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Bakgrund 
Lantmäteriets grunddata 
 

5 grundläggande datamängder för produktion av 
kartor, informationslagring och analyser i GIS: 

 

• SE10 (GGD) 1:10 000 

• SE50  1:50 000 

• SE100 1:100 000 

• SE250 1:250 000 

• SE1Miljon 1:1 000 000 
 

• Dessa databaser är i huvudsak designade för 
ganska länge sedan… 

  

• Huvudfokus låg då produktion av tryckta 
kartor  

 

 



Bakgrund 
Standardprodukter och tryckta kartor 

Huvudsyftet med de småskaliga 
databaserna var att framställa 
tryckta kartor i en uppsättning 
kartserier där varje kartserie 
hade en bestämd skala och en  
bestämd symbolisering.  

 

SE10 (GGD) Fastighetskartan 

SE50  Terrängkartan 
  Fjällkartan 1:50K 

SE100  Vägkartan 
  Fjällkartan 1:100K 

SE250  Översiktskartan 

SE1Miljon Sverigekartan  

 



Bakgrund 
Lantmäteriets geografiska databaser 
 

• Lantmäteriets standardiserade kartserier skapades utifrån lite  
olika syften och därför harmoniserar de inte särskilt väl med 
varandra innehållsmässigt. 

 

• De geografiska databaserna fungerar bra för att framställa dessa 
kartserier, men för annan användning fungerar de inte lika bra 
(de är inte tillräckligt flexibla).  

 

• Teman som Hydrografi och Byggnader, liksom databaserna som 
levereras inom ramen för Inspire och ELF-projektet, har en del 
extrainformation i form av olika attribut – men i övrigt är antalet 
attribut litet. 

 



Webbkartor 

• Lantmäteriet har nu ändrat fokus 

– ifrån tryckta kartor i bestämda skalor 

– till dynamiska webbkartor som täcker in ett stort skalområde 

 

• Användningen av webbkartor skiljer sig på många sätt ifrån 
användningen av tryckta eller plottade kartor 

 

– En stor fördel med dynamiska webbkartor är att det går att 
zooma in i kartan om man är osäker på tolkningen på ett visst 
ställe 
 

• Detta gör att behovet av att kunna uppnå en perfekt 
generalisering överallt minskar. 

 

 

 

 

 

 

 



Statisk och dynamisk generalisering 

• Dynamisk generalisering görs i ögonblicket när användaren 
zoomar in eller ut i en digital karta (vanligen webbkarta) 

– Måste utföras snabbt! 

– Grundläggande kartografiska krav måste uppfyllas 

– Kallas även generalisering on-the-fly 

 

• Statisk generalisering görs i förväg innan kartan ska användas 

– Här har man längre tid på sig 

– Därför är det möjligt att uppfylla högre krav på 
generaliseringen 

– Kallas ibland för generalisering i batch mode  

 

• Än så länge är det lättare att hitta dataprogram som ger bra 
resultat vid statisk generalisering än vid dynamisk… 



Lantmäteriets SE10 (Topografiska webbkartan)  



Lantmäteriets SE50 (Terrängkartan raster) 
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Produktionen av geografiska data har även beroenden till 
många andra interna och externa aktiviteter… 



Projektet MTP har en planerad projekttid mellan år 2015-2022 

Topografisk 
karta 1:50 000 

Masterdata
1:10 000 

Malmö 

Mindre 
skalor 

Modern Topografisk Produktion 



• Att öka effektiviteten i produktionen av databaser och 
kartprodukter 
 

• Att få till en mer sammanhållen och flexiblare produktion av 
data och kartprodukter 

 
• Att snabbare kunna göra många uppdateringar i alla skalor 

 
• Att lättare kunna ändra och utveckla produktionslinjer  

och produkter 
 

• Att lättare kunna ta fram helt nya produkter 
 

• Att innehåll i de olika databaserna blir mer användbara 
 

Huvudsakliga syften med MTP-projektet 



Huvudsakliga målsättningar för MTP-projektet 

Moderna och harmoniserade databaser 

  

Automatisk generalisering 

 

Automatisk textplacering 

 

En ny ortnamnsmodell 

 



Arbetsgrupper i MTP-projektet 

• Projektledare Mattias Frick (Luleå) 

 

Arbetsgrupper: 
 

• ES  Enhetliga specifikationer 

 

• DM  Datamodeller 

 

• MI  Migrering och införande 

 

• TX  Text och ortnamn 

 

• AG  Automatisk generalisering 

 

• FL   Förändrade leveranssystem 
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Tidsplan och beroenden MTP (under revidering) 

Automatisk generalisering  
SE10 -> SE50 

MI2 Migrering 
geografisk information 

(SE10), SE50, SE100, SE250, SE1M 

Anpassa användare till förändrade produkter (FL) 

Parallelldrift 
SE10->SE50 

Parallelldrift texthantering 

MI3  
Migrering text 

Automatisk 
generalisering 

av 
kartprodukter 

inkl. 
texthantering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ingen 
parallelldrift 

 - användare 
har anpassat 
sig till nya 
produkter 

TX1 
Ortnamnsmodell 

Pilot Automatisk 
generalisering 
markskiktet 

AG1 
Kompetens 
uppbyggnad 

Automatisk generalisering 
SE10 -> SE100, SE250, SE1M 

Införa ortnamnsmodellen 
Automatisering textplacering 

DM1 
Basmodell 

ES1 
Grovanalys 

specifikationer 

AG2 
SE10->SE50 skarp drift 

 

AG3 
SE10-> SE100, SE250, SE1M 

skarp drift 

TX4 
Automatisk textplacering 

TX2 
Plan för migrering text 

Plan för anpassning system 

TX3 
Samla in verksamhetsobjekt 

Anpassa system geografisk information Anpassa system textinformation 

ES2 
Enhetliga specifikationer 

AG4 
Förvaltning/ 

ändringshantering 

ES3 
Förvaltning/ 

förändringshantering 

DM2 
Modell SE10, SE50 

DM3 
Modell SE100,SE250, SE1M 

DM4 
Förvaltning/ 

ändringshantering 

Migrering 
Bebyggelse 
områden 

Införa ortnamnsmodellen 

ES4 
Förvaltning/ 

förändringshantering 



Enhetliga specifikationer  
(ES) 

Mål 

Skapa harmoniserade och moderna specifikationer för innehållet i 
samtliga grundläggande geografiska datamängder på Lantmäteriet  
 

SE10 

SE50 

SE100 

SE250 

SE1Miljon 
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Exempel på olika innehåll 

Översyn av specifikationer 

SE100 för 
Vägkartan. 

Inriktning på 
kommunikation! 
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”Trattning” 

All information ska finnas i största skalan!  
(i SE10) 



Datamodeller 
(DM) 

Mål 

Skapa nya datamodeller för innehållet i samtliga grundläggande 
geografiska datamängder på Lantmäteriet, samt skapa upp  
databaserna  

 

 

 

 

 
SE10 SE50  SE100 SE250 SE1M 



Migrering och införande  
(MI) 

Mål 

Migrering av information från småskaligt till SE10, samt från 
gammal till ny datamodell för SE10. 

 

 

 

 



Text och ortnamn 
(TX) 

Mål 

Införa en ny ortnamnsmodell, samt koppla våra karttexter till de geoobjekt 
som respektive karttext beskriver. Detta är nödvändiga förutsättningar för 
att sedan kunna utveckla metoder för automatisk textplacering (både 
dynamisk och statisk). För många texter behöver vi härmed skapa nya s.k. 
”osynliga objekt”. 

 
 



Förändrade leveranssystem 
(FL) 

Mål 

Införa ett nytt modernt system för leverans av geografiska data. 

 
 



Automatisk Generalisering  
(AG) 

Mål 

Skapa metoder för automatisk generalisering från skala 1:10 000 
till 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000 och 1:1miljon. 

 

 

 

 



Projektet MTP fick en flygande start 



Samarbete mellan Lantmäteriet och Kadaster 

2014 startade  Lantmäteriet upp ett samarbete med holländska 
motsvarigheten, Kadaster, kring automatisk generalisering. 

 

• Idé 1: Att testa att generalisera våra data i SE10 så att de blev  
lämpliga att visualisera i skala 1:50 000. 
 

• Generaliseringen genomfördes i holländarnas automatiska 
produktionslinje.  

 

• Lantmäteriets mål: 

– Erhålla erfarenhet  

– Få veta om kvalitén på LM:s data var tillräcklig 

– Undersöka om generaliseringsrutiner kan användas till fler 
datamängder och landskapstyper än de är utvecklade för 

 



Test (”High five”) hos Holländska Kadaster i Zwolle, maj 2014 



Programvaror Lantmäteriverket använder för 
automatisk generalisering i MTP 

• ArcGIS med ModelBuilder 

– Här skapas generaliseringsflödet och den absoluta majoriteten av 
verktyg som används är standardverktyg i ArcGIS  
(s.k. geoprocessing tools). 

 

• FME 

– På ett par ställen i flödet används FME istället. Det går ganska smidigt 
att lägga in en FME workbenchfil i flödet i ArcGIS ModelBuilder. 

 

 



Programvaror Lantmäteriverket använder för 
automatisk generalisering i MTP, fortsättning 

• Egnutvecklade geoprocessingverktyg och script 

– En del funktionalitet som saknades i ArcGIS har kodats i Python 

– Generaliseringskörningarna startas via Python-script 

– Vi använder flera servrar (för närvarande 4) som kör olika delar av 
modellerna parallellt för att öka prestandan.  

 

• ArcGIS Portal 

– En webbapplikation används internt till att visa resultatet av 
generaliseringen under utvecklingen. Denna används bl.a. av en  
kartografisk referensgrupp som granskar resultatet.  

– För vissa funktioner i portalen används egna s.k. Custom widgets 
skrivna med Java Script. 

 

 

 

 



Att generalisera i flera steg  

Två olika grundfilosofier (a och b) att utifrån en grundläggande databas 
(DLM) generalisera fram en serie av databaser, anpassade för olika 
skalområden. 
 

• Börja med datageneraliseringen (DLM -> DLM) enligt metod a eller b: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Stegmodellen (Trappstegsmodellen)  b) Stjärnmodellen          

     (Ladder model)        (Star model) 

 

DLM250 

DLM1milj 

DLM10 DLM50 

DLM100 

DLM10 

DLM50 

DLM100 

DLM250 

DLM1milj 



Att generalisera i flera steg  

 

• Sista steget för respektive kartprodukt är kartografisk generalisering  
(DLM -> DCM). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Men… kombinationer och varianter förekommer… 

DLM10 

DLM50 

DLM100 

DLM250 

DLM1milj 

DCLM10 

DCM50 

DCM100 

DCM250 

DCM1milj 



Jämn generalisering genom hela skalområdet  

• För att kunna skapa en webbkarta som ger ett harmoniskt 
intryck när man zoomar mellan skalorna är de viktigt att 
generalisera någorlunda jämt mellan skalnivåerna! 

 

 



Automatisk generalisering på Lantmäteriet 
Utvecklingsstrategi 

• Utvecklingen av generaliseringen sker först tema för tema 
vartefter specifikationerna blir klara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Sedan kommer dessa geoobjekt att behöva anpassas mot andra 

geoobjekt i andra teman.  
 
 

• Resultatet visas via en intern webbapp i en ArcGIS Webbportal 

Hydrografi 

Markskikt 

Vägar 



• Vi itererar över utvecklingsstegen många gånger 
 

• Vi förbättrar den ursprungliga generaliseringen, samt 
korrigerar det totala resultatet allteftersom flera teman läggs 
till 

Automatisk generalisering på Lantmäteriet 
Utvecklingstrategi, fortsättning 
 



Automatisk generalisering på Lantmäteriet 
Utvecklingssteg   

• Kravinsamling  

– Kravspecifikation för generaliseringen  
(de resultat vi önskar uppnå – de olika kraven prioriteras) 

– Icke funktionella krav (tar vi fram senare, t.ex. krav på prestanda) 

• Kravanalys 

– Hur skulle man kunna åstadkomma det som beskrivs i kravspecifikationen? 

– Vilka verktyg i ArcGIS och FME m.m. kan användas? 

– Finns det delar som vi behöver koda själva i Python? 

• Design 

– Var hamnar de nya generaliseringsmodellerna i det stora flödet av 
generaliseringsmodeller?                             (i ArcGIS ModelBuilder) 

– Hur ser de nya modellerna ut på detaljnivå / i vilken ordning kommer de olika 
stegen som behöver implementera?              (i ArcGIS ModelBuilder) 

• Implementering 

– I ArcGIS - ModelBuilder / FME / Python 

• Test 

– Test av funktionaliteten 

– Test av resultatet (kartgranskning) 
 

Iterationer av detta flöde! 



Krav, exempel: Hydrografi 

Krav 
• Ett geoobjekt som deltar i ett hydrografiskt 

nätverk får inte tas bort helt vid 
generaliseringen 

Exempel 1 
En liten sjö ersätts med ett vattendragsobjekt 
(linjeobjekt) som binder ihop nätverket. 

Exempel 2 
Även om en sjö som är för liten för att vara kvar 
ligger i början/slutet av det hydrografiska nätverket  
ersätts den av ett vattendragsobjekt (linjeobjekt) 



Automatisk generalisering 

Kravspecifikation 



Kravspecifikationer 
Exempel: Eliminera små öar 

• Eliminera öar som är mindre än 100 m2 
 

• Undantag: 

• Om det finns några ”viktiga” geoobjekt på ön 

– D.v.s. byggnad, bebyggelseyta, mast, torn, fyr, etc. 

 

Ön med fyren Svarta 
Båden är kvar i SE50, 
trots att den är liten, 
eftersom fyren är ”viktig”. 



Specifikationer: Överdriva små detaljer 

• De viktigare öarna, de som blir kvar trots att de är mindre än 
100 m2, överdrivs till 100 m2 så att de verkligen syns i kartor i 
skala 1:50 000. 
 

Exempel:  

 



Vanligt generaliseringsflöde 
Detaljnivå 

Exempel: Förenklad generalisering av vägar (i ModelBuilder).  



Vanligt generaliseringsflöde 

När man bygger på sina modeller blir det snabbt ganska 
svåröverskådligt…  



Generaliseringsmodellerna i ModelBuilder 
Uppdelade i submodeller 



Demo: Granskning i ArcGIS Portal 



Automatisk generalisering 
 

 Demo av utvecklingen i 
 ArcGIS ModelBuilder  



Utveckling av  
automatisk generalisering  

i ArcGIS ModelBuilder  
 
 
 

050 CartoGenBuildings 

050.010 
Collapse_Buildings_To_Points 

Exempel: Generalisering av små byggnader. 
Byggnaderna omvandlas från ytobjekt till 

riktade punktsymboler. 
 



Partitionering 

• Generalisering över stora områden: 

– tar lång tid 

– kan leda till minnesproblem 

 

• Lösning: Partitionera! 

– Dela upp området i mindre delar (partitioner) och generalisera 
varje del för sig (flera partitioner kan generaliseras parallellt) 

 

• Problem: 

– Generaliseringen blir inte alltid konsekvent i skarven mellan 
partitioner 

 

• Vanlig lösning (*): 

– För data nära områdesskarvarna utförs någon form av kontroll 
och efterbearbetning 

 



Partitionering, fortsättning 

Några olika metoder att partitionera (eng. partitioning): 

a) utifrån en oregelbunden indelning (som ofta följer befintliga 
    geoobjekt som t.ex. vägar, järnvägar och administrativa 
    gränser) 

b) utifrån ett regelbundet rutnät (t.ex. indexrutor) 

c) enligt oregelbundna rutor (t.ex. Quad-tree) 



Partitionering, fortsättning 

• Lantmäteriet har valt att börja med en regelbunden partitionering : 

– För de flesta teman används partitionering. Här delas Sveriges 
yta in i mindre rutor (partioner) som generaliseras var för sig.  

• Partitionerna följer Lantmäteriets standardsystem för indexrutor 
och storleken är 10 km x 10 km.  

• Här kan man använda parallella processer på flera servrar för 
att generalisera flera partitioner samtidigt. 
 
 

– För några teman har vi valt  
att generalisera hela Sverige  
på en gång. 

• Det gäller än så länge små  
datamängder som t.ex.  
järnvägar och kraftledningar. 
 

 

 

 



Uppdateringar:  
Fullständig eller inkrementell generalisering 

• Fullständig generalisering 

– Man generaliserar (om) hela området på en gång 

– Man generaliserar alla teman  

 

 

• Inkrementell generalisering 

– Man generaliserar bara uppdateringar 

– Man måste ta med ett mindre område runt de uppdaterade 
geoobjekten vid generaliseringen 

 

 

 

 

 



Automatisk och manuell generalisering 
 

 Manuell Demo  



Indata SE10/GGD Linköping 
6472624,533751,6476146,540101 



Automatiskt generaliserad SE50 



Manuellt generaliserad SE50  
(Karta 1:50 000, endast ett urval av ingående informationsskikt)  



Automatisk generalisering 
 

 Manuell Demo av 
byggnader  



Ta hjälp av andra… 

Inför utveckling av byggnadsgeneraliseringen hittade vi 
en avhandling från 2014 författad av Anna Vetter, 
Schweiz. 
 
‘The automatic generalisation of building whilst 
maintaining the settlement structure: A case study based 
on the 1:50 000 Swiss National Map Series’.  



1. Detaljerade indata från GDS-BAL 
Automatisk generalisering – demo av byggnader 



3. Selektera nästan alla byggnader  
    på bebyggelseområden 

Automatisk generalisering – demo av byggnader 



4. Eliminera selekterade byggnader  
    på bebyggelseområden 

Automatisk generalisering – demo av byggnader 



5. Aggregera intilliggande  
    byggnader 

Automatisk generalisering – demo av byggnader 



6. Eliminera byggnader  
    baserat på attribut och storlek 

Automatisk generalisering – demo av byggnader 



7. Överdriv (bredda) smala  
    delar av byggnader 

Automatisk generalisering – demo av byggnader 



8. Selektera byggnader på  
    industriområden 

Automatisk generalisering – demo av byggnader 



9. Eliminera mindre  
    byggnader på industriområden 

Automatisk generalisering – demo av byggnader 



10. Förenkla byggnadernas form 
Automatisk generalisering – demo av byggnader 



Automatisk generalisering – demo av byggnader 
11. Kollapsa ytobjekten för de  
      minsta kvarvarande byggnaderna till riktade punktobjekt 



Automatisk generalisering – demo av byggnader 
12. Lägg till symbologi  
      för byggnaderna – yt- och punktobjekt 



Automatisk generalisering – demo av byggnader 
13. Selektera de byggnader  
      som ligger för nära vägar eller andra byggnader 



14. Flytta de selekterade   
byggnaderna för att undvika visuella krockar  

Automatisk generalisering – demo av byggnader 



Automatisk generalisering – demo av byggnader 
15. Resultatet –  
      automatiskt generaliserad karta för 1:50 000 



1. Indata igen (repris) 
Automatisk generalisering – demo av byggnader 



Några lärdomar ifrån utvecklingsarbetet 

• Samla olika toleranser som används vid generaliseringen i en 
separat tabell. 

 

• Man behöver topologiskt korrekta data av hög kvalité som indata 
till generaliseringen. 
 

• Om indata innehåller fel – rätta dem i ursprungsdata istället för 
att bygga in felrättning i generaliseringsflödet. 

 

• Att samla in ganska detaljerade krav, underlättar   
kommunikation och implementering, samt ger bättre 
slutresultat. 

 

• Skapa och följ namnkonventioner vid  
implementeringen av generaliseringsflödet. 

 
 



Resultat 

• Vi är nöjda med resultatet såhär långt, men mycket arbete återstår 
för att få till det slutliga resultatet.  

 

• Teman som vi för närvarande generaliserar: 

• Markskikt 

• Hydrografi 

• Vägar 

• Järnvägar 

• Byggnader 

• Ledningar 

• Naturvård 

• Militära områden 
 

• Flera teman återstår, liksom att lösa konflikter som uppstår när 
flera teman samverkar. 
  

• Vi har även en hel del kvar när det gäller prestanda, kontroll och 
metoder för uppdatering m.m.  



Tack för uppmärksamheten!  

 

Kontaktuppgifter 

 

mikael.s.johansson@lm.se 

 

http://www.lantmateriet.se 

 

 

 

mailto:Mattias.Frick@lantmateriet.se
mailto:Mattias.Frick@lantmateriet.se
mailto:mikael.s.johansson@lm.se
http://www.lantmateriet.se/

