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Mats Öberg/SGI/2016-06-17 

Instruktioner för nedladdning av NH-data via Lantmäteriets WCS-tjänst 

Innan tjänsten kan nyttjas måste medlem i Geodatasamverkan kontakta Geodatasekretariatet 

(geodatasekretariatet@lm.se) för att få tjänsten ”Höjdmodell nedladdning” påkopplad (när tjänsten 

kopplas in i exempelvis ArcGIS kommer sedvanligt autentiseringsförfarande att krävas). 

 Beskrivning av  tjänsten ”Höjdmodell nedladdning”1  

 I Teknisk beskrivning/Gällande version 1.0 finns nödvändiga uppkopplingsparametrar/ 

åtkomstpunktnamn2. 

 

 

Nedan visas hur NH-data 1x1m pixel laddas ner, i ArcGIS (här 10.3), från LM’s WCS-tjänst över ett 

mindre område (här ca 3x3 km). 

 

1. Starta ArcGIS med exempelvis LM topowebbkartan som bakgrund (eller annan bakgrundkarta) för 

orientering. Sätt Data Frame Properties/Coordinate System till SWEREF99TM.   

 

 
  

                                                           
1
 http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-

direktatkomsttjanster/geografisk-information/#faq:hojdmodell-nedladdning 
2
 http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-

information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_hojdmodell_nedladdn_v1.0.pdf 

mailto:geodatasekretariatet@lm.se
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/#faq:hojdmodell-nedladdning
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/#faq:hojdmodell-nedladdning
http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_hojdmodell_nedladdn_v1.0.pdf
http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_hojdmodell_nedladdn_v1.0.pdf


Matobe/SGI/instruktioner nedladdning LM NH WCS  2(6) 

2. GIS Servers/Add WCS Server. 

Som URL anges då det åtkomstpunktnamn som framgår av länken i Teknisk beskrivning/Gällande 

version 1.03, vilken är http://download.lantmateriet.se/hojdmodell/wcs/v1? 

Som ni ser så krävs sedvanligt autentiseringsförfarande för Lantmäteriets tjänster. Jag använder här 

Version 1.0.0. 

 
 

”Höjdgrid 1 m\pixel” dyker upp i listan över GIS servers 

 
 

  

                                                           
3
 http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-

information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_hojdmodell_nedladdn_v1.0.pdf 

http://download.lantmateriet.se/hojdmodell/wcs/v1
http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_hojdmodell_nedladdn_v1.0.pdf
http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_hojdmodell_nedladdn_v1.0.pdf
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3. Dra in ”Höjdgrid 1 m\pixel” i kartfönstret – karterat område med NH1m pixel fyller kartan! 

 

 
 

Tekn. Anm/Mats Öberg: Vid något tillfälle har jag först måste högerklicka på ”Höjdgrid 1m/pixel” och 

köra ”Create Layer”=skapa en LYR-fil, vilken jag sedan drar in i kartfönstret)  
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4. Gå till ditt studieområde (i mitt fall här markerat med en 3x3 km ruta – inte nödvändigt att skapa 

men bra att ha), markera ”Höjdgrid 1 m\pixel” (lagret behöver inte vara påslaget), högerklicka och 

välj Export Data… 
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5. I dialogrutan för nedladdning skall ett antal saker anges (på rätt sätt): 

 Välj Extent – Data_Frame (Current)4  

 Välj Spatial Reference – Data_Frame (Current) – alltså SWEREF99TM! 

 

  

I det här exemplet har en drygt 3x3m tif med 1m/pixel, ca 50 MB, laddats ned (tar <1minut) 

 

  

                                                           
4
 Det här blir då inte exakt 3x3 km utan det aktuella extentet i kartfönstret! Jag vet inte vilken 

storleksbegränsning på extent som gäller, det får man fråga Lantmäteriet om. 
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6. Studera resultatet (här med pseudofärgning och hillshade från LM tjänst för detta – inte 

nödvändigt att göra detta). Använd i Geokalkyl enligt instruktioner i manualen (nödvändigt). 

 

 


