur 4. 

 
Figur 4. En överblick av använd metod för att extrahera och skapa byggnader. 

 

Indata: 
Punktmoln

Punkter över 
marken

Klassificering baserat på 
grupper av punkter 
inom en area och 

höjdskillnader av plan

Extrahering av 
hustak

Utdata: 
Byggnader

Klassificering 
av marken
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3.1 Material 
 

Det här avsnittet behandlar den data som studien baseras på, för ett studieområde lokaliserat i 

Tannefors, Linköping. Området är en yta på ungefär 1x1 km, med en variation av byggnader 

och vegetation. Bilaga 1 visar ett ortofoto över studieområdet. Indata har erhållits från 

Lantmäteriet i form av laserdata med låg punkttäthet och fastighetskartan, samt Linköpings 

kommun i form av laserdata med hög punkttäthet. Då aktualiteten av de två punktmolnen 

skiljer sig från fastighetskartan har en del byggnader som inte var skannade tagits bort. 

Laserdata var ursprungligen oklassificerat, förutom marken i Lantmäteriets punktmoln som 

omklassificerades. Tabell 1 redovisar indata som använts. 

 

Tabell 1. En beskrivning av använda indata. 

Indata Beskrivning Källa 

10C011_64725_5350_25.las En ruta på 2,5 x 2,5 km 

med punktmoln med låg 

punkttäthet. 

Lantmäteriet 

10C011_64725_5375_25.las En ruta på 2,5 x 2,5 km 

med punktmoln med låg 

punkttäthet. 

Lantmäteriet 

0.las – 0_24.las 25 st. LAS-filer med 

punktmoln med hög 

punkttäthet. 

Linköpings kommun 

by_get.shp Byggnader från 

fastighetskartan. 

Lantmäteriet 

ortoRast3006_6469504_531135.tiff Ett ortofoto över 

studieområdet. 

Lantmäteriet 

Avgränsning.shp Studieområdets yta på 1 

x 1 km.  

- 

Buildings_LOD2_(Meters).lyrx Stilsättning för att visa 

byggnader i LOD2 

(Level of Detail) 

ESRI 

 

 

3.1.1 Laserdata 

 

Laserdata med låg punkttäthet hämtades från Lantmäteriet. Lantmäteriet har sedan 2009 

arbetat med att framställa en nationell höjdmodell (DEM) med hög noggrannhet 

(Lantmäteriet, 2016). Produkten Laserdata (Lantmäteriet, 2018), som har använts i studien, är 

en del av denna höjdmodell och är framställd från flygburen laserskanning. Data har skannats 

i områden om 25 x 50 km med en maximal vinkel på 20 grader och en punkttäthet på omkring 

0,7 punkter/m2. Data är levererat i rutor om 2,5 x 2,5 km i koordinatsystemet SWEREF 99 

TM i plan och RH 2000 i höjd (Lindgren et al., 2015). Studiens avgränsning täcker två av 

dessa rutor. 



13 

 

Laserdata med hög punkttäthet levererades av Linköpings kommun i 25 mindre rutor inom 

studiens avgränsning. Data skannades under en dag i juli 2013 och har en punkttäthet omkring 

12 punkter/m2. Flygningen utfördes på en höjd på 670 meter med en överlappning på 20%. 

Punktmolnet var ursprungligen oklassificerat. 

 

3.1.2 Vektordata 

 

Referensdata i vektorformat hämtades från Lantmäteriet i form av produkten GSD-

Fastighetskartan (Lantmäteriet, 2017a). GSD-Fastighetskartan innehåller det mesta av 

Sveriges geografi som fastighetsgränser, byggnader, markslag, hydrologi och vägar. Det är en 

databas som kontinuerligt uppdateras i samarbete med kommuner enligt ABT-avtalet. Enligt 

avtalet sker leverans av data från kommuner till Lantmäteriet två gånger årligen. Byggnaderna 

har digitaliserats efter insamling av data genom fotogrammetri och geodetisk mätning. 

Kvalitetskontroller av Lantmäteriet visar på ungefär 4% avvikelser i brist och övertalighet. 

Lägesosäkerheten ligger mestadels mellan 25 och 450 mm, som är beräkningar baserat på 

mätmetod, flyghöjd och skala. Fastighetskartan har även ett attribut för insamlingsläget. 

Denna anger var på byggnaden mätningen har utförts, på fasad eller takkant (Lantmäteriet, 

2017a). Tabell 2 redovisar hur insamling och uppdatering av GSD-Fastighetskartan sker. 

 

Tabell 2. En beskrivning av Fastighetskartans ursprung.  

Referensdata Ursprung Teknik Dimension System Producent 
GSD-

Fastighetskartan, 

vektor 

(Byggnader) 

Fotogrammetri, 

Geodetisk inm., 

Digitalisering 

Analytisk fotogr., 

GPS, 

Skärmdigitalisering 

2D SWEREF 

99 TM 

Lantmäteriet 

 

 

3.2 Extrahering av byggnader i ArcGIS Pro 
 

Extraheringen av byggnader i programvaran ArcGIS Pro har utförts genom att först skapa två 

LAS Dataset som refererar till LAS-filerna i respektive punkttäthet, och sedan klippa dessa 

längs avgränsningen. Programvaran använder LAS Dataset till att lagra grundläggande 

metadata som exempelvis antal punkter, och används för att kunna filtrera olika klasskoder 

eller returer i punktmolnet. 

Punktmolnet klassificerades i flera steg (Figur 5). Under klassificeringen var målet att få bort 

så mycket vegetation som möjligt, samtidigt som små byggnader bevarades. Eventuellt brus 

(eng. noise), klassificerades med Classify LAS Noise genom att ta bort punkter som ansågs ha 

för stora eller små värden. Detta kan exempelvis inkludera fåglar på hög höjd, som kan ha en 

verkan på extraheringen. Classify LAS Ground klassificerade punkter för marken. I 

parametern för att hitta marken inkluderades även låg vegetation. Denna metod är inte lika 

begränsad av markens lutning, men den är inte så pass aggressiv att byggnader inkluderas. 
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Classify LAS Building klassificerade punkter för byggnaderna. I studien har endast punkter 

med en höjd på 2 meter över marken inkluderats. Därefter hittades grupper av punkter (eng. 

clusters) genom en parameter för minimum area, med hjälp av punktspridningen i 

punktmolnet. En lägre punktspridning utnyttjas till att undersöka mindre areor för att hitta 

flera grupper. I studien undersöktes en area på 3 och 10 m2 för laserdata i hög respektive låg 

punkttäthet. Detta var de standardvärden som programvaran rekommenderade för 

punktmolnens punktspridning.  

 
Figur 5. Processen i ModelBuilder i ArcGIS Pro för att klassificera punktmolnet. Verktyg visas med 

gul bakgrund, resten är indata. 

 

Nästa steg var att skapa polygoner av punkterna som hade klassificerats som byggnader 

(Figur 6). Detta utfördes genom att varje punkt blev en egen pixel i ett raster. Cellstorleken 

bestämdes till 1,5 och 0,8 meter för laserdata i låg respektive hög punkttäthet. Rastret 

klassificerades till ett konstant värde på 1, vilket gav ytor av överlappande pixlar istället för 

en yta för varje pixel. Rastret konverterades till polygoner, vars form sedan normaliserades 

med Regularize Building Footprint för att efterlikna byggnader. Normaliseringen innebar att 

polygonerna kommer att få utseende av rektanglar med raka sidor. Detaljnivån baseras på 

parametern för toleransen, som anger hur långt avståndet får avvika för sidorna. Tabell 3 ger 

en beskrivning av verktygen som användes i ArcGIS Pro. 

 

 
Figur 6. Processen i ModelBuilder i ArcGIS Pro för att skapa byggnader av de klassificerade 

punkterna. Verktyg visas med gul bakgrund, resten är indata. 

 

Tabell 3. En beskrivning av verktygen i ArcGIS Pro. Parametrar markerade (*) gäller för indata i hög 

punkttäthet. Parametrar som inte är inkluderade har använt standardvärden (eng. default). 

Verktyg Beskrivning Parametrar 

Create LAS Dataset Skapar ett LAS Dataset av 

LAS-filer. 

Default 

Classify LAS Noise Klassificerar brus i 

punktmolnet. Får en klasskod 

på 7. 

Default 

Classify LAS Ground Klassificerar marken. 

Punkterna får en klasskod på 2. 

Ground Detection 

Method:  

Standard Classification 

Classify LAS Building Klassificerar byggnader. 

Punkterna får en klasskod på 6. 

Default 
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LAS Point Statistics As Raster Skapar ett raster utifrån ett 

LAS Dataset vars punkter antar 

ett cellvärde.  

Cell Size: 0,8 m*, 1,5 m 

Con Omklassificerar ett raster. 

Varje cell får ett nytt värde, 

antingen baserat på en if-sats 

eller ett konstant värde. 

Input true raster or 

constant value: 1 

Raster to Polygon Konverterar ett raster till 

polygoner. 

Default 

Regularize Building Footprint Normaliserar polygoner med 

ett visst avvikande avstånd som 

tolerans. 

Tolerance: 3 

Add XY Coordinates Lägger till attribut för 

koordinater i X- och Y-led. 

- 

Extract LAS Skapar LAS-filer av ett LAS 

Dataset. Kan samtidigt 

användas till att klippa ett LAS 

Dataset. 

- 

 

 

3.3 Extrahering av byggnader i FME 
 

Extraheringen av byggnader i FME har utförts, på liknande sätt som i ArcGIS Pro, i de tre 

stegen: klassificering, extrahering och skapande av polygoner (Figur 5). FME saknar egna 

verktyg för att klassificera ett punktmoln, istället användes verktyg från LAStools (rapidlasso 

GmbH, u.å.). Dessa verktyg körs i bakgrunden när en translation startas i FME. 

 

Innan byggnadspunkter kunde klassificeras krävdes följande: klassificering av markpunkter 

och lagring av höjden för varje punkt. Markpunkter klassificerades med lasground som hittar 

punkter genom ett TIN. En viktig parameter för verktyget är terrängtypen då denna anger en 

så kallad ”step size”. Byggnader med en storlek över denna s.k. step size kan leda till problem 

i klassificeringen. I studien antogs en storstadsterräng (eng. metropolis), vilket har en ”step 

size” på 50 meter. De klassificerade punkterna för marken användes till att skapa ett TIN och 

sedan beräkna och lagra höjden för punkter över marken. Detta utfördes genom att testa 

parametrar för en skalfaktor samt genom att ange en viss höjd över marken. I fallet där en 

skalfaktor angavs multiplicerades denna med den beräknade höjden, och kvantiserades sedan 

till ett värde mellan 0–255. Slutligen klassificerades byggnaderna genom lasclassify som 

hittar grupper av punkter genom att bestämma parametrar för: höjden över marken, cellstorlek 

(area) samt toleransen i planet. Enligt Martin Isenburg, upphovsmannen till LAStools, 

rekommenderas en tolerans på 0,1 för att extrahera tak och 0,4 för kuperad vegetation. För att 

hitta så många punkter för byggnader som möjligt, och så få som möjligt för vegetationen, 

testades olika parametrar för de olika punkttätheterna.  

 

Punkter med klasskoden 6 (byggnader enligt standard av ASPRS) filtrerades och buffertzoner 

på 0,9 och 0,6 meter skapades för punkter med låg respektive hög punkttäthet. Detta följer 
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samma princip som för rastreringen i ArcGIS Pro, med undantaget att cirklar skapades istället 

för pixlar. Buffertzoner med delade gränser upplöstes med Dissolver för att bli en större 

gemensam polygon, där varje polygon sedan räknades med Counter för att erhålla ett unikt 

nummer. De ursprungliga punkterna klipptes ut med polygonerna, för att sedan skapa de 

slutliga polygonerna med HullAccumulator baserat på punkternas attribut. Verktyget skapar 

konkavformade polygoner (eng. hulls) genom att punkterna omges och sammankopplas av 

linjer/konturer. Parametern ”alpha value” anger hur detaljerade polygoner skapas. För att 

omfatta alla punkter för en viss byggnad krävdes ett värde minst dubbelt så stort som 

punktspridningen.  

 

Arean beräknades och polygoner med en area under 3 m2 togs bort p.g.a. att studieområdet 

saknade byggnader av denna storlek. Bilaga 4 redovisar hela processen, från klassificeringen 

till skapandet av polygoner. Tabell 4 ger en beskrivning av verktygen som användes i FME. 

 

Tabell 4. Beskrivning av verktygen i FME. Parametrar markerade (*) gäller för hög punkttäthet. 

Verktyg Beskrivning Parametrar 

LAStools.lasnoise Klassificerar brus i punktmolnet. 

Punkterna får en klasskod på 7. 

Default 

LAStools.lasground Klassificerar markpunkter. 

Punkterna får en klasskod på 2. 

Terrain type: Metropolis 

LAStools.lasheight Lagrar punkter med en viss höjd 

över marken, eller med att ange 

en skalfaktor. 

Height storage scaling: 1 

LAStools.lasclassify Klassificerar byggnader och 

vegetation med en viss 

plantolerans. Punkterna får en 

klasskod på 6. 

Ground offset: 2 m 

Search cell size: 2 m 

Planarity tolerance: 0,1 m 

PointCloudFilter Filtrerar punkter enligt 

klasskoderna. 

Expression: 

@Component(classification)==6 

Output Port: 6 Buildings 

PointCloudCoercer Filtrerar samtliga punkter i 

punktmolnet. 

Default 

Bufferer Skapar en buffert omkring varje 

punkt. 

Buffer Amount: 0,6m*, 0,9m 

Dissolver Skapar gemensamma ytor av 

överlappande ytor. 

Default 

Counter Skapar ett attribut med ett unikt 

värde för varje objekt. Räknar 

antalet objekt. 

Default 

Clipper Klipper ut objekt och tilldelar ett 

nytt attribut för varje klippning.  

Default 
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HullAccumulator Skapar konkava eller konvexa 

ytor (eng. hulls) av punkter i 

grupper baserat på deras attribut.  

Group By: _clipped _count 

Hull Type: Concave 

Alpha Value: 3 

AreaCalculator Beräknar arean för varje yta. Area Attribut: Area 

Tester Släpper igenom ytor som 

uppfyller en sats. 

Test Clauses: Area>3 
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3.4 Kvalitetskontroll 
 

Kvalitetskontroll av de automatiskt skapade byggnaderna utfördes i ArcGIS Pro. De skapade 

skikten för byggnaderna, fyra i antal, utvärderades med avseende på fullständighet, 

lägesosäkerhet och RMSE. 

 

3.4.1 Fullständighet 

 

Byggnaderna utvärderades med avseende på fullständigheten genom en selektering. Via 

denna kvalitetskontroll undersöktes om de skapade byggnaderna överlappade referensdata i 

form av byggnadsytor från fastighetskartan. Vidare utvärderades fullständigheten av större 

objekt (>25 m2) för att undersöka hur mycket vegetation som kunde tas bort.   

 

3.4.2 Lägesosäkerhet 

 

Lägesosäkerheten utvärderades genom ett stickprov av ett antal utvalda byggnaders 

hörnpunkter, där byggnaden fanns tillgänglig i både det skapade skiktet och fastighetskartan. 

Enligt rekommendation i HMK (Lantmäteriet, 2017b), inkluderades 35 punkter i stickprovet 

för en mängd av 900 byggnader. På grund av att byggnadsytorna skapade i FME inte kunde 

normaliseras, utfördes detta istället i ArcGIS Pro för att utvärdera förvrängningen 

normaliseringen orsakar. Koordinater för hörnpunkterna användes sedan till att beräkna ett 

medelvärde av radiella felet med formeln:  

                               σ = √
∑ (𝑥𝑗−𝑥𝑗

𝑟𝑒𝑓
)2+ (𝑦𝑗−𝑦𝑗

𝑟𝑒𝑓
)2𝑛

𝑗=1

𝑛
                                                            (5) 

där 

xj och yj är koordinater för utvärderingspunkterna, 

xj
ref och yj

ref för referenspunkterna, 

n är antalet punkter som utvärderades. 

 

3.4.3 Root-Mean-Square Error 

 

RMSE utvärderades för att undersöka hur väl höjden för de skapade polygonerna stämde 

överens med pixlar i en DSM. ESRI rekommenderar ett värde under 1. Detta utfördes i 

följande steg: 

1) Skapande av höjdmodeller. 

2) Beräkning av höjder för olika taktyper. 

3) Visualisering av byggnaderna i 3D. 

4) Beräkning av RMSE. 
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Höjdmodeller skapades utifrån laserdata med hög punkttäthet med en cellstorlek på 0,5 meter 

(Figur 7). Inför modellering av DEM och DSM filtrerades punktmolnet med punkter för 

marken respektive alla punkter med sista returen. nDSM beräknades genom DSM – DEM. 

Höjden beräknades för tre typer av tak med Extract Roof Form, ett nedladdningsbart verktyg 

från ESRI (Figur 8). Varje byggnad antas ha ett tak av följande former: platt, sadel (eng. 

gable) eller valmat (eng. hip) (Figur 7). 

 
Figur 7. Takformerna som höjdberäknades med Extract Roof Form: platt, sadel och valmat (från 

vänster) (ESRI, u.å.). 

 

3D-Byggnader visualiserades i LOD2 genom en stilsättningsfil från ESRI, för att sedan 

beräkna RMSE för varje byggnad genom att jämföra höjden mellan de beräknade taken och 

pixlar i en DSM. Tabell 5 ger en beskrivning av verktygen som användes och figur 8 visar en 

överblick av processen. 

 
Figur 8. Processen för att beräkna RMSE. 

 

Figur 9 nedan visar parametrar som användes för LAS Dataset To Raster för att skapa 

höjdmodellerna. 

 

Indata:
Punktmoln 12 

p/m2

Analys:
LAS Dataset To 

Raster

Indata: 
Byggnader,

DSM, DEM, nDSM

Analys:
Extract Roof Form

Indata:
Byggnader med 

höjdattribut

Analys:
Apply Symbology 

From Layer 

Indata:
Byggnader i 3D,

DSM

Analys:
Confidence 

Measurement
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Figur 9. Parametrar för att skapa höjdmodeller med cellvärden interpolerade från ett TIN. 

 

Figur 10 nedan visar parametrar som användes för Extract Roof Form för att beräkna höjderna 

för de tre takformerna. 

 

 
Figur 10. Parametrar för Extract Roof Form för att beräkna höjderna för de tre takformerna. 
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Tabell 5. Beskrivning av verktygen och dess parametrar i ArcGIS Pro som användes för att beräkna 

RMSE. 

Verktyg Beskrivning Parametrar 

LAS Dataset To Raster Skapar raster utifrån 

punkternas höjdvärden. 

Raster som skapas är 

digitala höjdmodeller. 

Se Figur 7. 

Extract Roof Form Lägger till nya attribut för 

beräkningar av höjden på 

olika tak. 

Se Figur 8. 

Apply Symbology From 

Layer 

Applicerar stilsättning för 

byggnader i LOD2 från en 

fil skapad av ESRI. Detta 

möjliggör visualisering av 

byggnaderna i 3D. 

Symbology Layer: 

LOD2_Buildings_(Meters).lyrx 

Confidence Measurement Lägger till ett nytt attribut 

för RMSE. 

Buildings: 3D-Byggnader 

 

DSM: DSM som användes i 

Extract Roof Form 

Minus Subtraherar DEM från 

DSM för att skapa en 

nDSM. 

1: DSM 

2: DEM 

 

  



22 

 

4 Resultat 
 

I det här kapitlet redovisas examensarbetets resultat. En överblick punktmolnet med hög 

punkttäthet, efter klassificering av byggnader, redovisas i bilaga 2.  

 

4.1 Extrahering av byggnader i ArcGIS Pro 
 

Resultatet av extraheringen av byggnader i ArcGIS Pro redovisas i figur 11 till 15. Figur 11 

visar ett urklipp från de extraherade skikten i jämförelse med fastighetskartan, där de två 

punktmolnet har gett olika extraheringar. Flera byggnader som ligger intill varandra 

extraheras som en enda. 

 

 

 
Figur 11. Ett urklipp som visar extraherade byggnaders konturer från hög punkttäthet (blåa) och låg 

punkttäthet (röda) i jämförelse med referensdata (gröna). Byggnader som i referensdata ligger intill 

varandra kommer att extraheras som en enda byggnad. 
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Figur 12 och 13 visar stegvis hur en byggnad har extraherats från respektive punktmoln, vad 

gäller rastreringen, vektoriseringen och den slutliga normaliseringen av polygonerna. 

 

     

Figur 12. Ett exempel på hur en byggnad extraheras från hög punkttäthet i de olika stegen: rastrering 

(vänster), vektorisering (mitten) och normaliseringen (höger). 

 

 

      

Figur 13. Ett exempel på hur en byggnad extraheras i ArcGIS Pro från punktmolnet med låg 

punkttäthet i de olika stegen: rastrering (vänster), vektorisering (mitten) och normalisering (höger). 

Under extraheringen uppstod olika fel, där exempelvis endast delar av byggnader 

extraherades (Figur 14). 
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Figur 14. Ett exempel där en byggnad i låg punkttäthet har extraherats felaktigt (höger), i jämförelse 

med extraheringen i hög punkttäthet (vänster). På grund av en varierad punktspridning saknas en del 

av byggnaden i låg punkttäthet. I nedre högra hörnet syns en byggnad som inte har extraherats alls.  

 

Test av parametern för cellstorleken vid rastreringen visar att 0,8 meter ger en optimal 

extrahering för punktmolnet med hög punkttäthet (Figur 15). För punktmolnet med låg 

punkttäthet krävs en cellstorlek på 1,5 meter. 

 

 
Figur 15. Olika extraheringar i hög punkttäthet beroende på rastrets cellstorlek: 0,3, 1,5 och 0,8 m 

(sett från vänster). Varje bild visar en byggnad till höger och vegetation till vänster. Med en för hög 

cellstorlek slås objekten ihop, medan en för låg cellstorlek leder till hål eller att för många ytor 

skapas. 

 

 

4.2 Extrahering av byggnader i FME 
 

Extraheringen av byggnader i FME redovisas i Figur 16 till 19. Figur 16 visar extraherade 

byggnader från de två punktmolnen, innan normaliseringen.  

 



25 

 

  
Figur 16. Extraherade byggnader i FME från låg punkttäthet (vänster) och hög punkttäthet (höger).  

 

Figur 17 visar ett exempel på byggnader i olika faser under processen, från klassificerade 

byggnadspunkter till de slutliga polygonerna.  

    
  (a)                                                                      (b) 

   
(c)                                                                     (d) 

Figur 17. Extraherade byggnader i FME i olika faser: (a) PointCloudCoercer, (b) Bufferer, (c) 

Dissolver, (d) HullAccumulator. 
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Figur 18 visar ett urklipp från testet av parametern för att lagra höjderna enligt en skalfaktor 

vid klassificeringen. En högre skalfaktor reducerar antalet grupper av punkter för 

vegetationen, men visar istället större grupper. 

 

 
                                    (a)                                                                       (b)                   

  
                                   (c)                                                                         (d) 

Figur 18. Filtrerade punkter i hög punkttäthet som visar byggnader med varierande grad av 

vegetation beroende på parametern för skalfaktor i verktyget lasheight. (a) och (c) visar resultat med 

skalfaktor 1, (b) och (d) med skalfaktor 2. 

 

Figur 19 visar ett exempel av de slutliga polygonerna av byggnaderna med olika detaljnivåer.  
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    (a)                                                  (b) 

 
    (c)                                                   (d) 

Figur 19. Ett exempel av de slutliga byggnaderna i FME (ej normaliserade) med olika alphavärden 

(detaljnivåer): (a) 0,5, (b) 2, (c) 3.  

(d) visar referensdata.  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4.3 Kvalitetskontroll 
 

I det här avsnittet redovisas kvalitetskontrollen av resultatet, med avseende på fullständighet, 

lägesosäkerhet och RMSE. Koordinatuppgifter för beräkningen av lägesosäkerheten för hög 

punkttäthet i FME redovisas bilaga 3. 

 

4.3.1 Fullständighet 

 

Resultatet av kvalitetskontrollen visar en fullständighet på omkring 94% och 90,7% för 

byggnader skapade i ArcGIS Pro (Tabell 6). I FME är fullständigheten 92,7% och 87,5%. 

 

Tabell 6. Byggnadernas fullständighet från respektive programvara och punkttäthet. Blåa rader visar 

utvärdering av samtliga objekt, medan vita rader exkluderar objekt med en area under 25 m2. 

Indata Antal 
objekt 

Brist Övertalighet Fullständighet 

ArcGIS Pro - 
0,7 p/m2 

733 21,60% 31,24% 78,40% 

ArcGIS Pro - 
0,7 p/m2 

621 9,32% 23,19% 90,68% 

ArcGIS Pro - 
12 p/m2 

1916 17,20% 67,07% 82,80% 

ArcGIS Pro - 
12 p/m2 

823 6,02% 37,79% 93,98% 

FME - 0,7 
p/m2 

698 25,25% 28,51% 74,75% 

FME - 0,7 
p/m2 

633 12,48% 26,07% 87,52% 

FME - 12 p/m2 1519 15,21% 58,46% 84,79% 

FME - 12 p/m2 774 7,37% 31,99% 92,63% 
 

4.3.2 Lägesosäkerhet 

 

Resultatet av kvalitetskontrollen visar en lägesosäkerhet på 0,44 och 1,01 meter för byggnader 

skapade i FME (Tabell 7). I ArcGIS Pro är lägesosäkerheten 1,25 och 1,16 meter. 
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Tabell 7. Medelvärdet av lägesosäkerheten för byggnaderna 

 i respektive programvara och punkttäthet. 

 

 

4.3.3 Root-Mean-Square-Error 

 

Resultatet av kvalitetskontrollen visar en RMSE på 4,5 och 6,0 meter för byggnader skapade i 

FME (Tabell 8). För ArcGIS Pro visar RMSE 6,1 och 9,2 meter. 

 

Tabell 8. Medelvärdet av RMSE för byggnaderna i respektive 

 programvara och punkttäthet, i jämförelse med referensdata. 

Indata RMSE (m) 

ArcGIS Pro - 0,7 
p/m2 

6,1 

ArcGIS Pro - 12 
p/m2 

9,2 

FME - 0,7 p/m2 4,5 

FME - 12 p/m2 6,0 

Referensdata 5,1 
 

 

 

 
 

Indata Lägesosäkerhet 
(m) 

ArcGIS Pro - 0,7 
p/m2 

1,163 

ArcGIS Pro - 12 
p/m2 

1,248 

FME - 0,7 p/m2 1,014 

FME - 12 p/m2 0,441 

FME - 0,7 p/m2 
(normaliserad) 

0,962 

FME - 12 p/m2 

(normaliserad) 
0,863 
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5 Diskussion 
 

Extraheringen av byggnader från laserdata har i programvarorna utförts enligt liknande 

metoder, vilket möjliggör en jämförelse av dessa. Viktigt att ha i åtanke är att parametrar som 

har använts i studien endast gäller för just de testade punkttätheterna. Vid hantering av andra 

punktmoln kommer parametrar att behöva justeras.  

Klassificeringen av laserdata var ett viktigt steg i processen, då en stor del av extraheringen 

handlar om att skilja på vegetation och byggnader. Detta var den största utmaningen då 

programvarorna saknade pålitliga verktyg. FME saknar i nuläget egna verktyg för att 

klassificera laserdata och det var svårt att hitta en beskrivning på alla parametrar. En mer 

erfaren användare skulle möjligen kunna justera parametrarna mer försiktigt, för att uppnå en 

bättre klassificering. Principen för programvarorna var dock den samma. Båda 

programvarorna använder sig av verktyg som klassificerar punkter för vegetation genom att 

ange en viss höjd över marken, och övriga punkter klassificerades som byggnader. Genom att 

ange en högre höjd på omkring 10 meter kan man avlägsna en stor del av vegetationen, men 

på bekostnad av att hela och delar av byggnader försvinner.  

En likhet mellan metoderna var att båda skapade pixlar och buffertzoner (cirklar) omkring 

varje punkt i ArcGIS Pro respektive FME. Skillnaden var dock att i FME utfördes detta 

endast för att erhålla attribut för punkterna, medan det i ArcGIS Pro användes som 

slutresultat. För ArcGIS Pro innebär detta att de yttersta pixlarna kommer att sticka ut med sin 

halva pixelstorlek, då varje cell antar ett medelvärde. Desto mindre punkttäthet, desto större 

pixelstorlek krävs. Rastret konverterades sedan till polygoner, innan polygonerna 

normaliserades. Under denna process går polygonen igenom flera förändringar och kan i 

slutändan hamna lite förvrängt. Det här var den största bristen med metoden i ArcGIS Pro, 

och kan delvis förklaras genom att programvaran saknar en del funktioner som finns 

tillgängliga i dess motsvarighet, ArcMap. ArcMap har därför använts i studien för att testa en 

del verktyg. Ett av verktygen var för att hitta vegetation genom att undersöka ett ortofotos 

multispektrala band. Problemen här var att utdata var i vanliga punkter, inte i punktmolnet, 

och att en del byggnader inkluderades. Detta kan leda till en hel del manuellt arbete. Laserdata 

kan inte direkt utnyttja att vegetation har en annorlunda reflektion i bilder till skillnad från 

byggnader. Detta är en av svagheterna med att extrahera från laserdata i jämförelse med 

flygbilder. En annan skillnad mellan programvarorna var att FME saknade ett verktyg för att 

normalisera byggnaderna. Normaliseringen visade att byggnader förvrängdes när de inte hade 

en ungefärlig form av en rektangel. Detta blir speciellt ett problem för runda byggnader som 



31 

 

exempelvis vattentorn. Överlag visade extraheringen i FME bättre resultat. Till skillnad från 

ArcGIS Pro, tog algoritmen i FME hänsyn till höjdskillnader för att mer tillförlitligt hitta 

punkter för hustak. 

Metoden för extraheringen leder till en del problem som bör beaktas i båda programvarorna. 

Ett av dessa uppstår när skapandet av polygonerna baseras på pixlar/buffertzoner. För liten 

pixelstorlek leder till att ett objekt delas upp i flera delar och/eller att det bildas hål (eng. 

donuts) i objektet. För stor pixelstorlek leder å andra sidan till att närliggande objekt slås ihop. 

Det är vanligt att detta förekommer med exempelvis träd som befinner sig för nära en 

byggnad. Samma princip gäller för skapandet av polygonerna i FME, både vid skapande av 

buffertzoner och de slutliga polygonerna. Andra problem är att byggnader inte kan extraheras 

på grund av att de är för små, döljs av träd eller har genomskinligt hustak. För att mindre 

vegetation skulle inkluderas applicerades relativt höga tröskelvärden för area, som är ett 

vanligt förekommande problem även i tidigare studier. Vidare hände det att minst en byggnad 

inte extraherades på grund av att det saknades punkter, och detta i båda punktmolnen. 

Möjligtvis kan detta bero på hustak som är av genomskinligt material. 

Kvalitetskontrollen visar att fullständigheten är något högre i ArcGIS Pro, där båda 

programvarorna visar en fullständighet över 90% för skikten med hög punkttäthet. En högre 

fullständighet i ArcGIS Pro kan förklaras av att metoden i FME tog bort mer vegetation, och 

därmed även fler byggnader. Dock visar samtliga skikt en hög övertalighet, där en hög 

punkttäthet visar en övertalighet på över 30%. Utvärderingen av byggnader med en area över 

25 m2 visar en högre fullständighet, delvis på grund av att små byggnader är svårare att 

extrahera, men främst för att en stor del av vegetation togs bort. Metoderna för att 

extraheringen anses därför vara lämpligare för större byggnader. För studieområdet redovisas 

dock 242 byggnader i fastighetskartan med en area under 25 m2, som därmed inte kommer att 

extraheras. För att reducera övertaligheten och få bort mer vegetation, rekommenderas att, 

förutom att ange ett tröskelvärde för arean, även ange ett högre värde för höjden över marken 

mellan 2 och 10 meter beroende på punkttätheten. Ju högre punkttäthet, desto högre 

tröskelvärden krävs. 

Lägesosäkerheten var lägst i FME, både innan normaliseringen och efter. Detta beror på att 

extraheringen av hustakens konturer i ArcGIS Pro baserades på ett raster med relativt höga 

cellvärden. I FME utvärderades lägesosäkerheten från en hörnpunkts läge i punktmolnet. 

Extraheringen i FME med punktmolnet med 12 punkter/m2 var det enda skiktet som uppfyllde 

kraven för HMK-standardnivå 1. Att ha i åtanke är att lägesosäkerheten utvärderades genom 

en jämförelse med fastighetskartan, inte verkligheten. Fastighetskartans byggnader är 

bestämda både genom fotogrammetri och geodetisk inmätning. Detta innebär att 

insamlingsläget (takkant/fasad) varierar, och därmed varierar även lägesosäkerheten. 

Kvalitetskontrollen visade en minsta lägesosäkerhet på 441 mm, vilket stämmer överens med 

medelfelet för fotogrammetrisk inmätning på 450 mm (Lantmäteriet, 2017a). Hur 

lägesosäkerheten står sig i jämförelse med det verkliga läget i terrängen är dock oklar. 

Vid beräkningen av RMSE visas högre värden än förväntat, troligen delvis på grund av att 

DSM och DEM skapades med för lågt cellvärde. Av störst intresse är dock att jämföra 
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RMSE-värden mellan programvarorna, där lägst värden hittas för skikten från FME. Detta 

kan bero på två anledningar: mindre vegetation och noggrannare extrahering. När vegetation 

inkluderas i analysen kommer RMSE visa ett högre värde på grund av att de felaktigt antas ha 

formen av ett tak. Andra fel uppstår då algoritmen endast inkluderar tre olika takformer, 

studieområdet innehåller även hustak med andra former. Vidare leder extraheringen i ArcGIS 

Pro till högre RMSE då polygonerna ofta blev något större, och beräkningen kan därför ha 

inkluderat höjdvärden för marken. 

Upplösningen hade en stor betydelse för extrahering av byggnader från laserdata. En lägre 

punkttäthet har fördelen att mindre vegetation hittas, men mindre byggnader förvrängdes ofta 

av normaliseringen på grund av för hög punktspridning. En hög punktspridning ledde även till 

större svårigheter att skilja på närliggande objekt. En högre punkttäthet används för att hitta 

fler byggnader med en högre noggrannhet. Problemet med att söka inom mindre areor för att 

hitta flera byggnader är dock att mer vegetation hittades, som sedan togs bort genom att 

exkludera mindre byggnader. Detta kan tyckas vara överflödigt, men fördelen med en hög 

punkttäthet är en högre noggrannhet.  

Beräkningstiden för extraheringen och skapade av polygoner var längst i FME. Beräkningen 

för punktmolnet med hög punkttäthet tog över 2 timmar och ungefär 15 minuter i FME 

respektive ArcGIS Pro. Det som var mest tidskrävande för processen i FME var när 

buffertzoner skapades och lades samman till polygoner. Detta på grund av att RAM-minnet 

inte räckte till och programvaran ständigt behövde optimera minnesanvändningen. 

Att laserdata saknar ett sätt att skilja på byggnader och vegetation är en av svagheterna med 

extrahering från laserdata i jämförelse med flygbilder. Flygbilder består av multispektral 

information som kan utnyttjas för att hitta vegetation. Dock har flygbilder ofta en för låg 

upplösning för att extrahering ska kunna utföras tillförlitligt, speciellt för att bestämma 

hustakens storlek. Enligt Shuffert et al. kan extrahering av byggnader från högupplösta 

flygbilder bli mer aktuellt i framtiden, delvis på grund av att de flesta länder i Europa saknar 

rikstäckande laserdata, men främst för att det ofta tar många år innan uppdateringar utförs 

(2015). Exempelvis vad gäller den nya laserskanningen som påbörjas 2018, planerar 

Lantmäteriet en regelbunden skanning med ungefär sju års intervall.  



33 

 

6 Slutsats 
 

Examensarbetet presenterade två metoder för att extrahera byggnader från laserdata, inklusive 

en kvalitetskontroll av resultatet med avseende på fullständighet, lägesosäkerhet och RMSE. 

Extraheringen utfördes mer tillförlitligt i FME. Detta på grund av att extraheringen i ArcGIS 

Pro baserades på ett raster, där celler antar ett medelvärde.  

Kvalitetskontrollen visar en hög fullständighet på som mest 93,98% och 92,63% i 

programvarorna ArcGIS Pro respektive FME. Dock visas även en hög övertalighet av objekt 

på omkring 30%. Lägesosäkerheten visar lägst värden i FME på 0,441 och 0,863 meter innan 

respektive efter normalisering av polygonerna. RMSE visar värden på 6,0 och 9,2 meter i 

FME respektive ArcGIS Pro. 

Upplösning av laserdata hade en stor betydelse för extraheringen. En högre punkttäthet gav en 

högre noggrannhet. Detta var särskilt tydligt för mindre byggnader i låg punkttäthet som ofta 

förvrängdes efter normalisering av polygonerna på grund av en för hög punktspridning. 

Metoden i FME rekommenderas för laserdata i en punkttäthet omkring 12 punkter/m2. Vidare 

rekommenderas att endast inkludera större byggnader med en area över 25 m2 och en höjd 

över marken på omkring 2–10 meter, för att ta bort vegetation. Vid lägre krav på noggrannhet 

rekommenderas extrahering av byggnader även i ArcGIS Pro.  

I vidare studier skulle det vara av intresse att undersöka extrahering i ArcGIS Pro genom 

användning av LAStools, och även göra jämförelser mellan extrahering från laserdata och 

flygbilder i ArcGIS Pro och FME. 
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Bilaga 1. Studieområdet i ett ortofoto 
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Bilaga 2. Överblick av punktmolnets hustak i 3D  

i hög punkttäthet 
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Bilaga 3. Koordinatuppgifter för beräkning av 

lägesnoggrannhet för hög punkttäthet i FME 
 

Utvärdering
spunkt 

xj yj xj
ref yj

ref ∆x ∆y Radiellt 
fel 

1 537019,06 6473976,95 537019,04 6473976,99 0,017 -0,040 0,044 

2 537093,99 6474233,43 537093,91 6474233,56 0,076 -0,125 0,146 

3 537128,28 6474758,49 537128,36 6474758,81 -0,081 -0,319 0,329 

4 537153,45 6474488,35 537153,46 6474489,14 -0,005 -0,795 0,795 

5 537228,49 6474742,24 537228,59 6474742,87 -0,098 -0,628 0,636 

6 537248,35 6474367,33 537248,19 6474367,87 0,167 -0,544 0,569 

7 537260,34 6474102,93 537260,07 6474102,99 0,268 -0,057 0,274 

8 537334,37 6474020,60 537334,62 6474019,58 -0,253 1,014 1,045 

9 537385,33 6474309,88 537385,64 6474309,71 -0,313 0,175 0,359 

10 537387,43 6474110,09 537387,26 6474110,38 0,174 -0,294 0,342 

11 537412,46 6474565,85 537412,05 6474566,30 0,405 -0,449 0,604 

13 537446,63 6474643,86 537446,39 6474644,37 0,232 -0,513 0,563 

12 537446,56 6474789,99 537446,82 6474790,13 -0,261 -0,144 0,298 

14 537460,77 6474041,46 537461,40 6474041,68 -0,633 -0,220 0,670 

15 537534,95 6474044,17 537534,36 6474044,84 0,590 -0,669 0,892 

16 537560,52 6474355,70 537559,99 6474356,00 0,535 -0,301 0,613 

17 537654,54 6474601,86 537654,73 6474602,40 -0,190 -0,535 0,568 

18 537660,46 6474865,02 537660,52 6474865,22 -0,062 -0,199 0,209 

19 537675,41 6474746,70 537675,46 6474747,03 -0,045 -0,323 0,326 

20 537691,29 6474414,60 537691,01 6474414,96 0,275 -0,358 0,452 

21 537717,26 6474128,32 537716,91 6474128,51 0,348 -0,185 0,394 

22 537737,58 6474674,25 537737,62 6474674,82 -0,042 -0,564 0,566 

23 537781,72 6474547,45 537781,83 6474547,51 -0,109 -0,052 0,121 

24 537788,48 6473992,04 537788,67 6473992,03 -0,188 0,012 0,189 

25 537827,21 6474199,87 537827,29 6474199,80 -0,074 0,078 0,107 

26 537841,77 6474666,41 537841,46 6474666,88 0,311 -0,477 0,569 

27 537864,21 6474461,55 537863,87 6474461,84 0,343 -0,295 0,453 

28 537864,64 6473926,24 537865,02 6473926,01 -0,382 0,229 0,445 

29 537891,69 6474779,46 537890,98 6474779,39 0,708 0,070 0,712 

30 537918,36 6474417,74 537918,80 6474418,05 -0,438 -0,315 0,540 

31 537929,42 6474396,35 537929,43 6474396,33 -0,009 0,016 0,018 

32 538019,94 6474250,79 538019,73 6474250,74 0,204 0,054 0,211 

33 538023,24 6474030,42 538023,92 6474030,56 -0,671 -0,136 0,685 

34 538055,48 6474356,27 538055,72 6474356,50 -0,240 -0,228 0,331 

35 537434,05 6474347,91 537434,39 6474348,05 -0,344 -0,134 0,369 
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Bilaga 4. Processen för extraheringen i FME 
 

 


