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Det här är en beskrivning av hur laserdata + OL Laser + fastighetsdata + OCAD kan användas för att producera 

grunddata till våra professionella kartritare. Med behandlat laserdata kan kartritaren göra snabbare  jobb med 

bättre resultat. Vi i orienteringsklubben kan dessutom själva enkelt uppdatera kartorna som baserats på 

laserdatat.  

Anledningen till att jag skrev denna handledning är att Göteborgs orienteringsförbund och Kungälvs OK ska 

ordna SM‐stafetten 2013 och kartan ska baseras på det lasermoln som LMV tagit fram. Jag behövde därför ta 

fram laserdatat till kartritaren som vann upphandlingen. Eftersom det är en del att tänka på så kan det vara bra 

om fler kan ta del av kunskaperna jag fick när datat skulle anpassas för OCAD.  

FÅ  TAG  I  DATAT 

Beställningen av laserdatat gjordes på LMV:s sajt i juli 2011 och i november var scanningen klar och datat 

förberett för leverans: 

Leverans från Lantmäteriet. 
ordernummer: 50253138_110001  
Meddelande: Laserdata  
Leverans finns att hämta på ftp://ftp.lantmateriet.se/pub/blind/<hemligt> 
Filerna ligger kvar på FTP-severn i ca 7 dagar 

Totalt 6GB för hela Kungälvs kommun hämtades via ftp‐servern. 

Priset är cirka 1.000kr för hela kommunen om beställaren är en orienteringsklubb.  



I samband med att laserdata beställs från Lantmäteriet bör man även passa på att beställa fastighetskartans 

byggnadsskikt i shape‐format. Detta kan importeras till OCAD, se särskilt avsnitt längre ned i detta dokument 

för en beskrivning av hur man gör. Både beställningen av laserdata och byggnader kan göras på 

geodatasupport@lm.se om man inte hittar rätt ställe på www.lantmateriet.se Priset för byggnadsdata för 

Kungälvs kommun var 1.100kr. 29.610 byggnader kom in i OCAD. 5MB stor var den zippade leveransfilen. 

Området för SM2013 används inte alls i exemplen nedan eftersom det är avlyst. 

HITTA  SMÅRUTORNA 

LMV har delat in Sverige i område A‐I som i sin tur består av ett antal storrutor. Kungälv finns i två av dessa 

storrutor och har namnen 09B008 och 09B009. 09 står för år (då LMV startade laserscanningen?).  

 

Varje sådan storruta är sedan indelad i 2,5 x 2,5km smårutor. En småruta har en egen laserdatafil. Våra 

smårutor i Kungälvs kommun är följande: 



 

För att veta vilken 2,5x2,5km småruta som man ska välja ur datat från LMV så måste man först ta reda på vilka 

nord (N) och öst (E) koordinater enligt SWEREF99TM som finns i det nedre vänstra hörnet på smårutan. Ett sätt 

att ta reda på det är att använda Google Earth med den kml fil som LMV levererar (bilden ovan) och hålla 

musen över aktuellt hörn. Koordinaterna visas som grader längst ned i Google Earth och inte i SWEREF99TM så 

koordinaterna måste konverteras först. 

Konvertering av gradkoordinater kan göras på: 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Enkelkoordinattransformation.aspx?id=11500 

Den röda stjärnan i bilden ovan visar det nedre vänstra hörnet på den ruta som jag bor i. Den kommer jag att 

använda i exemplen nedan. I Google Earth ser jag att nedre vänstra hörnet är ungefär 57˚53'07" nord och 

11˚57'51" öst. Det knappar jag in i transformeringsformuläret och SWEREF99TM koordinaterna visas: 

 

Filnamnen från LMV är namngivna efter SWEREF99TM koordinaterna så då ser man att det är filen 

09B008_64200_3200_25.rar som är den som innehåller den aktuella rutan. Den är rar‐packad och behöver 



packas upp innan den används. Men först kan man ta en titt på en tiff‐fil som LMV lagt med och som anger 

densitet, dvs punkttätheten. Ju fler punkter per m2 desto bättre data. Blått är bäst och det får man lättast i de 

områdena som flygskanningen överlappat varandra. Filen som beskriver tätheten i ”min” ruta heter 

09B008_64200_3200_25_density.tif: 

 

LMV:s förklaring av vad färgerna betyder: 

Färg  Punkttäthet  Kommentar

Blått  > 0.5 pkt/m2  På öppna ytor och i överlappen mellan stråk kan det bli fler markträffar än det 

specificerade antalet 0.5 pkt/m
2. 

Grönt  0.25‐0.5 pkt/m2  I genomsnitt finns det minst en markträff inom ett område om 2×2 meter. 

Gult  0.0625‐0.25 pkt/m
2
  I genomsnitt finns minst en markträff inom ett område om 4×4 meter. 

Höjdmodellen kan ha försämrad detaljeringsgrad. 

Rött  < 0.0625 pkt/m2  I genomsnitt finns det mindre än en markträff inom ett område om 4×4 meter. 

Orsaken kan exempelvis vara tät skog, branta stup eller vatten. Höjdmodellen 

kan ha kraftigt försämrad detaljeringsgrad. 

Svart  0 pkt/ m2  Svart färg i bilden beror dels på att vattenytorna har maskats bort, dels på hål i 

laserpunktmolnet. Hål i laserpunktmolnet beror på dålig reflektion eller tät 

vegetation, vilket kan orsaka fullständigt bortfall av markträffar. Dålig reflektion 

förekommer på t.ex. vattenytor,  byggnader med svart tak eller nylagd asfalt. 



Känner man till området som inte är dubbelskannat (ränderna i bilden) så kan man konstatera att gult och 

grönt verkar vara tätare barrskog och blått är öppen mark, gles lövskog (A, B och C‐områdena är scannade 

innan lövsprickning) eller mossar. 

Motsvarande täthetsbild finns även för den stora scanningsrutan (09B008 i detta fall). Ju mer blått desto 

bättre: 

 

Men nu var det laserpunktmolnet vi ville åt och då måste man först ha en programvara som klarar att packa 

upp filer i rar‐format. Winzip och andra ordnar det men är det bara rar‐formatet man är ute efter så kan man 

hämta gratisprogrammet RarZilla på http://www.philipp‐winterberg.com/software/rarzilla_free_unrar.php: 



 

Nu har vi allt som behövs för att kunna börja jobba med lasermolnet i den aktuella rutan. Det vi som 

orienterare/kartritare behöver är underlag för höjdkurvor och att få in de olika kartobjekten som kan uttydas 

av laserpunkterna. Programmet som gör allt detta åt oss är OL Laser utvecklat av Jerker Boman. Med det följer 

en utmärkt manual så jag tänker inte förklara så mycket här om hur programmet används. Programmet hämtas 

på http://oapp.se/ Det finns även andra lasermolnsprogram men dom är mer för att surfa runt inne i molnet 

och inte så anpassade som OL Laser för OL kartritning 

OL  LASER 

Starta OL Laser. Öppna den just uppackade laserdata filen (09B008_64200_3200_25.las i mitt fall). Skapa GRID. 

Här gäller det att ha en bra dator med mycket minne annars får man ”out of memory” fel. Får man det så kan 

man minska ned området som beskrivs av las‐filen. Min relativt kraftfulla dator med 8GB minne klarade av att 

skapa GRID på hela 2,5x2,5km rutan och göra rasterbilder av lasermolnet. Men höjdkurvor blev för mycket 

även för min dator så där fick jag minska ned området. Se nedan  

Först visas här de tre olika rasterbilderna jag skapade med OL Laser av hela min småruta: 



 

Som sagt; för att kunna skapa höjdkurvorna så kan las‐området behöva minskas i storlek. Det gör OL Laser lätt 

genom att man går in i Spara Laserdatafil och anger vilket område i SWEREF99TM som den nya las‐filen ska 

hantera: 

 



Ett annat sätt att minska datamängden innan höjdkurvorna beräknas är att ange glesare ekvidistans än 0,5m. 

Detta görs under Inställningar objekt under Kartobjekt. Nedan visas ett mindre område än den ursprungliga 

smårutan och med ekvidistans 1m. Området som OL Laser jobbade med angavs i OL Laser med koordinaterna 

Nmin=6420652,015 Emin=320179,566 Nmax=6421819,047 Emax=321089,284. 

Första bilden visar dagens orienteringskarta uppdaterad av Ulf Bäckström 2010, innan LMV skannat området, 

och därför baserad på gammalt grundmaterial. 

 



Samma område med intensitetsdata skapad av OL Laser: 

 

Höjdkurvor med ekv 1m + branter skapade och visade i OL Laser av samma område: 



 

För att få in datat i OCAD så att det blir användbart för kartritning kan man i OL Laser spara höjdkurvorna i 

OCAD ver 6 format. I mitt exempel har jag nöjt mig med 1 meters ekvidistans men på OL kartan är det ju 5 

meter, då är det bra att OL Laser kan spara ”mellan kurvorna” i andra färger enligt standard OCAD symboler: 



 

OCAD  HANTERING AV  OL  LASER  DATA 

Om jag nu öppnar denna ocd‐fil i OCAD så hamnar den inte automatiskt i SWEREF99TM nätet, det måste 

ordnas genom att under Karta/Skala och koordinater… ange att det är mark‐koordinater och SWEREF99TM: 

 

Följande ”karta” visas nu i OCAD: 



 

Om detta nu skulle användas för att faktiskt göra en OL karta så skulle det vara smidigare att lägga denna ocd‐

fil som bakgrundsbild. För att ytterligare förenkla kartritandet kan tillhörande intensitetsbild också användas 

som bakgrundsbild. Helt enkelt; starta ett nytt kartprojekt i OCAD enligt SOFT skala 15.000, lägg in 

bakgrundsbilden för höjdkurvorna och intensitetsbilden: 



 

En inzoomad del av kartan i OCAD visar hur tydligt och lätt det skulle vara att lägga in olika kartobjekt som 

vägar, hus och ängar i OCAD: 

 

Motsvarande ”gamla” OL karta: 



 

Att uppdatera befintlig karta med hjälp av laserdatat ställer stora krav på att den gamla kartan ligger exakt i 

SWEREF99TM. Det gör nog inte de flesta kartor. Här är ett exempel på hur den befintliga kartan som 

bakgrundsbild i OCAD passar med ”min gata” som jag ritat in i OCAD efter vad lasermolnet och OL Laser säger 

(med 2,5m ekvidistans). De nyritade vägarna har ett rött streck i sig: 



 

Man kan se att det stämmer ganska väl men det är tillräckligt mycket fel för att det ska bli mer jobb än nytta 

med att använda det nya lasermolnet för att uppdatera kartan. Nyritning däremot är en helt annan sak. Där kan 

man sitta hemma och rita upp vägar, hus, åkrar och andra tydliga symboler innan skogsritningen tar vid. Ska en 

gammal karta uppdateras med hjälp av laserdata så är det antagligen bättre att rita nytt men ha den gamla 

kartan som referens vid sidan av för att enkelt fånga upp de OL symboler som tidigare har varit med. 

FUGRO  VIEWER  

Ytterligare en bra programvara är Fugro Viewer. Den har ingen större betydelse för OL kartritaren men den 

visar ändå på 3D potentialen i laserdatat från LMV. Samma område som visats tidigare ser efter Fugros 

transformering ut enligt: 



 

Zoomar jag in mer på min gata ser jag tydligt mitt hus: 

 

GAMMAL  KARTA  JÄMFÖRD  MED  LASERDATA 

Ytterligare en bra funktion i OL Laser är att programmet kan räkna ut vad som i verkligheten borde vara en 

brant. I OL Laser väljer man Branter och därefter Spara objekt. Bilden nedan visar hur en del av det aktuella 

området ser ut enligt OL Laser respektive befintliga OL kartan:  

 



 

 

Mycket bra matchning mellan laserdatats branter och OL kartan. 

Motsvarande område med bara höjdkurvor ser ut enligt: 



 

 

Även här måste man säga att det är mycket bra överensstämmelse med laserdatat och den ”gamla” OL kartan. 

Frågan är om inte laserdata‐kurvorna skulle kunna användas direkt efter lite bezier‐transformering i OCAD, jag 

tycker det ser ut så. Hur det faktiskt ser ut i naturen är förstås avgörande. En lasermolnskurva kan hamna i en 

svag sluttning istället för där den egentliga stigningen börjar. Kartritaren har därför antagligen gjort ett bättre 

jobb för orienterare i den nedre bilden. 

BYGGNADER  IN  I  OCAD 

Även om laserdatat visar tydligt var husen är så är det en del jobb att rita alla husen i OCAD. Det slipper man 

om man har beställt fastighetskartans byggnadsskikt i shape‐format. Shape‐format kan OCAD Professional läsa 

in och konvertera till byggnadssymbolen i OCAD. Professional versionen kan spara hela kommunens byggnader 

i ocd‐format som sedan kan användas i OCAD Standard. 

Gunnar Lysell på Lantmäteriet har skrivet en enkel och bra instruktion för hur man gör. Den finns på 

http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_13910/cf_628/Lantmäteriets%20byggnader%20i%20orientering

skartor.PDF 



I materialet man får från Lantmäteriet finns både byggnadslinjer (bl*) och byggnadsytor (by*). Det är 

ytbeskrivningsfilen som ska användas. Datat är i SWEREF99TM så det hamnar automatiskt rätt ihop med all 

laserdata. Här är ett exempel på hur det ser ut när byggnadsdatat kommit in i OCAD över exempelområdet: 

 

Det här spar förstås väldigt mycket tid när kartor med delar i tätbebyggda områden ska produceras. Här är en 

OCAD‐bild med alla byggnader inlagda som OCAD‐objekt och sedan med laserdata‐intensitet, OL Laser 

höjdkurvor och OL Laser branter inlagda som tre olika bakgrundsbilder. Lite ”handgjorda” vägdelar är också 

med: 



 

DIGITAL  KARTRITNING I  SKOGEN 

När vi nu har skapat ”perfekt” data för höjdkurvor, branter, hus och intensitetsbilder är det dags att ge sig ut i 

skogen. Man kan via OCAD skriva ut lämpliga bilder enligt ovan och rita på plastfilm med dom som underlag (se 

anteckningar från Sälen nedan) eller så kan man ha med sig en dator med OCAD som har alla bakgrundbilderna 

klara och ritningen kan göras direkt. De två metoderna har sina för‐ och nackdelar förstås men här visas hur 

smidigt det är med att rita direkt i OCAD på plats i skogen (min gata). I detta busenkla exempel sitter jag först 

hemma och har intensitetsbilden och höjdkurvorna från OL Laser som bakgrundsbild till ett nytt 

kartritningsprojekt i OCAD 10. Jag ritar in min gata och sen går jag ut för att skapa en ”GPS‐stig” på min gata för 

att se hur bra GPS:n träffar laserdatat: 



 

Det här är ett bra exempel på hur smidigt det kan vara att gå runt ett område och med hjälp av OCAD och GPS 

få det direkt markerat i OCAD kartan. Kunde ju lika gärna ha varit ett nytt kalhygge som inte fanns när LMV flög 

över med sin laserutrustning och som jag markerade genom att gå runt det. Tyvärr är det så att realtids GPS 

stödet i OCAD kräver proffsversionen som kostar dubbelt så mycket som standardversionen. Man kan iofs 

importera sin GPS rutt i efterhand till standardversionen men det känns som ett krångligare sätt att arbeta 

jämfört med att se spåret direkt i sin OCAD karta. 

Själv har jag gjort all bearbetning av laserdatat med hjälp av Google Earth, RarZilla, OL Laser och OCAD 10 

Standard på min stationära dator. Detta har resulterat i bakgrundsbilder enligt beskrivningen ovan som jag 

kopierat till min Windows 7 ”padda” med OCAD 10 Professional (21 dagars ”trial” versionen har realtidsstödet 

för GPS). Datorn väger under kilot så den är rätt ok att gå med och den har en skrivpenna som gör att OCAD‐

känsligheten i objekthanteringen är utmärkt. Rita är mycket enklare och bättre med penna jämfört med 

fingrarna (touchpad). Med ”skalet” som följer med så är den dessutom ganska stryktålig. Ruggad är den inte så 

det får vara rätt bra väder. När jag testade den idag var det ‐14 grader ute och batteriet höll bra trots det. 

Datorn har stöd för SIM‐kort så där har jag använt Telenors 3G SIM (antar att det skulle ha fungerat med mitt 

vanliga telefon SIM kort också men det har jag inte provat). Jag har alltså inte behövt ha en extern GPS.  



 

 

Ytterligare data som LMV tillhandahåller till rimligt pris till orienteringsklubbar är ortofoton; skalenliga 

flygbilder. Dessa tycker jag man kan klara sig utan så länge laserdatat är aktuellt men så fort nya kalhyggen och 

andra kartpåverkande ändringar i verkligheten görs så är dessa bilder utmärkta bakgrundsbilder ihop med 

höjd/brant‐informationen från laserdatat och OL Laser. Ortofoton skapas regelbundet av LMV. Laserdata 

uppdateras inte utan är ett engångsarbete beställt av regeringen för att kunna beräkna bland annat påverkan 

vid översvämningar. 

EXEMPEL  PÅ  ANALOG  RITNING  I  SKOGEN  

 (Anteckningar från SOFT:s kartritarkurs i Sälen sommaren 2011 där jag inte hade tillgång till någon dator utan 

bara ritplast) 

Området vi jobbade på är framställt enbart med hjälp av laserdata + lite manipulering i OCAD av 

beståndsgränser, hus och vägar som var synliga med hjälp av utdatat från OL Laser programmet (1m ekv): 



 

  

Rekognoseringen i skogen med svart och röd blyertspenna och ovanstående bild bakom plasten (första 

gången…): 

 

  

När man lagt till objekt i OCAD med ovanstående två bilder som bakgrund ser det ut enligt: 



 

 

/Rikard Nilsson r@in.se, Kartkommittén Kungälvs OK, kartor@kungalvsok.se  

 

REFERENSER  

OL Laser: http://oapp.se  

OCAD: http://ocad.ch  

Dokumentation på orientering.se: http://www.orientering.se/Arbetsrum‐

ovriga/Arbetsrumkartor/Karta/Kartforum2011/  

Allt om den nya nationella höjdmodellen inklusive tekniska beskrivningar av laserskanningen: 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=18115  

Koordinatkonvertering: 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Enkelkoordinattransformation.aspx?id=11500 

Status för laserscanning: http://www.geolex.lm.se/  

Beställningsinformation för laserdata: 

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/Avgifter_och_leveransinformation_for_geodata.pdf  

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=18811  

Flera andra LMV tjänster kan vara användbara för OL kartritning; fastighetskartor, ortofoton osv. För mer 

information om alla dessa tjänster se http://www.geolex.lm.se/  

 


