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Sammanfattning 
Vid markundersökningar uppkommer ofta frågan om hur provtagningar skall utföras för 
att vara kostnadseffektiva. Detta arbete visar ett sätt att bestämma hur provpunkternas 
täthet påverkar noggrannheten hos undersökningen. Resultatet är en graf, vilken kan 
fungera som beslutsunderlag för framtida markundersökningar. Arbetet baseras på att det 
vid undersökningsområdet finns ett område med känt data. Detta område måste också 
kunna förutsättas vara lika med undersökningsområdet med avseende på den undersökta 
parametern, vilket i detta fall är jorddjup. Arbetet omfattar också ett försök att finna en 
metod att förbättra resultatet av jorddjups-interpolationer genom att tillföra information. 
Informationen hämtas ur hällkartering och höjddatabas och adderas till interpolationen på 
så sätt att områdets genomsnittliga geomorfologi efterliknas. 
 
 
1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
SKB har fått uppdraget att hantera och slutförvara radioaktivt avfall från våra 
kärnkraftverk. För att kunna uppfylla detta uppdrag krävs djupgående kunskaper om 
naturen i de områden där slutförvaring kan bli aktuellt. Det område som slutligen väljs 
för slutförvaring av kärnbränsle måste vara dokumenterat i alla aspekter. Data samlas 
därför inom olika ämnesområden. En typ av data kommer från geotekniska 
undersökningar, vilka utförs med en rad olika mätmetoder. Ur dessa undersökningar 
kommer flera olika parametrar av vilka en är jorddjup. Information om jorddjup kan 
också fås ur hällkarteringar. Eftersom SKBs data kommer från flera olika dataset kommer 
det att bli nödvändigt att behandla och sammanställa data på ett enhetligt sätt, så att 
befintligt data kan användas på ett effektivt sätt för att åstadkomma bästa möjliga 
interpolation. 
 
Data finns från två olika tillfällen, dels från byggnationen av Forsmarks 
Kärnkraftsanläggning och dels från de nyligen inledda platsundersökningarna i SKBs 
regi.  
 
När Forsmarksanläggningen byggdes skedde en omfattande dokumentation av 
bergrunden. Ur dessa datauppgifter kan bland annat jorddjup utläsas. Data från denna 
dokumentation gör det möjligt att beräkna i vilken grad SKBs platsundersökning behöver 
komplettera sitt jorddjupsdata. Rätt provtagningstäthet ger möjlighet att uppnå den 
eftersökta graden av säkerhet i interpolationen, samtidigt som tidsåtgång och kostnader 
begränsas.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att finna en metod för att samla in jorddjupsdata på ett 
kostnadseffektivt sätt. Syftet är också att åstadkomma en metod, vilken ger så god 
interpolation som tillgängliga typer av data tillåter. 
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1.3 Mål 
Målsättningen med arbetet är: 

• Att beräkna sambandet för hur antalet mätpunkter och deras geografiska 
fördelning påverkar felet hos en interpolation   

• Att använda hällkarteringsdata för att minska felet i interpolationen av jorddjup, 
så att bästa möjliga interpolation åstadkoms  

 
1.4 Avgränsningar 
Arbetet med att ta fram en förbättrad interpolationsmetod är avsett att vara en förstudie. I 
arbetet ingår inte att bygga en applikation eller att skapa någon form av körbara macron 
som till exempel AML-filer (Arc Macro Language). 
 
 
2. Data och programvaror 
 
2.1 Data 
 

2.1.1 Seismikdata 
 
Vid refraktionsseismiska undersökningar är det den snabba longitudiella P-vågen som 
undersöks. Genom att vid markytan detonera en sprängladdning skapas en våg, vilken 
kommer att röra sig på två sätt; dels utefter markytan, den kallas då direktvåg, och dels i 
alla riktningar nedåt. Då vågen som rör sig nedåt når gränsen mellan två lager kommer en 
del av energin att reflekteras och resten att refrakteras (brytas). Refraktion beskrivs med 
Snells lag:  
 
sin(i in ) / sin(i refrakterad ) = V 1 / V 2 
där:                                     
V 1 = Hastighet för övre lager 
V 2 = Hastighet för undre lager 
 
i in = infallsvinkel 
 
i refrakterad = refraktionsvinkel 
 
Snells lag visar hur infalls- och refraktionsvinklar förhåller sig till P-vågens 
utbredningshastighet i de olika markskikten. Då V 2 är större än V 1 kommer den 
seismiska vågen att refrakteras. Ett specialfall inträffar då sin(i in ) sammanfaller med V 
1 / V 2 . Infallsvinkeln för detta fall kallas kritisk vinkel och vågen kommer att röra sig 
utefter skiktgränsen med hastigheten för det undre snabbare lagret, V 2 . En del av 
energin kommer att återvända till ytan och lämnar då lagret i den ursprungliga 
infallsvinkeln. Denna den så kallade huvudvågen rör sig genom det övre lagret med 
hastigheten V 1 , men eftersom den färdats med hastigheten V 2 i skiktgränsen till lager 2 
kommer den efter en viss sträcka att nå fram till geofonerna snabbare än den direkta 
vågen. Obehandlade fältdata kan användas för att räkna ut hastigheter för de lager som 
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registrerats. Genom ett tolkningsförfarande av P-vågens hastighet bestäms olika 
eftersökta parametrar, så som grundvattenytor och gräns mellan jord och berggrund.  
 

2.1.2 Hällkarteringar 
Data är insamlat genom flygbildskartering. Bilder som ligger till grund för karteringen 
kommer från en låghöjdsfotografering och är utförd med IR-färgfilm. De karterade 
hällarna har sedan fältkontrollerats och lägesjusterats. 
 
 
2.2 Programvaror 

2.2.1 ArcView 
 
ArcView är en GIS-programvara i ESRI familjen. Det är ett enklare program som i sitt 
grundutförande främst är avsett att hantera vektordata. Emellertid kan dess funktionalitet 
kraftigt ökas med hjälp av tilläggsmoduler och insticksprogram.  
 
Följande Program och programtillägg har används under arbetet: 
 
• ArcView 3.2 
• Spatial Analyst  
• 3-D Analyst  
• Grid Machine 4.52  
• Combine Themes  
• Nearest features 
• Distance bearing between Matched Features, v. 1.4 
 

2.2.2 ArcGIS 
 
ArcGIS 8.2 är ESRI familjens mest kraftfulla program med ett grafiskt gränssnitt. 
Programmet bygger på ett modulsystem vilket fullt tillämpat ger en funktionalitet som 
motsvarar ArcInfo workstation, vilket är ESRIS tungviktare inom GIS-tillämpningar. 
ArcGIS 8.2 har en modul för geostatistisk interpolation, Geostatistical Analyst, vilken 
under arbete har använts till kriginginterpolation och EDA. 
 

2.2.3 Excel 
 
Microsoft Excel 2000 är ett av de vanligaste kalkylprogrammen. Excel har funktioner för 
att hantera olika filformat, vilket har nyttjats vid redigering av data. I programmet har 
också grafer framställts och statistik beräknats. 
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3. Områdesbeskrivning 
 
3.1 Allmän geologisk beskrivning 
Forsmarks lokala undersökningsområde ligger inom det uppländska slättlandskapet. 
Bergrunden i området tillhör den Fennoskandiska kratonen vilken i området utgörs av 
prekambriska kristallina och högmetamorfa bergarter med en ålder som varierar mellan  
1 906 och 1 804 miljoner år. I bergrunden finns äldre förskjutningar och sprickor vilka 
stryker i nordvästlig riktning, samt yngre vilka har en nordnordostlig riktning. 
Spricksystemen härrör från minst två olika bergbildande cykler (orogeneser), dels den 
Svekokarelska och dels den Kaledoniska. Den uppländska slätten är en del av det 
subkambriska peneplanet. Denna typ av ”denudationsytor” definieras av att relativa 
höjdskillnader är mindre än 50meter. Området har påverkats av glaciationer under hela 
kvartärtiden. Emellertid har endast den senaste istiden (Weichsel) samt perioden därefter 
lämnat spår i Forsmarksområdet. Jordarter i området består av glaciala avlagringar dels 
avsatta av inlandsisen direkt (morän) men också som glacifluvium, sekundärt avsatt av 
vatten från den smältande isen. Efter att isen drog sig tillbaka avsattes postglaciala 
avlagringar av främst sand och lera över området, som då var täckt av hav. När sedan 
havet drog sig undan skapades förutsättningar för torvbildande processer och organogena 
jordar började ackumuleras i fördjupningar i landskapet.  
 
Idag präglas landskapet mest av den succession havets regression ger upphov till. 
Strandlinjeförskjutningen i Forsmarksområdet sker för närvarande med ca 60 cm per 100 
år. Hur länge denna process kommer att fortgå är beroende av dess bakomvarande 
mekanismer. Eftersom Öregrundsgrepen är en grund del av Östersjön kommer nya 
havsvikar ständigt att snöras av och övergå till topogena kärr för att senare bli 
torvmossar. Endast de djupare havssbasängerna kommer att förbli sjöar under längre tid. 
 
3.2 Område A 
Område A ligger i omedelbar anslutning till område B. Därför anses dessa båda områden 
ha likartade förutsättningar med avseende på berggrundsbildande processer, morfologisk 
utveckling samt deposition och nybildande av jordarter.  
 
Inför byggandet av Forsmarksverket utfördes en omfattande förundersökning. Bland 
annat undersöktes områdets geologiska förutsättningar med hjälp av ett stort antal 
seismiska profiler, vilka har genererat 3205 mätpunkter där jorddjup finns registrerat. 
Profilerna genomkorsar olika natur- och markslag, såsom hällmark, myrmark, skog och 
öppen mark. Området innehåller även ett fåtal mindre sjöar, vilka är sammanbundna med 
små vattendrag. I vattensystemen ingår även myrmark dominerad av vitmossa och vass. 
 
3.3 Område B 
Grundförutsättningarna för de bägge områdena är mycket lika. Man skulle kunna säga att 
område A är en miniatyr av område B. Den största skillnaden mellan de bägge områdena 
utgörs av den jordbruksdominerade sydöstra delen av område B, samt sjöarna 
Bolundsfjärden och Fiskarfjärden, vilka ligger i en dalsänka som nyligen avsnörts från 
havet. I område B är dessutom formelement såsom sjöar, höjder och dalsänkor något 
större. Bild 1 visar områdenas placering. 
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Bild 1 
 
 
4. Metodbeskrivning 
 
Arbetet består av följande delar: 
 

• Sammanslagning av allt data från område A till en shp-fil  
• Behandling och justering av data från område A  
• Interpolation av jorddjupdata från område A  
• Framtagande av noggrannhetsgraf 
• Framtagande av metod för interpolationsförbättring 
 

 
4.1 Sammanslagning av data 
 
Data för område A utgörs av refraktionsseismik. Detta levererades som 154 fristående 
Excelfiler, där varje fil innehöll data om en seismisk profil. Profilerna var av varierande 
längd och avstånden mellan dess mätpunkter varierade mellan ca 20 – 30m. Data 
kopierades för att sedan sparas ned till en Excel-fil. Filen sparades som kommaseparerad 
text, vilken öppnades i ArcView för att sedan sparas i shp-format. Ett fåtal filer innehöll 
felaktigheter så som saknad av data och utelämnades därför helt, medan andra filer hade 
mindre fel endast i vissa poster. I det senare fallet utelämnades den felaktiga posten. 
 
4.2 Behandling och justering av data 

4.2.1 Behandling och justering av data för framtagning av noggrannhetsgraf (område A) 
 
Shape-filen med data från område A består av 3205 mätpunkter med registrerat jorddjup. 
Från detta data skapades subset med olika medeltäthet mellan mätpunkterna. Urvalet till 
subseten gjordes så långt det var möjligt slumpartat. Metoden för att åstadkomma detta 
bygger på att punktgitter med olika upplösning tillsammans med avståndsoperationer kan 
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användas för att selektera objekt i shp-filer med punktdata (bild 2). På detta sätt erhålls 
också en datafördelning som påminner om ”stratified random sampling”.  
 
Punkterna i de olika punktgitterskikten separerades med följande avstånd; 600, 400, 350, 
300, 200, 90, 50 och 25m. Medelavstånden för punkterna i respektive urvalsskikt 
redovisas i tabell 1.  
  

  

 
 
 

 

A.  B.  C. 
Bild 2. Punktgitter (A) används tillsammans med avståndsoperation för att från ursprungsdata (B) skapa ett 
datasubset (C) med ett visst medelavstånd mellan samplingspunkterna. 
  
 
Vid interpolation av punkturval från de två skikten med högst medeltäthet framkom 
indikationer på att data har beroende i mindre skala än samplingstätheten (se vidare under 
resultat/diskussion). För att kompensera detta användes till dessa dataset ett medianfilter i 
storleken 3x3. Gridens upplösning är 10x10m varför medianvärdet hämtas från ett 
geografiskt område på 30x30m.  
  
Eftersom tätheten mellan mätpunkterna i det seismiska grunddatat varierar är det endast 
möjligt att skapa stora yttäckande punkturval då det relativa avståndet i urvalet 
är≥ meter. För att möjliggöra urval med högre täthet måste delområden av 
seismikskiktet nyttjas (bild 3). En viss justering av punktgitterskiktet har skett. Detta är 
nödvändigt för att endast områden med lämplig samplingstäthet skall beröras av urvalet. I 
undantagsfall har också några rasterpunkter flyttats manuellt för att optimera urvalet av 
data. 

150
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Bild 3. I del område A1 och A2 är det möjligt att göra urval med 
högre densitet än 150m. Varje punkt representerar en 
samplingspunkt i seismikdatat. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Tabellen redovisar medel-
avstånden för urvalens datapunkter 
skapade  från respektive punktgitter. 

Upplösning 
punktgitter 

 Medelavstånd 
urvalspunkter

25m  20.86m
50m  38.79m
90m  71.37m

200m  164.65m
300m  272.23m
350m  290.03m
400m  303.24m
600m  523.8m

 

4.2.2 Behandling och justering av data för framtagning av interpolationsmetod (område A) 
 
I skiktet hällar gjordes ett urval så att endast fältkarterade hällar med en storlek större än 
950 kvadratmeter ingått i beräkningarna.  
 
Ur referensdata som använts för att beräkna interpolationens fel har de två procent med 
mest avvikande mätdata rensats bort. 
 
 
4.3 Interpolation av jorddjup 

4.3.1 Interpolation av jorddjup för grafframställning 
 
Interpolationen utfördes på följande sätt: 
 

• Första ordningens stationaritet förutsattes d.v.s. att ingen drift i medelvärde finns 
över den interpolerade ytan. På detta sätt kunde ordinär kriging användas 

• Isotropi förutsattes gälla 
• Lag size sattes till samma avstånd som medelavståndet för punkterna i 

urvalsskikten 
• Number of lags sattes så att medelfelet minimerades 
• Optimal teoretisk modell valdes till varje variogram 
• Antal ingående punkter i sökfönstret definierades så att medelfelet minimerades 
• Sökfönstrets antal sektorer och deras orientering valdes så att medelfelet 

minimerades 
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Interpolationsresultaten sparades slutligen till gridformat. 
 

4.3.2 Interpolation av jorddjup för framtagning av förbättrad interpolationsmetod 
 
Interpolationen utfördes på följande sätt: 
 

• 35 st godtyckligt utvalda mätpunkter valdes ur orginaldata 
• För att efterlikna ett tänkbart samplingsresultat valdes punkterna både som kluster 

och ensamma punkter 
• Första ordningens stationaritet förutsattes d.v.s. att ingen drift i medelvärde finns 

över den interpolerade ytan. På detta sätt kunde ordinär kriging användas 
• Isotropi förutsattes gälla 

 
Interpolationsresultaten sparades slutligen till gridformat. 
 
 
4.4 Framtagning av graf 
 
Från originalskiktet med punktdata skapades nya urvalsfiler, denna gång med data som 
inte ingått i interpolationerna. Skikten klipptes för att omfatta samma område som 
tidigare interpolerats. Från dessa nya skikt skapades griddata.  
 
Med hjälp av Map calculator subtraherades z-värden från interpolationen med z-värden 
från orginaldata. Resultatet blev ett antal grid med interpolationens fel (eg. skillnaden 
mellan interpolerat värde och verkligt värde). Med hjälp av ArcView-tillägget Grid 
Machine beräknades standardavvikelsen för felet, vilken sedan plottades mot respektive 
dataskikts punktmedeltäthet så att två noggrannhetsgrafer erhölls. 
 
 
4.5 Framtagning av förbättrad interpolationsmetod 
 
Idén med att förbättra interpolationen genom att tillföra information från hällkarteringen 
baserar sig på två grundförutsättningar. Inom området som täcks av hällkarteringen måste 
det finnas ett referensområde med en väldefinierad berggrundsyta. Dessutom måste 
referensområde och området som är aktuellt för interpolation bedömas vara lika ur 
geomorfologisk synpunkt.  
 
Område A har ett mycket informationstätt datamaterial från geoseismiska mätningar. Ur 
detta material kan jorddjupsdata interpoleras med en standardavvikelse på ca1,3 meter. 
Genom att subtrahera jorddjup från topografisk höjd erhålls en tämligen noggrann modell 
av bergrunden. Ovanpå denna modell läggs ett polygonskikt innehållande hällar. Efter en 
visuell besiktning bestäms hällens orientering i förhållande till bergrundens stöt- och 
läsida. I samband med detta skattas även buffertzonens storlek och den sträcka som den 
bör förflyttas för att bäst passa bergrundens morfologi (bild 4). Ett medelvärde för bäring 
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och förskjutning beräknades, vilka ligger till grund för en approximation av buffertzonens 
storlek och riktningsförflyttning. 
 

Bild 4.  Punkten vid hällarna har subjektivt placerats så att förskjutningens 
avstånd och riktning för respektive hälls buffertzon skall passa till berggrundens 
utseende. Strecken mellan häll och punkt visar bäringen för förskjutningen. 

 
 
Från hällskiktet skapades fyra olika buffertskikt med zonerna 20, 30, 40 och 60 meter. 
Dessutom gjordes en klassindelning av hällarna i tre klasser. Klassindelningen baserades 
på medelvärdet av skillnaden mellan hällens topografiska höjdvärde och dess 
interpolerade höjdvärde, vilket kan betraktas som interpolationens fel efter hällens 
utbredning. För varje klass skapades skikt med buffertzonerna 20, 30, 40 och 60 meter, 
det vill säga 12 olika klassindelade buffertskikt. De sammanlagt 16 buffertskikten 
konverterades till grid och omklassades så att buffertzonen sattes till värdet No data och 
allt annat till 1 (bild 5 och 6).   

Bild 5. Buffertzon 30m baserat på hela hällskiktet Bild 6. Buffertzon 30m och djupklass 1 (2-2,7m) 
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Buffertzonsgriden geokodas om genom att övre vänstra hörnet på griden ges nya 
koordinater. Koordinaternas minskning i x- och y-led beräknades med hjälp av den 
medelbäring som tidigare erhållits, samt med enkel trigonometri enligt följande: 
 
 
 

cSina
c
aSin *υυ =⇒=  

Samt 

υ
υ

Tan
ab

b
aTan =⇒=  

     
 
För att kunna utvärdera resultatet av metoden skapades även ett referensmaterial av de 12 
klassindelade skikten där ingen förflyttning i x- och y-led utförts. 
 
Bergrunden beräknas med map algebra genom en subtraktion mellan topografiskt 
höjddata och jorddjupsinterpolationen. Den på detta sätt framtagna bergrundsgriden 
multipliceras med buffertzonsgriden, så att en bergrundsyta skapas, som saknade Z-
värden i området för buffertzonen (bild 7). Den skapade griden, se figur C, konverteras 
sedan till ett punktskikt där varje punkt håller ett höjdvärde för berggrunden. 
 

 
  figur A 

 
 
 
 

  figur B 

 
 
 
 

 
  figur C 

   
 Bild 7. Bergrundsgrid (A) multipliceras med buffertzongrid (B) så att bergrundsgrid (C) med bortklippta z-värden skapas 
 
 
På liknande sätt behandlas polygonskiktet med hällar.  
 
Där är arbetsgången att: 
 

• Polygonskiktet konverteras till grid 
• Griden omklassas så att hällen får värde 1 och allt annat tillskrivs No data 
• Griden multipliceras med topografiskt höjddata, så att hällarna innehåller 

information om höjden 
• Griden konverteras till ett punktskikt 
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De två punktskikten läggs samman till ett punktskikt med buffertzonen förskjuten i 
förhållande till hällen (bild 8). Det på detta sätt skapade punktskiktet konverteras till ett 
TIN, vilket i sin tur sparas som ett grid. Detta ”resultatgrid” representerar en 
berggrundsyta där: 
 

• Ytan är framräknad från en jorddjupsinterpolation  
• Ursprungsdata har klippts bort 
• Ny data har lagts in  
• Zonen med No data, mellan ursprunglig och ny data, har interpolerats linjärt med 

hjälp av TIN- interpolation 
 
För att lättare få en bild av vad som utförts se bild 9 och 10.  
 

Bild 8. Hällarna ligger som öar inne i buffetzonen. 
Gråskalan visar förskjutning och storlek för zonerna 
20, 40 och 60 meter  

Bild 9. Bilden visar ett sammanslaget punktskikt 
som 3-D modell. Den grå delen av modellen 
utgörs av framräknad berggrund. Hålen i 
modellen utgörs av bortklippta Z-värden. De blåa 
områdena visar nytillagd hälldata. Mellan de blå 
och de grå områdena kommer ny bergrund att 
interpoleras fram med hjälp av Delauney-trianglar 
(TIN). 

 

 
Figur A 

 
Figur B 

 
Bild 10. Figur A visar en TIN-modell över den gråa 3-D modellen från bild 9, medan figur B visar en TIN-
modell över den gråa 3-D modellen och det blå hälldatat. Modellen i figur B sparas sedan som resultatgrid. 
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5. Geostatistiska metoder 
Geostatistik är en gren av tillämpad statistik som utvecklats av George Matheron verksam 
vid Centre de Morphologie Mathematique i Fontainebleau, Frankrike. Geostatistikens 
ursprungliga syfte var att beräkna variationerna i malmernas mineralhalt i gruvor. Senare 
har metoderna fått tillämpning inom ett stort antal vetenskapliga områden. Det 
karaktäristiska för geostatistik är den så kallade regionaliserade variabeln. Denna typ av 
variabel tillhör varken de slumpmässiga eller förutbestämda variablerna utan hamnar 
någonstans där emellan. Regionaliserade variabler beskriver rumsliga samband, såsom 
terrängens höjd över havet. Denna typ av samband kännetecknas av kontinuerlighet. 
Eftersom det inte är möjligt att mäta alla platser i en kontinuerlig yta, måste okända 
värden beräknas från data samlade vid specifika mätpunkter. Sättet att välja ut 
mätpunkter är avgörande. Faktorer som sampelstorlek, form, riktning och rumslig 
fördelning påverkar beräkningarna, om en faktor ändras kommer beräkningen av de 
okända värdena att påverkas. Målet med att använda en regionaliserad variabel är att 
genom sampelpunkter finna ett mönster för hur den kontinuerliga variabeln förändras 
över en yta eller volym och redovisa detta med till exempel en kontinuerlig grid. 
 
Geostatistikens grundläggande teori förutsätter andra ordningens stationaritet i data.  
 
Detta betyder att:  
 

• Medelvärdet måste finnas och vara konstant samt oberoende av plats över hela 
interpolationsområdet  

• Covariansen måste finnas och dessutom endast bero av avståndet mellan 
mätpunkter och inte av platsen 

• Eller om covariansen inte existerar måste variogrammet förutsättas existera och 
dessutom att dess värde endast beror av avstånden mellan mätpunkter och inte av 
platsen 

 
 
5.1 Metodöversikt interpolation 
 
All interpolation bygger på antagandet att mätvärden från platser som ligger nära 
varandra är mer lika än mätvärden som ligger på större avstånd från varandra. Detta 
förhållande kallas för rumslig autokorrelation.  
 
Interpolationsmetoder kan delas in i två huvudgrupper; deterministiska och geostatistiska. 
De deterministiska metoderna använder kända mätpunkter för att beräkna exakta och 
fullständigt kända interpolerade värden. Med detta menas att metoden inte innehåller 
någon slumpmässig komponent i interpolationen, vilket geostatistiska metoder gör.  
 
De deterministiska interpolationsmetoderna kan dessutom delas upp i globala och lokala 
metoder. Globala metoder beräknar interpolerade värden genom att använda hela 
datamaterialet, medan de lokala metoderna kännetecknas av att de endast använder 
datapunkter från ett litet delområde (sökfönster) runt omkring den gridcell som skall 
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interpoleras. Exempel på en global interpolationsmetod är trendytor, medan exempel på 
lokala metoder är inverse distance weighted interpolation (IDW), Local polynomial 
interpolation och Spline interpolation.  
 
IDW utförs genom att det beräknade medelvärdet för sökfönstrets punkter sätts in i 
gridcellen. Punkterna ges dessutom en viktad betydelse efter deras avstånd till gridcellen 
enligt följande: 
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Där 
 
( )pxz  är det interpolerade värdet, 

n  är antalet punkter, 
( )ixz    är värdet för punkt i, 

d      är avståndet mellan punkt i och punkt p, och 
k    är en distansviktning. 

 
 

Local polynomial interpolation utförs genom att antalet punkter som skall ingå i 
sökfönstret definieras. Alternativt kan sökfönstret storlek beräknas med hjälp av 
semivariogram. Efter detta skapas ett polynom av lämplig grad så att en trendyta kan 
anpassas till sökfönstret. Centrum av sökfönstret tilldelas sedan ett värde beräknat från 
polynomet. Slutligen anpassas polynomen efter minstakvadratmetoden. Bild 11 visar ett 
exempel i sin enklaste form. 
 

A B C  
Bild 11. (A) I en transekt med höjddata används sökfönstrets tre data punkter (röda) för att anpassa ett första gradens polynom, den 
röda linjen. Genom polynomet beräknas det okända värdet för sökfönstret (blå punkt). (B) Sökfönstret flyttar sig och proceduren 
upprepas gång på gång. (C) Proceduren är avslutad och de beräknade punkterna bygger nu upp den interpolerade ytan, vilken ges 
bästa anpassning till de ursprungliga mätpunkterna genom minstakvadratmetoden. Bilder publicerade med tillstånd av ESRI Sweden 
AB, copyright. 
 
Vid spline interpolation anpassas polynom till små delar av punktmängden. Polynomen 
möts i begränsningslinjer där deras första och andraderivator är kontinuerliga. På detta 
sätt får ytmodellen jämna övergångar mellan de olika polynomen. 
När en trendyta skall interpoleras anpassas ett polynom av önskad grad, oftast första, 
andra eller tredje graden till mätpunkterna. Ett vanligt sätt att anpassa polynomet är 
minstakvadratmetoden. 
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Deterministiska interpolationsmetoder beaktar normalt varken dom rumsliga processerna 
eller variogrammet. Detta gör det möjligt att skapa en karta som man tror representerar 
den undersökta variabelns förändring i rummet, medan detta inte alls är fallet. 
 
Kriging är en geostatistisk lokal interpolationsmetod. Den tar hänsyn till rumsliga 
processer genom att använda en viktning där ett ”statistiskt” avstånd används istället för 
ett geometriskt. 
  
 
5.2 Geostatistisk interpolation 

5.2.1 Semivariogram 
 
I teorin för regionaliserade variabler används inte autokorrelation. Istället används den 
närbesläktade egenskapen semivarians för att uttrycka graden av samband mellan punkter 
på en yta. Enkelt utryckt är semivariansen halva variansen av skillnaden i z-värde mellan 
alla punkter på en yta som är åtskilda med samma horisontella avstånd (Naser El-Sheimy 
1999).  
 
Semivarians är ett mått på rumsligt beroende mellan mätpunkter. Storleken på 
semivariansen mellan två punkter beror av avståndet mellan dom, ett litet avstånd ger låg 
semivarians, medan ett stort avstånd ger hög (bild 12). 
Om ett beroende mellan punkternas z-värde helt saknas, kommer variogrammet att vara 
horizontellt (bild 13). 
 
 

 

 

 
Bild 12. Med ökat avstånd ökar semivariansen.   Bild 13. Variogrammet visar ett mycket svagt 

rumsligt beroende. Bilder publicerade med 
tillstånd av ESRI Sweden AB, copyright. 

När man plottar semivariansen som en funktion av avståndet mellan punkter får man ett 
semivariogram, ibland också kallat exprimentiellt variogram. Vid ett visst avstånd mellan 
punkterna, kallat range (den regionaliserade variabelns räckvidd), kommer semivariansen 
att bli ungefär densamma som variansen för hela ytan. Man kan säga att range är det 
största avstånd där det finns ett samband mellan punkters z-värden. Motsvarande värde 
för semivariansen kallas för sill. 
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Nugget är en annan av variogrammets parametrar. Från semivarians = 0 upp till nugget 
består semivariansen av icke autokorrelerat brus eller av rumsligt beroenden över avstånd 
kortare än samplingstätheten. 
 
Variogrammets parametrar, range, sill och nugget finns beskrivna i bild 14.  
 
Range definierar storleken på det sökfönster som skall användas för att selektera de 
mätpunkter som skall ingå i interpolationen av sökfönstrets centrumcell. Punkter utanför 
range tillför inte interpolationen någon information (bild 15).  
 
  

 

Bild 14. Bilden visar det exprimentiella variogrammets 
parametrar. Den gula linjen är den modell som används 
för att matematiskt beskriva variogrammet. Bilder 
publicerade med tillstånd av  ESRI Sweden AB, 
copyright. 
 

 Bild 15. Sökfönstrets radie utgörs av range 
(250 m) alla punkter inom cirkeln kan bidra 
till beräkningen av det okända centrum 
värdet. I detta fall har emellertid max antalet 
punkter per kvadrant valts att vara 5 st.  
 

 
Principerna för beräkning av variogram kan beskrivas genom att man tänker sig en rad 
med regelbundet utlagda mätpunkter (bild 16), vilka skiljs åt av avståndet (d). Då kan 
semivariansen beräknas för avstånd som är multipler av (d) genom följande: 
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Där 
 

iZ       är måttet på den regionaliserade variabel (z-värdet) i punkten i 

hiZ +  är ett annat mått taget h intervaller bort 
  är antalet punktmellanrum eller antalet punkter – 1  dN

(om punkterna ligger i en rad) 
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Bild 16. Bilden visar de valda punkterna för att beräkna )(hγ för intervallen; d, 2d och 3d.  
 
[1] Originaldata insamlat med avstånd (d) 
[2] Valda punkter för beräkning av avstånd d 
[3] Valda punkter för beräkning av avstånd 2d 
[4] Valda punkter för beräkning av avstånd 3d 
 
När sökfönstrets centrumcell skall interpoleras används de beräknade semivarianserna för 
respektive avstånd till att vikta sökfönstrets kända värden beroende på deras avstånd till 
centrumcellen.  

5.2.2 Kriging 
 
Kriging använder en matematisk modell av semivariogrammet för att beräkna den 
interpolerade ytan. Interpolationsmetoden kallas ibland B.L.U.E. efter sina egenskaper 
”best linear unbiased estimator”. Metoden anses vara den bästa eftersom den försöker 
minimera variansen för skattningsfelet, linjär eftersom interpolationsvärden beräknas som 
viktade linjära kombinationer av tillgängligt data, unbiased (väntevärdesriktig) eftersom 
den eftersträvar att ha residualernas medelfel lika med 0 (Malin Fahller 1998). För att 
metoden verkligen skall vara ”Best linear  unbiased estimator” krävs att ytan är stationär 
och att rätt teoretisk modell används för att beskriva variogrammet.  
 
Kriging proceduren väger in ett mått av fel och osäkerhet när interpolerade värden 
beräknas. Beroende av semivariogrammets utseende kommer kända värden att tillskrivas 
optimala viktningar för att beräkna de okända värdena. Eftersom variogrammet ändras 
med avståndet beror viktningen på hur de kända mätpunkterna är fördelade geografiskt. 
 
För att finna den viktning som skall tillföras sökfönstrets kända mätpunkter krävs lösning 
av ett linjärt ekvationssystem.  
 
Skrivet i matrisform skall följande lösas: 
 









=−

λ
W

bA *1  

 
A är matrisen med semivarians mellan mätpunkterna i sökfönstret, b är vektorn med 
semivarians mellan varje mätpunkt i sökfönstret och den punkt som skall beräknas och w 
är vektorn med vikter som skall beräknas. Med Lagrange multiplikatormetod möjliggörs 
en lösning under ett givet bi-villkor genom att hjälpvariabeln λ tillförs. 
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Nedan visas hur matriser och interpolationsvärden erhålls: 
 

=)( pZe den okända punktens interpolerade Z-värde 
=2

zσ krigingvariansen 
Avståndd =  

 
)( 11d  är det inbördes avståndet mellan mätpunkt 1 och 1 d.v.s. 0=d   
)( 12d  är det inbördes avståndet mellan mätpunkt 1 och 2  o.s.v. 
)( 1pd  är avståndet mellan mätpunkt 1 och punkten som skall beräknas  o.s.v. )( p

 
Avstånden sätts in i den valda teoretiska modellen över variogrammet till exempel i en 
Spherical model: 
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Resultaten skrivs sedan till A matrisen och b vektorn som nu innehåller det ”statistiska 
osäkerhets avståndet” i form av semivariansen för respektive relativa avstånd.  
 
Matriserna kan skrivas på följande sätt: 
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Den extra raden i A matrisen används för att säkerställa att summan av vikterna blir 1 
(ger väntevärdesriktig skattning), medan den extra kolumnen används för att få en 
entydig lösning av ekvationssystemet. 
 
När matrisekvationen har lösts och vikterna är kända kan beräkning av den okända 
punktens Z-värde och dess Krigingvarians beräknas enligt följande: 
 
 Z  332211)( ZWZWZWpe ++=
 
Och 
 

λγγγσ +++= )()()( 332211
2

pppz dWdWdW  
 
Krigingvarians ger värdefull information om det interpolerade värdets pålitlighet. Ofta 
visas denna varians som kriging standardavikelse (kriging error). 
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Under förutsättning att man antar att det inte föreliger några mätfel och att nuggeteffekten 
endast beror av spatiala variationer i mikroskala som är oåtkomliga på grund av 
samplingstätheten, så är kriging också en exakt interpolationsmetod (Syed Abdul 
Rahman Shibli 1997) 
 
 
5.3 EDA (Explatory Data Analysis) 
 
EDA är i huvudsak ett sätt att tänka då man betraktar ett datamaterial. Det syftar till att ge 
betraktaren en förståelse av data och insikt i de bakomvarande strukturerna, samtidigt 
som det lyfter fram intressanta och nödvändiga parametrar ur datasetet. 
 
I huvudsak används grafisk statistik för att genomlysa data. Några tekniker som ofta 
används är; histogram, lag plots, std plot m.m. Genom att visualisera data kan man till 
exempel få svar på om data är slumpmässigt, om det finns utliggare i data eller vilken 
modell som bäst beskriver data. 
 
Vid användande av kriging är det viktigt att förstå sitt data.  
 
Nedan ges exempel på frågor man kan behöva ha besvarade: 
 

• Finns det underliggande trender i materialet  
• Finns det utliggare som försämrar interpolationen 
• Finns det överhuvudtaget ett inbördes beroende i data (autokorrelation) 

 
 
 
6. Resultat 
Resultatet av arbetet består av två delar; dels en graf som beskriver interpolationens 
osäkerhet beroende av samplingstätheten, och dels ett försök till förbättrad 
interpolationsmetod baserad på punktdata där information från hällkarteringar integrerats 
för att optimera utfallet.  
 
 
6.1 Interpolationens osäkerhet beroende av samplingstätheten 
Bild 17 visar en graf över standardavvikelsens beroende av samplingstäthet. Grafen visar 
tydligt på en snabb förbättring av interpolationsresultatet vid tätare provtagning än 70 
meter. I denna graf är orginaldata för den högsta samplingstätheten medianfiltrerat. 
Metoden innebär att kraftigt avvikande mätpunkter ersätts med medianvärdet från ett 
område av 30x30 meter. Filtreringen utfördes innan urvalet av punkter skett.  
 
Bild 18 visar en graf, vilken bygger på ofiltrerade värden. Den visar samma förbättring 
vid 70 meter, men avviker kraftigt vid högsta samplingstäthet. Där ligger 
standardavvikelsen i nivå med de värden man finner för 164 meters samplingstäthet. 
Grafen visar också att standardavvikelsen varierar mellan olika områden. 
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Bild 17. Grafen är baserad på filtrerade värden och visar hur interpolationsfelet skulle ha  
varit om det ej funnits ett beroende i mikroskala. Grafen är baserad på data från tabell 2 
 

Std beroende av samplingtäthet och lokala variationer i 
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Bild 18. Grafen visar hur interpolationsfelet varierar mellan olika områden samt den drastiska försämring 
av felet som inträffar vid samplingstäthet större än 38m. Grafen är baserad på data från tabell 2 
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Område A2 Område A1 Median behandlat 
Pkt_avst Std Pkt_avst Std Pkt_avst Std 
20.86 1.82742 18.63 1.88299 20.86 0.8039 
38.79 1.26979 38.15 1.59345 38.79 1.26979 
71.37 1.65296 71.28 1.81599 71.37 1.65296 
164.65 1.90926 164.65 1.90926 164.65 1.90926 
272.23 1.93037 272.23 1.93037 272.23 1.93037 
290.03 1.92034 290.03 1.92034 290.03 1.92034 
303.24 1.94716 303.24 1.94716 303.24 1.94716 
523.8 2.0765 523.8 2.0765 523.8 2.0765 
Tabell 2. (Med Pkt_avst avses medelavståndet för samplingstätheten) 
 
 
 
6.2 Förbättrad interpolationsmetod 
 
Inledningsvis kan nämnas att vid en jämförelse visar sig några olika fel ha följande 
standardavvikelse: 
 

• Kriginginterpolationens fel  Std = 1,90184 
• Felet för kriginginterpolation + hardreplacepolygons  Std = 1.8886 
• Fel för förbättrad interpolation  Std = 1.87901  

(Baserad på alla hällar, förskjutning och zonstorlek 30 meter) 
 
Utvärdering av resultatgrid skapade enligt den metod som beskrivs i kapitel 5.5 sker 
genom att z-värden från orginaldata, som inte ingått i den ursprungliga kriging-
interpolationen, subtraheras med z-värden från resultatgriden. Resultatet blir ett antal grid 
med interpolationens fel (eg. skillnaden mellan interpolerat värde och verkligt värde).  
 
Med hjälp av ArcView tillägget Grid Machine beräknades sedan standardavvikelsen för 
felet i resultatgriden. Resultatet finns redovisat i tabell 3 och 4 . 
 
Zon Std Utan_förf Med_förf
20  4,0517 1,1919
30 Djupklass 1 1,1978 1,2611
40  4,1321 1,3144
60  4,066 1,4
20  2,6924 1,5727
30 Djupklass 2 1,8155 1,6172
40  3,0654 1,9214
60  3,2472 2,1134
20  2,0424 1,8007
30 Djupklass 3 2,1659 2,1616
40  2,6799 2,4468
60  2,8187 2,4471 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Std för alla hällar, med_ förf 
Zon 20 1.90011
Zon 30 1.87901
Zon 40 1.96383
Zon 60 2.05082

Tabell 3. Tabell 4. 
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När man betraktar utfallet av den förbättrade interpolationen visar ett tvåsidigt t-test att: 
 
Vid en förflyttning av buffertzonen är en förbättring av Std statistiskt säkerställd på nivån 
0,0019 med styrkan 41% och på nivån 0,05 med styrkan 82%.  
 
Med förflyttning är dessutom en försämring av Std vid ökande djup möjlig att ana. 
Stickprovet är emellertid så litet att inga egentliga slutsatser kan dras. 
 
Försämringen är statistiskt säkerställd på följande nivåer:  
 

• Djup1/djup2 = 0.009076 
• Djup1/djup3 = 0.00117 
• Djup2/djup3 = 0.087515 
 

Eftersom stickprovet är litet är testens styrka låg och är i respektive fall, 60%, 68% och 
39%.  
 
Standardavvikelsen för kriginginterpolationsfelet är 1,90184. Detta betyder att felet i den 
interpolerade ytan, innan någon förbättring har införts endast obetydligt skiljer sig från 
resultatet erhållet från den förbättrade interpolationen. Denna samstämmighet gäller 
endast för de två minsta buffertzonerna 20 respektive 30 meter. Vid en jämförelse med de 
två större zonerna 40 respektive 60 meter uppvisar den förbättrade interpolationen en 
tydlig försämring, se tabell 4 för jämförelse.  
 
 
 
7. Diskussion och slutsatser 
 
 
7.1 Interpolationens osäkerhet beroende av samplingstätheten 
 
Det primära syftet med arbetet var att finna ett samband för hur interpolationsfelet 
förhåller sig till provtätheten. Under detta arbete har datamaterialet genomlysts och nya 
aspekter på dess spatiala samband har framkommit. Det kan tydligt konstateras att 
provtätheten måste ligga i intervallet mellan 40-70 meter. Om detta intervall överstigs 
minskar datats inbördes beroende, vilket i praktiken innebär att interpolationen kan 
ersättas med det interpolerade datats medelvärde (tabell 7). Om intervallet istället 
underskrids kommer rumsligt korrelerade variationer som uppträder på så korta avstånd 
att de inte kan upptäckas med samplingstätheten att lokalt påverka interpolationen som 
om de vore utliggare (bild 19). Det förefaller som om en stor del av de relativa skillnader 
som mätdata uppvisar också uppträder på så korta avstånd som 10 – 15 meter. Det skulle 
kunna betyda att jorddjupet inte går att interpolera med hög noggrannhet utan att 
samplingstätheten blir orealistiskt hög. En trolig orsak till svårigheterna att interpolera 
jorddjupet i Forsmarksområdet är att området utgörs av ett peneplan. Bergrunden i 
området lutar mindre än 2 och har varit utsatt för vittring. Detta i kombination med den °
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anisotropi som sprickbildningen i området uppvisar ger en komplicerad bergrunds-
topografi, vilken till stor del bestämmer jorddjupet i området.  
 

 

Förhållande mellan samplingsavstånd och 
interpolationens omfång

Omfång

Pkt avst (ggr 10)

Omfång 4.79 3.28 3.74 2.37 1.7 0.85 1.12

Pkt avst (ggr 10) 1.86 3.82 7.13 16.5 27.2 30.3 52.4

1 2 3 4 5 6 7

 
Tabell 7. Tabellen visar skillnaden mellan interpolationens max- och minvärde 
(omfång) i förhållande till mätpunkternas medelavstånd i meter. När punkt- 
avståndet ökar går interpolationen mot medelvärdet. 
 

 
Bild 19.  Den svarta transekten avviker kraftigt gentemot omgivande  
vita mätvärden och kommer därför lokalt att påverka interpolationen 
på samma sätt som om dess mätvärden var utliggare. 
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7.2 Förbättrad interpolationsmetod 
 
I undersökningen finns inget som talar för att metoden för närvarande kan tillföra en 
förbättring vid interpolation. Det är istället troligare att ett försök att använda metoden 
försämrar resultatet.  
 
En felkälla som försämrar möjligheten att utvärdera resultatet är den skillnad i jorddjup 
som uppkommer genom att de olika datainsamlingsmetoderna använder olika parametrar 
för att uppskatta jorddjup. Till exempel kan ett område med mycket sprickor karteras som 
häll samtidigt som seismiska mätningar, på grund av sprickorna, visar på ett jorddjup. 
 
Förmodligen är det bäst att representera jorddjup inom området med sampelpunkternas 
medelvärde. Detta under förutsättning att de 2% av samtliga värden, som har högst 
jorddjup, utgår ur beräkningen. Dessa 2% avviker kraftigt från övriga värden, se bild 20. 
 

 
 
Vid en felanalys mot ett på detta sätt beräknat medelvärde visar sig standardavvikelsen 
vara ca 1,76 meter. Detta värde tangerar de värden man får vid en samplingstäthet av ca 
70 meter då ingen utrensning av extremvärden skett. 
 
Metoden att från karterade hällar rekonstruera en tänkbar bergrundsyta förtjänar en 
närmare undersökning eftersom statistik så entydigt visar vilken förbättring det innebär 
att förskjuta buffertzonen gentemot att inte göra detta. Metoden skulle på sikt kunna 
erbjuda ett sätt att bättre utnyttja den information hällen innehåller, än att endast tillföra 
den som så kallad hardbreakpolygon.  
 
Möjligen kan en del av svårigheterna med att få ett positivt resultat i undersökningen 
tillskrivas den höga grad av variation i jorddjup som förekommer över korta avstånd. Om 
så är fallet vore en lämplig fortsättning av studien att undersöka metodens gångbarhet i 
ett område där berggrundsytan inte tillhör ett peneplan. Då bör det vara lättare att finna 
ett samband för hur de genomsnittliga bergrundsformerna påverkar utfallet av 
interpolationen. 
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Förteckning över bilagor 
 
 
Bilaga 1  Arbetsgång vid framtagning av noggrannhetsgraf 
 
Bilaga 2 (förbättrad interpolation), Kriginginterpolation av jorddjupsyta och 

framtagning av referenspunkter för utvärdering 
Bilaga 3  (förbättrad interpolation), Bearbetning av hällskikt och höjdmodell, 

samt beräkning av lämplig buffertzonförflyttning 
 
Bilaga 4 (förbättrad interpolation), Framtagning av berggrundsyta där 

buffertzonerna är ersatta med No Data 
 
Bilaga 5 (förbättrad interpolation), Hällskikt ges höjdvärde, samt 

sammanslagning av häll- och berggrundsskikt 
 
Bilaga 6 (förbättrad interpolation), Tillägg till interpolation och utvärdering 

av resultat 

 29



Tab separerad Excel-fil
Innehållande:

Pkt_ID, x-koord, y-koord

Add table
Add event theme

Pnt_gitter.shp

Tab separerad Excel-fil
Innehållande:

Samplingspunkter med
Pkt_ID, profil_ID, jorddjup Pkt_00.shp

Add table
Add event theme

Skript ”find nearest features”

Export table
Delimited text

”Join” på  kolumner
nf_id och ID

”Query Builder”
Select nf:dist > 0urval_Pnt Referens_pnt

”Switch selection”
-Theme
-Convert to shapefile

-Theme
-Convert to shapefile

”Geostatistical analyst”
Kriging

Krig_grd

Referens_grd

Analysis properties
Extent = Krig_grd
Cell size = Krig_grd

-Theme
-Convert to grid

”Map Calculater”
((Krig_grd) – (Referens_grd))

Fel_grd

”Grid Machine”
-Grid statistics

Dbase-fil
Innehållande:

-Min value
-Max value
-Mean value

-Std Dev

Bilaga 1. Arbetsgång vid framtagning av noggrannhetsgraf

 
 
 

Pkt_00.shp
Innehåller 

allt jorddjups data
från en utvald yta 
inom område A

På ett godtyckligt sätt selekterades 35 punkter ur 
Skiktet Pkt_00.shp och konverterades till en ny shapefil Pkt_00

urval
ArcGIS 8.2 tillägget
Geostatistical analyst
Användes för att utföra
en Kriginginterpolation
på data i Pkt_00 urval

Krig_grd

Urvalets motsats markerades 
med komandot ”switch selection” 
och sparades till shapfilReferens_Pkt

Referens_grd

Analysis properties
Extent = Krig_grd
Cell size = Krig_grd

-Theme
-Convert to grid

Bilaga 2. (Förbättrad interpolation) Arbetsgång vid kriginginterpolation
av jorddjupsyta och framtagande av referenspunkter för utvärdering 
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Terrängdata
2003_shp

-Theme
-Convert to grid

Analysis properties
Extent = Krig_grd
Cell size = Krig_grd

Terräng_grd

” Map Calculator”
((Terräng_grd) – (Krig_grd))

Berggrund_grd

”Grid Machine”
-Convert to shapefile

Berggrund_shp

Hällar

-Theme
-Select by theme
-Convert to shapeHällar

urval 1

-Edit
-New field
Name = Area
Type = number
Width = 7

”Calculate”
(Shape).returnarea

Urval genom 
”Querry builder”
[Typ] = 1 and
[Area] = >950

-Convert to
shapefile

Hällar 
urval 2 Berggrund_grd

-New theme (pnt). Efter visuell besiktning av 
berggrund och hällar placeras punkter som visar 
hur långt buffertzonerna behöver flyttas

Dist_pnt_shp Script ”Distance & Bearings”
används för att beräkna förflyttningen.
Beräkningen ”joinas” till Dist_pnt skiktets
attributtabell. Följande inställningar användes:
(Dist_pnt, ID, ID); (Hällar urval 2, ID, ID) 
•Input uniq ID, cheked
•Comparison uniq ID, cheked
•Distance to closest edge, cheked
•Bearing to closest edge, cheked
•Join tabels, cheked

Dist_pnt_shp”Open theme tabel”

Markera Calc_bear i tabellen
-Field
-Statistics

Markera Edge_distanc
-Field
-Statistics

Värden; mean =12 grader och Mean = 26 meter
skall senare användas för beräkning av
förflyttning av buffertzon

Bilaga 3. (Förbättrad interpolation) Bearbetning av hällskikt och höjdmodell samt 
beräkning av lämplig buffertzonförflyttning

 
 
 

Hällar urval 2

-Theme 
-Create buffert

Buffert.shp

Analysis properties
Extent = Krig_grd
Cell size = Krig_grd

-Theme
-Convert to grid
Pic value = buffdist

Buffert_grd 1

”Grid Machine”
-No data changer
-Byt 0 till 1

Buffert_grd 2
”Grid Machine”
-No data changer
-Byt buffdist till No data

Buffert_grd 3

”Map Calculato”
((Buffert_grd 3) * (Berggrund_grd))

Berggrund_grd_clip
”Grid Machine”
-Grid to shape
-Grid to point

Berggrund_pnt_clip

Buffert_grd 3
”Förflyttad”

”Grid Machine”
-grid geocoder

De beräknade värdena
från bilaga 3 ligger till 
grund för beräkning av de
nya x- och y-koordinaterna

Bilaga 4. (Förbättrad interpolation) Framtagning av berggrunds yta 
där buffertzoner är ersatta med No data
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Hällar urval 2

Analysis properties
Extent = Krig_grd
Cell size = Krig_grd

-Theme
-Convert to grid
-pick field for cellvalues = Typ

Hällar urval 2_grd Terrängdata_grd

” Map Calculate”
((hällar urval 2_grd) * (terrängdata_grd))

Hällar urval 2_grd_value
”Grid Machine”
-grids to shapes
-grids to point

Hällar urval 2_pnt_valueBerggrund_pnt_clip

Scrip ”Combine_themes”

Combine_pnt

Bilaga 5. (Förbättrad interpolation) Hällskikt ges höjdvärde, samt sammanslagning av 
häll- och berggrundsskikt

 
 
 

Combine_pnt

-Surface
-Create TIN from features

Berggrund TIN-modell

Analysis properties
Extent = Krig_grd
Cell size = Krig_grd

-Theme
-Convert to grid ”Förbättrad”

Berggrund_grd

”Map Calculater”
((Terrängdata_grd) – (”Förbättrad”  Berggrund_grd))”Förbättrad”

Jorddjup_grd

”Map Calculater”
((”Förbättrad” Jorddjup_grd) – (Referens_grd*))

Fel_grd

”Grid Machine”
-Grid statistics

* Referens_grd från
Bilaga 2

Bilaga 6. (Förbättrad interpolation) Tillägg till interpolation och utvärdering av resultat 

Dbase-fil
Innehållande:

-Min value
-Max value
-Mean value

-Std Dev
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