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Sammanfattning 

Höjdkurvor är ett bra sätt att ge en kartläsare höjdinformation. De kan även benämnas 

isarithms eller isolinjer. Idén är att knyta ihop punkter som har samma höjd med linjer. 

Holländarna började använda höjdkurvor på sina kartor på 1500-talet medan det dröjde till 

mitten av 1900-talet innan de dök upp på svenska kartor.  

Absolut markhöjd är inte bestående då förändringar av landskapet sker kontinuerligt genom 

landhöjning, erosion och mänsklig påverkan. Det betyder att höjdinformation inklusive 

höjdkurvor behöver revideras med vissa intervaller.  

Under 2010 laserskannade Lantmäteriet södra Sverige inklusive Halmstads kommun. Syftet 

med projektet är att med FME 2011 generera nya höjdkurvor med lantmäteriets höjddata som 

indata och ersätta Halmstads kommuns gamla höjdkurvor. 

Rapporten redogör för en process i FME 2011 som genererar höjdkurvor, vilken 

generaliseringsmetod som ger bra höjdkurvor samt även en kontroll av noggrannhet av 

kurvornas slutliga läge i höjd och plan. 

Som underlag användes Lantmäteriets GSD-höjddata grid 2+. Ett problem som uppstod var 

främst att datorns kapacitet inte räckte till att behandla höjddata över hela Halmstads kommun 

i FME samtidigt. Det gjorde att indatat fick delas i tre delar och resultatet sättas ihop efter 

processen.  

Jag upptäckte att höjddata från Lantmäteriet inte var klassad med automatiska metoder. Det 

medförde att jag fick redigera höjddata förhand, vilket i många fall gav ett bra resultat. 

Generaliseringsalgoritmen McMaster Weighted Distance användes i FME-processen för att 

generalisera höjdkurvor. 

Kontrollen av höjdkurvornas noggrannhet gjordes med Nätverks-RTK med godkända 

mätresultat. 
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Abstract 

Contour lines are a good way to provide elevation information. They are also called isarithms 

or isolines. The idea is to link up points that have the same elevation to form lines. The Dutch 

began to use contour lines on their maps in the 16th century, while they did not appear before 

1950s on Swedish maps. 

Absolute land height is not permanent but is changing with the landscape over time through 

post-glacial rebound, erosion and human impact. This means that elevation information 

including contour lines need to be revised with certain intervals. 

During 2010 Lantmäteriet laser scanned southern Sweden including Halmstad Municipality. 

The aim of the project is to replace Halmstad Municipality’s old contour lines and to generate 

new contour lines from Lantmäteriet’s elevation data as input data using FME 2011. 

The report describes how to develop a process in FME 2011 that generates contour lines, what 

generalization method gives acceptable contour lines and a verification of the contour lines 

accuracy in elevation and horizontal position. 

Lantmäteriets GSD-elevation data grid 2+ was used as input data. A problem that occurred 

was mainly that the computer capacity was too low to run the entire Halmstad Municipality 

elevation data in FME in one run. It meant that I had to divide the data into three parts and 

bring together the result pieces after the process. 

I discovered that elevation data from Lantmäteriet was not rated by automated methods. This 

meant that I had to edit elevation data by hand, which in many cases gave good results. 

Generalization algorithm McMaster Weighted Distance was used in the FME-process to 

generalize contour lines. 

The verification of the contour lines accuracy was carried out by using Network-RTK with 

approved test results.  

 

  



V 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................ 1 

Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

Syfte .................................................................................................................................... 2 

Metod och material ................................................................................................ 2 

Resultat .................................................................................................................. 8 

Generera höjdkurvor med FME. ......................................................................................... 8 

Klippa höjdkurvor ............................................................................................................. 15 

Klistra ihop alla delar ........................................................................................................ 19 

Mätresultat ........................................................................................................................ 21 

Redigera ESRIASCIIGRID .............................................................................................. 22 

Omvandla redigerad höjddata till ESRIASCIIGRID ........................................................ 26 

Diskussion ........................................................................................................... 28 

Tackord 

Referenslista 

Bilaga 1  Andra klipp-processen 

Bilaga 2  Mätning nr 1 

Bilaga 3  Mätning nr 2 

 

 

 



1 

 

Inledning 

 

Bakgrund 

Under 1500-talet började holländarna använda linjer på kartor som var ihopknutna med 

punkter som hade samma höjd. Dessa kallas isarithms eller isolinjer. De spreds över världen 

men användes först för att porträttera undervattensterrängen men övergick sedan till att visa 

landformationer (Robinson m.fl., 1995). 

I Sverige på 1600- och 1700-talet var det ovanligt att det redovisades höjdinformation på 

kartor. Behovet att redovisa höjder var inte stort och det fanns inte några bra sätt att mäta 

höjdförhållandena. Det gick att räkna ut höjden med trigonometriskt metoder eller att använda 

klumpiga och ömtåliga kvicksilverbarometrar. Höjdredovisning i svenska kartor var begränsat 

till vattendrag för att kunna beräkna hur mycket vattenkraft som kunde utvinnas 

(Wiking-Faria, 2010). 

Det dröjde till en bit in i på 1800-talet innan mätning och redovisning av höjdförhållanden 

började göras. Det var för att millitära kartor bland annat skulle visualisera framkomligheten 

för olika truppslag. Det var främst lutningen som var det viktiga och inte höjdförhållandena 

och detta redovisades med backstreck. Först på mitten av 1900-talet som höjdkurvor började 

användas i Sverige (Wiking-Faria, 2010). 

Idén med höjdkurvor är att om man följer en höjdkurva så kommer man tillbaka till sin start 

punkt utan att man förändrat sitt läge i höjd under tiden man har följt höjdkurvan (Muehrcke 

& Muehrcke, 1998).  

Höjdkurvor är det bästa sättet att ge kartläsaren höjdinformation. Avståndet mellan kurvorna 

är i höjdled fasta och benämns ekvidistans. Ekvidistans styrs ofta av skalan på kartan men 

även mängden höjddata (Robinson m.fl., 1995). Valet av höjdkurvans ekvidistans är beroende 

av användningsområdet och skalan (Uren & Price, 2010). 

Direkt mänsklig påverkan på de naturliga formerna är normalt lokalt men kan resultera till 

drastiska förändringar av naturen som gruvor, utdikningar, stora vägbyggen med mera. 
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Landformerna blir modifierade av utgrävningar och utfyllnad av jordmassor (Muehrcke & 

Muehrcke, 1998).  

Under 2010 laserskannad Lantmäteriet södra Sverige inklusive Halmstads kommun. Från 

laserskanningen genererades GSD-höjddata grid 2+ som innehåller höjdpunkter i ett 

regelbundet rutnät där varje punkt är koordinatsatta i xyz och har en upplösning på två meter 

(Lantmäteriet, 2011). GSD-höjddata grid 2+ införskaffades av Halmstads kommun. 

Syfte 

Syftet med projektet är att ersätta Halmstads kommun gamla höjdkurvor som har ett varierat 

och i många fall med okänt ursprung samt att ta fram en FME-process som genererar 

höjdkurvor från data ur Lantmäteriets GSD-höjddata grid 2+.  

Frågeställningar: 

 Hur tar man fram en FME-process som genererar höjdkurvor?  

 Vilken generaliseringsmetod i FME ger bra höjdkurvor? 

 Hur bra noggrannhet får höjdkurvorna i höjd och läge? 

Metod och material 

Litteraturstudier om höjdkurvor och studier av dataprogrammet FME 2011 från företaget 

Safe Software Inc. gjordes i början av projektet. 

FME var det huvudsakliga verktyget för framtagningen och generaliseringen av höjdkurvorna. 

Programmet användes även till att klippa höjdkurvorna och foga ihop delar. Att arbeta med att 

ta fram höjdkurvor med FME över Halmstads kommun krävde mycket av datorn med 

Windows XP (32-bitars). Med ett interminne på 3GB gick det bara att bearbeta höjddata över 

halva kommunen åt gången i FME. 
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Tabell 1 visar vilka funktioner som användes i FME-processen för att generera höjdkurvor. 

 
Tabell 1. Funktioner som användes till att genererar höjdkurvor. 

Reader Reader är den delen av FME som läser in informationen som ska 

behandlas av processen (Reader, 2010). 

ContourGenerator ContourGenerator bildar höjdkurvor efter en vald ekvidistans av 

användaren utifrån tredimensionella (3D) punkter, linjer eller 

breaklines. Utdata kan vara 3D linjer eller 2D-linjer med ett höjdvärde 

som attribut. Toleransparametern anger hur mycket det får skilja för 

att en ny kurva ska bildas (ContourGenerator, 2007).  

LineJoiner LineJoiner sätter ihop linjer till segment utan att ta bort viktiga 

nod-punkter (LineJoiner, 2006).  

Generalizer Generalizer gör linjer mjukare genom att generalisera linjerna. För att 

göra linjer mjukare finns det olika algoritmer:  

 McMaster  

 McMaster Weighted Distance 

 NURBFit  

Dessa algoritmer beräknar fram en ny plats för varje punkt på linjen 

(Generalizer, 2009).  

TestFilter TestFilter används till att sortera data (TestFilter, 2010).  

AttributeCreator AttributeCreator skapar ett attribut (AttributeCreator, 2006). 

Writer Writer är den del av processen som skriver data i olika format och 

destination av data (Writer, 2010).  

Jag valde att använda McMaster Weighted Distance som generaliseringsalgoritm i 

FME-processen. Den framstod, i Generalizer (FME 2011), att vara den bästa algoritmen för 

att generalisera linjer eftersom den tar med avståndet till grannpunkterna i beräkningen. De 

punkter som ligger långt ifrån vertexen påverkar den mindre och de punkter som ligger nära 

vertexen påverka mer (LineSmoother, 2008). 
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Tabell 2 visar övriga funktioner som använts i FME under projektet. 

Tabell 2. Övriga funktioner som användes i FME. 

2DGridCreator 2DGridCreator skapar en tvådimensionell polygon 

(2DGridCreator, 2006).  

Clipper Klipper objektet efter en mall och skickar ut resultatet till 

fyra utgångar:  

 INSIDE (Alla objekt som är helt innanför klippet)  

 OUTSIDE (Alla objekt som ska klippas och helt utanför)  

 CLIPPED_INSIDE and CLIPPED_OUTSIDE (Objekt som 

berörs av klippet delas upp, en del som hamnar innanför och 

en utanför).  

(Clipper, 2009) 

3DForcer 3DForcer används till att omvandla 2D-data med höjdattribut till 3D-

punkter (3DForcer, 2006). 

NumericRasterizer NumericRasterizer använder de tredimensionella punkterna till att 

generera pixlar där Z-värdet blir pixelvärdet 

(NumericRasterizer, 2010).  

RasterCellValueRounder RasterCellValueRounder avrundar rastercellsvärden 

(RasterCellValueRounder, FME 2011). 

 

Indata 

Till att skapa höjdkurvor skulle Lantmäteriets GSD-Höjddata, grid 2+ användas. Höjddata 

levererades i ESRIASCIIGRID (i texten kallad grid i forsättningsvis) format som är en textfil. 

Filnamnet är en förkortning av koordinater på det nedre vänstra hörnet av gridet där de två 

sista nollorna är bortagna. I tabell 3 visas filnamnet 62675_3725_25 som ett exempel. Det 

betyder att hörnet har koordinaterna 6267500 i x-led och 372500 i y-led och att gridets sidor 

är 2500 meter långa. Höjddata levererades i referenssystemet SWEREF 99 TM och i RH2000. 

Filerna har ändelsen .asc och för Halmstads kommun innebär det för att få full täckning av 

kommunen behövs det 207 st filer (Tabell 3). 

Tabell 3. Indata som Lantmäteriet levererade. 

Indata Filnamn (exempel) Filtyp Referenssystem 

ESRIASCIIGRID 62675_3725_25 .asc SWEREF 99 TM och RH2000 
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Utdata 

Halmstads kommun använder bland annat programmet MapInfo 10.5 eller program som 

baseras på MapInfo. Kommunen vill ha höjdkurvorna i MapInfo-format och i SWEREF 13.30 

(Tabell 4). Även autocad-formatet .DWG skulle användas men detta skapade problem då 

DWG-filer verkade ha en maximal filstorlek och i FME-processen behövdes det att hela eller 

stora delar av kommunen processeras samtidigt. DWG-formatet var inte akut så det bestämdes 

att omvandlingen av MapInfo-formatet till DWG-format skulle ske vid ett annat tillfälle. 

Tabell 4. Utdata som Halmstads kommun ska använda. 

Utdata Filnamn Filtyp Referenssystem 

MapInfo 1, 2, 5, 10 .DAT SWEREF 13.30 

    .ID   

    .MAP   

    .tab   

Halmstads kommun vill ha en ekvidistans på 1 meter men med möjlighet att tända och släcka 

specifika ekvidistanser. Ekvidistanser sorteras i 1 meter, 2 meter, 5 meter och 10 meter. För 

att undvika dubbellagring innehåller ekvidistanserna specifika ändelser (Tabell 5). Det gör att 

om man ska visualisera höjdkurvor med 1 meters ekvidistans på en karta måste man tända 

1, 2, 5 och 10 meter ekvidistanserna. 

Tabell 5. Ekvidistanser som Halmstads kommun använder. 

Ekvidistans Värden som slutar med Exempel på värden 

1 meter 1, 3, 7 och 9 11, 23, 34, 49,… 

2 meter 2, 4, 6 och 8 2, 14, 26, 38,… 

5 meter 5 5, 15, 25, 35,… 

10 meter 0 0, 10, 20, 30,… 
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Redigering 

I Lantmäteriets dokumentation av GSD-Höjdata, grid 2+, nämns det att data som levererades 

var klassat med automatiska metoder (GSD-Höjddata, 2010). Detta visades att det inte var 

gjort och i samråd med min handledare på kommunen bestämdes det att även viss mänsklig 

påverkan av höjder skulle tas bort så som broar med mera medan till exempel brofästena 

skulle vara kvar. ArcGIS 10 användes för att redigera bort broar från höjddata.  

Kontrollmätning 

I HMK-fotogrammetri står det att kontroll av höjdkurvors lägesnoggrannhet i plan kan utföras 

genom att mäta en eller flera höjdprofiler fotogrammetriskt eller geodetiskt. En höjdkurvas 

läge i plan bör inte avvika med mer än 1/3 av avståndet till närmast intilliggande höjdkurva 

(Figur 1). Kontroll ska helst göras på fem ställen fördelade över området. 

(HMK-fotogrammetri, 1994) 

 

Figur 1. Kontroll av noggrannhet för höjdkurvor (HMK fotogrammetri, 1994). 

För att få förankring till verkligheten användes en Leica System 500 Nätverks-RTK till att 

kontrollera läges- och höjdnoggrannheten för att se att höjdkurvorna var rätt i höjd och rätt i 

formen. Mätningarna användes även till att räkna ut statistiken och utvärdera höjdkurvorna. 

Vid kontrollmätningen mätte jag in 69 st punkter på två olika ställen över området 

(Halmstads kommun). På grund av tidsbrist utfördes två mätningar istället för fem mätningar 

som HMK-fotogrammetri rekommenderar. Mätning nr 1 utfördes på Ivars kulle, en gravhög 

vid en nyplöjd åker med bra sikt söderut (Figur 2). Mätningen som gjordes på ett underlag av 

gräs medförde ett medelhöjdfel på ca 1cm när antennstången sjönk ner i marken. 

Nätverks-RTK har ett eget fel på ca ±3cm i höjdläge och ±1cm i planläge.  
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Figur 2. Mätpunkter på Ivars kulle. 

Mätning nr 2 skedde på Galgberget på en underhållen öppen yta med klippt gräs (Figur 3). 

Marken var mer packad och hårdare där så staven sjönk inte ner så mycket. Mätningen var 

främst till för att få kontroll på hur höjdkurvorna såg ut i verkligheten och om 

FME-processens generaliseringsgrad var rätt.  

 

Figur 3. Mätpunkter på Galgberget. 
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Resultat 

Generera höjdkurvor med FME.  

 
Figur 4. Översikt av FME-processen för generering av höjdkurvor. 

 

Reader 

 Reader läser in ESRIASCIIGRID (grid) som behandlas av processen (Figur 4) 

(Reader, 2010).  

 

Figur 5. ESRIASCIIGRID-fil öppnad med programmet Anteckningar. 

Gridet är ett text-format som ger höjdvärde för varje punkt med parametrar som bestämmer 

formen av gridet (Figur 5). Med ”ncols” och ”nrows” bestäms antalet kolumner och rader. 

”xllcenter” och ”yllcenter” säger var nedre vänstra hörnets koordinater är och ”cellsize” anger 
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Figur 7. Parameterinställningar 

avståndet mellan höjdvärdena.  Med parametern ”nodata_value” sätts null-värdet som finns 

utanför själva gridet. 

FME läser ESRIASCIIGRID som ett raster med 

höjdvärdena som nyanser i gråskalan (Figur 6). 

Ett grid innehåller 1 562 500 punkter och över 

Halmstads kommun finns det 207 grid.  

 

 

 

 

ContourGenerator 

 

ContourGenerator interpolerar fram höjdkurvor med 1 meters ekvidistans utifrån gridets 

höjddata. Utdata blir 3D linjer. Toleransparametern är satt till 0,3 som gör att i det här fallet 

ritas en höjdkurva när toleransen över stiger 0,3 m (Figur 7) (ContourGenerator, 2007).  

 

 

Alltså om det skiljer mer än eller lika med 0,3 m från den förra ritade höjdkurvan med samma 

höjd. ContourGenerator lägger till attributet ”_elevation” som används i senare funktioner. 

Figur 6. FME läser grid som en rasterbild. 
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Kurvorna ritas i tre dimensioner med X, Y och Z när inställningarna för ”Output Contour 

Dimension” är satt på 3. Filen ska i efterhand kunna omvandlas till Autocad-fil (.DWG) 

därför är inställningarna satta till 3D.  

När ContourGenerator bearbetar ett grid 

kan den inte interpolera fram 

höjdkurvorna ända fram till kanten av 

gridet (Figur 8). Därför kan inte enskilda 

grid behandlas för då skapas det 

mellanrum mellan griden. 

 

LineJoiner 

Utdata från ContourGeneratorn innehåller flera linjer som inte sitter 

ihop, men LineJoiner sätter ihop dessa linjer (Figur 9) (LineJoiner, 2006). Detta minskar 

datamängden som utfilen får (Tabell 6).  

 

Figur 9. Parameterinställningar för LineJoiner. 

  

Figur 8. Höjdkurvor som inte går ända fram till gridkanten 
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Tabell 6. Storleksskillnad med att använda LineJoiner i processen. 

  Utan LineJoiner (KB) Med LineJoiner (KB) 

1 .DAT 155 11 

1 .ID 69 5 

1 .MAP 1535 575 

1 .tab 1 1 

2 .DAT 143 10 

2 .ID 64 5 

2 .MAP 1432 523 

2 .tab 1 1 

5 .DAT 32 3 

5 .ID 14 1 

5 .MAP 314 108 

5 .tab 1 1 

10 .DAT 42 3 

10 .ID 19 2 

10 .MAP 433 174 

10 .tab 1 1 

 Summa: 4256 1424 

 

Generalizer 

Generalizer används för att generalisera höjdkurvorna och göra linjerna mjukare till formen 

(Generalizer, 2009).  

I detta fall användes ”McMaster Weighted Distance”-algoritm då den tar in avståndet till 

närliggande punkter (Figur 10). 

 

Figur 10. Generializerns parametrar 
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Parametern ”Preserve Shared Boundaries” sattes till ”Yes” då höjdkurvorna inte var 

överlappande annars skulle ”No” satts som parameter. Vid ”Number of Neighbors” blev 

resultatet bäst med 2. De två punketerna på linjen som ligger till vänster om vertexen och de 

två punkterna på linjen till höger är med i beräkningen av den nya positionen av vertexen. 

På ”Dispacement Percentage” sattes värdet 7%. Det säger hur mycket vertexen får flytta från 

ursprungsplaceringen. ”Weighting Power” används bara av ”McMaster Weighted Distance”-

algoritmen. Den bestämmer viktningsgrad som varje grannpunkt har på vertexen och sattes till 

0,4 (McMaster Weighted Distance, FME 2011). Parametrarna provades fram för att få ett bra 

utseende för att sedan kontrollmätas med Nätverks-RTK. 

 

TestFilter 

I denna process användes TestFilter till att sortera ut de önskade 

ekvidistanserna (TestFilter, 2010). 

För att sortera ut ekvidistanserna var tionde meter så fick man sätta ”test conditions” att 

attributet ”_elevation” ska sluta med noll. Man får då ut linjerna 0, 10, 20,… genom 10m-

utgången (Figur 11). 

Det samma gällde 5-meters ekvidistansen. Genom att sätta ett uttryck som gjorde att de 

höjdkurvor som slutar med en femma sändes de ut genom 5m-utgången på TestFiltern. Här 

fick de med ”_elevation” som slutade med 5, alltså 5, 15, 25,… sorterade. 

För att kurvorna som ska sorteras under 2-meters ekvidistansen skrivs det i ”Test Conditions” 

att de med ”_elevation” som slutade med 2, 4, 6, och 8 uppfyllde ”Test Conditions” som till 

exempel 4, 12, 36, 68,… sändes ut genom 2m-utgången . 

Resterande kurvor som ska hamna under1 meters ekvidistans behövde inget uttryck då de 

andra uttrycken här ovan tagit alla andra ekvidistanser. Det som blir kvar är de med 

”_elevation” som slutar med 1, 3, 7, och 9. Dessa går ut i ”unfiltred” på TestFilter. 
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AttributeCreator 

AttributeCreator används för att skapas ett attribut med värde för att höjdkurvorna i samma 

grupp ska få ett grupp-ID (AttributeCreator, 2006). Detta fastställda attribut används i Writer 

för att samla alla höjdkurvorna under samma mapp men med olika filnamn (Figur 12).  

 

 

  

Figur 12. En av fyra AttributCreator 

ser ut. 

Figur 11. TestFilter inställningar för att sorterar 

ekvidistanserna. 
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Writer 

Writer skriver höjdkurvorna i MapInfo-format till destinationen. I denna process används 

”Fanout by Attribut” som sattes av AttributCreator för att de olika ekvidistanserna skulle bli 

sorterade i skilda filer (Figur 13) (Writer, 2010). 

 

 

Ett användarattribut har lagts till för att varje höjdkurva ska få rätt höjd (Figur 14). 

 

Figur 14. Attributet Elevation är till lagt. 

  

Figur 13. Visar en Writer som är inställd på 

"Fanout By Attribut" 
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Klippa höjdkurvor 

 

Figur 15. Klipp-processen 

Figur 15 visar en av klipp-processerna som utfördes i FME på den västra och östra delen med 

olika parametrar på den första 2DGridCreator. Den andra 2DGridCreator har samma 

parametrar för båda delarna. Den andra typen av klipp-process över den prioriterade delen 

visas i bilaga 1 och parametrarna i tabell 8. 

2DGridCreator 

Med 2DGridCreator skapas en polygon som används för att klippa bort de delarna på 

höjdkurvorna som är överflödiga (2DGridCreator, 2006). En viss överlappning lämnas kvar 

för att minska gliporna mellan kurvorna som de olika klippen skapar (Figur 16). Se i tabell 7 

och 8 för vilka parametrar som användes till alla klippen. 

 

Figur 16. Parametrarna för 2DGridCreator  
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Clipper 

Clipper används till att klippa bort överflödiga höjdkurvor som ska 

gränsa mot de andra klippområdena. I ena typen av klipp används 

utgångarna OUTSIDE och CLIPPED_OUTSIDE från Clipper 

används för att få med alla höjdkurvorna som finns utanför 

klippområdet. Från OUTSIDE går de kurvor som är helt utanför klippområdet och från 

CLIPPED_OUTSIDE går de kurvor som berörs av klippområdet men ligger utanför. 

Liknande är det i den andra typen där utgångarna INSIDE och CLIPPED_INSIDE används 

men det bara berör de kurvor som ligger innanför klippområdet (Clipper, 2009). 

 

Figur 17. Parametern för ett av klippen. 

I ”Clipper Parameters” används ”default” värdet (Figur 17). 
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Vid första klippningen av kurvorna användes polygonerna som kom från 2DGridCreator och 

parametrar från dessa (Figur 18). Med parmetrarna (Tabell 7) skapades det ett glapp som gör 

att höjdkurvorna får en viss överlappning i de flesta fall. De höjdkurvor som infaller med en 

liten vinkel mot klippet skapade ett glapp mellan höjdkurvorna men med överlappningen blev 

dessa glapp mindre. 

Tabell 7. Parametrar för klipp-polygonerna i det första klippet. 

  Västra delen Östra delen 

Nedre vänstra hörnet(X) 377504 374996 

Nedre vänstra hörnet(Y) 6267500 6267500 

Antal kolumn 1 1 

Antal rader 1 1 

Kolumn bredd 2500 2500 

Rad höjd 100000 100000 

Typ Polygon Polygon 

(SWEREF 99 TM) 

 
Figur 18. Polygonerna som användes till att klippabort överlappningen. Den blåa polygonen klippt den västra delens 

överlappning och den gröna den östra. Vid sidan visas mellanrummet som lämnas kvar mellan polygonerna. 
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Andra klippet är till för en del av kommunen som är under utveckling så att området inte 

skulle ha några osäkra höjdkurvor (Figur 19). Skarvarna bildades där lägre krav på 

noggrannhet fanns, det var främst på skogsmark (Tabell 8). 

Tabell 8. Parametrar för polygoner i andra klippet och för den prioriterade delen. 

  Västra delen Östra delen Prioriterad del 

Nedre vänstra hörnet(X) 372502 372502 372498 

Nedre vänstra hörnet(Y) 6290002 6290002 6289998 

Antal kolumn 1 1 1 

Antal rader 1 1 1 

Kolumn bredd 7496 7496 7504 

Rad höjd 12496 12496 12504 

Typ Polygon Polygon Polygon 

(SWEREF 99 TM) 

 

 

Figur 19. Ovan visas andra klippet som var över det prioriterade området. 
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Klistra ihop alla delar 

 

Figur 20. FME-processen som klipper ihop delarna. 

För att klistra ihop delarna användes LineJoiner i en enkel process (Figur 20). I LineJoiner 

parametrar ändrades ”Consider Node Elevation” till ”yes” för att höjdkurvor med samma 

höjdvärde skulle knytas ihop (Figur 21). I processen ändrades även koordinatsystemet 

SWEREF 99 TM till SWEREF 13.30. 

 

Figur 21. LineJoiner parametrar i att foga ihop höjdkurvorna. 
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Figur 22. Slutresultatet efter att fogat ihop alla delar. 

Den röda cirkeln i Figur 22 markerar ett område som är fel men inte på grund av FME-

processen. I Figur 23 syns vågor på vattnet. Det beror på att griden inte har automatklassats. 

 

Figur 23. Rasterbilden visar vågor på vattnet som skulle vara bortredigerat.  
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Mätresultat 

 

Figur 24. Mätning nr 1 som har en mätpunkt som ligger utanför toleransen på 1/3 av avståndet mellan två 

höjdkurvor. 

I den första mätningen (Figur 24) låg en mätpunkts felprocent på 42,47%. Den ligger utanför 

lantmäteriets rekommendationer på 1/3 av avståndet mellan två höjdkurvor. Se bilaga 2 och 3 

för underlag till diagrammen. Andra mätningen (Figur 25) blev bättre och där låg den högsta 

felprocenten på 27,27%. 

 

Figur 25. Mätning 2 som där resultatet var godkänt.  
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Redigera ESRIASCIIGRID 

”Resultatet från laserskanningen är en mängd punkter med känt läge i plan och 

höjd. Alla typer av objekt på och ovan markytan finns representerade i detta 

punktmoln. För att kunna framställa en höjdmodell som representerar markytan 

måste därför punkter på övriga objekt filtreras bort. Klassning av laserpunkterna till 

mark, vatten eller övrigt görs inledningsvis med automatiska metoder, där 

fastighetskartans vattenmask använts för att klassa vatten. I de områden som 

fastighetskartan inte finns har vägkartans vattenpolygoner använts.” 

(GSD-Höjddata, 2010) 

Detta blev ett sidospår från att skapa höjdkurvor när det upptäcktes att höjddata inte var 

automatklassad genom att använda vattenpolygoner från fastighetskartan eller vägkartan. På 

de filer som visar densiteten på laserträffarna är broar över vatten borta men på de själva 

griden var detta inte gjort (Figur 26). 

Figur 26. Tiff-bild över laserdensiteten och den vita rektangeln markera det 

området som bortredigeringen av broarna skedde i detta fall. 
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Genom att göra höjdkurvor av oredigerad data skulle det skapas höjdkurvor som var fel 

(Figur 27). Ån Nissan framstod som till exempel att vara uppdämd vid varje bro. Från griden 

omvandlades asc-filerna till rasterbilder för att användas som bakgrundsbild och för att bilden 

ska kunna omvandlas till ett redigerbart punktskikt (Figur 28). 

 

Figur 28. Höjdpunkter med rasterbilden som underlag. 

  

Figur 27. Rasterbild som visar att höjddata inte var automatklassad. 
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Punkter som skulle redigeras markerades (Figur 29) och under tabellen kunde höjdvärden 

ändras med ”Field Calculator” (Figur 30). Höjdvärdet som de markerade punkterna ändrades 

till togs ut från en av åns punkter och alla markerade punkter fick samma värde (Figur 31). 

 

 

   

Figur 30. Feild Calculator. Figur 31. Tabellen över markerade punkterna 

och med det förändrade värdet. 

  

Figur 29. Höjdpunkter som är markerade. 
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Figur 32. Resultatet i rasterformat. 

På den slutliga rasterbilden från den redigerade höjddata ser man att broarna är borta från 

höjddata (Figur 32). Höjdkurvorna som genererades från bilden visade att det fungerade men 

att det behövs andra metoder av att redigera höjddata (Figur 33). 

 

Figur 33. Visar att den manuella redigeringen fungerar. 
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Figur 35. 3DForcer parametrar. 

Omvandla redigerad höjddata till ESRIASCIIGRID 

 

Figur 34. FME-process som omvandlar den redigerade höjddata tillbaka till grid-formatet. 

De redigerade höjddata skulle omvandlas tillbaka till ESRIASCIIGRID med en FME-process 

(Figur 34). 

3DForcer 

3DForcer används till att omvandla 2D-data med höjdattribut 

till 3D-punkter genom att använda höjdattributet till att sätta 

Z-värdet på varje punkt (Figur 35) (3DForcer, 2006). 

 

NumericRasterizer 

NumericRasterizer använder de 

tredimensionella punkterna till att generera pixlar där Z-värdet 

blir pixelvärdet (NumericRasterizer, 2010). Här är ett måste att 

använda ”Real64” under ”Interpretation Type”parameterna för 

att det ska gå att omvandla punktskiktet till grid-formatet. 

Även cellstorleken måste sättas (Figur 36). 

  

Figur 36. Parametrarna som 

användes i NumericRasterizer. 
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RasterCellValueRounder 

RasterCellValueRounder avrundar, i detta fall, höjddata till två 

decimaler (Figur 37). Detta var viktigt för att kunna skriva det till 

ESRIASCIIGRID annars kunde oförutsedda fel uppstå som ett som upptäcktes var att det inte 

gick att redigera grid-filen i programmet Anteckningar 

(RasterCellValueRounder, FME 2011). 

  

Figur 37. Parametrar för att 

avrunda till två decimala. 
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Diskussion 

I resultatet presenteras den framtagna FME-processen som generar höjdkurvor. Programmet 

FME från företaget Safe Software är lätt att använda men det kan vara svårt att förstå alla 

funktioner. Att sätta ihop en FME-process som genererar höjdkurvor var mycket ”try and 

error” när jag försökte hitta rätt funktioner. LineJoiner var något som jag använde mig mycket 

av. Den användes i FME-processen för att minska datamängden men den hjälpte även till att 

snabba upp processen då efterföljande funktioner fick en mindre datamängd att bearbeta 

speciellt för funktionen Generelizer. Ibland fick datorn svårt att hanterar den stora mängden 

data och flera gånger tog internminnet slut. Här hade det varit bra med en dator med större 

internminne. Då hade jag kunnat bearbeta höjddata över hela Halmstads kommun i samma 

FME-process och det hade gjort klippningen och klistringen av kommunen överflödig. Det 

hade även medfört att osäkerheten på de höjdkurvor som klipptes hade försvunnit. 

Att klippa och klistra höjdkurvorna var inte en ultimat lösning, men det var den enda 

lösningen som inte skapade några glipor. Anledningen till att jag klippte nordsydlig riktning 

var att kusten skulle vara utan orörda höjdkurvor från klippning. Samma sak var det för rutan 

som klipptes in som var en prioriterad del av kommunen där utveckling pågick.  

Slutresultatet blev höjdkurvor över hela Halmstads kommun med små osäkra höjdkurvor där 

klippning och klistring av höjdkurvor skedde. De osäkra höjdkurvorna hamnade mestadels på 

skogsmark och åkermark. 

Skälet till att jag litade på FMEpedia i mitt val av generaliseringsalgoritmen var till stor del 

tidsbrist. Det fanns inte tid att prova de andra algoritmerna som var för linjer. Mitt resultat 

blev bra till slut men utvärdering av de andra algoritmerna kan behöva göras i fortsatta 

studier. 

Att välja generaliseringsparametrar för höjdkurvorna är en balansgång mellan korrekthet och 

utseende samt att höjdkurvorna är beroende av skalan på kartan. Orsaken till att jag provade 

mig fram var för utseendets skull inte för korrektheten av höjdkurvorna. Det var utseendet 

som ansågs viktigt. De flesta höjdkurvorna låg inom toleranserna på 1/3 av avståndet mellan 

två höjdkurvor som HMK-Fotogrammetri rekommenderade. Det gjorde att jag accepterade 

mina generaliseringsparametrar. 
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Att Lantmäteriet inte hade redigerat bort broarna över åar i indata var irriterande men lärorikt, 

då jag fick manipulera med själva höjddata genom redigering i ArcGIS 10. I många fall blev 

resultatet bra. 

I en jämförelse mellan mätningarna och höjdkurvorna som hade generats fram var 

mätpunkterna inom godkända värden utom en mätpunkt. Denna punkt kan vara fel på grund 

av dålig fixlösning eller att marken hade förändrats mellan skanningen och mätningen. Den 

sist nämnda orsaken är mest trolig då punkten ligger precis vid kanten till en åker som var 

nyplöjd vid mätningstillfället. Men det behövs ytterligare utvärdering för att fastställa 

orsaken. 

Höjdkurvorna behöver uppdateras i mellan åt dels på grund av mänsklig påverkan men även 

på grund av naturens egna förändringar. Höjdkurvor ses ofta som bestående men i 

verkligheten förändras landskapet hela tiden genom landhöjning, erosion och av människan. 
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Bilaga 1  Andra klipp-processen 

 

  



 

 

Bilaga 2  Mätning nr 1 

Punktnr Mäthöjd 

Till 
närmaste 
linje 

Till 
motstående 
linje 

Avstånd 
mellan 
linjerna 

Procent 
fel 

11 28.989 1.438 12.951 14.389 9.99% 

12 29.005 2.736 9.543 12.279 22.28% 

13 28.990 1.015 8.999 10.014 10.14% 

14 29.003 0.040 8.463 8.503 0.47% 

15 28.984 0.607 6.676 7.283 8.33% 

16 28.987 1.813 5.247 7.060 25.68% 

17 28.989 3.049 4.131 7.180 42.47% 

18 30.002 0.561 6.554 7.115 7.88% 

19 29.999 0.438 7.624 8.062 5.43% 

20 30.002 0.626 6.405 7.031 8.90% 

21 30.013 0.549 3.179 3.728 14.73% 

22 30.007 1.019 3.039 4.058 25.11% 

23 30.012 1.398 3.501 4.899 28.54% 

24 30.009 1.608 4.349 5.957 26.99% 

25 30.007 1.263 15.614 16.877 7.48% 

26 31.019 0.511 5.456 5.967 8.56% 

27 31.022 0.607 5.466 6.073 10.00% 

28 31.009 0.278 4.725 5.003 5.56% 

29 30.989 0.061 8.330 8.391 0.73% 

30 31.026 0.197 8.082 8.279 2.38% 

31 32.003 0.774 4.578 5.352 14.46% 

32 31.993 0.842 3.956 4.798 17.55% 

33 32.011 0.759 3.439 4.198 18.08% 

34 31.998 0.208 3.184 3.392 6.13% 

35 32.029 0.110 2.980 3.090 3.56% 

36 32.010 0.766 1.771 2.537 30.19% 

37 31.997 0.591 1.763 2.354 25.11% 

38 32.018 0.618 1.883 2.501 24.71% 

39 31.994 0.264 2.362 2.626 10.05% 

40 32.004 0.191 2.869 3.060 6.24% 

41 32.015 0.039 2.894 2.933 1.33% 

42 32.008 0.592 2.602 3.194 18.53% 

43 32.005 0.413 3.143 3.556 11.61% 

44 32.015 0.224 2.972 3.196 7.01% 

45 31.991 0.771 2.729 3.500 22.03% 

46 32.016 0.040 4.876 4.916 0.81% 

47 32.024 0.509 4.772 5.281 9.64% 

48 32.007 0.586 2.546 3.132 18.71% 

49 32.005 0.748 2.324 3.072 24.35% 

50 32.016 0.936 2.711 3.647 25.66% 

51 33.014 0.085 2.675 2.760 3.08% 

52 33.008 0.270 2.355 2.625 10.29% 

53 33.009 0.064 2.749 2.813 2.28% 

54 32.981 0.119 3.015 3.134 3.80% 

55 33.010 0.026 2.866 2.892 0.90% 

56 33.000 0.506 2.621 3.127 16.18% 

57 33.002 0.904 1.900 2.804 32.24% 

58 32.998 0.064 2.457 2.521 2.54% 

        medelfel 13.31% 

  



 

 

Bilaga 3  Mätning nr 2 

Punktnr Mäthöjd 

Till 
närmaste 
linje 

Till 
motstående 
linje 

Avstånd 
mellan 
linjerna 

Procent 
fel 

59 42.990 3.908 13.040 16.948 23.06% 

60 42.991 2.204 13.038 15.242 14.46% 

61 43.002 3.795 10.122 13.917 27.27% 

62 43.026 3.098 10.369 13.467 23.00% 

63 44.027 0.476 10.650 11.126 4.28% 

64 44.001 0.243 13.562 13.805 1.76% 

65 44.005 1.639 8.062 9.701 16.90% 

66 43.992 1.475 14.905 16.380 9.00% 

67 45.012 2.378 9.730 12.108 19.64% 

68 45.017 1.083 12.736 13.819 7.84% 

69 45.004 0.521 10.258 10.779 4.83% 

70 45.006 0.893 16.595 17.488 5.11% 

71 45.002 0.914 16.859 17.773 5.14% 

72 44.990 2.622 15.037 17.659 14.85% 

73 45.991 0.929 16.521 17.450 5.32% 

74 46.006 0.101 17.809 17.910 0.56% 

75 46.010 0.184 17.445 17.629 1.04% 

76 46.012 1.183 9.183 10.366 11.41% 

77 46.003 1.107 8.003 9.110 12.15% 

78 45.969 1.012 7.358 8.370 12.09% 

79 47.011 1.457 9.278 10.735 13.57% 

        medelfel 11.11% 

 

 


