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1. Inledning 

1.1 Life to ad(d)mire 
Life to ad(d)mire är ett projekt för våtmarksrestaurering som är finansierat av EU:s Life-
program och Naturvårdsverket. Projektets mål är att återställa 35 utdikade och igenvuxna 
våtmarker, främst myrar, i följande sju län: Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Östergöt-
land, Jönköping, Kronoberg och Skåne. Projektet pågår under perioden 2010 – 2015. Alla 
områden inom projektet ingår i Natura 2000, som är ett nätverk av värdefulla naturmiljöer 
inom EU. Syftet med Natura 2000-områden är att bidra till bevarandet av biologisk 
mångfald inom EU. 

Restaureringsarbetet omfattar både att återställa öppna våtmarker genom avverkning och 
röjning av träd, buskar och sly samt att återställa hydrologi genom att lägga igen diken. 
Inför restaureringsarbetena har hydrologiska utredningar tagits fram för respektive område. 

Under projektarbetets gång lanserade Lantmäteriet en ny nationell höjdmodell (förkortas 
NNH) baserad på laserskannade höjddata. Med hjälp av dessa detaljerade höjddata öppna-
des möjligheten att utföra detaljerade hydrologiska beräkningar i ArcGIS, vilket är både 
snabbare och ger bättre kvalitet än beräkningar enbart baserade på glesa inmätningar i fält. 

Denna handledning syftar till att beskriva ett möjligt tillvägagångssätt för att utföra hydro-
logiska beräkningar i ArcGIS inför restaurering av våtmarker baserat på detaljerade höjd-
data. 

1.2 Höjddata 
Lantmäteriet har tagit fram en ny nationell höjdmodell (NNH) baserad på laserskannade 
höjddata. Ur höjddatat har man sedan tagit fram en terrängmodell med höjdangivelser i ett 
rutsystem där varje ruta är 2 × 2 meter, kallat ”grid 2+”. 

Lantmäteriet anger på sin webbplats (www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-
information/Hojddata/) att medelfelet i höjd är ca 0,1 m på väldefinierade ytor. Det 
generella medelfelet i höjd i all terräng är cirka 0,25 m. 

Datat levereras i ascii-format i storrutor om 2,5 × 2,5 kilometer. Varje sådan ruta innehåller 
därmed mer än 1,5 miljoner höjdangivelser. 

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/
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1.3 Programvara 
Denna handledning beskriver ett tillvägagångssätt i ArcGIS 9 med tillägget Spatial 
Analyst för hantering av rasterdata. I arbetet växlar man flera gånger mellan rasterdata och 
vektordata. För att kunna följa handledningen förutsätts att man har grundläggande 
kunskaper om ArcGIS 9 och känner till skillnaderna mellan raster- och vektordata 

Även tillägget 3D Analyst kommer att användas för att hantera rasterdata. Det finns ett 
stort överlapp mellan tilläggen Spatial Analyst och 3D Analyst och flera kommandon finns 
med i båda tilläggen. 

I några fall kan man även ha nytta av tillägget XTools Pro. Det är inga komplicerade 
uppgifter som utförs med XTools Pro och det går bra att följa handledningen även utan 
detta tillägg. 

För några specialanpassade beräkningar används EasyCalculate. Det är en samling med 
scripts som kan kopieras in i fältberäknaren (Field Calculator) för att utföra olika beräkningar 
eller till och med förändra utseendet hos olika geometrier. EasyCalculate finns för fri 
nedladdning (http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm). Eftersom det bara är en 
samling scripts och inte ett program eller programtillägg så är det inget som behöver 
installeras. Man sparar bara scripten i en mapp på hårddisken till man behöver dem. 

Det finns även speciellt framtagna tillägg för hydrologiska beräkningar, där det mest 
använda är ArcHydro. Inget av dessa tillägg är dock i dagsläget godkända för användning 
inom Länsstyrelsernas GIS-organisation. I ArcGIS 10 kommer flera av de beräkningar som 
beskrivs i denna handledning att kunna utföras med enklare tillvägagångssätt.  

1.4 Läsanvisning 
De kommandon som används har följande formatering: 

Menykommandon: ‘meny: kommando’ 
Knappkommando: ‘knapp: kommando’ (ibland även en figur som visar knappen).  
Flik: ’flik: kommando’ 
ArcToolbox: ’ArcToolbox: sökväg/kommando’ 

 
Beräkningar som utförs i fältberäknaren (Field Calculator) eller i rasterberäknaren (Raster 
Calculator) skrivs i Arial 10. Delar av kommandot som endast är exempeltext, till exempel 
namn på gridar som ingår i beräkningen, markeras med grå överskuggning. Se följande 
exempel: 
 

kommando([gridnamn] * 4) 

 
Val som ska göras i olika menyer skrivs i fet stil. 
 
Det förekommer även några rutor där det antingen kan finnas extra förklarande infor-
mation eller tips och förslag på beräkningar eller funktioner som inte behövs direkt för 
analysen, men som kan vara bra att känna till. 

http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm
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2. Ta fram grid 

2.1 Förberedelser 
Arbetet underlättas av att man redan från början har rätt tillägg aktiverade och rätt inställ-
ningar i programmet. 
 

a) Starta ArcGIS 
 

b) Se till att projektionen är korrekt inställd (meny: View/Data Frame Properties, 
flik: Coordinate System). I normala fall ska projektionen alltid vara inställd på 
SWEREF 99. 
 

c) Se till att tilläggen Spatial Analyst och 3D Analyst är aktiverade (meny: 
Tools/Extensions). Om du har tillgång till XTools Pro kan även det aktiveras. 
 

d) Se till att även verktygsfälten för tilläggen är aktiverade (meny: View/Toolbars). 
 

e) Ställ in analysalternativen för Spatial Analyst (meny: Spatial Analyst/Options). Här 
kan man välja vilka områden som ska ingå i analyserna och var analysresultat ska 
sparas. Om man vid arbete i Spatial Analyst inte får ut det resultat av en analys som 
man hade hoppats på är det absolut vanligaste felet att analysalternativen inte är 
korrekt inställda i förväg. En lämplig grundinställning som fungerar i de flesta fall är 
följande: 
 
Ställ in Working directory så att 
arbetsdata sparas på en lokal hård-
disk. Anledningen till detta är att 
höjddatat är väldigt stora filer och 
om man arbetar med detta data 
mot servern så kommer serverns 
hastighet att sjunka för övriga 
användare. 
 
Använd ingen analysmask. Se till 
att koordinatsystemet för det 
aktiva fönstret används. 

 

Figur 1. Fönstret för Spatial 

Analyst/Options, flik General 
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Ställ in analysens utbredning till Union of inputs, vilket innebär att allt man lägger 
in i en analys kommer att komma med till resultatet. 
 
Om man endast är intresserad av 
ett mindre område inom en grid så 
kan man här specificera det områ-
det antingen med koordinater eller 
genom att hänvisa till exempelvis 
en fyrkantig polygon som mot-
svarar området (det måste dock 
vara kvadratiskt eller rektangu-
lärt!). Då kommer data utanför det 
intressanta området att automa-
tiskt skäras bort i de kommande 
analyserna. 

 

Figur 2. Fönstret för Spatial 

Analyst/Options, flik Extent 

 
 
Ställ in cellstorleken till Mini-
mum of inputs, vilket betyder att 
upplösningen hos den mest detal-
jerade griden i en analys kommer 
att bevaras till resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Fönstret för Spatial 

Analyst/Options, flik Cell Size 

 
 
Ovanstående inställningar är dock bara förslag. Den vane Spatial Analyst-använd-
aren kan givetvis ändra dessa inställningar så att de passar i de olika analyser som 
man vill göra. 
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2.2 Konvertering från ASCII till grid 
Grid 2+ levereras normalt i ascii-format. Det första som behöver göras är att konvertera 
ASCII-datat till en grid. 

 
a) Lägg till ASCII-filen i ArcGIS (Knapp: Add Data) 

 
b) Högerklicka på skiktet i TOC och välj meny: Data/Export Data... 

Extent: Raster Dataset (Original) 
Spatial Reference: Data Frame (Current) (dvs. SWEREF 99) 
Format: GRID 
Name: Ge griden ett namn. Observera att namnet får innehålla maximalt 13 tecken. 
 

c) När griden lagts till kan ASCII-filen tas bort igen. 

2.3 Ändra storlek på grid 
Det är sällan det område man är intresserad av stämmer exakt överens med det system med 
storrutor som datat levereras i. 

FÖRMINSKA GRID 

Om man är intresserad av en mindre del av griden så kan man skära bort onödiga delar av 
griden för att göra analyserna snabbare. Detta görs enklast via analysalternativen i Spatial 
Analyst (meny: Spatial Analyst/Options, flik: Extent) se punkt 2.1e ovan. Genom att 
specificera ett mindre analysområde än den grid man arbetar med så kommer övriga 
områden av griden att exkluderas från analyserna.  
 
Det är dock viktigt att tänka på att inte begränsa området alltför mycket till det område 
man är intresserad av. Ofta behöver man ta till ytor runt omkring för att till exempel få 
med avrinningsområden. 
 

Grid 
En grid är ingen enskild fil utan en samling med filer. Om man öppnar utforskaren och letar 
upp en grid så ser man att det är en mapp med gridens namn som innehåller flera olika 
filer. Om man vill flytta en grid i filstrukturen så måste man alltså flytta hela mappen. 
 
Om man däremot går via ArcCatalog så känner den igen grid-mappar och visar dessa som 
en ensam grid-fil. Om man flyttar griden i ArcCatalog så flyttas hela mappen med auto-
matiskt.  
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SAMMANFOGA FLERA GRIDAR 

Ofta vill man lägga ihop flera olika gridar för att täcka in ett större område eller ett område 
som ligger i skarven mellan storrutorna. Då används följande tillvägagångssätt: 
 

a) Lägg till alla de gridar som ska användas så att de finns tillgängliga i TOC i grid-
format. Gridarna måste tillsammans bilda ett kvadratiskt eller rektangulärt område. 
 
 
 
 
 
 

 FEL OK OK 

Figur 4. Exempel på hur olika storrutor kan sammanfogas till en större grid med fyrkantig form. 

 

b) Öppna rasterberäknaren (meny: Spatial Analyst/Raster Calculator). Skriv följande 
kommando: 
 

merge([grid1], [grid2], [grid3], [grid4]) 

 
Det är viktigt att de olika hakparenteserna med gridar separeras med ett komma 
följt av ett mellanslag för att kommandot ska fungera! 
 

c) Resultatet blir en temporär grid med namnet ”Calculation”. Gör griden permanent 
genom att högerklicka på den i TOC och välj meny: Data/Make Permanent... 
 

Om man hade samma analysinställningar som föreslås i 2.1e ovan så får man med fulla 
utbredningen av de storrutor som man sammanfogar. Om man har definierat en 
mindre utbredning (extent) så får man endast med det området, se figur 5 nedan. 
 

 
 Indata Resultat 

 

Figur 5. Exempel på hur flera gridar kan sammanfogas till en stor grid med kommandot merge och 

samtidigt beskärs till ett mindre format eftersom analysens utbredning begränsats (röda linjen). 

GRID 1 GRID 2 

GRID 3 

GRID 1 GRID 2 GRID 3 

GRID 1 GRID 2 

GRID 3 GRID 4 

merge 

Begränsning av analysen 
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3. Undersöka topografin 
Det är viktigt att ha en god uppfattning om områdets topografi innan man börjar planera 
för restaureringar. Det finns olika hjälpmedel för att undersöka hur topografin i en grid ser 
ut. Nedan presenteras två av dessa. 

3.1 Höjdskuggning 
För att bättre kunna se hur landskapet som griden representerar ser ut så kan man beräkna 
en skuggbild. Det är en beräkning som simulerar hur skuggorna skulle falla över landskapet 
om det belyses från en punktkälla. Höjdskuggningen gör det möjligt att ”se” höjddatat och 
är till stor hjälp för att bland annat hitta diken i terrängen. Även väldigt smala diken kan bli 
synliga i skuggbilden.  
 
a) Meny: Spatial Analysis/Surface Analysis/Hillshade... 

 
Input surface: Höjdgriden 
Azimuth: Varifrån belysning sker angivet i grader (0-360) där noll motsvarar norr. Som 
förinställning står 315 vilket motsvarar nordväst. 
Altitude: Hur högt upp över horisonten som belysningskällan befinner sig i förhållande 
till griden angivet i grader (0-90). Som förinställning står 45. Lägre värden kan ge krafti-
gare skuggning. 
Z factor: 1 
Output cell size: 2 
Output raster: Om inget fylls i bildas endast ett temporärt raster (som kan göras perma-
nent senare). Men det kan vara bra att fylla i ett namn så att det bildas en permanent 
grid eftersom man ofta har nytta av höjdskuggningen flera gånger framöver. 
 

          

Figur 6. Jämförelse mellan svartvitt ortofoto (t.v.) och höjdskuggning (t.h.). Båda bilderna kan användas 

för att se diken i terrängen, men höjdskuggningsbilden är oftast tydligare. 
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Höjdskuggningen kan även användas för att ge djup åt kartbilder genom att man lägger den 
över en annan kartbild och sedan gör den delvis transperent i symbologin. 
 
Det kan vara lätt att tänka fel och i fortsättningen vilja använda höjdskuggningen i beräk-
ningarna när man ska använda höjdgriden. Men höjdskuggningen är bara en visualisering 
och kan inte användas som bas för de hydrologiska analyserna.  

3.2 Höjdprofiler 
Ett annat sätt att åskådliggöra topografin på är genom höjdprofiler. Sådana kan mycket en-
kelt genereras med hjälp av tillägget 3D Analyst. 
 
 
 
 

Figur 7. Verktygsfältet för 3D Analyst 

 
a) I verktygsfältet för 3D Analysis finns ett fält som heter Layer (se figur 7). Ställ in 

detta på den grid som ska undersökas, det vill säga höjdgriden. 
 

b) Knapp: Interpolate Line 
Rita en linje där höjdprofilen ska tas ut. (för att detta ska fungera måste man be-
finna sig i datavy och inte i layoutvy). 
 

c) Knapp: Create Profile Graph 
Höjdprofilen kommer fram i ett separat fönster. 
 

 

Interpolate line Layer Create Profile Graph 

Figur 8. Karta med höjd-

profil. Notera hur tydligt 

man ser både dikena och 

dikesvallarna från upp-

grävda massor på östsi-

dan av respektive dike. 
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d) Genom att högerklicka på Höjdprofilfönstret får man fram en meny där man kan 
välja att ändra namn och utseende på profilen, eller att exportera den i olika bild-
format. Man kan även exportera den som data till Excel om man vill lägga in den 
som ett diagram där istället. 
 

 

 

Permanent höjdprofil 
Med tillvägagångssättet ovan bildas endast tillfälliga höjdprofiler där linjen ligger som grafik 
ovanpå kartan. Det går även att göra profillinjer som permanenta linjeskikt med följande 
tillvägagångssätt: 

 
a) Skapa linjeskikt och digitalisera in linjen där profilen ska ligga. 

 
b) Gör om linjen till en 3D-linje.  

Meny: 3D Analyst/Convert/Features to 3D… 
Input features: Profillinjen. 
Source of heights: Raster or TIN surface. Lägg in höjdgriden 
 
Ett nytt till synes likadant linjeskikt skapas. Men detta skikt innehåller höjdvärden 
(z-koordinater) plockade från gridens yta. 
 

c) Markera linjen 
Knapp: Select. 
 

d) Knapp: Create Profile Graph 
Höjdprofilen kommer fram i ett separat fönster. 
 

Med det här tillvägagångssättet kan man även skapa flera olika profillinjer och lägga in i 
samma höjddiagram. Det ger möjlighet att enkelt jämföra olika höjdprofiler med varandra, 
se figur 9. 

Figur 9. Karta med två olika höjdprofiler. 
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4. Anpassa griden för hydrologin 
De beräkningsverktyg som används förutsätter att vattnet rinner ovanpå gridens yta, det vill 
säga strikt följer topografin. Om det förekommer platser inom griden där vatten passerar 
under markytan, till exempel i en vägtrumma, så kommer det att ge upphov till fel i 
beräkningarna. Detsamma gäller vid broar över vattendrag och vid kulverteringar. Innan 
man utför de hydrologiska beräkningarna kan man behöva göra anpassningar av griden. 

4.1 Hitta korsningar mellan vattendrag och vägar 
Det snabbaste sättet att hitta sådana platser där vattnet passerar under markytan är att ta 
fram vektorskikt över vägar och vattendrag. Exempelvis kan man använda fastighetskartans 
vektorskikt. För vattendrag finns två skikt. Dels ett polygonskikt, med namnet ”vatten”, 
som innehåller sjöar och breda vattendrag. Dels ett linjeskikt, med namnet ”hydrografi” 
som innehåller mindre åar och bäckar. Vägarna finns uppdelade i tre olika linjeskikt med 
namnen ”vägar”, ”övriga vägar” och ”järnväg”. 
 
Med kommandot intersect kan man sedan få fram var dessa olika skikt korsas med varandra. 
Man kan dock bara jämföra två skikt i taget (om man inte har en utökad programlicens). 
Man får antingen köra analysen sex gånger för att korsa alla tre vägskikten mot de två 
vattenskikten. Eller så får man slå ihop vägskikten till ett enda skikt och köra analysen två 
gånger mot de olika vattenskikten. De två vattenskikten kan inte enkelt läggas ihop 
eftersom det ena är ett linjeskikt och det andra ett polygonskikt. 
 

a) ArcToolbox: Analysis Tools/Overlay/Intersect 
 
Output type: POINT när linjeskikt korsas med varandra, annars erhålles inget 
resultat. Används vid körning med hydrografiskiktet. Vid körning mot 
polygonskiktet vatten spelar det mindre roll om POINT eller LINE används. 
Använder man LINE bildas en linje längs den vägsträcka som passerar över 
vattenpolygonen. Om man använder POINT så bildas två punkter där vägen 
passerar vattenpolygonens ytterlinje. Båda resultaten fyller funktionen att lokalisera 
korsningen. 

 
De skikt som genereras via intersect pekar ut de platser där griden måste anpassas. Analysen 
är inte fullständig. Det kan finnas flera platser som inte kommit med, vilka får letas fram 
via ortofoto istället, se exempel i figur 10 på nästa sida. 
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Figur 10. Exempel på hur man kan hitta korsningar mellan vägar och vattendrag med kommandot intersect. 

Den vita cirkeln i bilden markerar en plats där hydrografiskiktet gör ett uppehåll när vattnet passerar under 

en större väg. En sådan korsning kan inte hittas med intersect, utan måste lokaliseras via ortofoto. 

4.2 Ändra i griden 
När man lokaliserat korsningarna är det dags att omforma griden på dessa platser. I princip 
ritar man in linjer där griden ska ändras. Man bestämmer sedan en lämplig höjd på linjerna 
för att slutligen etsa ned linjerna i griden till den bestämda höjden.  
 

a) Skapa ett nytt linjeskikt. 
 

b) Digitalisera in de sträckor där vattendraget passerar under vägbank/mark. Här kan 
höjdskuggning vara till hjälp för att se att man lägger linjerna rätt. Det är viktigt att 
man drar ut linjerna tillräckligt långt så att de hamnar utanför vägbanken och i 
diket/vattendraget, se figur 11 på nästa sida.  
 

c) Gör om de digitaliserade linjerna till 3D-linjer.  
Meny: 3D Analyst/Convert/Features to 3D… 
 
Input features: Det digitaliserade linjeskiktet. 
Source of heights: Raster or TIN surface. Lägg in höjdgriden 
 
Ett nytt till synes likadant linjeskikt skapas. Men detta skikt innehåller höjdvärden 
(z-koordinater) plockade från gridens yta. 
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Figur 11. Bilden visar samma plats som i figur 10, men med höjdskuggning som bas. De mörkröda linjerna är 

digitaliseringar på de plaster där griden måste korrigeras. 

 
d) Öppna attributtabellen för det nya 3D-skiktet och lägg till en ny kolumn (Meny: 

Options/Add Field). 
 
Name: Kolumnen kan lämpligen döpas till ”Z_min” 
Type: Float 
Precision: 5 
Scale: 2 
 

e) Högerklicka på kolumnrubriken ”Z_min” och öppna fältberäknaren (Field 
Calculator). Tryck på Load och öppna mappen EasyCalculate/calculate (se kapitel 1.3 
Programvara). Ladda in skriptet shape_Get_Z_Min_2.cal. Verkställ beräkningen med 
ok. Nu beräknas det lägsta höjdvärdet för respektive linje. Det är till den höjden 
som vi ska etsa ner linjen i griden. 
 

 

Det går att förenkla detta beräkningssteg genom att istället ge alla linjer en 
påhittad höjd. Det viktiga är att den säkert ligger en bit under den nuvarande 
markytan. Man kan till och med sätta värdet noll. Även om nedetsningen i griden 
då blir djupare än verklighetens vattendrag så kommer denna överfördjupning att 
fyllas upp senare i analysen. 
 
Nackdelen med detta förenklade förfaringssätt är att det försvårar en senare kon-
troll av gridens kvalitet, se rutan i kap. 5.1 nedan.  
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f) Meny: Spatial Analyst/Convert/Features to Raster… 
 
Input features: 3D-skiktet 
Field: Z_min 
Output cell size: 2 (samma som höjdgriden). 
Output Raster: Namnge rastret, till exempel ”z_raster” 
 
Nu bildas ett rasterskikt. De celler som finns i rasterskiktet är de ändrade höjderna 
som nu ska föras in i höjdgriden. 
 

g) Meny: Spatial Analyst/Raster Calculator 
 

con(IsNull([z_raster]), [höjdgrid], [z_raster]) 

 

Kommandot är uppbyggt som ett villkor. Om skiktet z_raster saknar värden 
(IsNull) ska värdena från höjdgriden användas, annars ska de nya höjdvärdena från 
z_raster användas. 
 

h) Den nya grid som bildas är samma som höjdgriden, men med nedetsade vattendrag 
genom vägtrummor, broar etc. Griden är temporär. Gör den permanent genom att 
högerklicka på den och välja Data/Make Permanent. 
 

 

 

Figur 12. Höjdskuggning som visar gridens utseende efter att vattendrag etsas ned genom vägar. Bil-

den visar samma plats som i figur 10 och 11.  
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5. Hydrologiska beräkningar 

5.1 Fylla griden 
De hydrologiska verktygen som används bygger på att allt vatten kan rinna av griden. Det 
får med andra ord inte finnas några sänkor i griden där vatten samlas. Sänkor i griden måste 
därför fyllas igen för att möjliggöra fortsatta analyser. 
 

a) ArcToolbox: Spatial Analyst Tools/Hydrology/Fill 
 
Input surface raster: Höjdgriden som ska fyllas 
Output surface raster: Namn för den fyllda grid som ska skapas. 
Z-limit: Lämnas tom 

 

 

Kontroll av gridens kvalitet 
Det finns ett snabbt och enkelt sätt att kontrollera om de anpassningar av griden som 
gjordes i kapitel 4 var tillräckliga. Genom att beräkna skillnaden mellan den fyllda griden 
och den nya anpassade höjdgriden så kan man se om det fortfarande finns virtuella för-
dämningar kvar i bilden. Beräkningen görs i rasterberäknaren (meny: Spatial Analyst/Raster 
Calculator. 
 

[fylld höjdgrid] - [höjdgrid] 

 
Om det beräknade resultatet visar att terrängen har fyllts upp markant på någon plats, det 
vill säga med mer än ett par decimeter på ytor större än några hundra kvadratmeter så kan 
det innebära att det finns ett hinder för vattnet i griden som inte finns i verkligheten (för då 
skulle den ytan vara uppdämd även i verkligheten). Ytor som dämts upp mindre än 0,2 
meter och som är mindre än 200 m2 innebär oftast inte något betydande problem. 
 
I de flesta fall så uppträder felen intill en väg och beror på att griden inte tar hänsyn till att 
det finns en vägtrumma på platsen. Om felet är betydande bör det åtgärdas genom att man 
om möjligt kontrollerar på plats om det finns en vägrumma där och sedan lägger in denna i 
griden på samma sätt som tidigare beskrivits i kapitel 4.2  
 
Om man i 4.2 e ovan använde det förenklade förfaringssättet kommer de överfördjupade 
etsningarna att fyllas igen till rätt tröskelnivå med kommandot fill. Men vid kontrollen av 
gridens kvalitet kommer denna uppfyllnad att se ut som ett fel. Det är inget större problem 
mer än att man bör vara medveten om det. 
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5.2 Flödesriktning 
Nästa steg är att beräkna åt vilket håll vattnet rinner i varje punkt i griden. 
 

a) ArcToolbox: Spatial Analyst Tools/Hydrology/Flow Direction 
 
Input surface raster: Den fyllda griden från punkt 5.1 
Output surface raster: Namn för den flödesriktningsgrid som ska skapas. 

 
Resultatet blir en grid där varje cell får ett siffervärde mellan 1 och 128 som representerar 
åt vilket håll vatten rinner ur cellen. Vattnet kan rinna till någon av de åtta direkt omgiv-
ande cellerna. Om en cell till exempel har värdet 32 så betyder det att vatten i den cellen 
kommer att rinna mot nordväst eftersom terrängen där är lägst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Cellvärdet som beräknas fram med Flow 

Direction visar åt vilket håll vatten rinner från cellen. 

Färgerna i bilden är bara exempel. Vid analysen till-

delas de olika värdena en slumpvist framtagen färg. 

Exempelbilden till vänster visar en sluttning där det 

mesta vattnet rinner mot öster, vilket gör att celler 

med värdena 1, 2 eller 128 dominerar.  

5.3 Flödesackumulering 
Beräkning av flödesackumulering är det tyngsta och långsammaste beräkningssteget. Man 
kan betrakta beräkningen som att man häller vatten över höjdgriden och ser hur det rinner 
ihop (ackumuleras) i ett nätverk av vattendrag. 
 

a) ArcToolbox: Spatial Analyst Tools/Hydrology/Flow Accumulation 
 
Input flow direction raster: Flödesriktningen från punkt 5.2 
Output accumulation raster: Namn på den ackumuleringsgrid som ska skapas. 
Input weight raster: Lämnas normalt tom. 
Output data type: FLOAT (Resultatgriden kommer normalt inte att innehålla några 
decimaler. Det talar för att INTEGR kan användas, vilket gör beräkningen 
snabbare, men i senare beräkningssteg kommer decimaler att behövas. För att 
behålla noggrannheten hela vägen rekommenderas därför att FLOAT används). 
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Resultatet blir en grid där varje cell får ett värde som anger hur många andra celler som 
avvattnas till just den cellen, alltså storleken hos varje enskild cells avrinningsområde. 
Griden ritas ut i flytande skala (stretched) där svart motsvarar låga värden och vitt motsvarar 
höga värden. Ju ljusare färg en cell har, desto större område avvattnas till just den cellen. 
Det gör att avrinningsmönstret framträder som ljusa vattendrag mot en mörk bakgrund. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Bilden visar flödesacku-

muleringen för samma område 

som i figur 13. De vita stråken är 

vattendrag där avrinningsvatten 

samlas (ackumuleras).  

5.4 Avrinning 
Flödesackumuleringen visar hur många andra celler som varje cell tar emot vatten ifrån. 
Man kan nu omvandla flödesackumuleringen till en grid som visar vattenföring. För detta 
behövs det avrinningsdata för området, vilket enkelt kan hämtas från SMHI:s webbplats 
http://vattenweb.smhi.se. 
 
Uppgifter som hämtas är: 

- Q Total vattenföring (m3/s). 

- A Avrinningsområdets area (km2) 
 
Man behöver också veta cellstorleken i griden man arbetar med. Om man arbetar med 
normala NNH-data är cellstorleken 4 m2. 
 
 

http://vattenweb.smhi.se/


 Hydrologiska beräkningar i GIS – Life to ad(d)mire 

   

   

 

 

 

21 

a) Vattenföring uttryckt i m3/s beräknas i rasterberäknaren (meny: Spatial 
Analyst/Raster Calculator) med följande formel:  

 

 [flowacc] * 4 * Q / A / 1000000 

 
 
 
 
 
(I figur 15-17 nedan har följande värden använts: Q = 2,0 m3/s, A = 50 km2) 
 

 
 
För att göra bilden tydligare bör man göra de allra lägsta värdena osynliga. Öppna symbo-
login och dela in datat i ett antal klasser (byt från stretched till classified). Gör därefter den 
lägsta klassen transperent. Då kommer en stor del av de svarta cellerna att bli genomskin-
liga vilket gör att avrinningsmönstret framträder ännu tydligare samtidigt som bakgrunds-
kartor som ligger bakom flödesackumuleringsbilden delvis blir synliga. Det kan krävas lite 
experimenterande med klassindelningarna för att hitta den rätta tröskelnivån för vilka celler 
som ska vara synliga respektive osynliga så att bilden blir tydlig och lagom detaljerad. 

VATTENFÖRING 

Förutom den storskaliga bilden av vattenföringen så kan man även ur griden få reda på 
vattenföringen i varje specifik punkt genom att använda informationsverktyget 
 
Knapp: Identify  
Klicka på en cell i vattenföringsgriden. Vid rubriken pixel value kan man utläsa vatten-
föringen i den specifika cellen.  

KONVERTERA TILL VEKTORSKIKT 

När man har hittat en lämplig klassindelning så går det utmärkt att konvertera flödesbilden 
till ett vektorskikt. Vektordata kan ofta göra sig bättre om man ska tillverka kartor för 
publicering eftersom man till exempel kan variera tjockleken på linjerna beroende på 
vattenföringens storlek. 
 
Med kommandot Reclassify skapar man en ny grid där den klassindelning man har valt blir 
bestående. Innan man kör kommandot bör man markera den grid man vill klassificera i 
lagerfönstret (Table of Contents). Då kommer den klassindelning man redan har gjort i 

Alternativ beräkning 
För att beräkna volymen vatten (m3) som passerar varje cell i griden under ett år kan man 
multiplicera med antalet sekunder på ett år (31 557 600). 
 

Alt 3 [flowacc] * 4 * Q / A * 31,5576 

 
Beräkningarna kan även utvecklas till att användas för andra tidsperioder, till exempel 
månadsspecifika beräkningar. 

Cellstorlek (m
2
) 

Omvandlar avrinningsområdets area 

från km
2
 till m

2
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gridens symbologi att vara automatiskt ifylld i dialogrutan som öppnas när man kör 
Reclassify.  
 

b) Meny: Spatial Analysis/Reclassify 
 
I dialogrutan kan man avgränsa den nya klassificeringen för griden. Här är det 
viktigt att man ändrar värdet (New values) för den lägsta klassen till ”NoData” som 
i figur 15. Det gör att de celler som har lägst värde, och som tidigare gjorts osynliga 
med transperent färg, nu helt försvinner ur griden. Detta är nödvändigt om man 
sedan vill kunna konvertera vattenföringsgriden till ett vektorskikt eftersom hela 
kartytan annars kommer att fyllas med linjer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. När vattenföringsgriden 

klassificeras om bör värdet på den 

lägsta klassen ändras till ”NoData” 

 
c) Gör om till ett linjeskikt. 

 
Meny: Spatial Analyst/Convert/Raster to Features… 
 
Input raster: Reclass of vattenföring 
Field: VALUE 
Output geometry type: Polyline 
Generalize lines:  
 
(Det går även att använda ArcToolbox: Spatial Analyst Tools/Hydrology/Stream to 
Feature för att utföra detta steg).  
 

d) Gå in i vektorskiktets symbologi och välj Categories/Unique values. 
Value Field: GRID_CODE 
Knapp: Add All Values 
Lägg in rätt beskrivning (label) för respektive klass. (I exemplet i figur 16 skrivs 
värdena om från m3/s till l/s) 
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Figur 16. Inställningar för symbologi för vektorskiktet för vattenföring. Beskrivning (label) läggs in manuellt 

(i detta fall konverterades värdena samtidigt från m3/s till l/s).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 17. Vattenföring konverte-

rad till ett vektorskikt i tre klas-

ser. Inställningar för symbologi 

för vektorskiktet för vattenfö-

ring. Beskrivning (label) läggs in 

manuellt. Bilden föreställer 

samma område som i figur 13 

och 14. 
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5.5 Avrinningsområden 
För att beräkna avrinningsområden behövs två olika indata: flödesriktning och utlopps-
punkter. Flödesriktningen togs fram under punkt 5.2 ovan. Utloppspunkterna är alltså de 
punkter för vilket avrinningsområdena beräknas. Utloppspunkterna digitaliseras in som ett 
vanligt punktskikt på de platser som man är intresserad av att beräkna avrinningsområdet 
för. 
 

a) Skapa ett nytt punktskikt och digitalisera in utloppspunkterna. Se till att varje 
utloppspunkt får ett eget id-värde i attributtabellen. Detta värde kommer även att 
bli respektive avrinningsområdes id-värde. 
 

b) ArcToolbox: Spatial Analyst Tools/Hydrology/Watershed 
 
Input flow direction raster: Flödesriktningen från punkt 5.2 
Input raster och feature pour point data: Utloppspunkterna 
Pour point field: id 
 
En grid med avrinningsområden skapas. 

 

Kontroll av flödesbilden 
Innan man går vidare med några ytterligare beräkningar eller analyser bör man noga 
kontrollera att den flödesbild man har fått fram verkar stämma överens med verklig-
heten. 
 
De analyser som utförs måste omfatta hela undersökningsområdet samtidigt och i rätt 
ordning. Det gör att det inte finns något enkelt sätt att rätta till fel i efterhand, utan man 
måste gå tillbaka till höjdgriden och upprepa alla beräkningssteg igen. Om man går 
vidare med fördjupade analyser på en grundmodell som innehåller fel så riskerar man 
att få göra om stora delar av arbetet. 
 
En kontrollåtgärd beskrivs i kapitel 5.1 ovan. Ytterligare kontrollåtgärder som bör 
utföras är: 
 

 Kontrollera i fält att framräknade flödesvägar ser ut att stämma, det vill säga ta 
på stövlarna och bege sig ut i området för att se så att vattnet rinner på samma 
platser både på kartan och i verkligheten.  
 

 Om möjligt utföra flödesmätningar på flera platser i området och se om 
avrinningsmängderna stämmer överens med de framräknade vattenföringarna. 
Här kan årstidsvariationer givetvis spela stor roll för mätningarna, men om man 
gör mätningar på flera platser i området så kan man åtminstone bedöma om de 
olika mätningarna storleksmässigt verkar förhålla sig till varandra på samma sätt 
som flödesmodellen förutsett. 
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Figur 18. Avrinningsområden be-

räknat för fyra olika utloppspunk-

ter. Bilden föreställer samma om-

råde som i figur 13, 14 och 17, 

men i utzoomad skala. 

 
Ibland kan det vara så att en del avrinningsområden blir väldigt mycket mindre än 
förväntat. Det kan till och med vara så att de ibland endast omfattar ett par celler i griden. 
Det beror då på att utloppspunkten inte ligger på rätt plats. 
 
Det finns en funktion som kan hjälpa till att lägga utloppspunkterna på rätt plats: 
ArcToolbox: Spatial Analyst Tools/Hydrology/Snap Pour Point. Den fungerar dock inte alltid så 
bra. Enklaste sättet brukar vara att lägga in ett kluster av utloppspunkter omkring den plats 
man vill ha punkten på, köra Watershed-kommandot och därefter se vilken av punkterna 
som genererar avrinningsområdet. Det är då viktigt att alla punkterna i klustret har olika id 
så att det efteråt går att urskilja vilken punkt som gav avrinningsområdet. 
 

c) För att göra om avrinningsområdena till ett polygonskikt: 
 
Meny: Spatial Analyst/Convert/Raster to Features… 
 
Input raster : Watershed 
Field: VALUE 
Output geometry type: Polygon 
Generalize lines:  
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d) Polygonskiktet kan till exempel användas för att beräkna avrinningsområdenas 
areor. 
 
Areaberäkningen görs enklast och snabbast med XTools Pro. 
Meny: XTools Pro/Table Operations/Calculate Area…  
 
Men det går även att beräkna area utan XTools Pro. 
Öppna attributtabellen. Skapa ett nytt fält i tabellen. Högerklicka på tabellrubriken 
och välj Calculate Geometry.  
 

e) Med hjälp av SMHI:s avrinningsdata som togs fram i punkt 5.4 kan man beräkna 
vattenföringen i de olika utloppspunkterna. 
 

Qomr Vattenföring i specifik utloppspunkt (m3/s). 

Aomr Avrinningsområdets area enligt punkt d ovan (m2). 

Qsmhi Total vattenföring för hela SMHI-avrinningsområdet (m3/s). 

Asmhi SMHI-avrinningsområdets area (m2). 
 

smhi

omr
smhiomr

A

A
QQ   

 
Beräkningen kan till exempel utföras med fältberäknaren (Field Calculator) i en ny 
kolumn i avrinningsområdenas attributtabell.  
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6. Planera restaurering 
I den hydrologiska gismodellen kan man på förhand lägga in dämmen och prova vilka 
effekter en tänkt restaurering för med sig. Man kan experimentera med olika utföranden, 
till exempel dämmenas bredd, placering och antal, för att hitta det allra bästa sättet att 
utföra restaureringen på. 

6.1 Digitala dämmen 
Dämmen kan i verkligheten utformas på en mängd olika sätt och byggas upp av olika 
material. I gismodellen är dämmet dock förenklat till att vara en linjär struktur som höjer 
markytan. Ingen hänsyn tas till vilket material dämmet byggs av. 
 
Dämmena skapas först som ett vektorskikt. Nedan presenteras två olika metoder. Den 
manuella metoden fungerar bäst om det är få dämmen som ska göras eller om det ska vara 
olika bredd på dämmena. Om det är många dämmen som ska läggas ut mer systematiskt 
och med en standardiserad bredd så är buffermetoden att föredra. 

MANUELLA METODEN 

a) Skapa ett linjeskikt. Digitalisera in dämmena. 
 

b) Dämmenas längd kontrolleras 
 
Med XTools Pro 
Meny: XTools Pro/Table Operations/Calculate Area, Perimeter, Length… 
 
Utan XTools Pro: Öppna attributtabellen. Skapa ett nytt fält i tabellen. Högerklicka 
på tabellrubriken och välj Calculate Geometry. 
 

c) Fortsätt till punkt e nedan för att lägga in dämmena i modellen. 

BUFFERMETODEN 

Denna metod förutsätter att dikena redan finns digitaliserade som ett linjeskikt.  
 

a) Skapa ett punktskikt. Digitalisera in dämmenas 
placering som punkter mitt ovanför diket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ik

e
 

Dämmepunkt 

Figur 19 a. Principbild av dike med 

punktskikt 
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b) ArcToolbox: Analysis Tools/Proximity/Buffer 
 
Input Features: Punktskiktet 
Linear unit: Halva dämmebredden. Antingen så 
skriver man in ett värde som gäller för alla 
dämmena eller så anger man ett tabellfält där de 
olika dämmenas bredd har angetts (dividerat 
med två).  
Dissolve Type: NONE 
 
En rund polygon skapas där dämmet ska ligga. 
 
 

c) ArcToolbox: Analysis Tools/Overlay/Intersect 
 
Input Features: Lägg till både bufferskiktet (från 
punkt b ovan) samt linjeskiktet med diken. 
Output Type: LINE 
 
Ett linjeskikt skapas som har den bredd som 
dämmena ska ha. Men linjerna följer dikena 
istället för att ligga tvärs över dem. Linjerna 
måste därför vridas 90°. 
 
 
 
 

d) Öppna linjeskiktets attributtabell. Högerklicka på kolumnen shape och öppna 
fältberäknaren (Field Calculator). Tryck på Load och öppna mappen EasyCalculate/edit 
(se kapitel 1.3 Programvara). Ladda in skriptet polyline_rotate_byFieldValues.cal.  
 
Se till att rutan Advanced är förbockad. Leta upp 
följande rad i scriptkoden: 

 

sAngleField = [Angle] 

 
Ändra till: 

 

sAngleField = 90 

 
Verkställ beräkningen med ok. 
 
Nu vrids dämmena så att de hamnar i 90° vinkel 
mot dikena. 

Figur 19 c. Linje med dämmets 

bredd bildas 

D
ik

e
 

N
y
 l
in

je
 

Figur 19 b. Bufferpolygon runt 

dämmepunkten 

D
ik

e
 

Buffer 

Figur 19 d. Dämmet ligger vinkelrät 

mot diket 

D
ik

e
 

Dämme 
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LÄGG IN DÄMMENA I MODELLEN 

Nu måste dämmena få en höjd. Man kan i princip ge dämmena vilken höjd som helst som 
ligger en bit ovanför markytan. Så länge som det är högre än omgivningen så kommer det 
att få samma effekt på hydrologin. Men det kan se snyggt ut att ge dämmena en höjd som 
stämmer någorlunda överens med den nivå som dämmekrönet kommer att hamna på i 
verkligheten. 
 

a) Konvertera dämmena till 3D-linjer. 
 
Meny: 3D Analyst/Convert/Features to 3D 
 
Input features: Linjeskiktet med dämmen 
Raster or TIN surface: Höjdgriden 
 

b) Öppna attributtabellen för det nya 3D-skiktet och lägg till en ny kolumn (Meny: 
Options/Add Field). 
 
Name: Kolumnen kan exempelvis döpas till ”Hojd” 
Type: Float 
Precision: 5 
Scale: 2 
 

c) Högerklicka på kolumnrubriken ”Hojd” och öppna fältberäknaren (Field Calculator). 
Tryck på Load och öppna mappen EasyCalculate/calculate (se kapitel 1.3 
Programvara). Ladda in skriptet shape_Get_Z_Max_2.cal.  
 
I beräkningsrutan längst ner står det nu: Hojd = dZMax. 
Lägg till den planerade höjden på dämmena, exempelvis 0,5 meter, så att texten 
lyder: 
 

Hojd = dZMax + 0.5 

 

(Observera mellanslagen före och efter plustecknet, samt att det ska vara en 
punkt mellan 0 och 5, inte ett kommatecken.) 

 
Verkställ beräkningen med ok. Nu beräknas höjden på respektive dämme som den 
högsta markpunkten under dämmet plus 0,5 meter. 
 

d) Meny: Spatial Analyst/Convert/Features to Raster… 
 
Input features: 3D-skiktet 
Field: Hojd 
Output cell size: 2 (samma som höjdgriden). 
Output Raster: Namnge rastret, till exempel ”dammraster” 
 
Nu bildas ett rasterskikt över dämmena. 
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e) Meny: Spatial Analyst/Raster Calculator 
 

con(IsNull([dammraster]), [höjdgrid], [dammraster]) 

 

Kommandot är uppbyggt som ett villkor. Om dammrastret saknar värden (IsNull) 
ska värdena från höjdgriden användas. Där dammrastret har värden används dessa. 
 

f) Den nya grid som bildas är en ny höjdgrid med dämmen inlagda i griden. Griden är 
temporär. Gör den permanent genom att högerklicka på den och välja Data/Make 
Permanent. 
 

Vid restaureringar så lägger man ibland igen dikena mellan dämmena. Detta behöver dock 
inte göras särskilt i gismodellen, eftersom diket mellan dämmena kommer att fyllas upp 
automatiskt när kommandot fill körs igen. 
 

             

Figur 20 a. Dämmen utplace-

rade i ett dike som ett punkt-

skikt. 

Figur 20 b. Dämmepunkterna 

har buffrats och omvandlats till 

ett tvärgående linjeskikt. 

Figur 20 c. Dämmena har lagts 

in i griden och åskådliggörs här 

med en höjdskuggningsbild. 

6.2 Nivåändringar - “sudda i griden” 
I restaureringar kan det ibland bli frågan om mer storskaliga ändringar av marknivå. Det 
kan till exempel röra sig om att torra uppstickande partier av torv schaktas ned, eller att ett 
dike läggs igen utan att man bygger några tvärgående dämmen. Man kan se det som att 
man vill sudda bort ett höjdparti eller en sänka ur höjdgriden. 
 
Principiellt går det till så att man lägger en linje runt den struktur som man vill sudda bort. 
Linjen konverteras till ett 3D-skikt så att det får höjdangivelser. Ur dessa höjdvärden skapas 
sedan en konstgjord yta mellan linjerna som ansluter mot linjen. Detta blir sedan den nya 
markytan i griden.  
 

a) Skapa ett linjeskikt. Digitalisera in ytterkanten runt den struktur som ska suddas 
bort. Ytterlinjen ska läggas så nära strukturen som det går utan att beröra den. Om 
ett dike ska tas bort bör man se till att ytterlinjen inte hamnar på gamla diknings-
massor som ligger intill diket, utan hamnar utanför dessa. Det som finns innanför 
polygonen är det som kommer att ”suddas bort”. Observera att linjen lämnas 
öppen längst i söder i figur 21 a, eftersom den annars kommer att beröra diket. 
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b) Konvertera linjen till en 3D-linje 

Meny: 3D Analyst/Convert/Features to 3D 
 
Input features: Linjeskiktet som omger det område som 
ska suddas. 
Raster or TIN surface: Höjdgriden 
 

c) Beräkna en ny marknivå innanför linjen baserat på 
linjens höjdvärden. Detta görs som en TIN, vilket är 
ett slags 3D-vektorformat som bildar ytor bestående 
av trianglar, se figur 21 b.  
 
Meny: 3D Analyst/Create_Modify TIN/Create TIN 
From Features 
 
Layers: Linjeskiktet 
Feature Type: 3D lines (kommer fram automatiskt) 
Height source: <Feature Z Values> 
Triangulate as: hard line 
Output TIN: Namnge TIN:en 
 

d) Konvertera TIN till ett raster med de nya 
marknivåerna. 
 
Meny: 3D Analyst/Convert/TIN to Raster 
 
Input TIN: TIN 
Attribute: Elevation 
Z-factor: 1 
Cell size: 2 

Output raster: Namnge rastret, exempelvis “nymark” 
 

e) Nu har ett nytt raster bildats för det område som ska 
suddas. Men ibland kan det nya rastret vara större än 
det område som först ringades in med linjer, se figur 
21 c. Det kan avhjälpas genom att man tillverkar en 
polygon som sammanfaller med ytterlinjen från 
punkt a ovan och använder som begränsning. 
 
Gör om ytterlinjen till en polygon: 
Meny: XTools Pro/Feature Conversions/Make One 
Polygon from Polylines 
 
(Om man saknar XTools så får man skapa ett nytt 
polygonskikt och digitalisera längs med linjen). 

Figur 21 a. Ett dike ska tas bort. 

En linje digitaliseras runt diket. 

Linjen lämnas öppen längst i 

söder för att inte komma i kon-

takt med diket. 

Figur 21 b. En TIN skapas över 

det område där diket ska tas 

bort. 

Figur 21 c. TIN konverteras till ett 

raster. Observera hur rasterytan 

går utanför ytterlinjen. För att 

sammanföra ytorna har ytterlin-

jen konverterats till en polygon. 
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Öppna attributtabellen och ge polygonen id-numret 1 (antingen genom att göra 
skiktet editerbart och skriva in värdet i tabellen, eller genom att använda 
fältberäknaren, Field Calculator). 
 

f) Gör om polygonen till raster som definierar den yta som ska ändras/”suddas”: 
 
Meny: Spatial Analyst/Convert/Features to Raster… 
 
Input features: Polygonen 
Field: id (gör så att rasterytan får värdet 1, vilket behövs i en kommande beräkning) 
Output cell size: 2 (samma som höjdgriden). 
Output Raster: Namnge rastret, till exempel ”suddyta” 
 

g) Rastret med nya marknivåer (”nymark”) beskärs till att passa in i formen hos rastret 
för den yta som ska ”suddas” (”suddyta”). Eftersom rastret ”suddyta” har värdet 1 
så kan det enkelt göras genom att multiplicera de olika rasterna med varandra. Allt 
som finns inom rastret ”suddyta” blir då kvar och allt utanför klipps bort. 
 
Meny: Spatial Analyst/Raster Calculator 
 

[suddyta] * [nymark] 

 

Den nya grid som nu bildas behöver inte göras permanent. Den ska genast 
användas i nästa beräkningssteg. I beräkningen nedan kallas den därför för 
”Calculation”. 

 

h) Nu kan den nya griden beräknas enligt följande: 
 
Meny: Spatial Analyst/Raster Calculator 
 

con(IsNull([Calculation]), [höjdgrid], [Calculation]) 

 

Den nya grid som bildas är en ny höjdgrid där ett objekt har ”suddats bort”. Griden 
är temporär. Gör den permanent genom att högerklicka på den och välja 
Data/Make Permanent. 
 

i) För att granska resultatet kan en höjdskuggning 
beräknas, se figur 21 d. 
 
Meny: Spatial Analysis/Surface Analysis/Hillshade... 
 

Figur 21 d. Diket har suddats bort ur 

höjdgriden, vilket tydligast framgår 

om man gör en höjdskuggning. 
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7. Bedöma effekter av restaurering 
När höjdgriden har gjorts om enligt instruktionerna i kapitel 6 så återstår att utföra samma 
hydrologiska beräkningar för den som för den ursprungliga höjdgriden. Återgå till kapitel 
5 och genomför kedjan med hydrologiska beräkningar igen för den nya griden. 
 
Det är dock viktigt att behålla de beräkningar som hittills gjorts. De gamla beräkningarna 
representerar den ursprungliga hydrologiska situationen, medan de nya beräkningarna 
kommer att visa den hydrologiska situationen efter utförda restaureringar. Man kan därefter 
jämföra den hydrologiska situationen före och efter den planerade restaureringen. 

7.1 Jämföra vattenföring och flödesvägar 
I figur 22 a och b nedan visas ett exempel på hur flödesvägar och vattenföring kan ändras 
efter utförda restaureringsåtgärder. Observera hur mycket större vattenmängder som efter 
restaureringen rinner igenom området istället för att följa dikessystemet runt det.  
 

Figur 22 a. Vattenföring och flödesvägar före 

restaurering. 

Figur 22 b. Vattenföring och flödesvägar efter 

restaurering. 
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FÖRÄNDRINGSBILD 

För att ytterligare förtydliga skillnaderna mellan före och efter så kan man ta fram en bild 
som enbart visar den förändring som har inträffat. Det görs genom en enkel beräkning 
mellan vattenföringsgridarna som tagits fram i punkt 5.4 a ovan (alltså inte med vektor-
skikten!). Den ursprungliga vattenföringsgriden kallas här ”vattenforing_fore”. Den nya 
vattenföringsgriden som representerar situationen efter utförd restaurering kallas för 
”vattenforing_efter” 
 

a) Meny: Spatial Analyst/Raster Calculator 
 

[vattenforing_efter] – [vattenforing_fore] 

 

Resultatet blir i enheten m3/s. Om man vill ha resultatet i l/s kan man istället 
beräkna enligt följande: 

 

([vattenforing_efter] – [vattenforing_fore]) * 1000 

 

b) Det framräknade förändringsrastret består till stor del av värdet noll där ingen för-
ändring skett. För att ta bort nollvärdena så att bakgrundkartan framträder kan man 
gå in i symbologin och bocka för ”Display Backgrund Value”. Sätt värdet till 0 och 
välj färgen ”No Color”. I exemplet nedan (figur 23 och 24) väljs även en färgramp 
där grön färg symboliserar en förändring mot ökad vattenföring och orange-röd 
färg symboliserar en minskad vattenföring.  
 

 
 
 

Figur 23. I symbologin kan man lägga in värdet noll som ett genom-

skinligt bakgrundvärde.  
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Om kartan ska publiceras kan det vara en god idé att konvertera den till ett vektorskikt. 
Tillvägagångssättet är i stort sett detsamma som i punkt 5.4 b-d ovan: 
 

c) Gå in i symbologin och gör en 
klassindelning. Se till att inte ha 
noll som brytpunkt mellan två 
klasser utan lägg istället en 
brytpunkt precis över noll och 
en precis under (till exempel 
vid -0,1 och 0,1 som i figur 25 
nedan).  
 

d) Meny: Spatial Analyst/Reclassify. 
Den klass som ligger vid noll 
tas bort genom att den ges 
värdet ”NoData”. 
 
 
 
 
 

Figur 24. Förändring av 

vattenföring. Bilden visar 

skillnaden i vattenföring 

efter utförd restaurering. 

Det är detsamma som 

skillnaden mellan figurerna 

22 a och b. Det är i huvud-

sak de röda och gröna 

stråken som är intressanta, 

där grönt symboliserar 

ökad vattenföring och rött 

minskad vattenföring. Den 

gula färgen representerar 

mindre förändringar nära 

noll. 

Figur 25. Vid klassindelning skapas en 

klass med värden nära noll. Denna 

klass tilldelas sedan värdet 

”NoData”, vilket gör att det 

försvinner i det raster som bildas. 
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e) Därefter kan man konvertera till ett vektorskikt. 
Meny: Spatial Analyst/Convert/Raster to Features.  
 

7.2 Undersöka nivåhöjning 
Om man vill undersöka hur vattennivåerna höjs bakom dämmena så finns det två olika till-
vägagångssätt.  

JÄMFÖRA FYLLNING 

Om man vill få överblick över ett större område kan man använda denna metod. Den går 
ut på att man beräknar differensen mellan de fyllda gridarna (från kapitel 5.1 ovan) före och 
efter restaurering. 
 

a) Meny: Spatial Analyst/Raster Calculator 
 

[fill_efter] – [fill_fore] 

 
Resultatet visar de nivåändringar som har skett efter restaureringen, det vill säga hur 
vattennivåerna har höjts. Men det är viktigt att tänka på att även ändrade mark-
nivåer kommer med i resultatet, till exempel dämmen eller schaktningar som ändrat 
marknivån. Det är därför lämpligt att göra mindre ändringar osynliga, exempelvis 
genom att göra en klassindelning där värden mindre än 0,4-0,5 meter ges trans-
parent färg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26. Två olika sätt att 

undersöka nivåhöjning.  

Färgskalan gul-orange-röd 

visar differensen mellan de 

fyllda gridarna före och 

efter restaurering. 

Den blå linjen är en höjd-

profil som visar hur varje 

dämme höjer vattennivån 

stegvis längs med diket. 
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UNDERSÖKA MARKPROFIL 

Man kan även undersöka enskilda dämmens effekt med hjälp av höjdprofiler. Hur man läg-
ger ut höjdprofiler beskrivs utförligt i kapitel 3.2. Ett exempel visas även i figur 26. 
 

b) Höjdprofilen ska läggas på den fyllda restaurerade griden, det vill säga samma som 
”fill_efter” ovan. Det är därför viktigt att se till att det är den griden som är 
markerad i rutan Layer i verktygsfältet för 3D Analyst. 
 

c) Knapp: Interpolate Line 
Rita en linje som följer diket och förbi dämmet. 
 

d) Knapp: Create Profile Graph 
Höjdprofilen kommer fram i ett separat fönster. I profilen kan nu utläsas till vilken 
nivå dämmet beräknas lyfta vattnet.  
 

I figur 26 finns ett exempel på en sådan markprofil. De små topparna i profilen är däm-
mena och de plana ytorna där emellan är de uppdämda vattennivåerna. Man kan ur profilen 
utläsa att de flesta dämmena i detta fall höjer vattenytan mellan 0,1 och 0,4 meter.  

7.3 Jämföra avrinningsområden 
Ta fram avrinningsområden för den nya restaurerade griden enligt samma tillvägagångssätt 
som i kapitel 5.5. I bästa fall går det att använda samma utloppspunkter som i den förra be-
räkningen. Men det kan vara så att en del punkter behöver flyttas något för att beräkningen 
ska fungera. 
 
I figur 27 a och b på nästa sida finns ett exempel på hur avrinningsområdena kan förändras 
efter utförd restaurering. Största förändringen är i detta fall att avrinningsområde 2 och 3 
blivit större medan avrinningsområde 4 blivit betydligt mindre (observera att avrinnings-
områdena har samma numrering som respektive utloppspunkt). 
 
Genom att beräkna hur stor förändringen blir av avrinningsområdenas areor så kan man 
även beräkna hur mycket vattenföringen kommer att ändras i de olika utloppspunkterna. I 
exemplet i figur 27 a och b kommer vattenföringen i utloppspunkterna 2 och 3 att öka 
proportionellt med den areella ökningen hos avrinningsområdena och vattenföringen i 
utloppspunkt 4 kommer att minska på samma sätt. 
 
För att analysen i exemplet i figur 27 skulle fungera behövde utloppspunkten för avrin-
ningsområde 2 flyttas något. Före restaureringen låg utloppspunkten i diket, medan den 
efter restaureringen istället ligger ca 15 meter bredvid diket. Även om skillnaden är liten så 
är det avgörande att utloppspunkten ligger på rätt plats för att avrinningsområdet ska 
kunna beräknas fram. 
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8. Hänvisningar 
 
Information om den nya nationella höjdmodellen: 
www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/ 
 
Data för vattenföring: 
http://vattenweb.smhi.se. 
 
EasyCalculate, färdiga beräkningsmoduler för fältberäknaren (Field Calculator): 
http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm 
 
Exempel på hydrologiska utredningar som utförts enligt denna metod: 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skotsel-av-
skyddad-natur/life-to-addmire/Pages/default.aspx 
Under respektive flik Life to ad(d)mire i Store Mosse, Life to ad(d)mire i Anderstorp och 
Life to ad(d)mire i Komosse finns länkar till de hydrologiska utredningarna. 

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/
http://vattenweb.smhi.se/
http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skotsel-av-skyddad-natur/life-to-addmire/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skotsel-av-skyddad-natur/life-to-addmire/Pages/default.aspx

