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Sammanfattning 

Baskartan innehåller högdetaljerad geografisk information som ligger till grund för olika verksamhets-

delar i en kommun. Ajourhållning av baskartan innebär en noggrann och krävande process för att 

säkerställa dess innehåll. Kvalitetskraven på innehållet varierar utifrån syfte och ändamål samt styrs av 

olika standarder och riktlinjer.  

Ett avtal som kommunerna tillsammans med Lantmäteriet kan ingå är, Ajourhållningen av adress- och 

byggnadsinformation samt information om övrig topografi (ABT-avtal). Avtalet innehåller 

dataspecifikationer som beskriver bl.a. riktlinjer kring insamling av specifika geodata, dataformat och 

datakvalitet. I avtalet ingår att leverans av kvalitetssäkrade byggnadsgeometrier ska ske. Avtalets syfte 

är att kommunerna tillsammans med Lantmäteriet uppnår en hållbar och kvalitativ process kring 

geografiska data. 

Syftet med studien var att utveckla, testa och utvärdera en metod i Topocad för att kvalitetssäkra 

byggnadsgeometrier med avseende på logisk konsistens, enligt ramen för ABT-avtal. Detta för att 

skapa ett underlag som kan användas för arbetsrutiner vid handhavande av byggnadsgeometrier. 

Studieområde är Hagfors, en mindre tätort i norra Värmland.   

I studien presenteras en specifik metod för kvalitetsprocessen i programvaran Topocad med stöd av 

den kvalitetskontroll som utförs av Lantmäteriets i programvaran FME. Kvalitetsprocessen omfattar 

kontroll av logisk konsistens och skapande av byggnadsytor. Målet med arbetet är att testa och 

utvärdera Topocads kapacitet att klassificera och korrigera topologiska fel i polylinjer samt skapande 

av polygoner. Därför i arbetet har klassificering och korrigering testats och utvärderats för ett urval av 

felaktiga byggnadsgeometrier genom inbyggda funktioner i Topocad. Därtill har även skapande av 

polygoner utförts genom en automatiserad funktion utifrån de korrigerade byggnadsgeometrierna.  

I resultatet framgår att klassificeringen av topologiska fel i Topocad är till viss del icke tillförlitlig. Detta 

eftersom en specifik typ av polylinjer med lösa noder inte kan klassificeras. Därtill framgår även att det 

är möjligt att korrigera och kvalitetssäkra de övriga polylinjerna med lösa noder som Topocad klarar 

att klassificera med hjälp av lämpliga toleransparametrar. Dessutom visar resultatet att det är 

genomförbart att skapa polygoner av de klassificerade och korrigerade polylinjerna. Samtidigt är 

polygonernas tillförligtighet och kvalitet helt beroende av de tillämpade toleransparametrarna samt 

de uppställda kvalitetskraven.     

Slutsatsen är att det inte är möjligt att utveckla en metod för hela kvalitetsprocessen som 

kvalitetssäkrar byggnadsgeometrier i Topocad enligt ABT-avtalet. Detta eftersom vissa delar av 

kvalitetsprocessen är otillförlitliga eller ej genomförbara.  

Nyckelord: Byggnadsgeometrier, Topocad, Kvalitet, logisk konsistens, ABT-avtal, Kvalitetskontroll, 

FME, Baskarta. 

  



   

 
 

Abstract 

The basemap contains highly detailed geographical information that is the foundation for several 

functions in the municipalities in Sweden. The upkeep of the basemap involves a specific and ever-

evolving process to ensure the quality of its content. The quality requirements for the basemap content 

vary according to the purpose and are moderated by different standards and guidelines.  

 The Maintenance of Address and Building Information and Information of Other Topography, ABT-

agreement (ABT-avtal). This voluntary agreement presents guidelines and encloses data specifications 

on the gathering of specific geodata, data formats, and the logical consistency of the delivery. One 

specific part of the agreement includes the delivery of quality-assured building geometries. The 

agreement offers municipalities and The Department of Land Surveying (Lantmäteriet) in Sweden to 

enter collectively to construct a sustainable and qualitative process around the geographical 

information.  

The purpose of this study was, therefore, to develop and evaluate a quality process for the quality 

assurance of the building geometries regarding their logical consistency, according to the ABT 

agreement. This quality process can lead to creating a foundation for correctly handling the building 

geometries. Therefore, The Department of Land Surveying has contributed with its own quality control 

process to help the municipalities achieve a higher data quality. The quality control process was 

created in Feature Manipulation Engine (FME) program. The study area was a small urban area in the 

town Hagfors, situated in the north eastern part of the county of Värmland, Sweden.  

The study presents a specific method for the quality process in the software Topocad with the support 

of The Department of Land Surveying own quality control process. The method content is divided into 

two different parts that manage with the logical consistency in the polylines and the creation of 

polygons from the building geometries. The method was to test and evaluate Topocads capacity to 

classify and correct topological errors in the polylines, but also the creation of polygons. Classification 

and correction were performed for a selection of incorrect building geometries through program-built 

functions. In addition, the creation of polygons was also performed for the corrected building 

geometries through an automated function in Topocad. 

The result shows that the classification of topological errors in Topocad is, to a certain degree, 

unreliable. This because Topocad cannot classify a specific type of polylines with loose nodes.  

Furthermore, it also appears that it is possible to correct the other polylines with loose nodes that 

Topocad can manage to classify and thereby assure their quality. Moreover, the result shows that it is 

achievable to create polygons of the classified and corrected polylines in Topocad. At the same time, 

the reliability of the polygons is entirely dependent on the cluster tolerance applied in the method and 

the quality requirements established for the results.  

The study concludes that it is not possible to develop a method for the whole quality process that 

assure the quality of the building geometries in Topocad, according to the ABT-agreement. This 

because some parts of the quality process are unreliable or unachievable.  

 

 

 

 



   

 
 

Ordlista  

ABT-avtal – Ajourhållningen av adress- och byggnadsinformation samt information om övrig 
topografi  

Atrium – ett inbyggt uterum i en byggnad  

CAD – Computer Aided Design  

DWG/DXF – Filformat för binärt respektive textbaserat modeller skapade med CAD 

Flyttfil – Lantmäteriets eget överföringsformat för programsystemet AutoKa 

FME – Feature Manipulation Engine  

Geodatabas – en databas som består av geografiska data som kan ha olika tillämpningar 

GIS – Geografiska informationssystem   

GRASS – Geographic Resources Analysis Support System 

Kvalitativ – syftar på inre värde  

Kvalitetsmått – Ett grundmått som används inom utvärderingen av kvalitetsparametrar 

Kvalitetsparametrar – Klassificering av geodatakvalitetens olika delar. Parametrarna slås ihop till 
kvalitetsteman och värdesätts med kvalitetsmått  

Kvalitetsprocess – ett händelseförlopp, där kvalitetsaspekter för ett objekt förändras eller utvecklas 
efter vissa steg och parametrar  

Kvantitativ – av en viss räknebar mängd, storlek eller omfång 

Metadata – innehåller information om ett visst datamängdsinnehåll   

Modul – ett tillägg för ett dataprogram 

QGIS – Quantum Geographic Information System 

Referensdata – Data som anses uppfylla ett syfte, krav och ändamål 

Shape-fil – dedikerat filformat för vektordatastruktur 

SIS – Swedish Standards Institute 

TAB/MID/MIF – dedikerat filformat för vektordatastruktur  

WMS – Webb Map Service. Det är ett publiceringsprotokoll för geodata i rasterformat    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Baskartan (f.d. primärkartan) innehåller högdetaljerad geografisk information som ligger till grund för 

olika delar av kommunernas verksamheter, enligt Lantmäteriet (1996). Dessutom består baskartan av 

olika skikt som representerar en generaliserade verklighet av terrängen. Vidare används baskartan 

inom exempelvis bostadsbyggnadsprocessen samt detaljplanprocessen i form av situationsplaner. 

Därmed utgör baskartan grunden vid skapande av nybyggnadskartor, bygglovsansökningar eller 

översiktskartor. Mot den bakgrunden är baskartans kvalité grundläggande och betydelsefull.  

Ajourhållningen av baskartan innebär en noggrann och krävande process från fältmätning, bearbetning 

samt topologiska kvalitetstester av geodata. Ansvaret för ajourhållningen ligger hos kommunerna. 

Kraven på kvalitetsnivå för de olika skikten i baskartan varierar utifrån egna syften och ändamål. Kraven 

styrs av olika standarder och riktlinjer som Lantmäteriet sammanfattar i olika dokument eller avtal.  Ett 

avtal som Lantmäteriet tillsammans med kommunerna kan ingå är, ABT-avtalet (Lantmäteriet, 2019a). 

Syftet med avtalet är att stärka samarbetet i uppbyggnaden samt ajourhållningen av nationella 

geografiska data. Byggnadsgeometrier är en del av den byggnadsinformationen som enligt ABT-avtalet 

ska kvalitetssäkras och levereras till Lantmäteriet två gånger per år (Lantmäteriet, 2019b). I ABT-avtalet 

ingår riktlinjer i form av dataspecifikationer. I specifikationerna beskrivs bland annat riktlinjer kring 

insamlingen av specifika geodata, dataformat och leveransens logiska konsistens, enligt Lantmäteriet 

(2011).  

Byggnadsgeometrierna för Hagfors kommuns baskarta har under åren karterats av olika aktörer med 

olika mätnings- och bearbetningsmetoder samt olika GIS-program. Detta har lett till att kvaliteten i 

leveranserna av geodata till Lantmäteriet varierat. Sommaren 2018 utfördes en omfattande 

inventering av byggnader för utvalda område i Hagfors tätort. Inventeringen ledde till att 

byggnadsgeometrier skapades och bearbetades med hjälp av bearbetningsprogrammet Topocad. Vid 

leveransen till Lantmäteriet, uppdagades kvalitetsbrister i byggnadsgeometrierna. Således har detta 

lett till att Hagfors kommun har som mål att undersöka och utveckla en arbetsprocess i Topocad för 

kvalitetssäkring av byggnadsgeometrier, enligt ABT-avtalet med avsikt att uppfylla avtalets 

samverkansnivå 3. Mot den bakgrunden har Lantmäteriet bidragit med den FME-kontrollen som 

används vid kvalitetskontroll av byggnadsgeometrier. Detta för att hjälpa kommunen att uppnå en 

högre datakvalité.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien var att utveckla, testa och utvärdera en metod i Topocad för att kvalitetssäkra 

byggnadsgeometrier med avseende på logisk konsistens, enligt ramen för ABT-avtal.  

1.3 Frågeställningar 
Studien fokuserar på följande frågeställningar: 

▪ Hur bra klarar Topocad att kontrollera och korrigera polylinjers topologiska konsistens? 

▪ Hur bra klarar Topocad att skapa polygoner av kontrollerade samt korrigerade polylinjer? 

▪ Hur bra klarar Topocad att kontrollera och korrigera polygoners topologiska konsistens? 

▪ Vad är orsaken till de felaktiga byggnadsgeometrierna? 
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1.4 Avgränsning 
Studiens avgränsning omfattar endast ett urval av felaktiga byggnadsgeometrier från Hagfors 

kommuns baskarta inom ett mindre avgränsat område i Hagfors tätort.  

1.5 Tidigare studier  
Kvalitetskontroller av topologiska förhållanden är en viktig del inom geografisk databehandling. Detta 

på grund av de krav, standarder samt riktlinjer som ställs på geodata. Kvalitetsprocesser kan variera 

men gemensam för dem, är att säkerställa slutproduktens kvalitet. Tidigare studier kring vektordata 

och eventuella topologiska fel har gjorts. Studierna har tillämpat olika metoder med hjälp av olika 

verktyg under skilda delar av processen. 

En metod utvecklad av Kukulska m.fl. (2018), fokuserade kring skapande av en vektorstruktur med 

korrekta topografiska förhållanden. Metoden bestod av en digitaliseringsprocess av analoga kartor. 

Topologiska kontroller av den vektordata som skapades utfördes med hjälp av funktioner bestående 

av ett antal algoritmer i QGIS och det integrerade programmet GRASS. Detta för att upptäcka 

eventuella topologiska fel som kan ha uppstått vid digitalisering av de analoga kartorna. I studiens 

slutats (Kukulska m.fl., 2018), framförs att funktionerna i QGIS och GRASS gör det möjligt att korrigera 

topologiska fel i vektordata. Vidare framförs att det är oundvikligt med topologiska fel under 

digitaliseringsprocess från rastermodell till vektorstruktur.  

Enligt Martinez-Llario m.fl. (2017) presenteras en annan metod för kvalitetsgranskning av vektordata 

med hjälp av en webbprogramvara med öppen källkod JASPA (Joinup, u.å.). Denna programvara 

implementerar funktioner hos serversidan till skillnad mot konventionella GIS-program som 

implementerar sina funktioner på klientsidan. I studien presenteras JASPA-programmet som ett 

alternativ till konventionella GIS-programmen (Martinez-Llario m.fl., 2017). Enligt författarna har 

JASPA-programmet vissa fördelar så som 67 fördefinierade topologiregler samt att flera topologiregler 

kan skapas. Topologireglerna kan implementeras som filter med hjälp av objektens attribut. 

Programmet fungerar tillsammans med flera databashanteringssystem (DBMS). I studien jämförs 

JASPA-programmet med andra konventionella GIS-program, till exempel ArcGIS 10.2, GRASS 7 och 

QGIS 2.14. Studiens krav kommer från EU-direktivet Inspire och en del topologiregler har därför 

anpassats efter direktivet. I slutsatsen framförs att JASPA-programvaran förser användaren med en 

hög grad av flexibilitet vid användande av topologiregler (Martinez-Llario m.fl., 2017).  

I en studie utförd av Süleyman m.fl. (2010) redovisas en annan metod för korrigering av topologiska 

fel i en vektorstruktur. Studien redovisar de topologiska felen som uppstår vid digitaliseringen av 

analoga kartprodukter. Fel vid datainsamling kan i sin tur leda till topologiska fel som leder till felaktiga 

resultat vid GIS-analyser. Mot den bakgrunden skriver författarna om vikten av topologikontroller i 

vektorstrukturen. Författarna upplyser även om den betydande kostnaden som datainsamlingen utgör 

vid karteringen av olika objekt. Metoden som författarna presenterar genomförs med hjälp av en 

utvecklade modul med AutoLISP-funktion (AUTODESK, 2019a) för AutoCAD (AUTODESK, 2019b) och 

CAD-filformatet DCL, tillämpad för vektorstrukturer. I diskussionen skriver författarna att en hel 

digitaliseringsprocess är att föredra än att digitalisera analoga kartprodukter och därmed riskera 

brister i topologin. Vidare skriver Süleyman m.fl. (2010) att det är möjligt att skapa vektordata från 

analoga kartprodukter med hjälp av CAD-programvara i DXF-format så länge attributen förbises. 

Författarna skriver även att modulen som tillämpades bör vara en del av programmet AutoCAD och 

inte ett oberoende tillägg. Detta för att ta del av samtliga funktioner i AutoCAD. Sammanfattningsvis 

skriver Süleyman m.fl. (2010) att resultaten tyder på att modulen och dess konfiguration avlägsnade 

topologiska fel på ett tillfredsställande sätt. 
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2. Teori 

2.1 Topologi 
Topologin är en del av geometrin inom matematiken som fokuserar på geometriska objekt och deras 

spatiala relationer (Matinez-Llario m.fl., 2017). Vidare redovisar topologin om spatiala egenskaper 

mellan olika geometriska objekt (Nordmark m.fl. 2011). Egenskaperna kan även ange möjliga 

klassificeringar för objekten.  Inom topologi är Topologiska rum ett omfattande begrepp. Ett begrepp 

vars karakteristiska egenskaper inom topologin studerar om de olika objekten är till exempel ihåliga 

samt om de är sammanhängande eller inte (Nordmark m.fl., 2011). Vidare förblir topologiska 

egenskaper oförändrade efter transformationer, skaländringar eller rotationer (Clementini m.fl., 

1993).  

2.1.1 Vektorstruktur 
Topologiska spatiala förhållandena mellan geometriska objekt kan representeras med hjälp av 

vektoriserade data i GIS (Sutton m.fl. 2009). Enligt Sutton m.fl. (2009) representerar vektorbaserade 

GIS-modeller olika företeelser med hjälp av spatiala skikt som består av punkter, linjer, polylinjer eller 

polygoner (ytor) (Tabell 1). 

Tabell 1. Olika företeelser inom vektorstrukturen. 

 

En fördel med vektorstrukturen är lagringen av objektens koordinater och geometriform (Pilesjö & 

Eklundh, 2013). En annan fördel med vektorstrukturen är lagring av olika attribut för de enskilda olika 

delarna av vektorstrukturen (Figur 1).  

 

Figur 1. Vektorstruktur som består av linjer och punkter. 

Objekttyp Beskrivning Grafisk representation 

Punkter  

 

Punkter kan representera topologiska egenskaper med relevant eller 

irrelevant rumslig omfattning. Till punktobjekt kan attribut lagras som 

beskriver bl.a. dess topologiska egenskaper (Pilesjö & Eklundh, 2013).   
 

Linjer 

 

Ett koordinatpar som representerar start-, bryt- och slutpunkter i en 

vektorstruktur kan genom ett linjeobjekt förenas. Sålunda kopplar 

linjeobjektet samtliga objekt (Pilesjö & Eklundh, 2013).    

Polylinjer 

 

Ett antal koordinatpar med respektive linjeobjekt kan tillsammans bilda 

slutna eller icke slutna ytor i en vektorstruktur (Pilesjö & Eklundh, 2013).   

  

Polygoner 

 

Representerar slutna ytor i en vektorstruktur, där första och sista 

koordinatpar är identiska (Pilesjö & Eklundh, 2013).   

 



   

4 
 

2.1.2 Topologiregler  
Topologiregler är en uppsättning av regler som används för att definiera topologiska relationer och 

begränsningar mellan olika topologiska objekt (Baars, 2003). Topologiregler kan tillämpas i de flesta 

GIS-program men användaren får välja vilka topologiregler som ska ingå i analysen av vektorstrukturen 

(Sutton m.fl., 2009). När topologiregler tillämpas för kontroller av vektorstruktur i ett CAD-GIS-

program, flaggas de eventuella topologiska fel samt tillgängliga korrigeringslösningar kan presenteras 

(Adtollo AB, 2019a).   

Exempel på topologiska fel i en vektorstruktur (Figur 2): 

▪ Dubbletter av linjer, polygoner eller punkter  

▪ Överlappningar  

▪ Icke sluten figur 

▪ Lösa noder 

 

Figur 2. Topologiska fel i form av lösa noder och överlappningar. 

 

2.2 Kvalitet   
Kvalitet innebär omfattningen av korrekta egenskaper för ett objekt. De uppställda kraven avgör om 

en produkt eller tjänst uppnår hög kvalitet för ett visst ändamål. Däremot kan samma produkt eller 

tjänst vara av låg kvalitet för ett annat ändamål (Wasström m.fl., 2013). Direkta kvalitetskontroller av 

en datamängd består av följande två delar (Lantmäteriet, 2017b): 

▪ Intern kvalitetsinformation – innefattar kvalitetskontroller på den inre datamängden. 

▪ Extern kvalitetsinformation – innefattar kvalitetskontroller med hjälp av referensdata utanför 

den datamängden som undersökts. Till exempel mätningen i fält. 

Kvalitetsbeskrivning av geodata sammanfattas i följande standarder (Wasström m.fl., 2013):    

▪ ISO 9000 – syftar på att förbättra arbetsrutinerna som kan vara bristfälliga under processens 

gång för en viss produkt. Till exempel rutinerna vid datainsamling, dataleverans, delmoment 

under produktionen, datalagring osv. Standarderna inriktar sig på de företagen eller 

organisationer som vill höja och säkra sina arbetsrutiner samt uppfylla och framstå som 

välorganiserade.  

▪ ISO 19100 – standarder och rapporter som bygger på ISO 19100 (SIS, 2019b) hanteras av en 

teknisk kommitté TC 211. Kommittén behandlar området IT som även innefattar standarder 

för kvalitets principer, utvärderingsmetoder för kvalitet och redovisningsparametrar för 

kvalitet.  Inom ISO 19100 ingår följande kvalitetsteman lägesosäkerhet, fullständighet, 

tematisk osäkerhet, temporal kvalitet samt logisk konsistens och dess parametrar. 
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2.3  Geodatakvalitetstandard ISO 19157 
Standarden som omfattar datakvalitet i geografiska data heter ISO 19157. Den innefattar 

datakvalitetsegenskaper som kan tillämpas för geodata samt riktlinjer för metoderna som anger 

kvantitativa datakvalitetsmåtten (SIS, 2019a). I standarden ingår kvalitetsutvärderingsmetoden 

Stickprovsteknik (Wasström m.fl., 2013). 

2.4 Kvalitetsteman  
Kvalitetsteman är lägesosäkerhet, fullständighet, tematisk osäkerhet, temporal kvalitet samt logisk 

konsistens och dess parametrar redovisas i ISO 19100 – serien, enligt Wasström m.fl. (2013). 

Kvalitetsteman har som syfte att beskriva datakvaliteten för en viss datamängd utifrån respektive 

kvalitetsparametrar. Datakvaliteten mäts med hjälp av ett eller flera kvalitetsmått som hör ihop med 

de olika kvalitetsparametrarna. Vid behov kan även syfte, spårbarhet samt aktualitet redovisas för 

datamängden (Lantmäteriet, 2017b).   

Kvalitetskontroll av en datamängd kan utföras att säkerställa och redovisa en viss kvalitetsnivå enligt 

kravspecifikationer (Lantmäteriet, 2017b). Kvalitetsutvärderingar för en viss datamängd kan utföras 

indirekt med hjälp av till exempel datamängdens metadata (SIS, 2019c) eller med hjälp av direkta 

kvalitetsutvärderingar som kontrollerar datamängdens innehåll.  

2.4.1 Logisk konsistens  
Kvalitetstemat logisk konsistens anger om datamängdens struktur, attribut samt topologiska relationer 

stämmer överens angivna utifrån logiska regler (Wasström m.fl. 2013). Följande kvalitetsparametrar 

ingår: 

▪ Konceptuell konsistens kontrollerar att den fastställda informationsmodellen följs 

▪ Domänkonsistens kontrollerar att giltiga värden har angetts 

▪ Formatkonsistens kontrollerar att korrekt format och struktur används 

▪ Topologisk konsistens anger om topologin uppfyller datakraven  

2.4.2 Utvärdering av logisk konsistens 
Utvärdering av en datamängds logiska konsistens kan genomföras med eller utan referensdata. 

Kvalitetskontroller kan utföras på datamängdens attribut (domän) eller för topologiska relationer i 

geometri. Genom kvalitetskontroller granskas graden av överenstämmelse med tillåtna attributvärde 

samt tillämpning av topologiregler för geometrierna. Utvärderingsresultatet anger om kvaliteten i data 

uppfyller de ställda kraven på datamängden (Wasström m.fl., 2013). Ett sätt att redovisa den logiska 

konsistensen redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Exempel på utvärderingen av logisk konsistens. 

Objekttyp Antal objekt Otillåtna attributvärde 
(%) 

Topologiska fel 
(%) 

Vägar 75 4 2,3 

Byggnader 205 0,5 1,5 
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2.5 Kontroll av geodata 
Enligt Lantmäteriet (2017b) kan kontroller av datamängden delas in i delkontroll och full kontroll. Men 

även egna kontrolltyper kan genomföras. Här följer en redovisning av kontrollerna: 

▪ Full kontroll – tillämpas för att kontrollera samtliga objekt i en datamängd. Kontrollens typ kan 

vara maskinellt som till exempel ytbildning (Lantmäteriet, 2017a) för att testa vektor-

strukturens logiska konsistens. Kontrollen kan även utföras då objektets antal är litet vilket 

medför att stickprovskontroller ej är tillämpbart     

▪ Delkontroll – uppdelas och utförs efter tre olika principer: stickprovskontroll, procentuell 

kontroll och statistisk kontroll 

▪ Egen kontroll – sådana som ansvarig för arbetet utför och ska redovisa till beställaren. 

Samtidigt kan beställare utföra egna datakontroller  

2.6 Stickprovsteknik 
Kvalitetsutvärdering kan utföras som stickprovskontroller i datamängden och fördelas över olika 

delområden i hela datamängden. Stickprovsteknik bygger på tre olika modeller systematiskt, 

slumpmässigt eller stratifierat (Wasström m.fl., 2013), se Tabell 3. Indelningen av områden ska täcka 

hela huvudområdet (Lantmäteriet, 2017b). I standarden ISO 19157 beskrivs riktlinjer för stickprovs-

teknik (Wasström m.fl., 2013).   

Tabell 3. Modeller för stickprovsteknik.  

Metod Klargörande Illustration 

Systematisk För en jämn spridning av 
stickprovspunkterna 

 
Slumpmässig Vid konsekvent likvärdigt innehåll, 

rekommenderas slumpmässiga 
stickprov. Men även för att undvika 
systematiska fel  

 
Stratifierad Uppdelning av större område i 

mindre delar då datamängden 
förväntas bestå av homogena objekt. 
Därefter appliceras likvärdiga eller 
slumpmässiga stickprov.  

 
 

Antalet stickprov bör anpassas efter antalet objektet som finns i datamängden men även utifrån typ 

av kontroll. Kvalitativa kontroller så som fullständighet kräver ett större antal stickprov än till exempel 

kontroller av standardavvikelse som är kvantitativa avvikelser (Lantmäteriet, 2017b), se Tabell 4. 
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Tabell 4. Rekommendationer angående antal stickprovskontroller för en viss datamängd.  

Intervallet av objekten 
i kontrollområdet 

Antal av kvalitativ 
kontroll 

Antal av kvantitativ 
kontroll 

1 – 8 (5) Samtliga Samtliga 

9 (6) – 50 8 5 

51 – 90 13 7 

91 – 150 20 10 

151 – 280 32 15 
281 – 400 50 20 

401 – 500 60 25 

501 – 1200 80 35 

1201 – 3200 125 50 

3201 – 10 000 200 75 

 

2.7 ABT-avtal 
Ett avtal för utbyte av geografisk information har tagits fram mellan Lantmäteriet och Sveriges 

kommuner i samarbete. Detta ska leda till utbyte av viss geodata som är en grundförutsättning för en 

hållbar resursanvändning samt effektivisering av verksamheter ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

(Lantmäteriet, 2007).   

Lantmäteriverksamheten i kommunerna är frivillig men behovet av geodata i den kommunala 

verksamheten har inneburit ett ökat samarbete (Lantmäteriet, 2007). Kommunerna bär ansvaret för 

tillgång till korrekta kartunderlag för planering samt plangenomförande, enligt plan- och bygglagen. 

Således ansvarar kommunerna för grundläggande geodata som används vid projektering, planering, 

byggande samt dokumentation kring tekniska försörjningssystem (Lantmäteriet, 2007). 

Mot denna bakgrund finns det olika avtal mellan Lantmäteriet och kommunerna. ABT-avtalet är ett 

samverkansavtal mellan Lantmäteriet och kommunerna gällande ajourhållning av adress- och 

byggnadsinformation samt information om övrig topografi (Lantmäteriet, 2019a).  Kommunerna åtar 

sig i avtalet att ajourföra byggnadsinformationen mot en årlig ersättning. Vidare i ABT-avtalet anges 

att kommunerna bär ansvaret för att innehållet i data är aktuellt och av god kvalitet (Lantmäteriet, 

2018).  

2.7.1 Samverkansnivå 
I följande avsnitt redovisas de samverkansnivåer som ligger till grund för ersättningsmodellen i 

Ramavtalet (2007), där ABT-avtalet ingår. Genomgången behandlar endast byggnadsgeometriernas 

del som är en del av byggnadsersättningsmodellen (Bilaga 2).  

Tre olika samverkansnivåer efter insatserna från kommunerna redovisas i ABT-avtalet (Lantmäteriet, 

2011). Vid en högre nivå, ökar ersättningen men även insatserna från kommunerna. Byggnads-

geometrierna ingår i samverkansnivå 2 och 3 (Lantmäteriet, 2011). 

▪ Samverkansnivå 2 – innebär för kommunen en digital leverans två gånger per år av byggnads-

geometrier inklusive kvalitetsuppgifter. Urval, kodningsunderlag samt kvalitet enligt 

Gemensam objektspecifikation ABT (Lantmäteriet, 2011). 

 

▪ Samverkansnivå 3 – innebär för kommunen två leveranser per år av byggnadsgeometrier med 

en så hög kvalitet att uppdateringen av Grundläggande Geografiska Data (GGD) kan utföras 

utan övergripande redigeringar. Kvaliteten ska baseras på Lantmäteriets (2011) exempel-

samling i Gemensam objektspecifikation ABT. Byggnadsgeometrierna ska innehålla insamlings-

läge, medelfel samt uppfylla kraven för slutna ytor (ytbildning), linje eller yta.  
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2.7.2 Riktlinjer för byggnadsgeometrier  
En byggnad kan bestå av en eller flera linjedelar (geometrier) som lagras i en databas alternativ som 

ytor. Byggnadsdelarna innehåller information om koordinater, lägesosäkerhet samt insamlingsläge 

(Lantmäteriet, 2018).    

En sluten figur (ytbildad) kan representera byggnader i verkligheten. Samtliga geometrier i en leverans 

ska vara slutna (Tabell 5) och fristående samt ha en area ≥ 15 m2. Byggnader som är mindre än 15 m2 

kan levereras om de är bygglovspliktiga, adresserade eller inlagda i byggnadsregistret (Lantmäteriet, 

2011). 

Tabell 5. Exempel på byggnadsgeometrier som får förekomma i leveransen samt sådana som ej får förekomma. 

Beskrivning Illustration 

Ett exempel på en öppen geometri. Dessa får inte förekomma i leveransen    

Ett exempel på en sluten fristående yta som ska vara i leveransen  

 

De parametrar som leveransen ska uppfylla redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6. Attribut och parametrar för byggnadsgeometrier.  

TYP Beskrivning 

Koordinatsystem Datamängdens koordinatsystem eller eventuell tillämpade zon 
Koordinater Angivna i x, y, z 

Höjdsystem Eventuellt vid höjdmätning  

Lägesosäkerhet / medelfel Attribut som anger lägeskvalitet för geometrierna.  

Insamlingsläge Som attribut anges takkant eller fasad, attribut Ospecificerat får ej förekomma 

Byggnadsändamål Attributet Ospecificerat får endast anges för industri och samhällsfunktion.  
Se redovisning i Bilaga 2. 
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Övriga topologiska företeelse som ej får förekomma i leveransen enligt Lantmäteriet (2011) redovisas 

i Tabell 7. 

Tabell 7. Topologiska egenskaper som ej får förekomma. 

Företeelse  Illustration  
Dubbletter 

 
Spikar i polygoner 

 
Cirkelbågar  

 
Öglor i polygoner 

 
Glapp (lösa noder) 
 

 
 

Tillåtna topologiska fel är däremot överlapp på 0,2 m samt geometrier av byggnadsändamål Atrium, 

redovisas i Tabell 8 (Lantmäteriet, 2011). 

Tabell 8. Topologiska egenskaper som får förekomma. 

TYP Illustration 
Överlapp 

 
Atrium  

 
 

Tillåtna leveransfilformat enligt ABT-avtalet (Lantmäteriet, 2018): 

▪ Shape-fil 

▪ MapInfo 

▪ DWG/DXF 

▪ Flyttfil (AutoKa) 

▪ Geodatabas 
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2.8 FME 
FME tillåter användaren att effektivisera bearbetningen och automatiseringen av geografiska data. 

Med FME skapas automatiserade bearbetningssekvenser för bl.a. omfattande och tidskrävande 

datamängder genom transformers. Transformers är moduler för FME som tillåter manipulation av 

geografiska data (Safe Software, 2019a). Därtill använder FME, ett tilläggsprogram FME-Inspector för 

att redovisa de automatiserade sekvensresultaten (Safe Software, 2019b).       

2.9 Lantmäteriets FME-kontroll 
Lantmäteriet ansvarar för att leveransuppdateringar av byggnadsgeometrier sker på ett säkert och 

effektivt sätt (Lantmäteriet, 2018). Lantmäteriet har skapat en egen kontroll i FME, se Bilaga 1. 

Kontrollen ska garantera att strukturen samt innehållet uppfyller kvalitetskraven (Lantmäteriet, 2018). 

Kontrollen i FME är anpassad efter urval, kodningsunderlag samt kvalitet enligt Gemensam 

objektspecifikation ABT med Exempelsamling Byggnad (Lantmäteriet, 2011). I Bilaga 6 redovisas ett 

urval av väsentliga FME-transformers.  

FME-kontrollen bearbetar och kontrollerar datamängden enligt följande:  

▪ Hanterar och klassificera eventuella höjdvärden  

▪ Filtrerar geometrin efter geometrityp 

▪ Utför topologiska kontroller efter geometrityp 

▪ Vid leverans av linjeobjekt kontrolleras och redovisas glapp (lösa noder) som är större 

än 0,001m. Glapp ≤ 0,001 korrigeras och redovisas. Således redovisar kontrollen 

samtliga glapp oavsett toleransparameter. Redovisningen sker i ett punktmolnsskikt  

▪ Vid leverans av linjeobjekt testas om ytbildning är möjligt. Detta efter eventuell 

korrigering av glapp med transformer Snapper (Bilaga 6) och standardparameter 

0,001 m. Detta skapar ett skikt med korrigerade byggnadsgeometrier. Det skapas 

även ett gemensamt skikt av ytbildade geometrier (polygoner)  

▪ Generalisering av extra noder som befinner sig tätare än 0,005 m. De extra noderna 

redovisas med hjälp av ett punktmolnsskikt  

▪ Vid leverans av linjeobjekt kontrolleras även förekomsten av dubbletter. 

Redovisningen sker i ett eget skikt  

▪ Om leveransen sker i form av ytor undersöks dessa och klassificeras om topologiska 

fel finns i form av dubbletter, selfintersect (objektet skär sig själv), spikar (långa delar 

som sticker ut), multigeometrier i samma objekt samt mikroytor <1 dm2. Felen 

redovisas i form av egna respektive skikt 

▪ Ingen borttagning av polygon- eller linjedubbletter sker i kontrollen. Endast 

redovisning  

▪ Skapar eventuellt en sammanfattningsfil efter kontrollen i formatet shape eller 

DXF/DWG 

▪ Samtliga resultat redovisas i FME-Inspector 

FME-kontrollens klassificering av topologiska fel i linjeobjekt redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Beskrivning av FME-kontrollens klassificering av topologiska fel för linjeobjekt. 

Klassificering Beskrivning  

Dubbletter  Eventuella dubbletter av punkter tas bort och redovisas samt en redovisning av 
linjedubbletter sker  

Glapp Lösa noder klassificeras och redovisas. Men även redovisas lösa noder som korrigerats 
inom den angivna toleransparametern   
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FME-kontrollens klassificering av topologiska fel i polygoner redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10. Beskrivning av FME-kontrollens klassificering av topologiska fel i polygoner. 

Klassificering  Beskrivning 

Dubblett Eventuella dubbletter av ytor 

Selfintersect Objekten skär sig själv  

Spikar Långa utstickande delar 

Multipartkontroll Består av flera olika geometrier 

Mikroytor Ytor mindre än 1 dm2. Till exempel linjeobjekt som har omvandlats till polygoner 

 

2.10 Topocad 
Topocad är ett CAD-system som kan utföra mängdberäkningar, bearbeta mätfiler samt skapa kartor. 

Ritningar är ett av Topocads tillvägagångssätt att hantera och bearbeta geografiska data. Därtill kan 

ritningar hantera ett flertal filformat bl.a. shape-filer samt olika CAD-format. Bearbetade ritningar kan 

sparas i Topocads eget filformat .TOPX. Dessutom innehåller Topocad en mängd specialiserade 

funktioner som till exempel en modul för hantering av topologibestämmelser (Adtollo AB, 2019b). I 

Tabell 11 redovisas ett urval av funktioner som tillämpades i studien.  

Tabell 11. Beskrivning av ett urval av funktioner i Topocad.  

Funktion Beskrivning 
Kontrollera objekt Funktionen innehåller kommando (topologiregler) som kontroller objekt efter topologiska fel. 

Funktionen tillåter användaren att korrigera felen. Kontrollerna kan utföras i två lägen Interaktiv 
(kräver respons från användaren) och Automatisk (utför korrigeringarna automatisk). 
Topologireglerna i funktionen kan utföra tre olika metoder Ändra originalobjekt, Radera 
originalobjekt och Behåll originalobjekt och skapa nya objekt. Kommandoexempel; Dubbletter 
och Skärningar (Tabell 12).  

Fyllnad En automatiserad funktion i Egenskaper för Topocads-ritningar som tillåter användaren att ändra 
objektens mönster. Till exempel vid Helt fylld ändras en byggnadsgeometri av polylinjer till en 
polygon 

 

Topologimodulen Kontrollera objekts innehåll av topologiska regler redovisas i Tabell 12. 

Tabell 12. Beskrivning av topologiska regler i topologimodulen.  

Klassificering Funktionsnamn Beskrivning 
Dubbletter 
(linjeobjekt och 
polygoner) 

Dubbletter Kontrollerar och avlägsnar geometridubbletter. Upplyser om geometrier med 
topologiska fel genom korrigeringsförslag inom angiven toleransparametern. Ingen 
sammanställning presenteras efter genomförd analys av korrigerade fel samt 
eventuella topologiska fel som överskrider den angiva toleransparametern. 

Lösa noder 
(endast 
linjeobjekt) 

Skärningar Letar efter ändarna på linjerna, kontrollerar avståndet (tolerans) mellan 
linjeändarna. Därefter utförs en förlängning eller en trimning av linjerna utifrån en 
skärningspunkt. 

Tillämpar sökningar efter Överskjutningar och underskjutningar.   
Upplyser om geometrier med topologiska fel genom korrigeringsförslag inom 
angiven toleransparameter. Ingen sammanställning presenteras efter genomförd 
analys av korrigerade fel samt eventuella topologiska fel som överskrider den angiva 
toleransparametern. 
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3. Metod och genomförande  
I följande avsnitt redovisas studiens geografiska område, indata, programvaror, referensdata och 

metod samt metodens genomförande.  

3.1 Studieområde 
Studieområdet där testerna utfördes ligger i Hagfors kommun belägen i nordöstra Värmlands län. 

Fokus för studien centraliserades till Hagfors fyra utvalda tätortsområden. Det totala områdets storlek 

är 1 km2 och avgränsas med hjälp av en avgränsningspolygon (Figur 3).   

 

Figur 3. Studieområdet med Hagfors utvalda tätortsområden. Avgränsning görs med hjälp av den orangea polygonen och de 
svarta gränslinjerna. Källa: Lantmäteriets Topografiska WMS-nedtonad (2019). 

3.2 Indata 
Studiens indata kommer från Hagfors kommuns baskarta samt Lantmäteriets FME-kontroll. Indata 

redovisas i Tabell 13.      

Hagfors kommun – indata ligger i koordinatsystemet SWEREF99 13 30 och filformatet shape. 

Karteringen av byggnadsgeometrierna för Hagfors kommuns baskarta har utförts fotogrammetriskt 

eller geodetiskt.  

Tabell 13. Redovisar studiens indata.  

TYP Beskrivning Geometri Antal Källa 

Byggnadsskikt Urval av felaktiga byggnadsgeometrier  Polylinjer  98 Hagfors kommun 
Gränslinjer Gränser mellan tätortsområdena Linjer 3 Hagfors kommun 

Avgränsning Studieområdets gränser Polygon 1 Hagfors kommun 

FME–kontroll  Kontrollerar geometri - 1 Lantmäteriet 

 

3.3 Programvaror  
Följande programvaror har använts under studien: 

▪ Topocad 19.0.0 (x64), Adtollo AB (2019a) 

▪ FME Desktop 2018.1, Safe Software (2019) 

▪ Microsoft Word 2016, Microsoft (2019) 
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3.4 Referensdata 
Studiens referensdata består av ett antal skikt med klassificerade topologiska fel, skikt med 

korrigeringar samt ett skikt med skapade polygoner. Skikten är ett resultat av genomförda 

kvalitetskontroller i Byggnadsskiktet (Tabell13) med Lantmäteriets FME-kontroll. Samtliga skikt ligger 

i koordinatsystemet SWEREF99 13 30 och filformat shape (Tabell 14). Referensskikten används i 

arbetet för olika jämförelser.  

Tabell 14. Redovisar studiens referensdata. 

Namn TYP Geometri Beskrivning Antal 
topologiska 
fel 

Antal 
byggnadsgeometrier  

Glapp Topologifel Punkt Klassificerade lösa noder i 
utvärderingsdata   

58 30 

Punktdubbletter Topologifel Punkt Klassificerade 
punktdubbletter i 
utvärderingsdata   

65 60 

Linjedubblett Topologifel Linjer Klassificerade 
linjedubbletter i 
utvärderingsdata   

8 8 

Korrigerade_0001m Korrigeringar Polylinjer  Korrigerade lösa noder i 
utvärderingsdata vid en 
toleransparameter på 0,001 
m  

6 3 

Korrigerade _01m Korrigeringar Polylinjer Korrigerade lösa noder i 
utvärderingsdata vid en 
toleransparameter på 0,1 m 

14 7 

Korrigerade _05m Korrigeringar Polylinjer Korrigerade lösa noder i 
utvärderingsdata vid en 
toleransparameter på 0,5 m 

16 8 

Polygoner_FME Ytor Polygoner Skapade polygoner med en 
toleransparameter på 0,001 
m för lösa noder och 0 m för 
dubbletter  

- 61 

 

3.5 Kvalitetsprocess  
Utvecklingen av en kvalitetsprocess bestod av två delmoment, Test och korrigering av logisk konsistens 

och Test för skapande av polygoner. Test och korrigering av logisk konsistens hade som syfte att 

kartlägga och korrigera byggnadsgeometriernas topologiska fel. Detta utfördes i Topocad genom 

inbyggda topologiska regler (Tabell 12) för att undersöka och utvärdera programmets möjligheter och 

kapacitet att kvalitetssäkra byggnadsgeometrierna. Test för skapande av polygoner hade som syfte att 

undersöka samt utvärdera funktionaliteten att skapa polygoner av korrigerade byggnadsgeometrier, i 

Topocad genom en automatiserad funktion (Tabell 11). Processchema för metoden redovisas i Figur 4 

samt Bilaga 4 för ett mer detaljerat processchema.  

 

Figur 4. Redovisar processchemat för kvalitetsprocessens metod. 

 

 

Test och korrigering av logisk konsistens Test för skapande av polygoner
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3.5.1 Test och korrigering av logisk konsistens 
För att undersöka om Topocad kan klassificera och korrigera samma topologiska fel som Lantmäteriets 

FME-kontroll genomfördes ett antal toplogikontroller i Topocad. Utifrån de topologiska felen och 

korrigeringarna i referensskikten (Tabell 14) valdes ett antal motsvarande linjeobjekt ut ur 

Byggnadsskiktet (Tabell 13). Urvalet bestod av tre typer av topologiska fel; linjedubbletter, 

punktdubbletter, lösa noder men även korrigerade byggnadsgeometrier med olika 

toleransparametrar. Urvalet av objekt utfördes med hjälp av systematisk stickprovsteknik. Antal 

stickprov baserades utifrån Lantmäteriets rekommendationer, se Tabell 4. Urvalet importerades till 

fem olika Topocad-ritningar tillsammans med avgränsningarna för studieområdet. Detta eftersom fem 

olika toleransparametrar testades för att klassificera lösa noder. Därefter utfördes topologikontroller 

i Topocad-ritningar med topologimodulens funktion Kontrollera objekt (Tabell 11). I funktionen valdes 

inställningen Interaktiv för samtliga topologiregler och samtliga topologiregler fick exekvera metoden 

Ändra originalobjekt. Sedan tillämpades följande topologiregler (Tabell 12), en i taget, med respektive 

parameter för samtliga Topocad-ritningar: 

1. Skärningar, där toleransparametrarna som tillämpades var 0 m (Ritning 1), 0,001 m (Ritning 

2), 0,1 m (Ritning 3), 0,5 m (Ritning 4) och 10 m (Ritning 5). Det kontrollerades efter 

överskjutningar och underskjutningar   

2. Dubbletter med en toleransparameter på 0 m 

3.5.2 Test för skapande av polygoner  
Referensdataskiktet för polygonerna, se Tabell 14 importerades till Topocad-Ritning 2. Ritning 2 valdes 

då ritningens linjeobjekt hade korrigerats med motsvarande standardtoleransparametrar som 

referensdataskiktet, 0,001 m för lösa noder samt en toleransparameter på 0 m för dubbletter. De 

linjeobjekt från Ritning 2 som motsvarade polygonerna i referensdataskiktet valdes via systematisk 

stickprovsteknik. Avsikten med urvalet var att undersöka om Topocad kunde ytbilda samma polygoner 

som Lantmäteriets FME-kontroll. I Egenskaper (Tabell 12) för urvalet ändrades fyllnad till Helt fylld 

vilket skapade slutna byggnadsgeometrier, dvs. polygoner. 

 

3.6 FME-kvalitetskontroller 
Kvalitetskontroller genomfördes med avseende på den logiska konsistensen i Lantmäteriets FME-

kontroll. Topologikontrollerna tillämpades för polygonernas referensdataskikt från Tabell 14 samt för 

de polygoner som skapades i delmomentet Test för skapande av polygoner. Detta för att utvärdera 

och jämföra polygonernas kvalitet.  

Tabell 15. Efterkontrollernas indata. 

 

 

 

 

 

 

TYP Skapad i Objekttyp Antal Koordinatsystem Format 

Ritning_2_exporterade_polygoner Topocad  Polygoner 61 SWEREF99 13 30 shape 

Polygoner_FME FME Polygoner 61 SWEREF99 13 30 shape 
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4. Resultat 
I resultatdelen presenteras jämförelser mellan delmomentets urvalsresultat och de motsvarande 

byggnadsgeometrierna ur referensdataskikten (Tabell 14). Notera att referensdataskikten är ett 

resultat av Lantmäteriets FME-kontroll och hädanefter kommer begreppet FME-kontrollreferens-

skikten att användas. Dessutom hanteras redovisningen av FME-kontrollreferensskikten genom FME-

Inspector.  

4.1 Test och korrigering av logisk konsistens 
Resultaten för delmomentet redovisas i detta avsnitt genom tabeller, figurer och diagram.   

4.1.1 Jämförelse av klassificering    
I Tabell 16 redovisas det totala antalet genomförda stickprov ur utvärderingsdata. I Tabell 17 redovisas 

en jämförelse av topologifel som programvarornas kontroller kunde klassificera och korrigera. I Tabell 

18 redovisas en jämförelse av Topocads topologikontroller för samtliga Topocad-ritningar. I Figur 5 

redovisas en jämförelse av antal klassificerade lösa noder mellan Topocad och FME-kontrollreferens-

skikten, vid olika toleransparametrar. 

Tabell 16. Antal stickprov ur utvärderingsdata utifrån topologifel i FME-referensdataskikten. 

TYP Antal byggnadsgeometrier i stickprov 

Lösa noder 14 

Punktdubbletter 13 

Linjedubbletter 8 

Totalt  35 

 

Tabell 17. Jämförelse av topologifel som kontrollerna klassificerade i Topocad och Lantmäteriets FME-kontroll. 

Program Punktdubbletter Linjedubbletter Lösa noder 

FME- kontrollen X X X 

Topocad X X X 

 

Tabell 18. Jämförelseöversikt mellan Topocad-ritningarnas resultat.  

TYP Antal fel i Ritning 1  Antal fel i Ritning 2  Antal fel i Ritning 3  Antal fel Ritning 4  Antal fel i Ritning 5  

Lösa noder 0 3 7 8 11 
Linjedubblett 8 8 8 8 8 

Punktdubbletter 15 13  13  13  13  

Totalt 23 24 28 29 32 

 

 

Figur 5. Jämförelse av lösa noders klassificering i Topocad och FME-kontrollreferensskikten. 
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I Tabell 19 redovisas det totala procentuella topologiska felet vid olika toleransparametrar. 

Tabell 19. Jämförelsestatistik för resultaten av den logiska konsistensen i utvärderingsdata. 

Program Toleransparameter 
(m) 

Objekttyp Antal inkommande 
objekt 

Antal felaktiga 
byggnadsgeometrier 

Topologiska fel 
(%) 

Topocad 0 Polylinjer 35 23 66 

Topocad 0,001 Polylinjer  35 24 69 

Topocad 0,1 Polylinjer 35 28 80 
Topocad 0,5 Polylinjer  35 29 83 

Topocad 10 Polylinjer 35 32 91 

 

I Tabell 20 redovisas olika exempel på klassificerade byggnadsgeometrier med lösa noder i Topocad 

och FME-kontrollreferensskikten. 

Tabell 20. Redovisar en jämförelse av klassificering för lösa noder mellan Topocad och FME-kontrollreferensskikten. 

Program Beskrivning Byggnadsgeometri Lösa noder 

Topocad Felet klassificerades inte efter 
genomförda kontroller med 
lägre toleransparametrar då 
glappet var 8,6 m. Vid 10 m 
toleransparameter upptäcktes 
glappet i Topocad. 
Korrigeringen genomfördes ej.   

FME- 
kontrollreferensskikten 

Felet redovisades genom de 
röda punkterna som 
representerade lösa noder i 
FME-Inspector.  

  
Topocad Felet klassificerades inte efter 

genomförda kontroller med 
lägre toleransparametrar då 
glappet var 4,8 m. Vid 10 m 
toleransparameter upptäcktes 
glappet i Topocad. 
Korrigeringen genomfördes ej.   

FME- 
kontrollreferensskikten 

Felet redovisades genom de 
röda punkterna som 
representerade lösa noder i 
FME-Inspector. 

  
Topocad Felet klassificerades inte efter 

genomförda kontroller med 
lägre toleransparametrar då 
glappet var 4,6 m. Vid 10 m 
toleransparameter upptäcktes 
glappet i Topocad. 
Korrigeringen genomfördes ej.      

FME- 
kontrollreferensskikten 

Felet redovisades genom de 
röda punkterna som 
representerade lösa noder i 
FME-Inspector. 
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I Tabell 21 redovisas byggnadsgeometrier med lösa noder som klassificerades i FME-kontroll-

referensskikten men inte i Topocad oavsett toleransparameter. 

Tabell 21. Redovisar lösa noders klassificering. 

Program Byggnadsgeometrier 
Topocad 

   
FME-
kontrollreferensskikten 

 
  

 

I Tabell 22 redovisas en byggnadsgeometri med lösa noder och linjedubbletter. FME-kontroll-

referensskikten klassificerade endast linjedubbletten medan Topocad klassificerade och korrigerade 

linjedubbletten samt klassificerade lösa noderna.  

Tabell 22. Redovisar en byggnadsgeometri med felen linjedubblett och lösa noder. 

Program Beskrivning Byggnadsgeometri Lösa noder 
Topocad Det korrigerades 

linjedubbletten men 
även klassificerades dem 
lösa noderna vid en 
toleransparameter på 10 
m 

  

Program Beskrivning Byggnadsgeometri 
FME- 
kontrollreferens
skikten 

I FME-Inspector 
redovisades endast 
linjedubbletten medan 
klassificeringen av lösa 
noder uteblev 
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4.1.2 Jämförelse av korrigering 
I Tabell 23 redovisas en jämförelse av korrigerade byggnadsgeometrier, vid tillämpning av olika 

toleransparametrar i Topocad och FME-kontrollreferensskikten.  

Tabell 23. Jämförelse mellan korrigeringsresultaten av lösa noder. 

Program TYP  Korrigerade lösa noder 
vid 0,001 m 

Korrigerade lösa noder vid 
0,1 m 

Korrigerade lösa noder vid 
0,5 m 

Topocad Lösa 
noder  

3 7 8 

FME- 
kontrollreferensskikten 

Lösa 
noder  

3 7 8 

 

I Tabell 24 redovisas en jämförelse av det korrigerade topologiska felet lösa noder i en 

byggnadsgeometri mellan Topocad och FME-kontrollreferensskikten.  

Tabell 24. Byggnadsgeometri med det topologiska felet lösa noder.  

Program Beskrivning Byggnadsgeometri Korrigering  

Topocad Felet klassificerades inte efter 
genomförda kontroller med lägre 
toleransparameter då glappet var 
0,12 m. 

  
Topocad Felet korrigerades i kontrollen vid 

0,5 m toleransparameter. 

 

 

FME- 
kontrollreferensskikten 

I FME-Inspector redovisades felet 

  

FME- 
kontrollreferensskikten 

I FME-Inspector redovisades att 
felet har korrigerats vid 0,5 m 
toleransparameter 
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Tabell 25 redovisar ytterligare en jämförelse av lösa noder mellan Topocad och FME-kontrollreferens-

skikten.  

Tabell 25. Lösa noders korrigering i Topocad och FME-kontrollreferensskikten. 

Program Beskrivning  Korrigering  
Topocad Felet klassificerades 

och korrigerades vid 
samtliga tolerans-
parametrar  

 

            

FME- 
kontrollreferensskikten 

I FME-Inspector 
redovisades felet 
och korrigeringen  

 

           

 

Tabell 26 redovisar ännu en jämförelse för korrigeringen av lösa noder i Topocad och FME-

kontrollreferensskikten.  

Tabell 26. Resultat efter korrigering av det topologiska felet lösa noder. 

Program Beskrivning Korrigering 

Topocad Felet klassificerades 
och korrigerades vid 
samtliga tolerans-
parametrar 

 
FME- 
kontrollreferensskikten 

I FME-Inspector 
redovisades felet 
och korrigeringen 
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I Tabell 27 redovisas samtliga genomförda lösa noders korrigeringar för utvalda byggnadsgeometrier i 

både Topocad och FME-kontrollreferensskikten. 

Tabell 27. Byggnadsgeometriernas korrigeringar i Topocad och FME-kontrollreferensskikten. 

Byggnadsgeometri Lösa noder Korrigering  

   

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

I Tabell 28 redovisar en jämförelse av korrigeringsresultat för punktdubbletterna i Topocad och FME-

kontrollreferensskikten.  
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Tabell 28. Resultatjämförelse för byggnadsgeometrier med det topologiska felet ”Punktdubblett” i Topocad och FME-
kontrollreferensskikten. 

Topocad 

Beskrivning Punktdubbletter   

De slutna byggnadsgeometrierna före exekveringen av 
topologiregeln Dubbletter 

 
 

 

 
Exekveringen av topologiregeln visade att de slutna 
byggnadsgeometrierna innehöll extra brytpunkter  

  

Under exekveringen togs extrapunkter bort och som en 
följd av det togs även bort det sammankopplade 
linjeobjektet.  
Samtliga byggnadsgeometrier som innehöll punkt-
dubbletter blev ofullständiga efter kontrollen i Topocad   

 

 
 

FME-kontrollreferensskikten 

Beskrivning  Punktdubbletter   

De slutna byggnadsgeometrierna  

 
 

 

FME-Inspector visade att de slutna byggnads-
geometrierna innehöll extra brytpunkter 

  

I FME-Inspector visades att de slutna 
byggnadsgeometrierna förblev slutna efter 
borttagningen av de extra brytpunkterna   

 

 

 

 



   

22 
 

I Figur 6 redovisas en byggnadsgeometri med det topologiska felet linjedubblett som klassificerades i 

Topocad och FME-kontrollreferensskikten. 

 

           

Figur 6. En av de linjedubbletter som klassificerades och korrigerades i Topocad till vänster. Till höger visas klassificeringen i 
FME-kontrollreferensskikten.   

I Tabell 29 redovisas genomförande av ett korrigeringsförslag i Topocad för lösa noder vid en 

toleransparameter på 10 m. Resultat visar förvrängningar i byggnadsgeometrin. Den 

byggnadsgeometrin som redovisas innehöll även linjedubblett- och punktdubbletter samt lösa noder. 

Tabell 29. Korrigering av lösa noder i Topocad vid en toleransparameter på 10 m. 

Förre korrigeringen Vid korrigeringen Korrigerade 
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4.2 Test för skapande av polygoner 
Resultat för de skapade polygonerna samt polygonernas kvalitetskontroller i Lantmäteriets FME-

kontroll redovisas i detta avsnitt.  

4.2.1 Skapade polygoner  
Resultaten för ett urval av de skapade polygonerna i FME-kontrollreferensskikten och Topocad 

redovisas i Tabell 30. 

Tabell 30. Urval av polygoner i Topocad och FME-kontrollreferensskikten. 

FME-kontrollreferensskikten 

     

Topocad 

     

 

4.2.2 Jämförelsen av FME-kvalitetskontroller  
I Tabell 31 redovisas resultaten för polygonernas kvalitetskontroller med avseende på den logiska 

konsistensen i Lantmäteriets FME-kontroll. I Tabell 32 redovisas en jämförelse av det procentuella 

topologiska felet från resultaten.  

Tabell 31. Resultaten för kvalitetskontrollerna i Lantmäteriets FME-kontroll. 

TYP Topocad-polygoners topologiska fel FME-kontrollreferensskiktens topologiska fel 

Dubblett 0 0 

Selfintersect 2 2 

Spikar 0 0 

Multipartkontroll 0 0 

Mikroytor 0 0 
Totalt 2 2 

 

Tabell 32. Procentuellt topologiskt fel för kvalitetskontrollernas resultat.  

Kontroll av Antal polygoner Antal felaktiga byggnadsgeometrier Topologiska fel 
(%) 

Topocad-polygoner 61 1 2 

FME-kontrollreferensskikten 61 1 2 
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I Tabell 33 redovisas polygonen som innehöll topologiska fel efter kvalitetskontrollerna i Lantmäteriets 

FME-kontroll.  

Tabell 33. Resultaten för kvalitetskontrollerna. 

Topologisk fel Skapad i Skapade polygonen  FME-kvalitetskontroll  
Selfintersect  Topocad 

  

Selfintersect Lantmäteriets 
FME-kontroll  
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5. Diskussion 

5.1 Test och korrigering av logisk konsistens  
Vid testen av logisk konsistens i Topocad uppstod en del problem som bör beaktas. Ett problem 

inträffade vid korrigeringar som genomfördes på utvärderingsdata. Korrigeringarna lagrades inte vid 

exekvering av samtliga topologiregler. Olika funktionsinställningar testades men korrigeringarna 

upphörde vid samtliga slutförda försök. För att möjliggöra lagring av korrigeringar anpassades analysen 

till att implementera topologireglerna individuellt. Anledningen till detta antas bero på en 

programbugg. Ett annat problem som uppstod under analysen var att antalet utförda korrigeringar 

inte stämde överens med antalet kvarvarande fel (Bilaga 3). Detta var antagligen även en programbugg 

i funktionen Kontrollera objekt. Programbuggen var problematisk eftersom funktionen Kontrollera 

objekt saknade sammanställningar av de genomförda analysresultaten. Sammanställningsbristen 

ledde till ytterligare problem under resterande analyser i metoden, därför att antal topologiska fel och 

korrigeringar fick beräknas manuellt. Således är sammanställningsbristen av genomförda analyser i 

Topocad en nackdel i metoden. 

Vid en jämförelse av resultaten för topologikontrollerna utförda med en toleransparameter på 0 m i 

FME-kontrollen och Topocad, observerades en påtaglig skillnad där kontrollerna redovisade 14 

respektive 0 lösa noder (Figur 5). Detta kan förklaras av att FME-kontrollen klassificerade samtliga lösa 

noder oavsett tillämpad toleransparameter. Däremot är klassificeringen av lösa noder i 

topologimodulens Kontrollera objekt kopplad till angivna toleransparametrar (Tabell 18, Tabell 20 och 

Tabell 22). Dvs. att ingen klassificering utförs av eventuella lösa noder vid 0 m toleransparameter 

eftersom korrigeringen är nollställd. Således är klassificeringen kopplad till korrigeringen i Topocad. 

Sammantaget är resultaten för lösa noder i Topocad kopplad till de korrigeringsförslag som 

genomfördes i analyserna efter tillämpade toleransparametrar. Detta är då anledningen till 

skillnaderna i resultaten för antal felaktiga byggnadsgeometrier (Tabell 18). Men även det totala 

procentuella topologiska felet som presenteras i Tabell 19. Därtill visar även resultaten i Tabell 24 till 

Tabell 27 att det är möjligt att korrigera lösa noder för vissa specifika byggnadsgeometrier genom 

lämpliga toleransparametrar i Topocad. Samtidigt är tillförlitligheten av resultaten helt beroende av 

de tillämpade toleransparametrarna (Tabell 23). Dessa bör vara rimliga eftersom förvrängningar kan 

uppstå vid en olämplig hög toleransparameter (Tabell 29). Vidare visar även resultatet i Tabell 21 att 

Topocad missade vissa specifika byggnadsgeometrier med lösa noder trots ökade toleransparameter. 

Anledningen till detta kan bero på att funktionen Skärningar klassificerar och korrigerar utifrån en 

beräknad skärningspunkt mellan lösa noderna, vilket i dessa fall var ej genomförbart. Detta på grund 

av byggnadsgeometriernas struktur (Tabell 21). 

Vid tillämpning av topologiregeln Dubbletter uppdagades att både punktdubbletter och linjeobjekten 

kopplade till dessa generaliserades bort (Tabell 28). Detta medförde att byggnadsgeometrierna blev 

ofullständiga vid exekveringen. Konsekvensen bör uppmärksammas vid exekvering av topologiregeln 

Dubbletter. Vidare uppmärksammades att resultatet för punktdubbletterna i Topocad var något högre 

vid 0 m toleransparameter än vid resterande analyser (Tabell 18). Detta kan bero på topologireglernas 

tillämpningsordning i Topocad, där vissa punktdubbletter korrigerades bort i samband med 

korrigeringar av lösa noder med högre toleransparameter. Således hade resultatet blivit annorlunda 

med en annan tillämpningsordning av topologireglerna. Vidare har även klassificeringen och 

korrigeringen av linjedubbletter skett i kontrollerna (Figur 6). Sammantaget är klassificeringen och 

korrigeringen av dubbletter möjligt i Topocad. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att Topocad kunde klassificera och korrigera samma 

topologiska fel som FME-kontrollen för specifika lösa noder inom de tillämpade toleransparametrarna. 
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Men även att Topocad kunde klassificera och korrigera punkt- och linjedubbletter. Vidare har inte 

Topocad kunnat klassificera vissa specifika topologiska fel som FME-kontrollen upplyste om. Således 

är korrigeringen av topologiska fel i Topocad genomförbart vid tillämpning av lämpliga 

toleransparametrar för vissa specifika byggnadsgeometrier. Däremot tyder även resultaten på att 

klassificeringen är otillförlitlig för vissa specifika byggnadsgeometrier. Dessutom vid tillämpning av 

topologiska analyser i Topocad bör hänsyn tas till bristen av sammanställningar för eventuella lösa 

noder som överskrider angivna toleransparametrarna samt sammatanställningsbrist för övriga 

analyser. Därtill rekommenderas vidare undersökningar med andra datamängder som kan ge ett större 

antal stickprov. Detta eftersom antalet representativa stickprov av de topologiska felen kan ha varit 

otillräckliga.   

5.2 Test för skapande av polygoner  
Under delmomentets utveckling noterades ett anmärkningsvärt resultat efter en egen kvalitetskontroll 

i Lantmäteriets FME-kontroll. Skapande av polygoner utifrån exporterade och korrigerade linjeobjekt 

från delmomentet Test och korrigering av logisk konsistens gav en högre andel topologiska fel på 7 % 

som syns i Bilaga 5 (Tabell 2) än det senare resultatet på 2 % (Tabell 32). Felaktigheterna beror på att 

de korrigeringar av lösa noder som utförts på de specifika slutna byggnadsgeometrierna av någon 

anledning förlorats vid exporteringen. I Bilaga 5 (Figur 1 & Figur 2) redovisas en byggnadsgeometri som 

först korrigerats och exporterats för att sedan omvandlas till en polygon i Topocad. Polygonen visade 

senare topologiska fel trots korrigering av linjeobjekten. Det topologiska felet verkar ha uppstått på 

grund av okorrigerade topologiska fel i linjeobjekten. Sammantaget ledde det uppmärksammade felet 

att delmomentet genomfördes i samma Topocad-ritning som för delmomentet Test och korrigering av 

logisk konsistens. Detta för att undvika exporteringsmomentet.  

Resultaten tyder på att skapande av polygoner i Topocad är möjligt utifrån korrigerade linjeobjekt med 

lämplig toleransparameter (Tabell 32). Således är möjligheten till antalet skapade polygoner korrelerad 

med lämplig angiven toleransparameter. Detta betyder att skapande av polygoner och dess kvalitet är 

sammankopplade med linjeobjektens kvalitet. Därtill tyder resultaten på ytbildningskravet i 

samverkansnivå 3 från Lantmäteriet (2011), kan uppfyllas. 

Anmärkningsvärt i kvalitetskontrollens resultat var att polygonen som Lantmäteriets FME-kontroll 

hade skapat innehöll topologiska fel (Tabell 33). Topocads polygon visade även samma topologiska fel 

i kvalitetskontrollen (Tabell 33).    

I genomförandet av metoden hade det varit lämpligt att utföra kvalitetskontroller av polygonernas 

resultat även i Topocad. Detta uteblev på grund av att Topocad för nuvarande saknar motsvarande 

topologiska kontroller för ytor som Lantmäteriets FME-kontroll utför. Detta bero på att Topocads 

topologimodul är ny och antagligen utvecklas utifrån efterfrågan av tilläggsfunktioner. Således hade 

jämförelserna av efterkontrollerna varit missvisande och ej genomförbara. Därtill uteblev även 

ytterligare tester med respektive kvalitetskontroller för skapade polygoner utifrån andra korrigerade 

linjeobjekt. Detta på grund av tidsbrist.  

Sammanfattningsvis är det genomförbart att skapa polygoner i Topocad som uppfyller ABT-avtalets 

specifikationer genom en automatiserad funktion. Detta under förutsättning att byggnads-

geometrierna som ska omvandlas till polygoner har korrigerats med lämpliga toleransparametrar. 

Skapande av polygoner bör dock undersökas vidare med en större datamängd som har korrigerats med 

olika toleransparametrar. Detta för att undersöka om ett större antal godtagbara polygoner uppnås.  
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6. Slutsats  
Resultaten visar att Topocad klarar att kontrollera och korrigera samtliga punkt- och linjedubbletter. 

Resultaten visar även att Topocad klarar att kontrollera ett flertal specifika polylinjer med lösa noder. 

Därtill visar även resultaten att Topocad klarar att korrigera de specifika polylinjerna med lösa noder 

som befinner sig inom rimliga toleransparametrar. Detta för att inte riskera förvrängningar i 

datamängden. Mot den bakgrunden rekommenderas att komplettera de topologiska kontrollerna med 

ett annat mer inriktade GIS-program eftersom Topocad inte kan kontrollera samtliga polylinjer med 

lösa noder. 

Resultatet för kvalitetskontrollen av Topocad-polygonerna i Lantmäteriets FME-kontroll visar 2 % 

topologiska fel. Det låga resultatet åstadkoms av byggnadsgeometrier som hade korrigerats med en 

toleransparameter på 0,001 m för lösa noder och 0 m för dubbletter. Därför rekommenderas att skapa 

polygonerna utifrån det som anses vara lämpliga toleransparametrar. Detta visar att Topocad klarar 

att skapa polygoner som motsvarar Lantmäteriets dataspecifikationer. Däremot är polygonernas 

topologiska kontroller ej genomförbara i Topocad. Detta eftersom Topocad för nuvarande saknar 

ytkontroller som motsvarar de topologiska ytkontrollerna som Lantmäteriets FME–kontroll utför. 

Därför rekommenderas att utvärdera den topologiska konsistensen för skapade polygoner i Topocad 

med hjälp av andra mer inriktade GIS-program. Detta eftersom resultatet från Lantmäteriets FME-

kontroll visade topologiska fel trots att polygonerna skapades utifrån korrigerade polylinjer.  

Antalet felaktiga byggnadsgeometrier med lösa noder och punktdubbletter i resultaten för Topocad, 

indikerar att vissa byggnadsgeometrier har skapats på ett felaktigt sätt som ledde till bl.a. icke slutna 

ytor. Således bör arbetsrutinerna kring handhavande av nya byggnadsgeometrier ses över.  

Syftet med studien var att utveckla, testa och utvärdera en metod i Topocad för att kvalitetssäkra 

byggnadsgeometrier med avseende på logisk konsistens, enligt ramen för ABT-avtal. Slutsatsen är att 

det inte är möjligt att utveckla en metod för hela kvalitetsprocessen som kvalitetssäkrar 

byggnadsgeometrier i Topocad enligt ABT-avtalet. Detta eftersom vissa delar av kvalitetsprocessen är 

otillförlitliga eller ej genomförbara. Samtidigt är resultatens tillförligtighet och kvalitet helt beroende 

av de tillämpade toleransparametrarna samt de uppställda kvalitetskraven. Vidare ger studiens 

resultat en översiktlig bild av kvalitetsprocessen som kan fungera som underlag och därmed skapa 

riktlinjer för nya arbetsrutiner kring hanteringen av byggnadsgeometriernas process. Detta kan på sikt 

medföra att datakvaliteten ökar som i sin tur kan leda till att färre omfattande kvalitetskontroller 

utförs. 

Denna studie kan användas som underlag för att vidareutveckla metoderna. Intressant vore att 

vidareutveckla metoden för att skapa polygoner i Topocad med 3D-data. Dessutom rekommenderas 

att fullfölja utvecklingen av Topocads topologimodul och därmed utveckla samtliga delar av den logiska 

konsistensens process i studien.   
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Bilaga 1 Lantmäteriets FME-kontroll  

 

Figur 1. Lantmäteriets FME-kontroll. 
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Bilaga 2 Byggnadsändamål  
Tabell 1. Information angående Byggnadsändamål. Källa: Lantmäteriet (2011). 

Ändamål Detaljerad funktion Typexempel 

Bostad: 
En byggnad vars ändamål är 
fastboende eller fritidsboende 

Småhus – friliggande  
Småhus – kedjehus  
Småhus – radhus 
Småhus med flera lägenheter  
Flerfamiljshus (mer än 50% bör 
vara bostad)  

 

Verksamhet: 
Byggnader med rörelsesyfte 

 Hotell, kontor, kiosk, restaurang, 
parkeringshus, nöjespark, storkök 

Samhällsfunktion: 
Byggnader som kan utnyttjas av 
samhällets medborgare  

Badhus  
Brandstation  
Busstation  
Djursjukhus 
Distributionsbyggnader 
Försvarsbyggnad 
Hälsocentral  
Högskola  
Ishall  
Järnvägsstation 
Kommunhus, 
Kriminalvårdsanstalten 
Kulturbyggnad  
Multiarena  
Polisstation  
Reningsverk  
Ridhus  
Samfund  
Sjukhus 
Skola  
Sporthall  
Universitet  
Vattenverk  
Ospecificerad     

Tingsrätt – ospecificerad  
Vattentorn – distributionsbyggnad  
Åklagarmyndigheten – ospecificerad  
Äldreboende – ospecificerad  
Transformatorstation – distributionsbyggnad  
Bibliotek – kulturbyggnad  
Förskola – Skola 
Idrottsanläggning – Sporthall  

Industri: 
Byggnader vars syfte är tillverkning 
inom olika inriktningar   

Industrihotell 
Kemisk industri 
Annan tillverkningsindustri 
Gasturbinanläggning 
Kärnkraftverk 
Kondenskraftverk 
Livsmedelsindustri 
Trävaruindustri 
Metall- och maskinindustri 
Textilindustri 
Vindkraftverk 
Värmeverk 
Övrig industribyggnad  

Deponianläggning – övrig industribyggnad  
Krossanläggning – övrig industrianläggning  
Sopförbränning – övrig industribyggnad  

Ekonomibyggnad: 
Byggnader vars syfte är inom 
jordbruk, skogsbruk eller liknande 

 Djurstall, växthus, maskinhall, magasin, lada, 
silo, loge, osv 

Komplementbyggnad 
(Byggnadstillbehör): 
Byggnader som tillhör en annan 
huvudbyggnad inom övriga 
ändamål 

 Uthus, garage, altan, veranda, friggebod, 
carport, cistern, lager, sjöbod, lekstuga, 
campingstuga, attefallshus  

Övrig byggnad: 
Byggnader vars syfte är utanför 
övriga ändamål  

 Kolonistuga, scoutstuga, campingstuga, 
föreningsstuga  
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Bilaga 3 Programbugg   
 

 

Figur 1. Felaktigheter vid topologiskanalys i Topocad. 
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Bilaga 4 Detaljerat processchema  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test och korrigering av logisk konsistens i Topocad  

Test för skapande av polygoner i Topocad 

Urval  

Skapa polygoner  

Kvalitetskontroller i FME av polygonerna 

Delsteg 

Test 

Indata 

Teckenförklaring 

Utvärderingsdata Referensdata 

Urval exporteras 

Urvalet importera till 

Ritning 1 Ritning 2 Ritning 3 Ritning 4 Ritning 5 

Topologikontroller 

Topocad-ritning 

Ritning 2 Referensdata 

Kontroll 

Figur 1. Metodens detaljerade processchema. 
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Bilaga 5 Exporteringsproblem  
I bilagan redogörs ett anmärkningsvärt resultat som uppstod i Topocad under utvecklingen av metoden 

för den logiska konsistensen samt vid skapande av polygonerna. Resultaten ledde under utvecklingen 

till att metoden ändrades och anpassades.  

Tabell 1 redovisar resultatet som uppstod i Lantmäteriets FME-kontroll av polygonerna som skapades 

från Byggnadsskiktet (Tabell 13). Byggnadsgeometrierna hade bearbetats med en topologiregel i taget 

i metoden och sedan exporterats till en shape-fil inför Test för skapande av polygoner. I Tabell 2 

redovisas sammanställd statisk för Tabell 1 efter en kvalitetskontroll i Lantmäteriets FME-kontroll.  

Tabell 1. Resultatet för kvalitetskontrollen i FME av de 61 polygonerna.  

TYP Antal fel 

Dubblett 0 
Selfintersect 2 

Spikar 6 

Multipartkontroll 0 

Mikroytor 0 

 

Tabell 2. Statistiken för det topologiska felet.  

Objekttyp Antal inkommande objekt Antal felaktiga byggnadsgeometrier Topologiska fel (%) 

Topocad-polygoner 61 4 7 

 

Figur 1 redovisar korrigeringen av en byggnadsgeometri som skedde i Topocad med funktionen 

Kontrollera objekt och topologiregeln Skärningar med en toleransparameter på 0,001 m. 

Byggnadsgeometrin blev efter korrigeringen felfri enligt funktionen. Figur 2 redovisar samma figur som 

Figur 1 efter Lantmäteriets FME-kontroll. Kontrollen redovisade att den exporterade samt omvandlade 

byggnadsgeometrin till polygon innehöll topologiska fel i form av Spikar.   

 

 

Figur 1. Redovisar korrigeringen som funktionen Kontrollera objekt utförde under Test och korrigering av logisk konsistens. 
Efter exekveringen var byggnadsgeometrin felfri. Därefter exporterades byggnadsgeometrin inför omvandlingen till en 
polygon.  

 

 

Figur 2. Byggnadsgeometrin exporterades och omvandlades till en polygon. Lantmäteriets FME-kontroll har kategoriserat 
byggnadsgeometrin med det topologiska felet Spikar.  
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Bilaga 6 FME-transformers  
Tabell 1. Beskrivning av ett urval FME-transformers som ingår i Lantmäteriets FME-kontroll. 

Transformer Beskrivning  

MATCHER Matchar objekt med varandra  

TOPOLYBUILDER I sekvensen räknas och redovisas extra punkter  

NEIGHBORFINDER Matchar närmaste objekten med varandra 

INSPECTOR En översiktsapplikation för utförda analyser  

LISTCOUNTER Lagrar antalet objekt som anges att lagra  
SNAPPER Snappar linjeobjekt med lösa noder (linjers ändpunkter) vid överskjutningar och underskjutningar 

efter angiven toleransparameter. Detta för att till exempel eventuellt skapa en sluten yta 

TESTER Utför olika filtreringstester  

SELFINTERSECTOR Redovisar objekten som skär sig själva   

SpikeRemover  Kartlägger samt raderar eventuella spikar 

AggregateFilter Redovisar objekt som består av flera geometrier  

AreaCalculator Beräknar ytor 
Intersector Beräknar korsningar där linjen består av lösa noder 
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