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Metria 

Omsättning 503 MSEK(2010). 

•Varav grunddata 219 MSEK 

Finns på ca 35 orter.  

Drygt 300 personer  

•250 i produktion 

•30 stöd 

•20 säljare/kundmottagare 

I våra datahallar finns 

  90 terabyte data. 

 

 

•Bengtsfors 
•Borgholm 
•Borlänge 
•Emmaboda 
•Falkenberg 
•Gävle 
•Göteborg 
•Habo 
•Hallsberg 
•Haparanda 
•Hultsfred 
•Härnösand 
•Kalmar 
•Karlskrona 
•Karlstad 
•Katrineholm 
•Kiruna 
•Kristianstad 
•Köping 
•Luleå 
•Luleå 
•Malmö 
•Piteå 
•Ronneby 
•Skellefteå 
•Skillingaryd 
•Stockholm 
•Timrå 
•Tranås 
•Uddevalla 
•Umeå 
•Vetlanda 
•Åby 
•Årjäng 
•Östersund 

 



Metrias organisation 
Den 1 maj 2011 gick Metria från att vara en division inom 

Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag, Metria AB. 
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Analysexpertis 

• Vilka data & metadata finns att tillgå? 
• Vad kan de användas till? 
• Hur tillförlitligt är data? 
• Var kommer data ifrån och hur får de användas? 
• Stora datamängder 

 
» En erfarenhet som vi byggt under 

många års tid. 
 

Geodata  



Strandtypskartering 
 - för oljesanering 

Underlag saknas! 

Beredskapsplanering  

Prioritering vid ev oljepåslag 

För användning tillsammans 
med NNH  



Genomförande 

• Satellitbilder SPOT – 10 m 

• Klassning av satellitdata i kombination 
med andra informationskällor 

• 50 meter från varje sida av strandlinjen 

• Fältkontroll visade på mycket god 
träffsäkerhet 

 



Resultat 

Underlag: 

• För prioritering – vilka 
områden är mest 
skyddsvärda 

• Bedömning av 
svårighetsgrad och 
metod vid sanering. 

• Kombineras med NNH 
för att bedöma 
skaderisk 



NNH – Ny nationell höjdmodell 

NNH data sammanlagrat med satellitdata 



Kartering av höga vägbankar  

för Trafikverket 

• Hitta riskobjekt 

• Prioritera för 

förebyggande 

åtgärder 

• 10 000-tals mil att 

inventera 

9 



Analys av höjdmodell och vägnät 

Identifierat riskområde  

– hög vägbank 

Digital höjdmodell  

detalj över riskområdet 
NVDB vägnät 

Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 



Höga vägbankar 

Visualisering av resultat i 2D, 3D … 



NNH – havsnivåhöjning – 
samhällsviktig verksamhet 
Studier av effekter av havsnivåhöjningar 
med användning av ny nationell höjdmodell 
(NNH) 

Delstudie fokuserar på effekter på 
samhällsviktig verksamhet 

Uppdrag åt den nationella plattformen för 
naturolyckor 



Exempel Norrköping 

Vattenhöjder över 
markytan kombinerat 
med byggnadsobjekt 
och järnväg. Om 
vattnet når upp till 2.5 
meter kommer det att 
stå upp till 0.5 meter 
vatten uppe på 
banvallen.  



Vattenhöjder över markytan om havsytan stiger till 2.5 
m. Rekommenderad väg för farligt gods markerad i rött 
och grönt (primär väg).  



Antal drabbade objekt 



Exempel riskinventering läckage (NNH) 



Flödesriktning 


