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Försäkran 
 

Försäkran om att arbetet är utfört av författarna.  
 
Denna rapport är en deluppfyllelse av kraven till högskoleingenjörsexamen på 
programmet för GIS-ingenjör. Allt material i denna rapport som inte är vårt eget arbete 
har identifierats och rapporten innehåller inte material som har använts i en tidigare 
examen. 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetets syfte är att ta fram en metod för att på ett enkelt och effektivt sätt med 
låg mätosäkerhet ajourhålla höjdkurvor på platser där marknivån har förändrats i en omfattning 
så att kommunens höjdkurvor behöver revideras.  
 
Eftersom det tidigare inte har funnits en utarbetad metod för att ajourhålla höjdkurvor har jag 
fått pröva mig fram till en metod som har gett tillfredsställande resultat. 
 
Metoden som har tagits fram är lätt att använda och gör att man på ett enkelt sätt kan uppdatera 
kommunenens baskarta med ny information. Genom att mäta in punkter med hjälp av GNSS-
teknik och sedan använda programmet AutoCAD Civil 3D, har det gått att få de resultat som 
eftersträvades.  
 
Metoden som tagits fram ger kommunen möjlighet att uppdatera mindre områden i sina kartor 
på ett enkelt sätt. Det som krävs är en mottagare som en person kan hantera, programmet 
AutoCAD Civil 3D och ett område som inte är större än att en person på ett rimligt sätt kan 
mäta in det till fots. 
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Abstract 

This thesis aims to develop a method to easily up-date contour lines in places where the ground 
level has changed to an extent that the municipality contours need to be revised. 
 
Since there wasn’t an elaborate method to up-date contour lines, I have been trying to arrive at a 
method that could give satisfactory results. 
 
The method that has been developed is easy to use and allows people an easy way to update the 
municipality's base map with new information. By measuring in points using GNSS technology 
and then use the program, AutoCAD Civil 3D, it has been possible to get the results that were 
pursued. 
 
The method developed allows the municipality to up-date the smaller areas of their maps in an 
easy way.  What is needed is a receiver that one person can handle, the program AutoCAD Civil 
3D and an area no larger than it would be possible for one person to measure it out on foot. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mellan oktober 2011 och oktober 2012 laserskannades Örebro kommun från luften i ett projekt 

som när det var nytt kallades Ny Nationell Höjdmodell (NNH) men som numera bara heter 

Nationell Höjdmodell (NH).1 Projektet kommer antagligen att bli klart nästa år (2015) och syftar 

till att få fram en nya rikstäckande höjdmodell.2 Höjdmodellen kan användas i många 

sammanhang men huvudsyftet är att kunna göra en ny översvämningskartering runt Sveriges 

största sjöar och större vattendrag. Laserdatat kommer inte att uppdateras eller förnyas.3 

 

Utöver den nya översvämningskarteringen som Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) 

tagit fram för hela länet har Örebro kommun använt höjdmodellen för att generera nya 

höjdkurvor, eftersom det inte tidigare har funnits i baskartan för hela kommunen. 

 

Laserskanning från luften är en bra och snabb metod för att samla in höjddata men det är 

fortfarande bara en ögonblicksbild av verkligheten. Datat blir snabbt gammalt och olika metoder 

för ajourhållning behöver tas fram. Det gäller bl.a. för höjdkurvorna. 

 

1.2 Syfte 

Höjdkurvor behöver sällan förändras i samband med ny infrastruktur. Nya byggnader påverkar 

t.ex. sällan höjdkurvornas utformning. Däremot behöver höjdkurvorna ajourhållas där det utförts 

större markarbeten och även i viss mån vägbyggen. Det här examensarbetet syftar till att 

tillsammans med Stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun ta fram och testa en metod som kan 

användas för att ajourhålla höjdkurvor på platser där marknivån har förändrats i en omfattning så 

att kommunens höjdkurvor behöver revideras. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur utvecklar och testar man en metod som sedan kan användas för att ajourhålla höjdkurvor på 

platser där marknivån har förändrats i den mån att kommunens höjdkurvor behöver ajourhållas. 

                                                 
1 Lantmäteriet,  Nyhetsbrev 2013:2, 2013-06-19. 
2 Lantmäteriet, Fakta om laserskanning. 
3 Lantmäteriet, Laserdata. 
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2 Genomförande 

2.1 Mätning med GNSS-teknik 

Själva ordet satellitmätning refererar till alla metoder med satelliter som referenspunkter för 

positionsbestämning. För tillfället finns två fullt fungerande satellitbaserade positionerings-

system, dels det amerikanska GPS(Global Positioning System) och dels det ryska GLONASS 

(Global Navigation Satellite System). De mottagare som används i undersökningen kan ta emot 

signaler både från GPS- och GLONASS-systemen. Ytterligare två satellitsystem är under 

utveckling, det kinesiska KOMPASS och det europeiska GALILEO. Samlingsnamnet för alla 

satelitmätningssystem är GNSS.4 

 

GNSS var från början ett navigationsverktyg för framförallt militära ändamål. Under åren har 

användningsområdet utökats och till exempel positionsbestämningar inom geodesi och kartografi 

har blivit en viktig del. Systemet är indelat i tre delar – en satellitdel, en kontroll del och en 

användardel. Systemet består av cirka 30 satelliter som kretsar runt jorden och att använda 

systemet är helt kostnadsfritt. Det går att få en position via systemet var som helst på jorden, 

dygnet runt. 

 

För att kunna använda systemet används en GNSS-mottagare. Mottagaren är konstruerad för att 

kanna ta emot de signaler som sänds ut från satelliterna och med hjälp av dessa kunna räkna ut 

positionen.  Små handburna mottagare kan användas över hela världen. De är ungefär lika stora 

som en mobiltelefon och kan mäta med 5-30 meters noggrannhet. Mottagaren har fem till tolv 

kanaler och kan alltså emot signaler från lika många satelliter samtidigt. 

 

Det finns handburna enheter som har större minne. I dem kan det finnas en karta inlagd, 

exempelvis bakgrundskartor med vägnät, stadskartor, sjöar, järnvägar, tågstationer med mera. 

Den typen av större handburen enhet har också en större display.5 

Vid mätningar som kräver större noggrannhet finns även mer avancerade mottagare. Den 

mottagare som har använts vid mätningarna heter Leica Viva GS14. Det är en mottagare som har 

120 kanaler och simultant kan ta emot information från 60 satelliter på två frekvenser.6 

 

2.2 Datainsamling 

Genom att mäta in ett antal punkter utmed brytlinjer, cirka var tionde meter, får man fram ett 

antal utvalda värden där det händer något i topografin. På ytor där det inte händer så mycket kan 

det vara betydligt längre mellan punkterna. När man sedan tar dessa punkter och lägger in dem i 

AutoCAD Civil 3D kan programmet, tack vare att det finns ett Z-värde (höjdvärde), räkna fram 

höjdkurvor. 

 

                                                 
4 Red. Lantmäteriet m fl, 2011-09-29, Geodetisk och Fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik, sid. 162. 
5 Andersson, G m fl, 2010-03-27, Från tumstock till GPS, sid. 46. 
6 Leica, Leica Viva GS14 pdf. 
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Datainsamlingen sker genom att mottagaren, Leica Viva GS14, tar emot kodad information som 

uppger positionen för satelliterna. Mottagaren behöver även veta hur långt det är till satelliterna. 

Avståndet är hastigheten på signalen 

multiplicerad med den tid den tar för att nå 

mottagaren. (avstånd = hastighet x tid). Signalens 

hastighet är lika med ljusets. (300 000 km/s) 

 

Med hjälp av satellitens avstånd går det att 

bestämma mottagarens position till en sfär runt 

satelliten med radien lika med avståndet till 

satelliten. Mottagarens alla möjliga positioner 

representeras då av sfären. 

 

Antalet möjliga positioner begränsas för 

mottagaren om ytterligare en satellit används. Det 

bildas en cirkel där båda satelliternas sfärer 

korsas, den cirkelns kantlinjer representerar 

möjliga positioner för mottagaren. 

 

Med hjälp av en tredje satellit och dess avstånd 

får man två skärningspunkter mellan cirkel och 

den tredje sfären. En av skärningspunkterna är 

inte rimlig och kan väljas bort. Det är stora 

skillnader i longitud/latitud och höjd mellan 

skärningspunkterna. Med hjälp av ungefärlig höjd 

kan ytterligare en skärningspunkt sorteras bort. 

Den punkt som blir kvar är den punkt där alla tre 

sfärerna skär varandra. Se fig. 1. Eftersom 

mottagaren kontinuerligt beräknar nya positioner 

kan man genom detta även beräkna hastigheten.7 

 

 

 

 

2.3 Ursprunglig metod 

Från början var det tänkt att metoden skulle innehålla: datainsamling, bearbetning av indata och 

generering av nya höjdkurvor. Insamling skulle ske med GNSS som i det här syftet skulle ge 

tillräcklig noggrannhet. Om GNSS-mätning inte var möjlig skulle inmätningen ske med 

totalstation men etableringen skulle göras med GNSS. Till bearbetning och generering var 

Quantum GIS (QGIS) tänkt att användas, eftersom det där skulle finns metoder för att generera 

höjdkurvor från punkter. 

                                                 
7 Andersson, G. m fl. 2010-03-27. Från tumstock till GPS, sid. 48. 

 

Figur 1. Principer för mätning med GPS. 
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I den ursprungliga metoden ingick även ett verifieringsområde. Innan metoden kunde prövas på 

ett område som hade utsatts för stora markförändringar testades den först på ett område där 

marken var opåverkad sedan laserskanningen och höjdkurvorna redan var genererade samt 

riktiga. Det var ju viktigt att se till att de nya kurvorna som skapades stämde överens med de 

kurvor som redan fanns (Bilaga 2). 

2.4 Modifierad metod 

Som det var tänkt kom den metod som slutligen användes att innehålla: datainsamling, 

bearbetning av indata och generering av nya höjdkurvor. Insamlingen kunde ske med GNSS 

eftersom det gav tillräcklig noggrannhet och det därför inte fanns något behov av att etablera 

totalstation. För bearbetning och generering skulle QGIS användas. Det visade sig dock att de 

höjdkurvor som genererades inte stämde överens med de befintliga höjdkurvorna. 

 

Eftersom det vid testning visade sig att det inte gick att använda QGIS för att generera 

användbara höjdkurvor modifierades metoden och till bearbetningen och i genererandet 

användes istället programmet AutoCAD Civil 3D. 

 

Metoden som kommer att användas är en terrester mätmetod. Insamling av data kommer att ske 

med GNSS som i det här syftet ger tillräcklig noggrannhet. Om GNSS-mätning inte är möjlig 

kommer inmätningen ske med totalstation men etableringen kommer att göras med GNSS. 

2.5 Programmet som var tänkt att användas - Quantum GIS  

För bearbetning och generering var tanken att Quantum GIS (QGIS) skulle användas. Detta 

GIS-program har funktioner för att generera höjdkurvor från punkter. 

 

QGIS är ett gratisprogram som används för att skapa, redigera, visualisera, analysera och 

publicera geospatial information.8 

 

Eftersom QGIS hanterar shapefiler måste punkterna i GeoBas, Örero kommuns verktyg att 

hantera baskartan, först exporteras till en sådan fil. 

 

Den första tanken var att skapa ett TIN (Triangulate Irregulate Network) och ur det skapa 

höjdkurvor. Problemet var att höjdvärdet inte följde med och att det då inte gick att skapa 

höjdkurvor ur TIN:et. 

 

Den funktionen som då testades handlar om att interpolera fram ett höjdgrid. Höjdgriden som 

tas fram är en rasterbild och ur den rasterbilden går det sedan att med hjälp av programmet 

extrahera höjdkurvor. För att få befintliga höjdkurvor och höjdkurvorna i QGIS att stämma 

överens är man tvungen att hitta rätt värde för cellsize for intermediate layer, d.v.s. cellstorleken för 

det mellanliggande lagret. För att få fram ett sådant värde måste man pröva olika cellstorlekar för 

att se vilket som bäst överensstämmer med de befintliga höjdkurvorna. När det sattes ett lågt 

                                                 
8 QGIS, Start. 
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värde skapade programmet bågformade höjdlinjer runt punkterna och om värdet istället sattes 

högre flyttades höjdkurvan ut och började bredvid utgångspunkten. Ju högre värdet sattes ju 

längre ifrån utgångspunkten började alltså kurvan och i realiteten kunde kurvorna på så sätt börja 

i tomma luften. När linjerna på det sättet flyttades ut stämde de inte alls överens med linjerna i 

verifieringsområdet. 

2.6 AutoCAD Civil 3D 

AutoCAD Civil 3D är ett program för mark-, väg- och VA-projektering som stödjer arbetsflöden 

i byggnadsinformationsmodeller (BIM).9 

 

Eftersom det inte gick att få fram de önskade höjdkurvorna med QGIS valde man att testa ett 

annat program, AutoCAD Civil 3D. 

 

Då AutoCAD hanterar pxy-filer exporteras mätfilerna först till det formatet och programmet kan 

då skapa ett TIN (Triangulate Irregulate Network). Ur TIN genereras sedan höjdkurvor. Genom 

att lägga in en formatfil i handenheten som hör till GNSS-mottagaren går det att exportera 

mätdata direkt till pxy (Bilaga 2). 

 

Den färdiga produkten ur AutoCad är en dxw-fil, den går att läsa in av olika program. Det 

innebär att alla organisationer som har ett datasystem som kan ta emot dxw-filer har möjlighet att 

använda metoden. Exempelvis kan Örebro kommun läsa in filerna i GeoBas, kommunens 

verktyg att hantera baskartan. 

2.7 Verifiering 

Innan metoden kan prövas på ett område som har utsatts för stora markförändringar testas den 

först på ett verifieringsområde där marken är opåverkad sedan laserskanningen och höjdkurvor 

redan är genererade och har korrekta lägen. Med hjälp av verifieringsområdet, se fig. 2, 

kontrolleras att metoden fungerar genom att man jämför de nyskapade höjdkurvorna med de 

redan befintliga, genererade från NH. Översiktskarta se Bilaga 1. 

 

Figur 2: Bilden visar verifieringsområdet.  

 

                                                 
9 Autodesk, overview 
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2.8 Metodtestområde 

2.8.1 Det tänkta metodtestområdet 

Området där metoden skulle testas ligger i närheten av E18/E20 och har ett antal nyetableringar 

av företag. Markförändringarna är gjorda för att de nya byggnaderna ska komma i nivå med 

motorvägen och på så sätt synas bättre. Se fig. 3. 

 

Då metodtesterna skulle utföras i ett påverkat område visade det sig att det tänkta 

metodtestområdet inte gick att använda vilket berodde på att de schaktmassor som lagts upp låg 

kvar i högar och inte var utschaktade. Ett nytt område fick letas upp där markarbetena var klara 

och markförändringar skett. Översiktskarta se bilaga 1. 

 

Figur 3: Det tänkta 

metodtestområdet 
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2.8.2 Det använda metodtestområdet 

Det nya området som valdes ut ligger mellan Gustavsvik och Aspholmen i Örebro. På området 
finns en ny vägslinga men inga byggnader. Området är utschaktat och har ställts iordning för 
byggnation. Se fig. 4. I detta område kunde metoden testas genom att inmätningarna gjordes. 
Översiktskarta se Bilaga 1. 
 

Figur 4: Det använda metodtestområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inmätningen av de olika punkterna gjordes vid två tillfällen. De blå punkterna mättes dag ett och 

de röda punkterna mättes dag två. De gröna 

punkterna är punkter tagna ur. NH. Se fig. 5. 

 

NH punkterna är med för att knyta ihop de 

utförda mätningarna med kända värden och ger 

dessutom en verifiering i ytterområdena att de 

skapade höjdkurvorna stämmer. 
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Figur 5: De inmätta punkterna 
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3 Resultat 

Genom att mäta in ett antal punkter, se b utmed brytlinjer, cirka var tionde meter, fick man fram 

ett antal utvalda värden vid punkter där det hände något i topografin. På ytor där det inte hände 

så mycket kunde det vara betydligt längre mellan punkterna. När man sedan tog dessa punkter 

och lade in dem i AutoCAD Civil 3D kunde programmet, tack vare att det fanns ett Z-värde 

(höjdvärde), räkna fram höjdkurvor. 

 

Datainsamlingen skedde genom att mottagaren, Leica Viva GS14, tog emot kodad information 

som uppgav positionen för satelliterna. Med hjälp av satelliternas avstånd gick det att bestämma 

mottagarens position och därmed ett punktvärde.  

 

Metoden att ajourhålla höjdkurvor fungerade med AutoCAD Civil 3D men gick inte att 

genomföra med hjälp av QGIS. I QGIS var den första tanken, att skapa ett TIN (Triangulate 

Irregulate Network) och ur det skapa höjdkurvor. Problemet var att höjdvärdet inte följde med 

och att det då inte gick att skapa höjdkurvor ur TIN:et. 

 

Den funktionen som då testades handlade om att interpolera fram ett höjdgrid. Höjdgriden som 

togs fram var en rasterbild och ur den rasterbilden gick det sedan att med hjälp av programmet 

extrahera höjdkurvor. För att få de befintliga höjdkurvorna och höjdkurvorna i QGIS att stämma 

överens var man tvungen att hitta rätt värde för cellsize for intermediate layer, d.v.s. cellstorleken 

för det mellanliggande lagret. För att få fram ett sådant värde var man tvungen att pröva olika 

cellstorlekar för att se vilket som bäst överensstämde med de befintliga höjdkurvorna. När det 

sattes ett lågt värde skapade programmet bågformade höjdlinjer runt punkterna och om värdet 

istället sattes högre flyttades höjdkurvan ut och började bredvid utgångspunkten. Ju högre värdet 

sattes ju längre ifrån utgångspunkten började alltså kurvan och i realiteten kunde kurvorna på så 

sätt börja i tomma luften. När linjerna på det sättet flyttades ut stämde de inte alls överens med 

linjerna i verifieringsområdet. 

 

Eftersom det inte gick att få fram de önskade höjdkurvorna med QGIS valde man att testa ett 

annat program, AutoCAD Civil 3d. 

 

Då AutoCad hanterar pxy-filer exporterades mätfilerna först till det formatet och programmet 

kunde då skapa ett TIN(Triangulate Irregulate Network). Ur TIN genererades sedan höjdkurvor.  

Genom att lägga in en formatfil i handenheten som hör till GNSS-mottagaren gick det att 

exportera mätdata direkt till pxy. 

 

Eftersom höjdkurvorna som genererades i AutoCAD har jämförts med kurvorna i ett 

verifieringsområde och där visat sig stämma ger metoden tillfredsställande resultat. Den färdiga 

produkten ur AutoCAD är en dxw-fil, den går att läsa in av olika program. Det innebär att alla 

organisationer som har ett datasystem som kan ta emot dxw-filer har möjlighet att använda 

metoden. Exempelvis kan Örebro kommun läsa in filerna i GeoBas, kommunens verktyg att 

hantera baskartan. 
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4 Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att tillsammans med Stadsbyggnadskontoret i Örebro 

kommun utveckla och testa en metod att ajourhålla höjdkurvor på platser där marknivån har 

förändrats i en omfattning så att kommunens höjdkurvor behöver revideras. 

 

Eftersom det tidigare inte har funnits en utarbetad metod för att ajourhålla höjdkurvor har man 

fått pröva sig fram till en metod som har gett tillfredsställande resultat. 

 

Metoden som togs fram skulle vara lätt att använda och på ett enkelt sätt kunna uppdatera 

kommunenens baskarta med ny information.  

 

Med QGIS gick det inte att skapa höjdkurvor som överensstämmande tillräckligt bra med de 

höjdkurvor som redan fanns i verifieringsområdet. Genom att övergå till ett annat program, 

AutoCAD Civil 3D, gick det att få de resultat som eftersträvades.  

 

Metoden som tagits fram ger kommunen möjlighet att med hjälp av GNSS-teknik uppdatera 

mindre områden i sina kartor på ett enkelt sätt. Det enda som krävs är en mottagare som en 

person kan hantera, programmet AutoCAD Civil 3D och ett område som inte är större än att en 

person på ett rimligt sätt kan mäta in det till fots. 
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http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/Fakta-om-laserskanning/
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/Fakta-om-laserskanning/
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/Laserdata/
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/Laserdata/
http://www.leica-geosystems.se/downloads123/zz/gpsgis/VivaGS14/brochures-datasheet/Leica_Viva_GNSS_GS14_receiver_DAT_sv.pdf
http://www.leica-geosystems.se/downloads123/zz/gpsgis/VivaGS14/brochures-datasheet/Leica_Viva_GNSS_GS14_receiver_DAT_sv.pdf
http://www.qgis.org/en/site%20Hämtad%20140528
http://www.autodesk.se/products/autodesk-autocad-civil-3d/overview
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Bilagor 

Bilaga 1 

Översiktskarta 

 



 18 

Bilaga 2 

 

Metodbeskrivning 
 
Datainsamling 

 Insamling av data i punktform kan göras med enbart GPS, men om det inte är möjligt 

används totalstation etablerad med GPS. 

 Punkter mäts ca var 10:e meter där det är förändringar i topografin. På ytor där inga 

förändringar sker kan avståndet ökas. 

 Linjer mäts där det finns brytlinjer att följa. Ge punkter längs med linjer egen punktkod. 

 En förutsättning för att kunna öppna datat i AutoCAD Civil 3D är att datat måste vara i 

pxy-format. Genom att installera en formatfil i handenheten kan datat exporteras till pxy 

och rätt format fås på en gång. 

Bearbetning 

 Om mätningarna är gjorda i flera omgångar slås pxy-filerna ihop till en fil som täcker det 

område som är inmätt eller så öppnas de filer man vill ha en och en tills alla filer är öppna 

på samma rityta. 

 I AutoCAD Civil 3D öppnas pxy-filen via Toolspace–>fliken Toolbox–>Swedish Tools–

>PXY Import->PXY Import-Polylines. 

 Dubbelklicka på “PXY Import-Polylines” så dialogrutan för att välja filer kommer fram. 

Välj den fil du vill öppna och tryck”OK”. 

 Om punkterna inte syns på ritytan tyck på ”Zoom Extents”. Finns under fliken ”View” 

eller i högerkanten av ritytan. 
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 När punkterna har öppnats ska en yta skapas. Under fliken ”Prospector” i Toolspace 

högerklicka på ”Surfaces”, välj ”Create Surface”. 

 

 I rutan som kommer upp: 

Som ”Type” välj ”TIN surface” om det inte redan står det. 

Under ”Value” kan ytan ges ett namn genom att markera rutan och skriva in det namn 

som önskas. 

Som ”Style” väljs ”Nivåkurvor och gräns”. 

 

 
 

 Nu har ett + kommit fram bredvid ”Surfaces”, klicka på det och det namn som ytan fick 

kommer upp. Klicka på + bredvid det namn som ytan fick och ytterligare ikoner kommer 

fram. Klicka på + vid ”Definition”. 
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 Högerklicka på ”Point Groups”, välj ”Add…” och i dialogrutan som dyker upp markera 
”_All Points”, klicka på ”OK”. 
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Generering 

 Nu har ytan med nivåkurvor skapts men vi vill ha lite rundare kurvor och andra 

intervaller på dem. 

Högerklicka på ytans namn (i Toolspace under ”Surfaces”) och välj ”Edit Surface Style”, 

då kommer dialogrutan för ”Surface Style – Nivåkurvor och gräns” fram. Under 

”Contour Intervals” väljer vi 0.5 på ”Minor Intervals” och 5.0 på ”Major Intervals” och 

under ”Contour Smoothing” ”True” på ”Smooth Contous” och ”Spline curve” på 

”Smoothing Type”. 
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 Nu ska vi skapa brytlinjerna. Genom att högerklicka på ”Point Groups” och välja 

”Properties…” får vi fram dialogrutan för ”Point Groups”. Börja med att flytta upp den 

punktkod som är för brytlinjerna, flytta sedan ”_All Points” så att det står direkt under 

brytlinjernas punktkod. 

 

 
 

Nu har vi släckt alla punkter som inte hör till brytlinjerna och det är dags att skapa själva 

brytlinjen. 

 

 Under fliken ”Home” finns ”Create Design” och där väljer man ”Feature Line”. 
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 I den rullist som kommer fram välj ”Create Feature Line”. 

 

 
 

 För den första linjen behöver ingenting ändras, det är bara att trycka ”OK”. 
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 Nu ska man välja den första punkten i den linje man vill göra men för att kunna göra det 

behövs ett val till, ”Point Object”. ”Point Object” finns i högerkanten av ritytan. 

 

 
 

Det här valet gör att den punkt man väljer tänds upp så att man ser att det är den punkt 

man vill ha samt snappar på punkten. 

 

 
 

 Klicka på punkten, tryck ”Enter”, klicka på nästa punk, tryck ”Enter” osv till sista 

punkten i linjen. Linjen kommer fram varefter man klickar på punkterna och vid sista 

punken trycker man ”Esc”. 
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 För att göra nästa linje väljer man återigen ”Create feature Line” men den här gången 

behöver man göra en ny linje, ”Create New”. 

 

 
 

 Välj ett namn på linjen, lämpligt att kalla dem för de linjenummer de fick vid 
inmätningen. 

 

 
 

 När alla linjer är färdiga ska ytan ändras från ”Nivåkurvor och gräns” till ”Trianglar 

Punkter och gräns”. Det görs för att man ska kunna se om några trianglar som har bildats 

korsar brytlinjerna. Alla trianglar som korsar brytlinjer måste ändras! 

 Klicka på en nivåkurva så att hela ytan blir markerad. 

 Högerklicka i ytan. 
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 Välj: ”Surface Properties…”. 

 Välj under ”Surface style:” ”Trianglar Punkter och gräns” 
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 Nu kan man se var trianglar korsar brytlinjer. 

 

 
 För att få brytlinjen till en triangelsida istället högerklickar man på ”Breaklines” och väljer 

”Add…” 
 

 
 



 28 

 I den dialogruta som kommer upp behöver man bara fylla i ”Description”, det andra kan 

vara som det är. Här kan det också vara lämpligt att brytlinjerna får samma nummer som 

linjerna i inmätningen. Tryck ”OK”: 

 

 
 

 Klicka på den aktuella brytlinjen, när den är streckad tryck ”Enter” och trianglarna knyts 

mot brytlinjen istället. 
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 När alla linjer är klara ska ytan ändras tillbaka till ”Nivåkurvor och gräns” igen. 

 Markera trianglarna. 

 Högerklicka i ytan. 

 Välj ”Surface Properties…”. 

 Ändra ”Surface style:” till ”Nivåkurvor och gräns”. 

 Tryck ”OK”. 

 

 

 Länk till film om hu man går tillväga: 

https://www.youtube.com/watch?v=wC40rdmDEMo 

https://www.youtube.com/watch?v=wC40rdmDEMo

