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1. Introduktion 

NVDB:s geometrier skall beskriva en generaliserad vägsträckning. Beroende på vägens 

bredd och utformning skall geometrierna motsvara vägmitt eller mitten av ett antal 

körbanor. Plan- och höjdläget har skiftande kvalitet beroende på tid och metod för 

datainsamling. Det finns också konflikter då olika vägar möts och geometrierna skall bindas 

ihop. 

Syftet med detta projekt är att utvärdera om det finns möjlighet att revidera NVDB-

geometrier från ANDA-projektets laserdata. Dessutom utvärderas om Lantmäteriets 

rikstäckande data i form av ortofoto och höjdmodell (NH – nationell höjdmodell) kan 

användas som stöd. 

Man skulle potentiellt också kunna använda ANDA för att titta på kvalitén i topologi och 

attribut för NVDB, t ex antal körbanor och länkning. Detta utvärderas dock inte i denna 

rapport. 

2. Databeskrivning 

2.1. NVDB 

Geometrierna i NVDB skall följa en viss topologi vilken finns beskriven i [1] TDOK 

2013:0381 Regler för insamling och leverans av vägdata. Ytterligare beskrivningar finns i 

Trafikverkets Dataproduktspecifikationer för [2] Översikt vägdata och [3] Det svenska 

vägnätet. 

Där står angående geometrisk kvalitet: ”Grundkravet för vägnätets referenslinjer är att 

konfidensintervall ± 4 m för noggrannhet i plan och höjd vid 95 % risknivå (2-nivå) skall 

vara uppfyllt. (Detta innebär att för 68 % av värdena är lägesnoggrannheten bättre än ± 2 

m.)”  

Vid en utvärdering av NVDB längs den aktuella sträckan E20 så visar det sig att delar av 

vektordata inte är höjdsatt. Dessa delar har Z-värdet -99 999. 



5 
 

 

Bild 2.1 NVDB vektordata i sidoperspektiv. En stor del av vektordata ligger på ortometrisk höjd. Andra 

delar har höjdvärdet -99 999 m (= höjd okänd).   

 

 

Bild 2.2 Perspektivvy över E20 där en delsträcka har höjden -99 999. Den delen med höjden -99 999 

syns ej i bild då den ligger mycket under övriga delar. Planläget i sträckan är korrekt. 

 

2.2. ANDA 

ANDA står för Anläggningsdata. Under 2016-2017 mättes Sveriges stamvägnät in med 

mobil laserskanning. Data georefererades med GNSS/INS och har varierande 

lägesosäkerhet. I stora delar av vägnätet kommer GNSS-tekniken att ge en lägesosäkerhet 

som är lägre än 0.10 m. I delar där satellitmottagningen är dålig (hög vegetation i vägens 

närområde, tunnlar, stora terrängvariationer och hög bebyggelse) kan positioneringen bli 

betydligt sämre och i värsta fall ge en mätsosäkerhet på flera meter. Den geometriska 

kvaliteten är alltså inte homogen utan kan lokalt variera kraftigt. 

För att ge en homogen kvalitet bör de största avvikelserna lokaliseras och åtgärdas, t ex med 

stråkutjämning och inpassning på kända punkter.  
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2.3. NH  

Sveriges nationella höjdmodell är framtagen från flygburen laserskanning som påbörjades 

2008. Dessa data har genomgått stråkutjämning och inpassning mot stöd. Enligt de 

utvärderingar som gjorts är den geometriska kvaliteten homogen och avvikelsen mot kända 

punkter på öppna hårdgjorda ytor ca 0.05 m, 1 sigma. Dessa data kan användas för att 

identifiera större avvikelser i ANDA-data och även lokalt användas som höjdstöd för 

inpassning av ANDA-data i höjd. En särskild avvägning måste göras vad gäller förändringar 

av vägnätet som kan ha inträffat i tiden mellan NH- och ANDA-insamling.   

3. NVDB – ANDA 

En jämförelse kan göras mellan NVDB och ANDA vad gäller höjd- och planläge. 

Utgångspunkten är att ANDA kan användas för att förbättra den geometriska 

noggrannheten i NVDB. För den aktuella sträckan E20 är planläget för NVDB överlag av god 

kvalitet. Det utgör dock inget hinder för att titta på hur ANDA skulle kunna användas för 

uppdatering av NVDB.  

3.1. Plan 

Planläget av NVDB kan utvärderas dels mot laserdata från ANDA och dels mot bilens 

position vid insamling för ANDA. Laserdata i sig själv innefattar mer information, men kan 

vara mer komplicerat och tidsödande än att utvärdera läget mot endast bilens körlinjer. 

 

Bild 3.1 NVDB-data (tjockare röda linjer) visualiseras tillsamman med ANDA-laserdata (färgkodade 

laserpunkter). Här ser man att NVDB ligger i mitten av tre körfält, vilket är ett korrekt geografiskt läge. 

De tunnare linjerna visar bilens position vid insamling för ANDA, d.v.s. körfält 10 och 30.   

 

En relativ enkel produkt att ta fram från ANDA-laserdata är ett ortofoto som baseras på 

intensitetsinformationen i laserdata. Ett ortofoto kan vara mer flexibelt då det kan hanteras 

av många olika programvaror. 
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Bild 3.2 Ett ortofoto producerat från markklassade laserpunkter och dess intensitet. NVDB:s 

geometrier visualiseras med färgkodade vektorer (färg efter antalet körfält). 

 

 

Bild 3.3 Ett ortofoto producerat från markklassade laserpunkter och dess intensitet. NVDB:s 

geometrier visualiseras med färgkodade vektorer (färg efter antalet körfält). 
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Bild 3.4 Planläget NVDB-data (tjockare röda linjer) kan jämföras direkt med körlinjerna från insamling 

för ANDA. 

 

 

Bild 3.5 I vissa fall har inte den aktuella NVDB-sträckan (här i grönt och blått) körts i ANDA-projektet, 

sannolikt pga. förekomst av temporära hinder, exempelvis pågående vägarbete. De tunnare linjerna 

nordväst E20 visar körsträcka för mobil laserskanning i ANDA-projektet. 

3.2. Höjd 

Vid jämförelse mellan NVDB och ANDA vad gäller höjdläget finns det stora variationer. 

Detta beror till stor del på att en del av NVDB inte är höjdsatt och höjdvärdet är -99 999. På 

de delar som är höjdsatta så varierar kvalitén.  En statistisk utvärdering i var hundrade (1%) 

slumpmässigt utvalda NVDB-data visar att höjddifferenser mellan NVDB och laserdata har 

ett RMS-värdet på ca 1 m och att de största felen ligger är ca 2 m (förutom de som ligger på -

99999). I dessa data har ca 2% av alla brytpunkter Z-värdet -99 999 och ca 8% har >2 m 

avvikelse i höjd.  
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Bild 3.6 Den övre bilden visar en ortogonal vy. Den nedre bilden visar samma sträcka som ovan fast i 

perspektivvy. Den visar att höjden inte är definierad för en del av sträckan (Z = -99 999). 

 

Det finns olika sätt att sätta höjdläget i NVDB baserat på ANDA. Dels kan man använda 

laserdata för att ge en vektor en höjd och dels kan man använda körlinjerna (på samma sätt 

som för planläget) för att kontrollera och korrigera höjdläget. 
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Körlinjerna måste, om de skall användas för höjdsättning, reduceras för sensorns höjd över 

vägbanan (i detta fall samma sak som tröghetssystemets höjd över vägbanan). Denna höjd 

är ungefärlig eftersom den kan variera något med bilens fjädring.  

 

Bild 3.7 Profil av E20 där den vita linjen visar körlinjernas interpolerade höjder. De röda linjerna är 

NVDB:s läge. Avvikelserna mellan NVDB och ANDA är ca 3 dm i höjd i detta fall.  

 

 

Bild 3.8 Laserpunkter från ANDA samt körlinjernas interpolerade höjd (vit linje), samt deras avvikelse 

mot NVDB (röd markering).  

  

 

Bild 3.9 Laserpunkter från ANDA samt NVDB (röd markering).   
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4. NVDB – NH 

En jämförelse kan göras mellan NVDB och NH, åtminstone vad gäller höjdläget. På samma 

sätt som för ANDA är utgångspunkten att NH kan användas för att förbättra den 

geometriska noggrannheten i NVDB.   

4.1. Plan 

Det bedöms inte vara lämpligt att utvärdera planläget eftersom det är svårt att tolka 

detaljerad information i NH-data, t ex antal körfält.  

 

Bild 4.1 NH-laserdata i kombination med NVDB vektordata. Det kan vara svårt att tolka 

informationsinnehållet i NH-laserdata vad gäller planläge och antal körfält.  

4.2. Höjd 

Höjdläget kan bestämmas genom att passa in NVDB-vektordata mot NH-laserdata. Det 

finns naturligtvis en risk med att det har gjorts fysiska förändringar i vägnätet mellan 

tiderna för datainsamling, vilket måste tas hänsyn till vid höjdsättningen.  

Det kommer också att finnas objekt som inte finns representerade i laserdata, t ex vid 

planskilda korsningar och tunnlar.   

Vid kortare uppehåll i NH-laserdata kan höjderna interpoleras för att ändå ge ett bra 

underlag för höjdsättning av NVDB. 
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Bild 4.2 Tvärsektion av NVDB-vektordata och laserpunkter från NH. Höjden skiljer ca 1.5 m.  

 

  

Bild 4.3 Tvärsektion av NVDB-vektordata och laserpunkter från ANDA. Höjden skiljer ca 1.5 m.  
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5. Diskussion och sammanfattning 

Laserdata från ANDA-projektet och i viss mån NH-projektet kan användas för uppdatering 

av NVDB:s geometrier och i vissa fall också NVDB:s attribut. Laserdata från ANDA-

projektet har en mycket hög detaljeringsgrad och i stora delar av vägnätet också en mycket 

hög geometrisk kvalitet. De delar av ANDA-laserdata som har sämre geometrisk kvalitet kan 

till viss del korrigeras med hjälp av NH-laserdata eller annan flygburen laserdata om det 

finns tillgängligt. För planläget kan exempelvis ortofoto användas. Tunnlar och viadukter 

måste dock hanteras på annat sätt, t ex med hjälp av terrestert inmätta stödpunkter. 

Det är möjligt att kombinera informationen från NH och ANDA. Genom att tidsstämpla data 

och länka laserdata till olika vägsträckor som kan man separera information från flygburna 

och bilburna system. De flygburna systemen ger bra överblick över området och de 

markburna systemen ger detaljerad information för de vägar som körts, även i viadukter och 

tunnlar.  

 

Bild 5.1 En planskild korsning med laserdata från både flyg- och bilburna system (lila och vitt). NH-

data kompletterar ANDA-data i diken, ovansidan bron, i diken och i omgivningen. Data kan 

kombineras och kopplas till olika vägsträckor, vilket kan vara lämpligt vid planskilda korsningar.      

 

Det finns också andra typer av produkter som kan ge god information om Sveriges vägnät. 

Lantmäteriets omdrevsfotografering med följdprodukter som ortofoto och matchat 

punktmoln kan användas för att göra kontroller och uppdateringar av NVDB. Det krävs dock 

en genomtänkt strategi för att utnyttja alla typer av data på bästa sätt. En parameter är 

aktualitet då man vill utnyttja den senast insamlade informationen om förändringar skett 

under perioden. Även om NVDB:s geometrier uppdateras med hjälp av nuvarande 

existerande mätdata måste förändringar fångas upp och databasen uppdateras. Ett sätt att 

fånga upp områden som genomgått förändringar skulle kunna vara att utföra 

förändringsanalyser baserade på Lantmäteriets produkter och samköra den informationen 

mot andra tillgängliga data.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en stor tillgång på relativt aktuella data men 

att det saknas strategier och metoder för att utnyttja dess fulla potential. 
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