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Abstrakt 

Syftet med detta slutarbete var att undersöka om kartgenereringsprogrammet 
Karttapullautin kan gå att använda till andra ändamål än orienteringskartor. 
Examensarbetet fungerar även som en handbok för orienteringskartläggare som vill 
använda sig av programmet.  
 
I detta arbete har jag valt att ta fram bakgrunden kring programmet och hur det 
fungerar. Karttapullautin använder sig av laserskannat material när det genererar kartor. 
Programmet genererar höjdkurvor och vegetationsinformation till en bildfil. Man kan 
även få byggnader, vägar och vattenområden med på kartan om man använder sig av 
Lantmäteriverkets terrängdatabas.  
 
Examensarbetet är uppbyggt på litteraturstudier och en intervju med upphovsmannen 
till Karttapullautin. I arbetet tas även fram lite om INSPIRE-direktivet, laserskanning och 
MapAnt som är en kartapplikation byggt på material från Karttapullautin. 
 
I examensarbetet finns även ett kapitel som behandlar en provbakning över ett område i 
Karleby. Efter att ha sammanställt informationen och använt av programmet kom det 
fram att programmet sist och slutligen är mest lämpat för orienteringskartläggare.  
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Tiivistelmä 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää voiko kartanteko-ohjelma Karttapullautinta 

käyttää muihin tarkoituksiin kuin suunnistuskarttoihin. Opinnäytetyö voisi myös toimia 

käsikirjana suunistuskartoittajille, jotka haluavat käyttää ohjelmaa. 

 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään ohjelman tausta ja kuinka ohjelma toimii. 

Karttapullautin käyttää laserikeilattua aineistoa kartan tekemiseen. Ohjelma luo 

korkeuskäyriä sekä tietoa kasvillisuudesta kuvatiedostoon. On mahdollista lisätä 

rakennuksia, tietä ja vesialueita, mikäli käyttää Maanmittauslaitoksen 

maastotietokantaa. 

 

Opinnäytetyö koostuu kirjallisuustutkimuksista ja haastattelusta Karttapullautimen 

perustajan kanssa. Opinnäytetyössä on lisäksi hieman tietoa INSPIRE-direktiivistä, 

laserkeilauksesta ja MapAntista. MapAnt on karttasovellus joka käyttää 

Karttapullautimen materiaalia. 

 

Opinnäytetyössä on lisäksi luku, jossa on tehty kartta alueesta Kokkolassa ohjelman 

avulla. Kartan valmistuttua ja ohjelmaa käyttäneenä on päädytty lopputulokseen, että 

ohjelma soveltuu parhaiten suunnistuskarttojen tekemiseen. 
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Abstract 

The purpose of this bachelor’s thesis is to investigate if the map generating program 

Karttapullautin could be useful to other purposes than orienteering maps. The bachelor’s 

thesis will also work as a handbook for orienteering mappers that want to use the 

program. 

 

In this thesis I have chosen to look into the background of the program and how to use it. 

Karttapullautin uses laser scanned material when generating maps. The program 

generates contours and vegetation information to a picture file. You can also get 

buildings, roads and water areas on the map if you add terrain material from the National 

Land Survey of Finland. 

 

The bachelor’s thesis is built on literature studies and an interview with the creator of 

Karttapullautin. In the thesis I have also written a little about the INSPIRE Directive, laser 

scanning and MapAnt that is a map application built on material from Karttapullautin. 

 

In the bachelor’s thesis there is also a chapter where I use the program to generate a map 

over an area in Kokkola. After having compiled the information and used the program I 

came to the conclusion that the program is most suitable for orienteering mappers. 
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Ordförklaringar 

 
Automatisk klassificering Automatisk klassificering innebär att punkterna i 

punktmolnet har klassificerats automatiskt. 

Batchkörning Satsvis bearbetning. Man kör stora mängder data genom 

Karttapullautin under en längre tid, i flera processer. 

DEM Digital Elevation Model (Digital höjdmodell), är en 3D-

modell av en terrängs yta. 

Dpi Dots per inch (bildpunkter per tum) är en måttenhet för 

upplösning. 

Ekvidistans Med ekvidistansen menar man höjdskillnaden mellan två 

höjdkurvor på en karta. 

Formline En hjälpkurva används när en vanlig höjdkurva inte räcker 

till för att visa höjdinformationen.  

Greenground Namn på en inställning i Karttapullautin. En imaginär linje i 

punktmolnet som Karttapullautin skapat. Linjen ligger vid 

cirka 0,8 meters höjd från marken.   

Greenshades Namn på en inställning i Karttapullautin. Greenshades 

bestämmer de gröna nyanserna i Karttapullautin. En 

orienteringskarta har vanligtvis 2–3 gröna färger. 

IMU Inertial Measurement Unit (Tröghetsmätningsanordning), är 

en elektronisk anordning som mäter och rapporterar en 

kropps specifika kraft, vinkelhastighet, och ibland det 

magnetiska fältet kring en kropp, genom en kombination av 

accelerometrar och gyroskop och ibland även 

magnetometrar. 

Input-, outputmappen Namnet på indata- och utdatamapparna i Karttapullautin. 

Interoperabilitet Interoperabilitet innebär förmågan hos olika datorsystem att 

fungera och kommunicera med varandra. 



Karttapullautin Kartbakning (svenska), förkortas KP i detta examensarbete. 

Ett program som genererar höjdkurvor och vegetationsdata 

från laserdata-filer. 

Kommandotolken En funktion som gör det möjligt att köra enkla program i 

Windows. 

LAS, LAZ Är ett filformat för lagring av laserdata. LAZ-filer är en 

komprimerad version av LAS, vilket innebär att den rymmer 

mer data än LAS-versionen.  

LiDAR Light Detection and Ranging, är ett optiskt mätinstrument 

som mäter avstånd med hjälp av en laserpuls. 

OCAD Ett ritprogram för orienteringskartor. 

OOM OpenOrienteering Mapper, ett kostnadsfritt ritprogram för 

orienteringskartor. 

OL En allmän förkortning av orienteringslöpning, det vill säga 

orientering. 

OSM OpenStreetMap, en kartapplikation. 

PowerShell En funktion som gör det möjligt att köra enkla program i 

Windows. Förkortas PS. 

Pullauta.exe   Karttapullautins programfil. 

Pullauta.ini En konfigurationsfil för pullauta.exe. I den kan man göra 

inställningar för programmet. 

Stereokartläggning Stereokartläggning innebär att man ur flygfoton mäter 

terrängen och objekt för att göra kartor. Vid produktion av 

kartor med hjälp av stereokartläggning behöver man ett 

underlag bestående av flygbilder tagna lodrätt nedåt, där 

bilderna är tagna i stråk med en viss överlappning, för att 

man ska kunna betrakta markytan i stereo. 



Stereomodellklassificering Stereomodellklassificering innebär att punkterna i 

punktmolnet har klassificerats enligt stereomodeller. 

Thresold Namn på en inställning i Karttapullautin. Thresold 

kategoriseras enligt skogens genomsnittshöjd, med thresold1, 

thresold2 och så vidare. Inställningen bestämmer hur grön 

kartan kommer bli enligt de olika kategorierna.  

*.dxf  Information i vektorformat. Med dessa filer kan höjdkurvor, 

punkthöjder och branter importeras till OCAD eller OOM. 

*.png     Ett filformat för bilder. 

*.pgw  Är bildens georefereringsfil, en fil som definierar var i 

koordinatsystemet bilden ligger. 

*.shp En shape-fil är ett filformat som används inom GIS 

(Geografiskt informationssystem) för överföring av 

vektordata. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete behandlar användningen av Karttapullautin. Karttapullautin är ett 

kartgenereringsprogram avsett för produktion av orienteringskartor. Med Karttapullautin 

kan man få fram höjd- och vegetationsinformation från laserskannat material. 

Karttapullautin revolutionerade kartframställningen när programmet lanserades 2012. Jag 

valde att skriva om detta ämne eftersom jag är intresserad av framställning av 

orienteringskartor och ny teknik. Detta arbete har genomförts genom litteraturstudier och 

intervjuer.  

Idén till examensarbetet fick jag av min handledare Sem Timmerbacka, som föreslog 

ämnet åt mig. Min uppdragsgivare har varit JH maps, som är en firma som sysslar med 

framställning av orienteringskartor. Eftersom JH maps fått en offertförfrågan på ett 

kartprojekt i Karleby, fick jag i uppdrag att ta fram grundmaterial för projektet med hjälp 

av Karttapullautin.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur Karttapullautin-programmet fungerar och 

hur man kan använda det för andra ändamål än framställning av orienteringskartor. 

Examensarbetet ska också fungera som en handbok för kartläggare av orienteringskartor 

som vill lära sig mer om dess funktioner och användning.   

 

1.2 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa examensarbetet till fem delar, som jag anser är väsentliga för 

ämnet: laserskanning, Karttapullautin, testobjekt (Leukku), INSPIRE-direktivet och 

MapAnt. Laserskanningen är en viktig del av arbetet, eftersom programmet använder sig 

av laserskannat material när det genererar kartor. Användningen av Karttapullautin är 

kärnan i arbetet och där har jag lagt ner mest tid. För att kunna visa resultatet av hur en 

bakad karta kan se ut har jag valt att ta med ett testobjekt. INSPIRE-direktivet har lagt 

grunden till allt, eftersom det öppnade dörren till att använda statens material kostnadsfritt. 



 2 

Till sist har jag valt att skriva lite om MapAnt, som är en kartapplikation som skapats med 

hjälp av Karttapullautin. 

2 Laserskanning 

Detta kapitel kommer att ta upp hur laserskanning fungerar. Speciellt flygburen 

laserskanning, eftersom det är sådant material som behövs för att kunna göra kartor med 

Karttapullautin.  

 

2.1 Flygburen laserskanning 

Flygburen laserskanning innebär laserskanning med hjälp av flygplan, helikopter eller 

drönare. Utrustningen som används vid en laserskanning med flygplan är GNSS, 

tröghetsystem, kontrollenhet och givetvis själva skanningsenheten. (Lantmäteriet, 2009) 

Vid en laserskanning skickar man en laserpuls, det vill säga en smal ljusstråle, som 

reflekteras via marken eller ett objekt och returnerar den till sensorn. Laserskannern 

registrerar tiden det tar för laserpulsen att returnera. Eftersom man känner till ljusets 

hastighet är det enkelt att beräkna sträckan mellan sensorn och markytan. För att få fram 

positionen för den reflekterade punkten på markytan behöver man veta skanningsvinkeln 

och flygplanets position. Flygplanets position bestäms från en GNSS-mottagare och 

tröghetsnavigering. Flygplanet är i ständig rörelse vilket innebär att man behöver mäta dess 

position kontinuerligt. Eftersom planet kan röra sig fritt i luftrummet behöver man även 

känna till flygplanets lutning och höjd. För att få reda på det behöver man komplettera 

GNSS-utrustningen med ett tröghetssystem (IMU). (Lantmäteriet, 2009) 
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Figur 1 Flygplan utrustade med laserskanner behöver en IMU för att känna till flygplanets rörelser. 

 

2.1.1 Skanningsvinkel 

Skanningsvinkel innebär infallsvinkeln mot marken, mätt från lodlinjen. Om man har en 

skanningsvinkel nära 0 grader så får man bättre insyn till markytan i skogs- och stadsmiljö. 

Större skanningsvinklar ger i stället flera träffar på sidorna av husfasader eller andra höga 

objekt. Lägesbestämningen får en större osäkerhet desto större skanningsvinkeln är. En bra 

skanningsvinkel för att göra en laserskanning i skogen ligger på cirka 15 grader. (Lithén, 

Wingstedt, Fransson, Isaksson, & Orrmalm, 2017) 

 

Figur 2 Om man tar den maximala skanningsvinkeln (grader) x2 får man öppningsvinkeln för hela 

skanningsbredden. 



 4 

2.1.2 Reflektioner och returer 

Under laserpulsens färd ner mot marken reflekteras den av marken eller av objekt ovanför 

marken. Till exempel trädkronor, buskar, stenar, byggnader med mera. När laserpulsen 

träffar en hård kompakt yta så ger det en returpuls, men om den träffar till exempel en 

trädkrona eller kanten av ett hustak så reflekteras en del av pulsen, men resten fortsätter. 

Oftast kommer första returen från trädkronan och sista returen från markytan. (Nordkvist 

& Olsson, 2013) 

För varje laserretur så registreras koordinater och intensitet. De flesta LiDAR-system 

använder sig av infrarött ljus. Då en laserpuls träffar en yta som har hög reflektans i detta 

våglängdsområde, som till exempel vegetation, så ger det en retur med hög intensitet. 

(Nordkvist & Olsson, 2013) 

 

Figur 3 En illustration av laserpulsens färd ner mot marken med tre returer, trädkronan, busken och marken. 

Kurvan representerar intensiteten som funktion av tiden för de returnerade objekten. 

 

2.1.3 Punkttäthet 

Med punkttäthet avser man antalet punkter på markytan per kvadratmeter. Med en hög 

punkttäthet har man en mer verklighetstrogen modell av de laserskannade objekten. En låg 

punkttäthet ger däremot en mer generaliserad modell som också ger en högre osäkerhet i 

både geometri och klassning. Punkttätheten varierar oftast beroende på topografin. I till 
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exempel skogen blir punkttätheten oftast högre än på öppen mark, detta beror på att i 

skogen kan varje utsänd punkt ha flera returer. Punkttätheten på marken blir oftast lägre. 

Det genomsnittliga punktavståndet beräknas genom att ta kvadratroten ur 1 genom 

punkttätheten: 

 √
1

𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡
 

(Lithén, Wingstedt, Fransson, Isaksson, & Orrmalm, 2017) 

Tabell 1 Förhållandet mellan punkttätheten och genomsnittligt punktavstånd. 

Punkter/m² Punktavstånd (m) 

32 0,18 

16 0,25 

8 0,35 

4 0,50 

2 0,71 

1 1,00 

0,5 1,41 

 

2.1.4 Lågpunkter 

Ett vanligt problem som kan uppstå vid laserskanning är när en laserpuls reflekteras flera 

gånger. Dessa felaktiga mätpunkter brukar kallas lågpunkter eller ”lowpoints”. Det som 

händer är att den första reflektionen ändrar riktning medan den andra återvänder till 

mottagaren samma väg som den kommit. Laserskannern mäter tiden och mäter sträckan 

som pulsen färdats längs en rak linje. En lågpunkt ser man enkelt som en punkt som ligger 

lägre än omkringliggande punkter, men om det finns flera likadana lågpunkter i närheten så 

kan det vara svårt att avgöra om det är en felaktig punkt eller om det är en verklig punkt. 

Det kan hända att det som ser ut som felaktiga punkter i verkligheten är en smal grop eller 

ett dike. Dessa lågpunkter får man sedan ta bort när man redigerar punktmolnet. (Jansson, 

Alexander, & Söderman, 2009) 
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Figur 4 En illustration av hur en lågpunkt uppstår. 

 

2.1.5 Insamlingsperiod 

Den bästa tiden på året att göra en laserskanning är mellan snösmältningen och 

lövsprickningen. Vid den tid finns det inte så mycket vegetation som stör på vägen ner till 

markytan. Det finns heller inte så mycket markväxtlighet, buskar eller snö nere på marken 

som stör genomträngningen ner till markytan. (Lithén, Wingstedt, Fransson, Isaksson, & 

Orrmalm, 2017) 

 

2.2 LiDAR data 

Data från laserskanningen sparas i punktmoln i ett skilt filformat, LAS. Filerna kan bli 

väldigt stora och behöver därför vara kompakta. 

 

2.2.1 LAS 

LAS står för för LiDAR Data Exchange File (FileInfo, u.d.) och är ett filformat skapat av 

American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). LAS är ett standard 

filformat för utbyte av LiDAR-data. Tidigare sparades LiDAR-data i ASCII-format, men 

på grund av den massiva mängden data skapades ett binärt format, som kallades LAS. 

LAS-formatet är ett mera användbart filformat då det kan lagra mer information och 

eftersom det är binärt kan det också läsas mer effektivt av datorprogram. (ESRI, u.d.) 



 7 

Varje LAS-fil innehåller metadata från en laserskanning, följt av data från varje laserpuls. I 

LAS-filen finns information om laserskanningen så som dataomfattning, flygdatum, 

flygtid, antalet mätta punkter, antalet reflekterade punkter, dataförskjutning och 

skalfaktorer. För varje laserpuls sparas data så som x-, y-, z-koordinater, GPS-tidstämpel, 

intensitet, reflektionsnummer, antalet reflektioner, punktens klassifikation, 

skanningsvinkel, ytterligare RGB-värden, skanningsriktning, kanten av flyglinjen, 

användardata, punktkällans ID och vågformsinformation. (ESRI, u.d.) 

 

3 Karttapullautin 

Detta kapitel behandlar Karttapullautin-programmets uppkomst och hur programmet 

används. I kapitlet beskrivs skapandet av grundmaterial för en orienteringskarta. Med 

programmet fås höjdkurvor och vegetationsinformation som färdigt bottenmaterial. 

 

3.1 Bakgrund 

Upphovsmannen bakom Karttapullautin är Jarkko Ryyppö som är en aktiv orienterare, med 

intresse för teknik. I en intervju berättar Ryyppö att han redan som tonåring gjorde ett 

program med en Commodore 64 där grundparametrar slumpvist kunde göra olika 

höjdkurvor. Samtidigt blev han bekant med höjdmodellen (DEM) och studerade 

höjdkurvornas beräkning. I något skede blev den överförd till PC, och beräkningar för berg 

i dagen och täta områden lades till. (Ryyppö, 2019) 

Jarkko Ryyppö var inte så insatt i laserskanning när Lantmäteriverket släppte avgiftsfritt 

laserdata för allmänheten 2012. Vid närmare undersökning konstaterade han att man med 

relativt små justeringar kunde gå från slumpvis kodning till slumpvis genererad DEM. Det 

fanns redan tillräckligt med program som kan beräkna kurvor och Ryyppö hade inte något 

intresse för att beräkna kurvor på det traditionella viset. Han prövade sina idéer och 

tacklade problemen för att hitta en lösning. (Ryyppö, 2019) 

Resultatet blev ett program som kan generera höjdkurvor och vegetation utifrån laserdata 

för orienteringskartor. (Ryyppö, 2019) 
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3.2 Nedladdning och installation 

Karttapullautin kan enkelt laddas ner från dess hemsida som en packad fil. Utöver 

Karttapullautin behöver man även ladda ner ett annat kostnadsfritt program, som heter 

LAStools. Man kan skriva ut kartan i önskad skala men man bör då ladda ner ett tredje 

program, IrfanView. I IrfanView ställer man in kartan i valfri skala och kan direkt skriva ut 

den. (Meronen, 2012)  

Karttapullautin körs i Windows och behöver ganska mycket RAM-minne och snabb 

processor. Åtminstone 4 GB RAM-minne behövs. Ett område på 6 km² kan ta upp till en 

halvtimme att generera på en relativt ny dator. Om man ska generera områden som är 

större än 30–40 km² så räcker inte RAM-minnet till. Så större områden behöver genereras 

bit för bit. (Routegadget, u.d.) 

 

3.2.1 Installation 

Efter att ha laddat ner Karttapullautin från deras hemsida, bör filen extraheras. Programmet 

behöver inte installeras på datorn eftersom det är så litet. Programfilen finns färdigt i den 

uppackade mappen. Till den mappen bör man även lägga till LAStools-verktyget 

las2txt.exe. Verktyget bör vara i samma mapp som Karttapullautin-programmet, det vill 

säga pullauta.exe. (Meronen, 2012) 

3.2.2 LAStools 

LAStools är skapat av Rapidlasso och är ett program som snabbt kan processa LiDAR-

data. Man kan även ladda ner de olika insticksprogrammen skilt från deras hemsida. 

Insticksprogrammet som Karttapullautin behöver heter las2txt.exe. Med las2txt-verktyget 

konverterar man binära LAS- eller LAZ-filer till läsbart ASCII-textformat. Denna version 

konverterar LAS-filer så att värdena separeras med kommatecken. Koordinaterna x, y och 

z är första, andra och tredje värdet på en rad. Fjärde och femte värdet är intensiteten och 

GPS-tiden (gps_time). (Rapidlasso GmbH, u.d.) 
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Figur 5 Exempel på en las2txt konvertering av en LAS-fil. 

 

3.3 Införskaffning av material 

Orienteringskartläggare använder sig oftast av statens laserskannade material när de ska 

göra bottenmaterial till en karta med hjälp av Karttapullautin. Det laserskannade materialet 

hittar man på Lantmäteriverkets hemsidor i deras filnedladdningstjänst. Tjänsten erbjuder 

mycket material, och för kartbottnen är laserskanningsdata och terrängdatabasen viktiga 

beståndsdelar. 

 

3.3.1 Lantmäteriverkets avgiftsfria data 

I filnedladdningstjänsten är varje produkt indelad enligt en kartbladsindelning. Välj den 

ruta som täcker det aktuella området som ska genereras. En ruta för det laserskanade 

materialet är 3x3 km, det vill säga 9 km². Terrängdatabasens kartindelning är däremot 

mycket större, 12x12 km, det vill säga 144 km². Eftersom det är en fast kartindelning kan 

det hända att ett område delas på två rutor. Då har man inget annat val än att ladda ner 

material från båda rutorna. (Meronen, 2012) 

För laserdata-filerna kan man välja mellan att använda stereomodellklassificering eller 

automatisk klassificering. Det är rekommenderat att använda automatisk klassificering. För 

filformatet kan man endast välja LAZ, samma gäller för koordinatsystemet, man kan 

endast välja ETRS-TM35FIN.  För terrängdatasbasen kan du välja mellan alla objekten 

eller trafik med adresser. Det är mest ändamålsenligt att använda alla objekten. Man kan 

välja mellan tre olika filformat för terrängdatabasen, ESRI shapefile, MapInfo MIF/MID 

eller GML. Man bör använda ESRI shapefile. (Lantmäteriverket (1), u.d.) 
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Figur 6 Filservice för avgiftsfri data. 

 

När man valt vilka produkter man vill ladda ner från tjänsten, uppger man sina 

kontaktuppgifter. Filerna skickas som e-post. (Lantmäteriverket (1), u.d.) 

 

3.3.2 Användning av annat material 

Det funkar även bra att använda sig av laserdata från andra källor än Lantmäteriverket, 

men man bör komma ihåg att en punkttäthet större än 3 pkt/m² inte ger något mervärde för 

kartan utan i stället saktar ner kartbakningsprocessen rejält. Det har även lyckats bra att 

använda andra länders laserdata och OSM-material för Karttapullautin. (Ryyppö, 2019) 

 

3.4 Kartbakning 

Detta gäller endast kartbakning av en laserdata-fil. Orienteringskartläggare använder sig 

oftast av denna metod när de gör bottenmaterial för sina kartprojekt. Dagens 

orienteringskartor är oftast ganska små (A4 med skalan 1:10 000), så en laserdata-fil täcker 

oftast det berörda området. 
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3.4.1 Ekvidistans 

Ekvidistansen på orienteringskartor i Finland brukar vara 5 m eller 2,5 m. I Österbottens 

släta landskap används 2,5 m medan man i övriga Finland använder 5 m. Ekvidistansen 

kan man ändra i Karttapullautin. Det är en ganska viktig inställning eftersom man vill 

generera höjdkurvor. I pullauta.ini filen kan man ändra ekvidistansen. Man öppnar 

pullauta.ini filen med hjälp av Notepad eller Notepad++ och gör följande ändring: 

Kodexempel 1 Inställning för ekvidistansen i Karttapullautin. 

## Form line mode, options: 

# 0 = 2.5m interval, no formlines 

# 1 = 2.5m interval, every second contour thin/thick 

# 2 = 5m interval, with some dashed form lines in between if needed  

 

formline=0 

 

Formline = 0 innebär att man väljer ekvidistansen 2,5 m, men utan formlinjer. (Ryyppö J. 

(1), 2013) 

 

3.4.2 Kartbakningsprocessen 

För att kunna starta kartbakningsprocessen bör man ha sparat laserdata-filen i samma mapp 

som Karttapullautin-programmet, det vill säga i samma mapp som pullauta.exe. När man 

är redo att starta processen så dras LAZ-filen ovanpå pullauta.exe. Karttapullautin startas i 

kommandotolken i ett nytt fönster. Kartbakningen kan ta från tio minuter upp till flera 

timmar och har flera olika delmoment. Beskrivning av de olika delmomenten finns i bilaga 

1. (Meronen, 2012) 

 

Figur 7 Delmomenten i pullauta.exe. 
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När kartbakningen är färdig så stängs kommandofönstret automatiskt. Bildfilerna som har 

skapats heter pullautus.png och pullautus_depr.png, varje png-fil har även en pgw-fil. På 

den genererade kartan ser man höjdkurvor och vegetationsområden. Det gröna innebär att 

det är tät vegetation och det gula är öppen mark. Pullautus_depr.png filen ser likadan ut 

som pullautus.png, men har i stället gropar ritade med lila streck, det vill säga 

höjdkurvorna som formar en grop är ritade med lila färg i stället för brun. För att jämföra 

de båda kartorna se bilaga 2 (pullautus.png) och bilaga 3 (pullauts_depr.png). Kartbilderna 

har upplösningen 600 dpi. (Meronen, 2012) 

 

3.4.3 Terrängdatabasen 

För att få in vägar, byggnader, vattenområden med mera drar man shp-filen, som laddades 

ner tillsammans med laserdata-filen till Karttapullautin (pullauta.exe). Kommandotolken 

öppnas och programmet körs på nytt. Denna process tar från cirka fem minuter till en 

halvtimme. När kommandotolken stängs så är kartan färdig. Bildfilerna har samma namn 

som efter första processen, det vill säga pullautus.png och pullautus_depr.png. Nu finns 

vägar, byggnader, vattenområden med på kartan. För att jämföra bilderna se bilaga 4 

(pullautus.png) och bilaga 5 (pullautus_depr.png). Värt att notera när man jämför bilagorna 

2 och 3 med 4 och 5 är att de är bakade med något olika inställningar. Därför kan man 

urskilja små skillnader mellan det gröna och gula i bilagorna, men i grund och botten är de 

väldigt lika varandra. (Meronen, 2012) 

Karttapullautin gör även dxf-filer för varje kartbakning. Dessa filer kan importeras direkt 

till OCAD. Dxf-filerna sparas i temp-mappen. (Ryyppö J. (1), 2013) 

 

3.4.4 Utskrift 

Om man vill använda kartan direkt efter kartbakningen så kan man använda sig av 

IrfanView. Bildfilen öppnas i IrfanView och man öppnar bildens egenskaper och ändrar 

upplösningen till 600x600 dpi, detta ger kartan skalan 1:10 000. Kartan kan även beskäras 

till valfritt område och storlek. Med hjälp av utskriftsinställningarna väljer man att den ska 

skrivas ut i original storlek, det vill säga enligt bildens upplösning. Sedan skrivs kartan ut. 

(Meronen, 2012) 
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3.5 Batchkörning 

I Karttapullautin-programmet kan flera laserdata-filer bakas samtidigt genom 

batchkörning. Laserdata-filerna bör först delas upp i mindre kvadrater för att inte problem 

ska uppstå när de största dxf-filerna genereras. Efter uppdelningen kör man kartbakningen 

som vanligt, genom att ändra lite inställningar i pullauta.ini-filen. Det kan ta olika länge 

beroende på vilken storlek man valt när laserdata-filerna delades upp. Ju fler mindre 

kvadrater man skapat desto fler processer behöver köras, men det tar inte lika lång tid. När 

kartbakningen är färdig sammanfogas bildfilerna och dxf-filerna till en sammanhängande 

karta. (Kinell S. (1), 2017) 

 

3.5.1 Inställningar i pullauta.ini 

För att kunna köra batchkörning i Karttapullautin behöver man göra ett par inställningar i 

pullauta.ini-filen som styr Karttapullautin-programmet (pullauta.exe). Man öppnar 

pullauta.ini-filen och redigerar den med till exempel Notepad eller Notepad++. 

Kodexempel 2 Inställningar för batchkörning i Karttapullautin. 

# batch process mode, process all laz and las files of this directory 

# off=0, on=1 

batch=1 

 

# processes 

processes=3 

 

# batch process output folder 

batchoutfolder=C:\output 

 

#batch process input file folder 

lazfolder=C:\input 

 

batch = 1   betyder att man kör batchkörning. 

processes = 3  innebär att man tänker köra tre stycken processer samtidigt, man kan 

själv välja hur många processer man vill köra, eller som man tror att 

datorn klarar av. 
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batchoutfolder  definierar sökvägen dit de färdigt genererade filerna hamnar efter 

batchkörningen, det vill säga output-mappen. 

lazfolder  definierar sökvägen därifrån Karttapullautin hämtar LAZ-filerna, det 

vill säga input-mappen. 

(Kinell S. (1), 2017) 

 

3.5.2 Uppdelning av laserdata-filerna 

I LAStools verktygsback finns förutom las2txt-verktyget även ett verktyg som heter 

lastile.exe. Lastile används för att dela upp laserdata-filer i mindre kvadrater. Verktyget 

hittar man i mappen LAStools/bin. Kopiera verktyget från mappen och klistra in det i 

input-mappen. Verktyget ska finnas i samma mapp som laserdata-filerna. (Kinell S. (1), 

2017) 

För att sätta igång lastile-verktyget behöver man använda kommandotolken eller 

PowerShell (Windows 10 funktion). PowerShell är enklare att använda än 

kommandotolken. För att få rätt sökväg direkt i PowerShell så håller man in shift och 

högerklickar inne i samma mapp som laserdata-filerna, det vill säga input-mappen. Tryck 

på Öppna PowerShell fönster här för att starta PowerShell. (Kinell S. (1), 2017) 

I detta skede borde sökvägen finnas med automatiskt utan att behöva skrivas in manuellt. I 

PowerShell skrivs följande kommando: 

Kommando 1 Kommando för uppdelning av laserdata-filer med hjälp av lastile.exe 

PS C:\input> .\LAStile –i *laz –tile_size 500 –o tiles.las 

 

.\LAStile  är programmet som PowerShell ska använda sig av. 

-i   står för indata-filer. 

*.las   kör alla filer som har filändelsen .las (använd .laz för LAZ-filer). 

-tile_size 500  bestämmer höjden och bredden (i meter) på de nya kvadraterna. 

-o   står för utdata-filer, filnamnen kommer att sluta på tiles.las 
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Att dela upp laserdata-filerna tar inte så lång tid, cirka fem minuter, beroende på de nya 

kvadraternas storlek. Alla bildfiler och dxf-filer hamnar i output-mappen. Kom ihåg att 

flytta original laserdata-filerna från input-mappen så att batchkörningen inte körs på både 

original-filerna och de nya mindre filerna. (Kinell S. (1), 2017) 

 

3.5.3 Batchkörning i Karttapullautin 

Om inställningar är gjorda i pullauta.ini så är det bara att dubbelklicka på pullauta.exe för 

att sätta igång batchkörningen. Antalet kommandorutor som öppnas beror på hur många 

processer man valt att göra samtidigt. Processen ser lika ut som i förra kapitlet 

Kartbakning. När en process är färdig börjar programmet med nästa tills alla LAS-filer är 

genererade. Detta kan ta från flera timmar upp till flera dagar, beroende på hur många 

laserdata-filer man ska processa. (Kinell S. (1), 2017) 

När batchkörningen är färdig finns 15 nya filer av varje lasersdata-fil i output-mappen. Sju 

stycken dxf-filer, sex stycken png-bildfiler med sex stycken pgw-filer. 

 tiles_XX_YY.las_c2g.dxf 

 tiles_XX_YY.las_c3g.dxf 

 tiles_XX_YY.las_contours.dxf 

 tiles_XX_YY.las_contours03.dxf 

 tiles_XX_YY.las_detected.dxf 

 tiles_XX_YY.las_dotknolls.dxf 

 tiles_XX_YY.las_formlines.dxf 

 tiles_XX_YY.las.png 

 tiles_XX_YY.las.pgw 

 tiles_XX_YY.las_depr.png 

 tiles_XX_YY.las_depr.pgw 
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 tiles_XX_YY.las_vege.png 

 tiles_XX_YY.las_vege.pgw 

 tiles_XX_YY.las_undergrowth.png 

 tiles_XX_YY.las_undergrowth.pgw 

(Kinell S. (1), 2017) 

 

3.5.4 Sammanfogning 

När kartbakningen är färdig kommer man ha en hel del filer, antalet uppdelade laserdata-

filer x 15. För att kontrollera att batchkörningen har lyckats, kan man öppna kartbilderna 

(.png) i till exempel QGIS för att se att de passar ihop och överlappar varandra. (Kinell S. 

(1), 2017) QGIS är en professionell GIS-applikation som är gratis att ladda ner och 

använda. (QGIS, u.d.) I QGIS kan man även redigera vilka kartdelar man vill ha kvar och 

ta bort dem man inte vill ha. Man kan även skriva ut kartan direkt från applikationen i 

valfri skala.  (Kinell S. (1), 2017) 

För att sammanfoga kartbilderna till en heltäckande karta så behöver man använda sig av 

några kommandon i Karttapullautin.  Börja med att öppna PowerShell fönstret i output-

mappen och skriv sedan dessa kommandon: 

Kommando 2 Kommandon för sammanfogning av filer i Karttapullautin. 

PS C:\Karttapullautin> .\pullauta pngmerge 1 

PS C:\Karttapullautin> .\pullauta pngmergedepr 1 

PS C:\Karttapullautin> .\pullauta pngmergevege 1 

PS C:\Karttapullautin> .\pullauta dxfmerge 

pngmerge 1  sammanfogar kartbilderna utan gropar. 

pngmergedepr 1 sammanfogar kartbilderna med gropar. 

pngmergevege 1 sammanfogar kartbilderna med vegetationen. 

dxfmerge  sammanfogar dxf-filerna. 
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När Karttapullautin har sammanfogat filerna hittar man dem i Karttapullautin mappen med 

namnen ”merged”. (Kinell S. (1), 2017) 

 

3.6 Vegetation 

På kartan man genererat får man höjdkurvor och vegetation. Vegetationen är det gula och 

gröna på kartan. På en orienteringskarta betyder gula områden, att det är öppna ytor, till 

exempel åkrar, kalytor, gläntor med mera och grönt betyder tät vegetation. De gröna 

färgerna kommer i tre olika nyanser och de gula i två. (Svenska Orienteringsförbunet, 

2017) 

Enligt International Orienteering Federation:s (IOF) International Specification for 

Orienteering Maps (ISOM 2017) delas löpbarheten in enligt följande: 

Tabell 2 Löpbarhetens kategorisering och symbolfärger enligt ISOM 2017. 

Färg 
Löpbarhet 

% 
Beskrivning Exempel 

Hastighet 

min/km 

401 > 100 Öppen lättlöpt mark Gräsmatta, åkrar etc. < 4 

403 80 – 100 Öppen mark (grov botten) Hedmark, avverkade områden etc. < 5 

406 60 – 80 Skog, löphindrande Tät vegetation (dålig sikt). 5 – 6:40 

408 20 – 60 Skog, svårlöpt Tät vegetation (dålig sikt). 6:40 – 20 

410 < 20 Skog, svårframkomlig Tät vegetation som är knappt passerbar. > 20 

 

3.6.1 Balansering av punktdensiteten 

Ibland när man har flera laserdata-filer som överlappar varandra kan man råka ut för att 

punktdensiteten ökar och det blir mera grönt på kartan än det är i verkligheten. Det visar 

sig som gröna ränder i skarvarna av kartdelarna. (Ryyppö J. (2), 2013) 

För att rätta till detta så öppnar man pullauta.ini filen och söker fram följande: 

Kodexempel 3 Inställning i Karttapullautin för balansering av punktdensiteten. 

## areas where scanning lines overlap we have two or three times bigger  

   point density. That may make those areas more or less green. Use   

   these parameters to balance it.  
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# formula is:    * (1-pointvolumefactor * mydensity/averagedensity) ^  

  pointvolumeexponent 

# so pointvolumefactor = 0 gives no balancing/effect 

 

pointvolumefactor=0.1 

pointvolumeexponent=1 

Ändra pointvolumefactor från 0.15 till 0.35. Efter att ha gjort ändringarna är det bara att 

göra kartbakningen på nytt och se om de gröna ränderna finns kvar. Ser det inte bra ut, 

ändrar man värdena än en gång. Det kan vara bra att testa med att lägga ett för lågt värde 

först och sedan ett för högt värde för att se vilket som är närmare. Sedan uppskattar man ett 

värde emellan dem. Pointvolumefactor-värdet är vanligtvis mellan 0 och 0.5. (Ryyppö J. 

(2), 2013) 

När man balanserat värdena rätt kan man beskära kartan, det vill säga området med den 

gröna randen, med LAStools-verktyget las2las.exe. Kommandot man använder i 

PowerShell är: 

Kommando 3 Kommando för beskärning av LAS-filer. 

PS C:\input> .\las2las –i *.laz –o clip.laz –clip 630250 4834500 630500 

4834750  

.\las2las är programmet som PowerShell ska använda sig av. 

-i   står för indata-filer. 

*.laz   kör alla filer som har filändelsen .laz (använd .las för LAS-filer). 

-o  står för utdata-filer, filnamnen kommer att sluta på clip.laz. 

-clip  anger koordinaterna på området som ska beskäras. 

Koordinaterna bör man söka fram själv, man kan även köra kommandot med hela 

laserdata-filen, men det tar lite längre tid. Sedan är det bara att köra kartbakningen på nytt. 

(Ryyppö J. (2), 2013) 
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3.6.2 Balansering av gröna nyanserna 

För att få rätt grön nyans för vegetationen bör man ändra lite på greenshades 

inställningarna i pullauta.ini. Öppna pullauta.ini och sök fram detta: 

Kodexempel 4 Inställning för balansering av grön nyanserna i Karttapullautin 

# green values for triggering green shades. Use high number like 99 to  

  avoid some of the shades. 

# greenshades=0.0|0.1|0.2|0.3|0.4|0.5|0.6|0.7|0.8|0.9|1.0|1.1|1.2|1.3| 

  1.4|1.5|1.6|1.7|1.8|1.9|2.0|2.1|2.2|2.3|2.4|2.5|2.6|2.7|2.8|2.9|3.0 

 

greenshades=0.2|0.35|0.5|0.7|1.3|2.6|4|99|99|99|99 

 

För att balansera de gröna nyanserna ökar man värdena för greenshade parametrarna, till 

exempel: 

greenshades=0.4|0.8|1.3|1.9|2.6 

Första värdet är för ljusaste gröna och det sista för mörkaste gröna. Om man har en äldre 

orienteringskarta över området, kan man jämföra den med png-filen man får från 

Karttapullautin. Om det ljusgröna på orienteringskartan är någonstans mellan ljusaste och 

nästljusaste gröna (0.4 och 0.8) på png-filen, ändra då greenshades till:  

greenshades=0.4|0.5|0.6|0.7|0.8 

Kör kartbakningen på nytt och uppskatta rätt värde för ljusgrön, till exempel 0.68. Gör 

samma iterationsprocess för att få den mörkgröna färgen rätt balanserad. För att få endast 

två stycken gröna färger på kartan, det vill säga ljusgrön och mörkgrön, sätter man de 

övriga värdena till 99. Man kan även göra flera repetitioner för att få en tredje grön färg. 

greenshades=0.68|1.13|99|99|99 

(Ryyppö J. (2), 2013) 
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3.6.3 Balansering av skogens genomsnittshöjd 

I pullauta.ini finns en del värden man kan justera för att balansera storskog och småskog.  

Sök reda på thresold-inställningarna i pullauta.ini: 

Kodexempel 5 Inställning för balansering av skogens genomsnittshöjd i Karttapullautin. 

## Here we fine how sensitively we get green for different (hight or   

   low) forest types.  

# For example tf tall forest with big trees gets too green compared to  

  low forest, we can here tune it right.  

# roof low|roof high| greenhits/ground ratio to trigger green factor 1 

 

thresold1=0.20|3|0.1 

thresold2=3|4|0.1   

thresold3=4|7|0.1 

thresold4=7|20|0.1 

thresold5=20|99|0.1 

De två första värdena i thresold är skogens genomsnittshöjd, det vill säga trädtopparnas 

höjd, i detta fall 0.20 och 3. Det tredje värdet är balanseringsvärdet, ju lägre värde desto 

lättare kommer skogen bli grönt. Genomsnittshöjden kan vara från 0.01 till 99. Man kan 

börja med samma värden på dem alla och sedan börja balansera det så som man vill ha det. 

Man kan göra så många taknivåer (thresold) man vill. (Ryyppö J. (2), 2013) 

 

3.6.4 Balansering av täta trädtoppar 

På en orienteringskarta innebär det gröna, att det är tät skog där orienteraren ska springa, 

det vill säga 0,5 till 5 m ovanför marken. Om trädtopparna är täta blir det inte många 

punkter mellan trädtopparna och marken, eftersom LiDAR-systemet förväntar sig stora 

mellanrum mellan punkterna. Om det är riktigt tätt, får man bara träffpunkter på 5–8 m och 

sedan marken, området där emellan börja då se tomt ut. Det är området från 0,5 till 5 m 

från marken, som är av intresse när man bestämmer grönområdets färgnyans på kartan. 

(Ryyppö J. (2), 2013) 

För att göra detta ställer man in Karttapullautin att räkna punkterna som finns emellan 5 

och 8 m och jämföra det med antalet punkter under greenground (egentlig tätskog) 

parametern, till exempel under 0,8 m från marken. Ju fler ”gröna träffar” som finns under 
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0,8 m innebär att det är mera grönt, det vill säga tätare. Karttapullautin har en del 

parametrar för hur de gröna träffarna beräknas. I pullauta.ini: 

Kodexempel 6 Inställning för balansering av täta trädtoppar i Karttapullautin. 

### Here we calculate points. We can use elevation zones and factors for  

    green. Example: 

# low|high|roof|factor 

# zone1=0.8|5|99|1 

# points 0.8 to 5 meters will be calculates as one hit if tallest trees  

  there as lower than 99 moters high  

# zone2=5|9|11|0.75 # in additon, poitns 5 to 9 meters will be  

  calculated as 0.75 point's worth if tallest trees are lower than 11  

  meters. 

# There can be as many zones as you like 

 

# low|high|roof|factor 

zone1=0.8|5|99|1 

zone2=5|9|11|0.75 

zone1 Punkter mellan 0,8 och 5 m från marken är räknade som en ”1” träff, om 

skogens genomsnittshöjd är lägre än 99 m. 

zone2 Om punkten inte passade in i zon 1 så kan den räknas in i zon 2. Om 

punkten är en träff mellan 5 och 9 m från marken och skogens 

genomsnittshöjd är lägre än 11 m, räknas den in under zon 2, men som en 

”0.75” träff.  

På detta sätt samlar man in data från olika höjder och uppskattar vad som är mest lämpat ur 

löparens synvinkel. För att kunna göra dessa ändringar bör man veta vilken typ av skog 

man kommer att göra kartbakningen över. (Ryyppö J. (2), 2013) 
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Figur 8 Skiss på hur balansering av täta trädtoppar fungerar. 

Bruna och gula punkter räknas som markyta. Gröna punkter räknas som grönt, medan 

mörkgröna, delvist ljusblåa och lila inte räknas med. (Ryyppö J. (2), 2013) 

 

3.6.5 Polygonize 

När man bakat en karta över ett område får man en bildfil med de gröna och gula 

områdena, det vill säga en vegetations-fil. Denna bildfil kan man använda som 

bakgrundsbild i OCAD för att rita av vegetationen manuellt. Men om man vill editera 

dessa objekt så ska man importera en shape-fil som blivit omvandlad från vegetations-filen 

i ett program som heter Polygonize. Polygonize är ett verktyg, som svensken Joakim 

Svensk skapat, verktyget kan enkelt laddas ner från en Dropbox länk. (Kinell S. (2), 2017) 
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Polygonize startar man genom att dra en vegetations-fil (png) till polygonize.exe. 

Kommandotolken startar och programmet börjar omvandla vegetations-filen till en shape-

fil. Vegetations-filen samt dess georefereringsfil (pgw) ska finnas i samma mapp som 

polygonize programmet. När processen är färdig får man sju stycken output-filer, det vill 

säga en för varje färg. (Svensk, 2016) 

Polygonize fungerar så att den börjar med att dela upp originalbilden i en skild tiff-bildfil 

för varje färg. Programmet tar sedan färg för färg och skapar shape-filer för varje färg. 

Vilken nummer som färgen får, beror på hur bilden är sparad i. Bildfiler från 

Karttapullautin brukar den ljusaste gröna färgen få nummer 1 och högsta numret bli gult. 

Man importerar sedan shape-filerna till OCAD och ändrar dess symbol direkt för att inte 

blanda med något annat. (Kinell S. (2), 2017) 

 

3.7 Symboluppsättning 

Karttapullautin använder sig av IOF:s ISOM 2000 symboler när den genererar kartor. Det 

finns många symboler i ISOM 2000, men Karttapullautin behöver inte alla, eftersom man 

endast får nio symboler från laserdata-filerna och några till från terrängdatabasen. År 2017 

uppdaterade IOF symbolspecifikationen, och fick då namnet ISOM 2017. Detta påverkar 

inte Karttapullautins symboluppsättning, eftersom de symboler som Karttapullautin 

använder är ganska standardiserade.  

 

3.7.1 Karttapullautins symboler 

De nio symbolerna och färgerna som Karttapullautin genererar (se bilaga 6). 

 

3.7.2 Symboler från terrängdatabasen 

De symboler och färger som man får från terrängdatabasen (se bilaga 7). 
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4 Testobjekt: Leukku 

För att testa och experimentera med Karttapullautin använde jag mig av ett område i 

Karleby som heter Leukku. Min uppdragsgivare JH maps hade fått en offertförfrågan på en 

orienteringskarta över Leukku-området. 

Området som är tänkt att bli kartlagt har en area på cirka 5,5 km² och sträcker sig över fyra 

stycken laserdata rutor i Lantmäteriverkets filnedladdningstjänst. Detta innebär en totalarea 

på 36 km² laserdata som ska bearbetas i Karttapullautin.  

 

Figur 9 Översiktskarta över Leukku-området. 
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4.1 Kartbakningsprocessen 

Jag gjorde två kartbakningsprocesser för att testa hur länge det tog beroende på hur stora 

laserdata-filerna var. Den första processen hade uppdelningsstorlek på 2000x2000 m, 

namngiven Leukku1 och den andra på 500x500 m, namngiven Leukku2. 

 

4.1.1 Uppdelningen 

När de fyra laserdata-filerna var nerladdade började jag med att dela upp dem med las2tile-

verktyget. Jag ställde in verktyget så att laserdata-filerna delas upp i bitar på 2000x2000 m. 

Detta innebar att jag får 17 nya LAZ-filer som sedan ska bearbetas i Karttapullautin. 

Denna process tog bara några minuter. 

Sedan testade jag med en uppdelningsstorlek på 500x500 m. Uppdelningen tog cirka en 

halvtimme och gav mig 149 nya LAZ-filer. 

 

4.1.2 Kartbakningen 

Före jag startade bakningsprocessen för Leukku1 så ställde jag in programmet så att den 

gör fem processer samtidigt, det vill säga en batchkörning. Leukku1 fick även en 

ekvidistans på 5 m. Det tog cirka 3,5 h för Karttapullautin att bearbeta 17 LAZ-filer. Efter 

att kartbakningsprocessen var färdig hade jag 17 nya kartbilder (png-format) och 

sammanlagt 224 filer. 

För Leukku2 använde jag mig av lika många processer, men ändrade ekvidistansen till 2,5 

m. Denna kartbakningsprocess tog betydligt längre att genomföra, hela 17,5 h. 

Kartbakningsproccessen gav 15 filer per laserdata-fil, det vill säga sammanlagt 2235 filer.  
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4.1.3 QGIS och sammanfogning 

Jag valde att använda mig av Leukku2 för att göra en slutprodukt för kartbotten. För att få 

en överblick över kartbilderna använde jag mig av QGIS. I QGIS får man en bra överblick 

över kartbildernas position och filnamn. Eftersom storleken för varje kartbild är 500x500 

m så är det enkelt att släcka och ta bort sådana kartbilder som inte behövs, det vill säga 

som är utanför det röda området i figur 9. Man kan även skriva ut kartan direkt från QGIS 

om man vill ha den i pappersform.  

När jag tagit bort de kartbilder som var onödiga var det bara att köra 

sammanfogningskommandot i Karttapullautin. Efter några minuter hade jag en hel karta. 

Dxf-filerna blev också sammanfogade.  

 

4.2 Slutprodukt 

Eftersom Leukku2 var uppdelat i mindre kartdelar kunde man enkelt ta bort överloppsdelar 

och få slutresultatet mindre. Men tidsmässigt skulle Leukku1 nog löna sig bättre. Man kan 

välja mellan att importera en dxf-fil till OCAD direkt, det vill säga importera objekten och 

välja rätt symbol, eller använda kartbilden som bakgrundsbild och rita av den under 

kartläggningsprocessen.  

 

4.2.1 Jämförelse av ekvidistansen 

För Leukku1 använde jag 5 m ekvidistans och för Leukku2 2,5 m. När man har en lägre 

ekvidistans så blir det självklart fler kurvor medan högre ekvidistans ger färre kurvor. I 

Österbotten är det vanligt med en ekvidistans på 2,5 m.  

När man väljer 2,5 m ekvidistans väljer man på samma gång att inte rita hjälpkurvor. 

Hjälpkurvor finns till för att komplettera kurvinformationen där man inte har möjlighet att 

använda en vanlig höjdkurva.  
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Figur 10 Jämförelse av ekvidistansen, till vänster 5 m, till höger 2,5 m och i mitten båda ovanpå varandra. 

 

4.2.2 Jämförelse av Karttapullautin och stereokartläggning 

Över Leukku-området finns en gammal orienteringskarta från 1997. Den är gjord med 

hjälp av stereokartläggning, för att få fram höjdinformation. I figur 11 ser man en 

jämförelse av Karttapullautins höjdkurvor och stereokartläggningskurvor. 

Stereokartläggningen är gjord av Suunta Kartta (Seppo & Pertti Korhonen). Kartan ägs av 

Kälviän Tarmo. 

Man ser tydligt på flera ställen att kurvorna stämmer överens med varandra rätt bra, medan 

de på vissa ställen skiljer sig avsevärt. På vissa ställen faller stereokurvor bort eller sprider 

ut sig på ett större område än laserskanningskurvorna.  

På åkern i mitten ser man tydligt hur en kurva avbildar formen av ett dike. Under 

kraftledningen ser man också tydligt att det finns gul färg som indikerar att det är öppet. 

Även uppe på kullen till vänster finns en lila ring som betyder en depression, det vill säga 

en grop. Då man granskar orienteringskartan noga, ser man en grop ritad just där. 

Man bör ta i beaktande att kartan är från 1997 och mycket har ändrat sedan dess. 

Höjdkurvorna ändrar inte, men stereokartläggningen stämmer inte alltid med verkligheten. 
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Figur 11 Jämförelse av Karttapullautin och stereokartläggning. De mörkare höjdkurvorna är från 

Karttapullautin. 

 

5 INSPIRE-direktivet 

INSPIRE-direktivet är ett EU-direktiv med bestämmelser om infrastruktur för geografisk 

information inom EU:s medlemsländer. INSPIRE står för Infrastructure for Spatial 

Information in Europe. Syftet med direktivet är att förbättra tillgängligheten för geografisk 

information. Utbytet av geografisk information ska bli effektivare mellan myndigheter och 

det ska vara möjligt att kombinera data från olika medlemsländer. Med geografisk 

information menas sådant som har ett geografiskt läge, som till exempel byggnader, 

befolkning, sjöar och vägar. (Statistika centralbyrån, u.d.) 

I INSPIRE-direktivet (2007/2/EG) som började gälla den 15 maj 2007 (Angelis, 2019) 

ingår det att identifiera väsentlig geografisk information, beskriva dessa i metadata, skapa 

sök-, visnings- och nedladdningstjänster för informationen samt göra informationen 

kombinationsbar. Direktivet ska genomföras i flera steg och ska vara fullständigt år 2021. 

(Geodata, u.d.) 
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5.1 Principer 

Att kunna dela information mellan myndigheter och andra användare av geodata i 

samhället är syftet med direktivet. Delningen bygger på fem grundläggande principer. 

1. Den geografiska informationen som samlas in ska bevaras och upprätthållas på den 

nivå där den är mest effektiv. 

2. Det ska vara möjligt att kombinera information från flera olika källor och det ska gå 

att dela information med många användare och applikationer. 

3. Den geografiska informationen ska samlas in på en nivå och delas på alla nivåer. 

4. Geografisk information som är nödvändigt för ledning och styrning ska finnas 

tillgängligt med villkor som möjliggör återkommande användning. 

5. Det ska vara enkelt att se vilken geografisk information som är tillgänglig och om 

den informationen är lämplig för ens ändamål. 

(Geodata, u.d.) 

 

5.2 Genomförandebestämmelser 

I INSPIRE-direktivet försöker man standardisera infrastrukturerna inom EU:s 

medlemsländer genom några förordningar som beskriver de olika komponenterna i en 

infrastruktur för geografisk information. Förordningarna kallas 

genomförandebestämmelser och de omfattar fem huvudområden. Bestämmelserna ska 

säkra att infrastrukturen för geografisk information ska vara kompatibel och användbar för 

alla EU:s medlemsländer. Genomförandebestämmelserna är beslut som tagits av EU-

kommissionen, vilket betyder att de är bindande för alla medlemsländer. (Geodata, u.d.) 
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5.2.1 Metadata 

Medlemsstaterna inom EU ska skapa och uppdatera metadata för tjänster och 

geodatamängder som finns i direktivets tre bilagor. Genomförandebestämmelserna för 

metadata ska göra det lättare att hitta tillgänglig geografisk information och tjänster, 

bestämma om informationen och tjänsten kan användas för ett särskilt ändamål och 

förklara villkor för användning. (Geodata, u.d.) 

 

5.2.2 Data- och tjänstdelning 

Om tjänsten för geografisk information ska vara till någon nytta, bör de vara enkla att 

använda och lättillgängliga.  Genomförandebestämmelserna för detta område anger hur de 

ska ge tillgång till geografisk information genom enhetliga villkor.  

”Tjänsterna och den geografiska informationen skall vara tillgänglig utan dröjsmål senast 

och 20 dagar efter skriftlig begäran”. De organisationer som har information och tjänster 

som är avgiftsbelagda ska redovisa hur avgifterna har beräknats. (Geodata, u.d.) 

 

5.2.3 Dataspecifikationer 

Den geografiska informationen ska beredas av EU:s medlemsländer på ett sådant sätt att de 

går att kombinera, presentera, läsa och analysera dem tillsammans.  

”Dataspecifikationerna fastställer kraven för interoperabilitet och harmonisering av datamängder 

och tjänster. Genomförandebestämmelsen för interoperabilitet fastställer de juridiska kraven på 

harmonisering av datamängder”. 

(Geodata, u.d.) 
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5.2.4 Nättjänster 

Medlemsländerna i EU ska skapa tjänster som möjliggör sökning och nedladdning av 

geografisk information. Genomförandebestämmelsen för nättjänster uppger krav för de 

olika tjänsttyperna och kvalitetskraven, det vill säga prestanda, kapacitet och tillgänglighet. 

(Geodata, u.d.) 

Det finns fem typer av nättjänster: 

1. Söktjänst – Gör det möjligt att söka fram geografisk information. 

2. Visningstjänst – En visningstjänst gör det möjligt att se geografisk information. 

Man kan till exempel navigera och lägga olika informationslager på varandra.  

3. Nedladdningstjänst – Tjänsten gör det möjligt att ladda ner geografisk information 

från en server. 

4. Omvandlingstjänst – En omvandlingstjänst gör det möjligt att omvandla geografisk 

information så att den blir användbar. 

5. Förbindelsetjänst – Denna tjänst gör det möjligt att komma i kontakt med andra 

informationshanteringstjänster. 

(Geodata, u.d.) 

 

5.2.5 Uppföljning och rapportering 

Medlemsländerna ska följa upp och rapportera hur användningen och uppbyggnaden av 

infrastrukturen för den geografiska informationen går till. I Sverige gör man på 

Lantmäteriet en uppföljning varje år och en rapportering vart tredje år. (Geodata, u.d.) 

Uppföljningen bör baseras på ett antal indikatorer som finns i genomförandebestämmelsen. 

Enligt Geodata finns det åtta allmänna indikatorer: 

1. Förekomsten av metadata för de ingående datamängderna och tjänsterna. 

2. Metadatas överensstämmelse med genomförandebestämmelser för metadata. 

3. Datamängdernas geografiska täckning i förhållande till planerad täckning. 
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4. Datamängdernas överensstämmelse med genomförandebestämmelserna (specifikationerna) 

för datamängderna. 

5. Metadatas tillgänglighet via söktjänster. 

6. Datamängdernas tillgänglighet via visnings- och nedladdningstjänster. 

7. Användning av de olika nättjänsterna. 

8. Nättjänsternas överensstämmelse med genomförandebestämmelserna för nättjänster. 

Rapporten som görs vart tredje år innehåller information om hur Sverige har genomfört 

INSPIRE med de krav som direktivet ställer. Rapporten visar hur infrastrukturen fungerar, 

hur mycket och till vad den används. I Sverige är det för det mesta offentliga myndigheter 

som deltar i arbetet. (Geodata, u.d.) 

 

5.3 Terrängdata i Finland 

I Finland öppnades avgiftsfri geodata för allmänheten den 1 maj 2012. Då kunde man med 

en licens få tillgång till geografisk information enligt vissa användningsvillkor. Inga 

samarbets- eller affärsförhållanden fick då uppstå mellan licenstagaren och licensgivaren. 

Med licensen kunde man kopiera, distribuera och publicera geografisk information man 

laddat ner från tjänsten. Man kunde även bearbeta och utnyttja materialet för kommersiella 

och icke-kommersiella ändamål och även kombinera med andra produkter. Version 1 av 

denna licens kunde man använda fram tills den 1 januari 2015. (Lantmäteriverket, 2012) I 

dagsläget är det avgiftsfria materialet från Lantmäteriverket licenserad under en Creative 

Commons Erkännande 4.0 Internationell licens. (Lantmäteriverket (2), u.d.) 

Terrängdata samlas in från hela Finland av Lantmäteriverket och i materialet ingår bland 

annat ortsnamn, vägar, byggnader, vattendrag, åkrar, terrängformation och 

höjdförhållanden. Vägar och vägnamn uppdateras kontinuerligt medan byggnader och 

gränser uppdateras årligen och resten med cirka fem till tio års mellanrum. Materialet man 

laddar ner får man fritt kopiera, distribuera och publicera. (Lantmäteriverket (3), u.d.) 

Det finns tre olika sätt att anskaffa terrängdata. Genom att ladda ner det själv via en tjänst, 

genom beställning eller via ett gränssnitt till en applikation. Användningen av materialet är 

helt kostnadsfritt. (Lantmäteriverket (3), u.d.) 
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5.3.1 Nedladdningsbart material 

De data som man har möjlighet att ladda ner från Lantmäteriverkets avgiftsfria data är 

följande: 

 Bakgrundsraster 

 Fastighetsregisterkarta 

 Fixpunkter 

 Höjdmodell 10 m 

 Höjdmodell 2 m 

 Höjdzoner 

 Kommunindelning 

 Lantmäteriverkets flygbilder 

 Lantmäteriverkets ortofoton 

 Laserskannat material 

 Lättläst kartserie (raster) 

 Namnbestånd 

 Temaraster 

 Terrängdatabas 

 Terrängkartserie (raster) 

 Terrängkartserie (vektor) 

 Terrängskuggning 

(Lantmäteriverket (4), u.d.) 
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6 MapAnt 

MapAnt är en kartapplikation som är uppbyggt på material skapat av Karttapullautin. I 

korthet en gigantisk orienteringskarta som täcker hela Finland. Det laserskannade och 

topografiska materialet, som har blivit använt till att generera MapAnt är nedladdat från 

Lantmäteriverkets servrar. Namnet MapAnt är inspirerat från genereringsprocessen där 

cirka hundra datorer har varit inblandade. Datorerna har jobbat tillsammans för att skapa 

något större än de kunnat göra ensamma – som myror i en myrstack. Därav namnet 

MapAnt. (MapAnt, u.d.) 

MapAnt är skapad av Jarkko Ryyppö, Joakim Svensk och Mats Troeng. Alla tre är 

passionerade orienterare med ett stort intresse för kartor och datorer. Jarkko skapade 

programmet Karttapullautin som generar kartorna för MapAnt. Joakim och Mats fick idén 

att göra en stor orienteringskarta med hjälp av att använda Karttapullautin på flera datorer 

samtidigt. De hjälpte också till med att designa och finjustera mjukvaran för att kunna nå 

målet med en gigantisk orienteringskarta över Finland. (MapAnt, u.d.) 

Att konstruera en autogenererad detaljerad karta är en intensiv process. Det tar cirka en 

timme för Karttapullautin att generera en 10 km² stor karta på en vanlig dator. Eftersom 

Finland har en yta på cirka 340 000 km² så tar det för en dator ungefär åtta år att få hela 

Finland genererat.  MapAnt teamet löste detta med parallell datorbehandling. Med hjälp av 

100 multi-processor datorer tog det tre veckor att få kartan gjord. För en som skulle rita en 

orienteringskarta över hela Finland för hand (30 h/km²) så skulle det ta runt 3500 år, om 

man arbetade 8 timmar per dag. (MapAnt, u.d.) 

Stegen i processen var att ladda ner laserskannat och topografiskt material från 

Lantmäteriverkets servrar, dela in arbetet mellan alla datorer och skapa cirka fyra miljoner 

256x256 pixlars rutor i olika zoomingsnivåer. Den kombinerade bildstorleken för den 

högsta zoomingsnivån är 150 gigapixel, med en upplösning på 0,7 pixlar per verklig meter. 

Det här betyder att cirka 10 terabyte data har blivit genererat. För att förstå hur stor den här 

siffran är, kan man föreställa sig att skriva ut 10 terabyte data på papper så skulle man 

behöva cirka en halv miljon träd. Högen med A4 papper skulle vara 150 kilometer hög om 

man skrev ut på båda sidorna. (MapAnt, u.d.) 

På vissa ställen finns det ännu brister i kartan. Detta beror på att dessa områden ännu inte 

har blivit laserskannade. Cirka 20 procent av Finland, mesta dels de norra delarna, väntar 

ännu på att bli skannade. Det finns ännu områden i kartan som ser felaktiga ut, höjdkurvor 
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och vegetation som är förvrängda samt områden helt utan höjdkurvor. Detta beror på att 

man använt sig av material som ännu inte har genomgått kvalitetskontroll av 

Lantmäteriverket. (MapAnt, u.d.) 

Hittills är det bara Finland som har blivit genererat med hjälp av Karttapullautin, detta 

beror på att Lantmäteriverket i Finland har valt att öppna deras geografiska data för 

allmänheten. I framtiden kommer förmodligen flera länder att öppna sina data för 

allmänheten och då blir det möjligt att göra gigantiska orienteringskartor över de länderna 

också. (MapAnt, u.d.) 

 

7 Sammanfattning 

För att sammanfatta detta examensarbete kan man konstatera att Karttapullautin är ett 

ypperligt verktyg för orienteringskartläggaren, men för övriga finns det ännu ingen riktig 

användning av programmet. Eftersom programmet är uppbyggt med hjälp av 

standardiserade orienteringssymboler så kan det vara svårt att få någon användning av det i 

andra sammanhang.  

För den som är intresserad av vegetationen, täta eller öppna områden, kan det vara ett bra 

verktyg att ta hjälp av. Men det innebär att man kan behöva justera inställningarna i 

pullauta.ini så att kartan tar fram det man vill ha. Höjdinformationen man får från 

Karttapullautin är ganska exakt och än så länge så finns det inte så många andra än 

orienterare som är intresserade av sådan exakt höjdinformation.  

Kartläggaren som inte vill använda sig av Karttapullautin kan i stället ladda ner färdig 

bakat material från MapAnt eller Pullautuskartta.fi. Det senare alternativet är uppbyggt 

direkt från det föregående alternativet och där kan man enkelt skriva ut en karta i A4 

storlek. Kartan är färdig satt i magnetiska norr och har skalan 1:10 000. 

Den senaste versionen av Karttapullautin kom i början av mars 2019, med den versionen 

kom en ny algoritm för formlinjer. Det kommer nya versioner till programmet nu och då, 

men inga större förändringar av programmet har gjorts ännu. Det verkar inte bli några 

större förändringar till programmet, vilket innebär att programmet förblir ganska likt som 

det är i dag. 
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8 Diskussion 

För mig har detta examensarbete varit riktigt intressant att skriva. Ämnet är bekant från 

tidigare, men ändå har jag lärt mig mycket nytt. Det som jag lärt mig av detta 

examensarbete kommer jag verkligen att behöva för att kunna utveckla och effektivera mitt 

företag.  

Karttapullautin kanske verkar lite invecklat när man ser på det första gången, men efter att 

ha satt sig in i det och verkligen vill använda det så får man det att fungera. Jag ser 

programmet som en bil utan kaross med bara en motor. Det vill säga ett program utan 

interface. Jag tror att Karttapullautin skulle vara mer attraktivt om det hade ett interface, 

men i slutändan är det ju slutprodukten som är det viktiga. 

När de första orienteringskartorna med laserskannade höjdkurvor kom 2012 så var det 

ännu ganska få som använde sig av dem. I dagsläget görs nästan varje orienteringskarta 

med hjälp av laserdata och stereotolkningen har fallit i glömska. Karttapullautin 

revolutionerade kartläggningsprocessen och förkortade den avsevärt, men ännu idag 

behöver man kontrollera och rita om kurvorna lite så att det ser snyggt ut. Man kan välja 

om man vill använda materialet direkt i kartläggningsprocessen eller om man vill använda 

det som bottenmaterial för att rita av och ta hjälp av. För mig personligen skulle jag välja 

det senare alternativet. Det är mycket enklare att rita av kurvorna från bottenmaterialet än 

att börja redigera bottenmaterialet i processen. Då kan man enkelt lägga till eller ta bort 

sådant som laserskanningen har missförstått som en höjdkurva. Givetvis finns det kurvor 

som inte fås så exakt som verkligheten, men jag tror inte man kan få det mer exakt än 

materialet man får med Karttapullautin. 

Karttapullautin är ett steg framåt för autogenererade orienteringskartor, när man ännu sätter 

till terrängdatabasen till höjd- och vegetationsinformationen så har man redan nästan en 

färdig orienteringskarta. Men jag tror ändå att det aldrig kommer ett kartbakningsprogram 

som kan göra en karta helt utan mänskligt terrängarbete.  
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Figurförteckning 

 

Figur 1. Powerpoint: Laserskanning (u.å.). 

http://web.nateko.lu.se/courses/exta50/F%C3%B6rel%C3%A4sninga
s/Laserskanning%202018.pdf (hämtat: 8.5.2019) 

Figur 2. Powerpoint: Laserskanning (u.å.). 

http://web.nateko.lu.se/courses/exta50/F%C3%B6rel%C3%A4sninga
r/Laserskanning%202018.pdf (hämtat: 8.5.2019) 

Figur 3. Rapport: Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket (2013). 

https://pub.epsilon.slu.se/10062/1/Nordkvist_K_130328.pdf (hämtat: 
8.5.2019) 

Figur 4. Rapport: Laserskanning från flyg och fornlämningar i skog (2009).  

https://www.academia.edu/5027530/Laserskanning_fr%C3%A5n_flyg
_och_fornl%C3%A4mningar_i_skog (hämtat 8.5.2019) 

Figur 5. Egen ritning. 

Figur 6. Skärmdump: Filservice för avgiftsfri data. 

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta?lang=sv 
(hämtat: 5.4.2019) 

Figur 7. Egen ritning (skärmdump) 

Figur 8. Egen ritning. 

Figur 9. Skärmdump: Filservice för avgiftsfri data. 

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta?lang=sv 
(hämtat: 25.4.2019) 

Figur 10. Egen ritning. 

Figur 11.  Egen ritning (karta). 

  Kälviän Tarmo: Suunnistuskartta Leukku (1997) 
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Tabellförteckning 

 

Tabell 1. Handbok: HMK – handbok i mät- och kartfrågor: Flygburen laserskanning 

(2017). 

 https://www.lantmateriet.se/contentassets/96e6a20268f94f36959bd12e0700

a581/hmk_flylas_2017.pdf 

Tabell 2, 4–5. Egen tabell. 

Dokument: ISOM 2017 Internationella Kartnormen (svensk översättning) 

(den 17 maj 2017). 

 http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-

orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/kartnormen/20170517_isom_201

7_sv_version_1_0.pdf 

Tabell 3.  Egen tabell. 

Intervju: Jarkko Ryyppö (den 3 maj 2019) Bachelor's thesis about 

Karttapullautin (J. Harald, intervjuare). 
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Bilageförteckning 

 

Bilaga 1. Tabell över kartbakningsprocessens delmoment. 

Bilaga 2. Färdig bakad karta utan gropar (pullautus.png). 

Bilaga 3. Färdig bakad kartan med gropar (pullauts_depr.png). 

Bilaga 4. Färdig bakad kartan utan gropar, med terrängdatabas (pullauts.png). 

Bilaga 5. Färdig bakad karta med gropar, med terrängdatabas (pullautus_depr.png). 

Bilaga 6.  Tabell över de symboler som Karttapullautin genererar. 

Bilaga 7. Tabell över de symboler som fås från terrängdatabasen. 
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Bilaga 1 

Tabell 3 Kartbakningsprocessens delmoment. 

Preparing input file LAZ-filen delas upp med hjälp av las2txt-verktyget. Det 

här steget är det enda som Karttapullautin själv inte gör. 

Knoll detection part 1 

Knoll detection part 2 

KP söker efter former i materialet, i stora drag söker det 

fram kandidater för punkthöjder. Undersöker hur stora de 

är och på vilken höjd kurvorna är så att kartan kan bli 

förståelig. 

Contour generation part 1 Utslätning av höjdmodellen. Flacka områden slätas ut mest 

(till exempel kärr) medan de brantaste områden inte alls 

slätas ut.   

Contour generation part 2 Höjdmodellen manipuleras. Till exempel punkthöjderna 

från tidigare steget läggs tillbaka i höjdmodellen och lyfts 

till sådan höjd att höjdkurvorna träffar på önskad höjd. Ifall 

punkthöjden lyfts rejält så lyfts även omkring liggande 

terräng försiktigt så att det passar in. 

Contour generation part 3 Beräknar höjdkurvor i höjdmodellen. 

Contour generation part 4 Vektorkurvornas utslätning och förenkling. 

Vegetation generation KP tar reda på var det finns tät vegetation.  

Cliff generation KP tar reda på områden som är tillräckligt branta för att 

ritas som stup och branter. Kraven för att det ska vara en 

brant varierar med terrängens allmänna sluttningar. På 

jämnare områden tas en mindre brant med, medan det på 

brantare områden tas med färre branter. På detta vis 

undviker man att branta områden blir helt svarta.  

Rendering png map  

with depressions 

Rendering png map  

without depressions 

Till slut ritas en kartbild med gropar och en kartbild utan 

gropar.  
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

Tabell 2 Symbolerna till vänster är de som Karttapullautin genererar och de till höger är de symboler som de 

kan tolkas till på en orienteringskarta. 

Symbol 

t.v. KP och t.h. OL 

Symbol 

nr. i KP 

Symbol 

nr. i OL 
Beskrivning 

 

101 

101 

102 

103 

Höjdkurvor 

101. Höjdkurva, visar terrängens höjdskillnader. 

102. Stödkurva, vid stora höjdskillnader kan en 

stödkurva användas för var femte höjdkurva. En 

stödkurva har lite bredare linje än en vanlig 

höjdkurva. 

103. Hjälpkurva, används för att komplettera 

vanliga höjdkurvor. Streckad linje. 

I pullauta.ini kan man bestämma om 

Karttapullautin ska rita ut hjälpkurvor också. 

 

 
201 

202 

Branter och stup 

201. Icke passerbar brant, det vill säga så hög 

att den inte kan passeras. 

202. Passerbar brant. 

Karttapullautin ritar ut branter i dess verkliga 

storlek, medan branter i OCAD är i 

vektorformat. 

 

109 
109 

110 

Punkthöjder 

109. Punkthöjd, en liten kulle som är för liten att 

ritas med en höjdkurva. 

110. Punkthöjd, en liten avlång kulle som är för 

liten att ritas med en höjdkurva. 

 405 405 

Skog 

405. Skog, lättlöpt öppen skog utan tät 

vegetation. 

 

403 

213 

214 

301 

302 

Öppna områden 

213. Sandområde 

214. Berg i dagen, öppna kala bergsytor.  

301. & 302. Vattenytor 
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401 

402 

403 

404 

412 

501 

401. Öppen lättlöpt mark 

402. Öppen lättlöpt mark med spridda träd, 1–5 

åriga gamla kalytor med en del växtlighet. 

403. Öppen mark med grov botten, kalytor med 

lägre vegetation. 

404. Öppen mark med spridda träd, 1–5 åriga 

gamla kalytor med en del växtlighet. 

412. Odlad mark, åkrar. 

501. Hårdgjord yta, grusplaner, asfalt etc. 

 

406 406 

Tät vegetation 

406. Löphindrande skog, dålig sikt, försämrar 

löphastigheten till 60–80 %. 

 

408 408 
408. Svårlöpt skog, dålig sikt, försämrar 

löphastigheten till 20–60 %. 

 

410 410 
410. Svårframkomlig skog, dålig sikt, försämrar 

löphastigheten till mindre än 20 %. 

 

407 
407 

409 

Undervegetation 

407. Undervegetation, god sikt, försämrar 

löphastigheten till 60–80 %. 

409. Undervegetation, god sikt, försämrar 

löphastigheten till 20–60 %. 
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Bilaga 7 

Tabell 3 Symboler från terrängdatabasen. 

Symbol 
Symbol 

nr. i OL 
Beskrivning 

 

301 
 Icke passerbar vattenyta, den svarta konturlinjen runt 

vattnet innebär att man inte får passera vattenområdet. 

 
305 

Passerbart litet vattendrag, dike. Karttapullautin använder 

samma symbol (305) för diken och bäckar. 

 
308 

Sankmark, det finns tre versioner av sankmark: vanlig våt 

sankmark, torr sankmark och icke passerbar sankmark. 

Karttapullautin använder samma symbol (308) för alla 

typer av sankmark.  

 

401 Öppen lättlöpt mark, åkrar. Ängar och öppna områden. 

 

415 
Exakt begränsningslinje, linje som används kring odlade 

åkrar.  

 

501 Hårdgjord yta, grusbelagda eller asfalterade ytor. 

 

502 Bred väg, landsvägar och motorvägar. 

 

503 Väg, vanliga grusvägar och cykelvägar. 

 

504 Körväg, ett körspår som är dåligt underhållen, traktorstig. 

 

506 Liten stig, stig i terrängen, vandringsled. 

 

509 Järnväg 
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510 
Kraftledning, linbana eller skidlift, stolparna saknas från 

terrängdatabasen. 

 

511 Större kraftledning 

 

512 Bro/tunnel 

 

518 
Icke passerbart stängsel, staket från terrängdatabasen ritas 

med symbol 518, men utan taggar. 

 

520 Förbjudet område, tomtmark. 

 

521 Byggnad 

 


