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Fakta om laserskanning
NNH, Ny Nationell Höjdmodell

Laserskanning utförs från flygplan och ger laserdata i form av 
ett punktmoln.

Lantmäteriet arbetar sedan 2009 med att laserskanna landet 
enligt en plan där de krav som ställs för användning inom 
klimatanpassnings- och andra miljöändamål särskilt beaktats. 

Ambitionen är att den rikstäckande höjdmodellen, med ett 
medelfel i höjd som är bättre än 0,5 m för ett 2 m grid, ska bli 
färdig under 2016-2017.



Mer fakta och metadata för 
Laserdata (NNH)….

Produkten utgörs av laserdata i form av punktmoln.

Punkterna är indelade i fyra klasser:
• mark
• vatten
• broar
• Oklassificerat

Alla punkter som inte kan klassificeras som mark, bro eller vatten, till exempel 
byggnad och vegetation, kodas som oklassificerade.

Fördelar: Homogent och kommuntäckande !



Mer fakta och metadata för 
Laserdata…..
• Beräknat medelfel är bättre än 0,1 m på plana hårdgjorda ytor. I metadata för 

produkten redovisas ursprung och status för genomförd bearbetning, 
exempelvis skanningsdatum, klassificeringsnivå och eventuell 
kvalitetsanmärkning. Dessutom medföljer en rasterbild som visar punkttätheten i 
de laserpunkter som träffat marken.

• Koordinatsystem: Plan: SWEREF 99 TM. Höjd: RH 2000

• Några fakta om skanningen (ungefärliga värden): · Punkttäthet: 0,5-1 punkt per 
kvadratmeter (ner till 0,25 punkter per kvadratmeter i kalfjällsområden).

• Metadata till Laserdata

• Metadata levereras dels för ett helt skanningsområde, dels per bearbetningsruta 
(2,5 x 2,5 km). För bearbetningsruta levereras vissa metadata i xml-format (som 
är ett standardiserat format för metadata).





Uppdrag

• Skapa en 3D-modell (infrastruktur, 
markdetaljer och byggnader) över centrala 
Borlänge för visualisering av olika förslag på 
förtätning av bostäder

• De data vi har tillgång till:
– Primärkarta i 2D (AutoCAD/Industry data model)

– Geodatasamverkan (NNH, fastighetskartan)

– Borlängekartan

– Flygfotografering, 2015

– Detaljplaner i CAD och Collada



Steg1
• Anpassa data för en effektivare hantering

– Transformera punkter till Sweref 99 15 45 (Gtrans)

– Lagra punktmolnet som multipoint (512 punkter/rec) i en 
geodatabas

– Dela upp data i markpunkter och i ”övriga detaljer”



Resultat efter steg 1

• Markpunkter
– 1 dataset/indexruta. Detta gav bättre 

prestanda vid dataladdning

– Punkter i Sweref 99 15 45

– Filtrerade punkter                                           
10%

• Terrängdataset
– Används för att skapa                                

andra produkter

• Höjdkurvor,                                                
1m ekvidistans

• Markraster                                            
(2meter grid)



Filtrerade punkter med höjdattribut 
(ytterligare produkt)
• FME används för att filtrera punktmolnet och skapa 

underlag för att rita ut punkthöjder. I detta fall 10%



Höga vattenflöden (Ytterligare produkt)

Terrängdatasetet används för att identifiera områden med 
höga vattenflöden, gemensamt dataset med Falu kn, totalt 
1 331 640 977 punkter



Skapa 3D-byggnader. 
Steg för steg

• Skapar multipointlager för mark och detaljpunkter

• Överlagrar alla byggnadspolygoner på detaljpunkterna, 
PointOnAreaOverlayer

– Skulle ev kunna ha klippt punkterna med byggnader innan (det tog tid)

• Bestämmer min höjd och max höjd (lista)
– Takfot och taknock sparas som attribut

• Skapar en buffert kring byggnaderna                                         
(2 meter)

• Överlagrar de buffrade byggnads-
polygonerna på markpunkterna och                                    
beräknar medelvärdet av punkterna.

– Idag skulle vi nog använt ett                                                             
surface istället. Se 3D-cad

• Slår ihop dessa features                                        
(MergeFeatures) till ett                                                   
gemensamt objekt



Lite mer i detalj…

• Bestämning av markhöjden

• Bestämning av tacknock och takfot



Resultatet, en 3D modell
• Resultatet är en 3D-model över centrala Borlänge som kommer att 

användas för att visualisera förslag av förtätning i centrum

Förslag på förtätning från Sweco, levererat i Colladaformat



3D-cad (ytterligare produkt)

• Skapa 3D-cadritning för inspegling av primärkartan 
vid fotogrametrisk uppdatering (stereo)



Inspegling av primärkartan i 
Espa (3D-cad)



Hur gör vi framöver, utmaningar?

• FME en förutsättning för att allt ska fungera !

• NNH-datat börjar bli föråldrat 
– Flyga nytt?

– Komplettera med UAV?

– Uppdatering från LM?

• Hur mixar vi ”äkta 3D” och                 
”beräknade” 3D?
– Vid inmätning, bygglov

– Uppdatering av primärkartan

– Grundkartor

• Hur tar vi hand om 3D data?



Frågor?


