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Sammanfattning 
 

Flygburen laserskanning är en relativt ny fjärranalysteknik för insamling av 
skogliga data. I dagsläget bedöms utvecklingen ha nått en nivå där tekniken 
kan användas operativt. En stor del av utvecklingen inom området utgår i 
dag från de data som Lantmäteriet på regeringens uppdrag samlat in för att 
skapa en ny höjdmodell över Sverige. Datat har visat sig, trots bl.a. låg 
upplösning, efter bearbetning kunna användas till att generera skogliga data, 
främst på beståndsnivå. Inom flygburen laserskanning benämns detta som 
den areabaserade metoden. Data insamlad med högre upplösning har fler 
användningsområden. Med högre upplösning är det möjligt att urskilja 
enskilda träd samt med relativt stor säkerhet kunna bedöma trädslaget. 
Denna metod benämns som enskilda träd metoden. En markmodell, 
genererad från laserdata kan bl.a. användas vid drivningsplanering. 

Syftet med detta examensarbete var att sammanställa tillämpningsområden 
där flygburen laserdata används inom svensk skogsbruk i dag. Vidare att 
analysera laserdatats kostander och tillgänglighet. Målet var att 
tillhandahålla information som skulle kunna vara till hjälp för privata 
skogsägare att bedöma vilken nytta laserdata kan ge i deras skogsbruk. 

Det som i dagsläget bedöms kan komma den privata skogsägaren till godo 
från denna teknik, är de skogliga data som fram till 2015, med statligt stöd, 
produceras av Skogsstyrelsen tillsammans med SLU. Resultatet skall vara 
nåbart via Skogsstyrelsens webbtjänst ”mina sidor”. Exempel på data är: 
skuggad markkarta, trädhöjdsraster, virkesförråd, medeldiameter, grundyta 
och biomassa. 

Den webbtjänst som nämnt ovan är det som har kommit längst i 
utvecklingen när det gäller tillgänglighet för gemene man. Vissa problem 
med laserdata som framkom i studien är bl.a. dess bäst-före datum. Detta 
kan till viss del lösas med ”uppdatering”  genom  flygfoton. 

Studien har inte kunnat redovisa några exakta kostnader för ett 
laserskannings projekt. Dock bedöms kostnaderna generellt vara höga för 
privata skogsägare som vill utföra laserskanning i egen regi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

De tillämpningsområden som framkommit i studien är:  

x Data till skogsbruksplan 

x Bedöma gallringsbehov 

x Skogliga data på beståndsnivå 

x Data för hänsyn till kultur och miljö 

x Identifiera trädslag hos enskilda träd 

x Variabler hos enskilda träd 

x Identifiera avverkade träd och vindfällen 

x Data för drivningsplanering 

x Lokalisera diken 
 

  



 

Abstract 
Data retrieved from airborne laser scanning represents a new source of forest 
data. Today, the technology has matured so that it can function in an 
operational environment. The aim of this study was to compile areas of 
application of laserdata in forestry. Moreover to analyze costs and 
accessibility of laserdata. The goal was to provide private forest owners 
information to support assessments of possible benefits of laserdata. Data 
produced by Skogsstyrelsen and SLU seems to be useful for private forest 
owners. These data i.e. includes maps of digital terrain models, tree heights, 
stand volumes, tree diameters, basal areas and biomass. Today, the costs for 
airborne laser scanning are high for the private forest owners. Perhaps co-
ordinations between forest owner organizations and other timber buying 
companies could solve this problem. 

Keywords: LiDAR, Laser scanning, Forestry, NNH, Remote sensing, Tree 
detection. 

  



 

Förord 
Detta examensarbete skrevs för att sammanställa och ge en översiktlig bild 
av den flygburna laserskanningen och dess praktiska tillämpningar för 
privatskogsbruket i dagsläget. Examensarbetet omfattning är 15 hp och 
skrev som en del inom Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. Arbetet skrevs av personligt intresse i ämnet. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Erika Olofsson som ställt upp 
och hjälpt mig med detta arbete. Jag vill även passa på att rikta ett särskilt 
tack till alla Ni som ställde upp och svarade på den enkät som jag skickade 
ut. Tack för Era svar!  

 

Våren 2014 

Mikael Åhman 



 

Innehållsförteckning 
 

1. Introduktion    1 
1.1 Bakgrund    1 

1.2 Flygburen laserskanning   1 

1.2.1 Kort historik    1 

1.2.2 Teknisk beskrivning    2 

1.2.3 Olika typer av flygburna laserskannrar  3 

1.2.4 Laserpulsens väg från flygplanet till marken  3 

1.2.5 Dataset och filformat   6 

1.2.6 Bearbetning av laserdata   7 

1.3 Syfte och mål    9 

 

2. Material och metod    10 
2.1 Metodik    10 

2.2 Tillvägagångssätt    11 

2.2.1 Litteraturstudien    11 

2.2.2 Enkätstudien    11 

 

3. Resultat     13 
3.1 Data från flygburen laserskanning   13 
3.1.1 Areabaserad metod    13 
3.1.2 Enskilda träd metod    14 
3.1.3 Markmodell    16 
3.2 Tillämpningsområden    17 
3.2.1 Enskilda träd metod    17 
3.2.2 Areabaserad metod    20 
3.2.3 Markmodell    22 

3.3 Tillgänglighet    24 

3.4 Analys av möjliga användningsområden för privatskogsbruket 26 

3.5 Kostnader    27 

 

 

 



 

 

4. Diskussion och slutsatser   29 
4.1 Metoddiskussion    29 

4.2 Resultatdiskussion och slutsatser   30 

 

5. Referenser    32 
5.1 Muntliga referenser    35 

 

6. Bilagor     37 
     BILAGA 1 – Enkät    38 
  



 

Förkortningar 
 

ALS/FLS Airborne Laser Scanning (flygburen laserskanning) 

DEM Digital Elevation Model (digital höjdmodell) 

DCM Digital Canopy Model (digital kronhöjdsmodell) 

DSM Digital Surface Model (digital ytmodell) 

DTM Digital Terrain Model (digital terrängmodell) 

GNSS GNSS (Global Navigation Satellite Systems) 

GPS Global Position System 

INS Inertial Navigation System (Positionssystem för luftfartyg) 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

I  rapporten  ”Sverige  inför  klimatförändringarna  - hot  och  möjligheter”  (SOU 
2007), som Klimat- och sårbarhetsutredningen framlade på begäran av 
Miljödepartementet angavs bl.a. ett mål om att skapa en ny nationell 
höjddatabas med tätare och noggrannare höjddata än i den som då fanns 
tillgänglig. Inom ramen för NNH (Ny Nationell Höjdmodell) har idag, i 
Lantmäteriets regi ca 85 % av Sveriges yta skannats med hjälp av flygburen 
laser (Lysell 2014). Det laserdata som samlas in har visat sig även komma 
det svenska skogsbruket till nytta.  

Skogliga data för skogsbruket har traditionellt insamlats genom 
fältinventering och optisk fotografering från flygplan och satelliter. I takt 
med teknikutvecklingen för insamling och framställning av laserdata ses 
även laserskanning i dagsläget som en effektiv metod avseende datakvalité, 
kostnader och tidsåtgång. Förutom att framställa en noggrann digital 
höjdmodell (DEM) från laserdata, är det möjligt att skapa en digital 
ytmodell (DSM). Vidare är det möjligt att utifrån laserdata t.ex. identifiera 
beståndsgränser och uppskatta olika variabler hos skogsbestånd och enskilda 
träd. Förutom data som insamlas i Lantmäteriets regi finns flertalet privata 
företag som mot beställning samlar in och bearbetar laserdata efter olika 
kunders behov och önskemål. 

Hittills har Lantmäteriets laserdata framförallt använts av större skogsägare 
och skogsbolag för analyser av större geografiska områden. Av Sveriges 
skogsmarksareal, som uppgår till ca 23 miljoner hektar, ägs emellertid ca 51 
% av ca 330 000 privata skogsägare. Den andra hälften av 
skogsmarksarealen ägs av bl.a. staten, privata aktiebolag, kommuner och 
Svenska kyrkan (Skogsstyrelsen 2013). Medelstorleken hos de fastigheter 
som ägs av privata skogsägare är 45 hektar (Skogsstyrelsen 2008) och 
hälften av dem är mindre än 20 ha (Skogsstyrelsen 2013). 

 
1.2 Flygburen laserskanning 

1.2.1 Kort historik 

Flygburen laserskanning (ALS/FLS) är ingen ny företeelse. De första 
dokumenterade försöken gjordes i dåvarande Sovjetunionen i slutet av 70-
talet (Nordkvist & Olsson 2013). De första svenska försöken utfördes 1991 
av försvarets forskningsanstalt FOA, numera Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) (Naesset 2004). Ett problem som de tidiga försöken 
om laserskanning ställdes inför var den låga noggrannheten på 
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positioneringen. Detta hinder undanröjdes sedan man i mitten på 90-talet 
integrerade GPS i den flygande enhetens tröghetsnavigering (INS) 
(Nordkvist & Olsson 2013).  

De första kända svenska försöken med laserskanning visade att man bl.a. 
kunde uppskatta trädhöjder. Trädhöjderna underskattades dock med 2,1 – 
3,7 m (Naesset 2004). Idag, ca 25 år senare, har tekniken utvecklats mycket, 
och i dagsläget används laserskanning i flertalet länder, bl.a. i Finland, 
Norge, USA och Österrike för insamling av data om skogstillståndet 
(Nordkvist & Olsson 2013).  

1.2.2 Teknisk beskrivning 

Laserskanning är en teknik som används för att samla in data i tre 
dimensioner (Lantmäteriet 2011). Laserskanning är, liksom radar, en teknik 
som till skillnad från optisk teknik (fotografering) använder sig av aktiva 
sensorer (Harrie 2008), d.v.s. sensorn skickar själv ut den energi som behövs 
för att samla in data. Detta innebär att laserskanning, till skillnad från 
fotografering, inte är beroende av solljus. Ett begrepp man ofta stöter på i 
detta sammanhang är LiDAR (Light Detection and Rangeing), vilket är den 
engelska benämningen på den teknik som används för att inhämta laserdata 
(Nordkvist & Olsson 2013).  

Man kan säga att flygburen laserskanning är en avståndsmätare, som är 
monterad på antingen ett flygplan eller en helikopter. När flygplanet eller 
helikoptern rör sig framåt över markytan sänder laserskannern ut korta 
pulser av ljus. När dessa ljuspulser träffar markytan eller andra objekt t.ex. 
trädkronor, hus och bilar, reflekteras delar av den utsända ljuspulsen tillbaka 
upp till skanningssystemet i luften (Lantmäteriet 2011). Skanningssystemet 
mäter den tid det tar från det att ljuspulsen först skickas ut tills att den 
kommer tillbaka. Eftersom ljusets hastighet är känd kan avståndet mellan 
instrumentet och det objekt som reflekterade tillbaka ljuspulsen beräknas 
enligt:  

 

där s är avståndet till objektet, v är ljusets hastighet och t är den uppmätta 
tiden. Eftersom ljuset har färdats samma sträcka två gånger så delar man t 
med 2 (Nordkvist & Olsson 2013). 

Med hjälp av positionssystemet GNSS (Global Navigation Satellite 
Systems) samt luftfartygets tröghetssystem kan reflektionspunkterna i ett 
referenssystem fastställas geodetiskt (Lantmäteriet 2011). När luftfartyget 
rör sig framåt och sänder ut uppemot 300 000 pulser per sekund 

2
tvs u 
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(Lantmäteriet 2011) erhålls en noggrann tredimensionell bild av landskapet 
under. 

1.2.3 Olika typer av flygburna laserskannrar 

Det finns tre olika typer av skanningsmekanismer: oscillerande spegel, 
roterande spegel och fiberskanner (Wehr & Lohr 1999). 

Genom en oscillerande spegel svänger en spegel mellan två positioner och 
genererar ett sicksackmönster av pulsreturer från lasern. Med den här 
mekanismen genereras fler avläsningar i ytterkanterna av stråket p.g.a. att 
spegeln saktar ned innan den byter riktning. 

För mekanismen roterande spegel skiljer man på två typer av speglar: 
palmerskanner och polygonskanner. Palmerskannern består av en spegel 
som roterar och skapar elliptiska mönster av inhämtad data (Wehr & Lohr 
1999). Polygonskannern snurrar med konstant hastighet under hela 
processen, vilket leder till en jämn fördelning av laserpulserna (Nordkvist & 
Olsson 2013). 

Fiberskannern består av ett knippe optiska fibrer (Nordkvist & Olsson 
2013). Där laserpulsen skickas ut ligger fibrerna i linje vilket ger en jämn 
fördelning av laserpulserna. Tack vare att fiberskannern i förhållande till 
storleken innehåller få rörliga delar så kan fiberskannern uppnå en hög 
skanningsfrekvens (Wehr & Lohr 1999). 

Inom NNH-projektet används för närvarande fem olika typer av skannrar. 
De två primärskannrarna är tillverkade av Leica (Lantmäteriet 2013). Dessa 
använder sig av oscillerande spegel (Petrie 2009). 

1.2.4 Laserpulsens väg från flygplanet till marken 

I samma ögonblick laserpulsen lämnar den flygburna utrustningen startar en 
mycket noggrann tidtagning. När en del av pulsen reflekteras tillbaka 
registreras intensiteten hos den reflekterande pulsen samt tiden för när den 
mottogs. Den kvarvarande energin från den utsända laserpulsen fortsätter 
ned mot marken och när den träffar ytterligare föremål reflekteras den 
tillbaka till skannern och tiden och intensiteten registreras på nytt. 

Avståndet mellan laserpulserna kallas punkttäthet. En högre punkttäthet ger 
generellt bättre mätresultat men kostnaden och datamängden ökar. I NNH-
projektet används en punkttäthet på 0,5-1 punkt per kvadratmeter (Rönnberg 
2011).  

De flesta skannrar registrerar ca 4-5 returpulser (Lantmäteriet 2011). De 
övriga filtreras bort genom en algoritm, som gör att endast returpulser som 
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når upp till ett specifikt tröskelvärde, t.ex. 50 % av sitt maximala värde, 
registreras (figur 1) (Nordkvist & Olsson 2013). För de flesta 
laserskanningssystem måste det vara ett tillräckligt stort tidsmässigt 
mellanrum mellan dessa returpulser för att dessa skall kunna registreras 
(Lindberg 2012). Det finns även skannrar som kontinuerligt läser av 
reflekterande pulser s.k. full vågformsskannrar (figur 1).  

 

Figur 1. 1) Intensiteten i pulsen varierar vid reflektion på sin väg mot 
marken, 2) Enstaka registrerade returpulser, 3) Fullvågforms retur (Efter: 
Lantmäteriet 2011 och Faridhouseini et al. 2011). 
 

Flyghöjden har stor betydelse för resultatet av laserskanningen. En högre 
flyghöjd gör att ett större område kan skannas av under en kortare tid vilket 
minskar kostnaderna. Nackdelen är att en högre flyghöjd ger en lägre 
punkttäthet och större mätosäkerhet (Lantmäteriet 2011). Ytterligare två 
viktiga faktorer som påverkar resultatet av laserskanning är öppningsvinkeln 
d.v.s. den maximala vinkeln mellan lasern på luftfartyget och dess lodlinje 
(figur 2). Vanligtvis används en öppningsvinkel på ±15-20 grader. 
Svepbredden (eller stråkbredden) är bredden av området som skannas vid en 
viss öppningsvinkel (figur 2). 
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Figur 2. a = öppningsvinkel, s = svepbredd/stråkbredd, h = flyghöjd (Efter: 
Lim et al. 2003). 

Den yta som laserpulsen träffar på marken kallas träffyta eller fotpunkt 
(figur 3). En mindre träffyta ger en högre noggrannhet (Lantmäteriet 2009). 
En högre flyghöjd ger större träffyta (figur 3). 

 

Figur 3.  Laserpulsens träffyta på marken (Efter: Lantmäteriet 2011). 
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1.2.5 Dataset och filformat 

När skanningen är slutförd får man två olika dataset. Det ena datasetet 
innehåller laserreturer och det andra innehåller positionsdata från 
luftfartyget (Wehr & Lohr 1999). Mängden data som registreras och lagras 
blir väldigt stor. Med ett system som genererar upp till 300 000 mätningar 
per sekund, produceras ca 20 Gb laserreturdata per timme. På samma tid 
genereras ca 0,1 Gb positionsdata (Lantmäteriet 2011). De två dataseten 
sammanförs och på så vis kan varje laserretur tilldelas en tredimensionell 
position. När varje laserretur är koordinatsatt har man ett s.k. punktmoln 
(figur 4), d.v.s. ett moln av kanske miljontals punkter med sina respektive 
positioner i x, y och z-led. 

Laserdata sparas i ett öppet standardiserat filformat (ASPRS Standards 
Committee 2013) med ändelsen .las. Schematiskt innehåller filen ett 
filhuvud (antal punkter och geografisk utsträckning) samt punktdata (XYZ- 
koordinater, klassificeringsdata etc.). Även information om vilket 
referenssystem som datat är definierat i kan finnas med. 

 

 

Figur 4. Punktmoln. Laserdata © Lantmäteriet. Punktmoln framtaget av 
författaren i FUSION. 
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1.2.6 Bearbetning av laserdata 

För att man ska kunna använda punktdatat behövs oftast någon form av 
bearbetning. Bearbetningen brukar bl.a. bestå av stråkutjämning, borttagning 
av felaktiga mätningar, klassificering av markpunkter, framtagning av 
markmodell och klassificering av markreturerna. 

� Stråkutjämning och inpassning mot kontrollpunkter 

För maximal noggrannhet är det optimalt att mäta in laserdata mot 
inmätta kontrollpunkter på marken. Detta är dock inte ekonomiskt 
försvarbart i någon större utsträckning (Lantmäteriet 2011), utan 
istället jämförs utfallet av avvikelser mellan överlappande flygstråk. 
Dessa sammanförs sedan till ett heltäckande skarvlöst område. 

� Identifiering och borttagning av felaktiga mätningar 

Uppenbart felaktigt registrerade returpulser från t.ex. fåglar, moln 
och dimma samt punkter som uppenbart ligger under marknivå 
identifieras och raderas (Nordkvist & Olsson 2013). 

� Klassificering av markpunkter 

När laserdata ska användas för skogliga tillämpningar krävs vanligen 
att man först identifierar markpunkterna (Lim et al. 2003). Det finns 
olika metoder att göra detta på. De vanligaste metoderna är 
utvecklade av Peter Axelsson vid KTH respektive Karl Kraus och 
Norbert Pfeifer vid Wiens tekniska universitet. Axelssons metod går 
ut på  att  ett  ”tänkt”  rektangulärt  rutnät  av  trianglar  TIN  (Triangulated 
Irregular Network) läggs ut över ytan med det data som skall 
användas. Därefter undersöks alla punkter var för sig utifrån 
fastställda kriterier för att vid processens slut utgöra markpunkterna 
(figur 5). 
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Figur 5.  TIN – Triangulated Irregular Network (Källa: Wikipedia, licens 
GFDL, upphovsman: Robert Kropf). 

Kraus och Pfeifers metod går ut på att först skapa en yta av alla 
tillgängliga punkter. Därefter tilldelas de enskilda punkterna olika 
vikter. Efter 3-5 iterationer så har punkterna vid marken dragit med 
sig hela ytan nedåt och på så sätt klassificeras till slut markpunkterna 
(Nordkvist & Olsson 2013). 

� Framtagning av markmodell 

Nästa steg är att framställa en markmodell (DEM). En markmodell 
kan vara 3-dimensionell (TIN) eller 2-dimensionell (raster). TIN-
modellen är den noggrannaste eftersom punkterna här behåller sina 
verkliga positioner. TIN-modellen är också mer komplex att arbeta 
med och att använda. Den vanligaste markmodellen för skogliga 
tillämpningar är raster (Nordkvist & Olsson 2013). Rastermodellen 
används t.ex. på Skogsstyrelsens webbplats ”mina  sidor” i form av 
terrängskuggning (Skogsstyrelsen 2014). 

� Klassificering av laserreturerna 

Laserreturerna delas vanligen in i tre klasser: mark, vatten och 
övrigt. Markpunkter brukar tilldelas siffran 2, vatten siffran 9 och 
övrigt siffran 1 (Nordkvist & Olsson 2013). 
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1.3 Syfte och mål 

Studier och forskning inom det skogliga området strävar, liksom inom andra 
områden, till att förbättra metoder, skapa mervärden och tillföra ny kunskap. 
Laserskanning ger värdefull grunddata för olika områden i skogsbruket. Till 
en början hade laserdata i skogsbruket ett begränsat antal användare och 
idag använder framförallt större skogsägare och skogsbolag laserdata för 
olika ändamål. I takt med teknikutvecklingen har dock laserdata blivit mer 
och mer tillgängligt och skulle även kunna vara användbart för privata 
skogsägare. Ett exempel är Skogsstyrelsens utrullning av laserdata på 
webbtjänsten  ”mina sidor”.  Vad  som  bedöms  saknas  i  dagsläget  är  
emellertid, utifrån den private skogsägarens perspektiv, en sammanställning 
av vilka möjliga användningsområden det finns för laserdata i skogsbruket 
idag, vad laserdata kostar och hur tillgängligt det är. En sådan 
sammanställning skulle kunna vara till hjälp för den private skogsägaren att 
bedöma vilken nytta laserdata skulle kunna ge i deras skogsbruk. 

Syftet med detta examensarbete var att sammanställa tillämpningsområden 
där flygburen laserdata används inom svensk skogsbruk i dag. Vidare att 
analysera laserdatats kostnader och tillgänglighet. Målet var att 
tillhandahålla information som skulle kunna vara till hjälp för privata 
skogsägare att bedöma vilken nytta laserdata kan ge i deras skogsbruk. 

Studien avgränsades till den teknik och metoder som i dagsläget finns 
tillgängliga. Vidare avgränsades studien till att enbart behandla flygburen 
laserskanning, d.v.s. markbunden laserskanning lämnas därhän. Detta 
eftersom annars bedömdes studien få ett allt för stort omfång. Avseende 
litteraturen begränsades den till enbart texter på engelska och svenska. 
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2.  Material  och  metod 
 

2.1 Metodik 

Studien genomfördes genom en litteratur- och enkätstudie. Tyngdpunkten 
låg på litteraturstudien, vilken kompletterades med enkäten. Genom 
litteraturstudien söktes information om metoder inom laserskanning, 
tillämpningsområden inom skogsbruket, kostnader och tillgänglighet. 
Enkätstudien genomfördes på grund av ledtiden för tryckt material. 
Därigenom kunde information insamlas om de senaste 
tillämpningsområdena och möjligheterna med laserskanning.  

Enkäten gjordes kort, med två öppna frågor. Samma frågor ställdes till alla 
respondenter. Syftet med enkäten var att kunna få exempel på praktiska 
användningsområden för laserdatat från personer inom 
branschen/skogsnäringen. Därför bedömdes en kort och öppen enkät vara 
tillräcklig. Enkäten hade en låg grad av strukturering, men till enkäten 
bifogades inom parantes exempel på olika ämnesområden som skulle ge 
respondenten hjälp att lättare förstå enkätfrågornas mening. 

Enkäten skickades ut via e-post. Valet att skicka enkäten via e-post 
grundade sig på följande (Dahmström 2011): 

x Arbetet med att sammanställa skulle bli relativt enkelt  

x Mottagaren kan, till skillnad från en tidsbokad personlig intervju, 
inom enkätens tidsram själv bestämma när han/hon vill/kan svara 

x E-post är relativt lätt att svara på 

x Går att skicka i obegränsat antal till obefintlig kostnad  

x Stor tidsbesparing jämfört med telefonintervju eller personlig 
intervju på plats hos respondenten 

x Respondenten kan utan tidspress konsultera handlingar och 
anteckningar 

x Ingen icke verbal påverkan från intervjuaren.  

Ovanstående punkter kan till stor del även appliceras på enkät som skickas 
som brev med vanlig post. Dock bedömdes e-post, p.g.a. lättare hantering, 
lägre kostnad och mindre tidsåtgång för respondenten, vara det bästa valet i 
detta val, även om metoden också har sina nackdelar (Dahmström 2011): 
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x Metoden är asynkron 

x Respondenten bör kunna uttrycka sig i skrift 

x Man går miste om det icke verbala delarna som eventuellt uttrycks 
med kroppsspråk och tonfall (Kvale & Brinkmann 2009) 

x Ett större bortfall av respondenter riskeras jämfört med personliga 
intervjuer  

x Om respondenten har frågor om enkäten så krävs att respondenten 
tar kontakt med frågeställaren 

x Man kan aldrig vara helt säker på att det är personen som man 
skickat enkäten till som själv har svarat. 

Dock bedömdes fördelarna med enkät via e-post överväga, varför denna 
metod valdes som komplement till litteraturstudien.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Litteraturstudien 

I december 2013 inleddes arbetet med litteraturstudien genom sökning och 
insamling av information. Vetenskapliga artiklar, avhandlingsarbeten, 
examensarbeten, arbetsrapporter och övrig information, både från Sverige 
och utomlands söktes fram med hjälp av bl.a. databasen Google Scholar och 
Google och lästes igenom. Sökbegrepp som lidar, laserdata och 
laserskanning användes. 

2.2.2 Enkätstudie 

Enkäten innehöll två öppna frågor, som behandlade laserdatats möjligheter 
och tillämpningar generellt och specifikt för privatskogsbruket (bilaga 1).  

I enkätstudien togs i beaktande Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Följande fyra grundkrav beaktades: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).   

Till enkäten bifogades ett följebrev (bilaga 1) där syftet med studien angavs. 
I följebrevet angavs även att enkäten inte var anonym, utan att det skulle 
finnas möjlighet att referera till respondenternas svar med namn. Om 
respondenten ändå inte ville förekomma med namn så ombads de att 
meddela detta (samtycke- och konfidentialitetskravet). Det informerades 
även i följebrevet att eftersom studien genomförs vid ett universitet så gäller 
offentlighetsprincipen (nyttjandekravet).  
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Enkäten skickades ut till ett urval personer som förväntades besitta kunskap 
om laserskanning. Personer söktes subjektivt ut på skogsbolag, skogliga 
myndigheter, universitet, med stöd av litteraturen, tidskrifter, webben, 
personliga kontakter, tips på företag, organisationer och myndigheter. Totalt 
identifierades och valdes 35 personer. Till dessa skickades enkäten ut den 23 
januari 2014.  

En checklista skapades för att kunna sammanställa vilka som sedan svarade 
på enkäten och vilka som hade särskilda önskemål (t.ex. att vara anonym, 
önskade kopia på rapporten). Efter fyra veckor, den 26 februari, skickades 
en påminnelse till dem som inte hade svarat. Efter 43 dagar hade 
sammanlagt 21 respondenter skickat tillbaka enkäten. Av de 21 som skickat 
tillbaka enkäten hade 16 svarat på enkätens frågor. Svarsfrekvensen på 
enkäten blev därmed 46 %.  

Efter litteraturstudien sammanställdes, utan inbördes ordning eller 
rangordning, de olika användningsområdena som framkommit. Dessa 
beskrevs med hjälp av referenser till litteraturen. Sedermera strukturerades 
resultat kapitlet upp i fyra delar. Den första delen beskriver tre 
huvudprinciper för framtagning av data. Den andra delen ger en 
sammanställning av olika tillämpningsområdena indelat i de tre 
huvudprinciperna. I del tre redogörs för tillgängligheten för laserdatat och 
dess produkter. I del fyra görs en analys av möjliga tillämpningsområden för 
privata skogsägare och slutligen i del fem diskuteras den kostnad som är 
förknippad med laserskanning. 

Enkätsvaren kom främst att användas till att komplettera litteraturstudien 
med exempel på tillämpningar som används dagsläget samt sådana som 
förväntas användas inom en nära framtid. Enkätsvaren användes även till att 
ge ytterligare referenser till påståenden i resultatkapitlet. Enkätsvaren 
anpassades för att passa sammanhanget i den övriga texten. 
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3.  Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av litteraturstudien och enkäten. Först 
beskrivs huvudprinciper för framställning av data. Därefter kommer en 
sammanställning av de i studien identifierade tillämpningar som i dagsläget 
finns tillgängliga för skogsbruket. Till sist kommer en analys av dessa 
tillämpningar avseende kostnader och tillgänglighet. 

 
3.1 Data från flygburen laserskanning 

Man kan generellt dela upp framtagningen av laserdata i tre huvudmetoder: 
Areabaserad metod, enskilda träd metod samt markmodell. 

 

3.1.1 Areabaserad metod 

I den areabaserade metoden är det tillräckligt med laserdata av 
förhållandevis låg upplösning, vanligen ca 1 retur per kvadratmeter (Barth 
2008). Metoden kan t.ex. användas till att på beståndsnivå ge bra data för 
storleksrelaterade variabler så som virkesförråd, medelhöjd, grundyta och 
stamantal. Dessa kan sedan användas vid skogsbrukets taktiska planering 
(Olsson 2014). Skattningar bygger på samband mellan laserdatat och 
manuellt inhämtade data från provytor i fält (Lindberg 2014; Lindgren 
2012). Skattningar baserade på areametoden ger bättre data för viktiga 
variabler så som virkesförråd, än vad någon alternativ metod, med en 
realistisk arbetsinsats kan ge (Olsson 2014). 

 

3.1.1.1 Framtagning av skogliga data på beståndsnivå 

För ytor om ca 100 - 500 m2 kan skogliga variabler, så som medelhöjd, 
virkesförråd, grundyta, stamantal etc., uppskattas med hjälp av så kallade 
areabaserade metoder genom att insamlad laserdata först delas in i ett rutnät 
av kvadratiska celler. Därefter utläggs noggrant positionerade koordinatsatta 
provytor ut i ett antal av dessa celler (Nordkvist & Olsson 2013). Provytorna 
inventeras sedan i fält och variabler så som grundytevägd medelhöjd, 
stamvolym och grundyta, kopplas mot skattade variabler från laserdatat i 
dessa celler (Nordkvist & Olsson 2013). Därefter används laserdatan för att 
skatta fram skogliga data inom övriga celler i det skannade området. För 
bästa resultat krävs likartade förhållanden beträffande skannersystem, årstid 
och flygparametrar etc. (Olsson 2014), d.v.s. hela området bör skannas vid 
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samma tidpunkt och med samma skannersystem för att undvika att 
resultaten av skattningarna blir skeva. 

Genom kopplingen mellan de uppmätta provytorna i fält och laserdatat för 
motsvarande celler, kan de skogliga variablerna för de övriga cellerna 
uppskattas. Därefter beräknas medelvärden av respektive variabel för de 
celler som tillsammans utgör ett bestånd. Det finns tre metoder för att skatta 
fram dessa data; genom regression, k-MSN samt Random Forest (Nordkvist 
& Olsson 2013).  

En studie genomförd utanför Passau i sydöstra Tyskland visade ett generellt 
resultat på mellan 80-90 % riktighet i undersökta variabler för den 
areabaserade metoden. Detta trots att testplatsen innehöll blandskog med 
olika strukturer (Heurich & Thoma 2008). Naesset et al (2004) drog redan 
2004 slutsatsen att den areabaserade metoden mognat så pass och att den 
kunde användas operativt i de nordiska länderna. Naesset et al. (2004) 
visade på resultat i barrträdsbestånd att upp till 90 % av träden identifierades 
korrekt och medelhöjden som differerade ca 0,6 meter. 

För den areabaserade metoden, krävs som nämnts ovan, insamling av 
referensdata från provytor i fält, vilket är förknippat med en kostnad. Därför 
utvecklas enklare metoder, som inte bygger på kalibrering mot fältmätta 
provytor. Ett exempel är att för små rutnät om 2×2 m utgå från den högsta 
laserreturen över marken. Detta ger ett kronhöjdsraster med information om 
var den högsta och tätaste skogen finns inom ett område, samt var det t.ex. 
finns luckor. Med denna förenklade metod syns vanligen även t ex sparade 
naturvårdsträd på hyggen samt stickvägar (Olsson 2014). 

Idag pågår även försök att finna metoder att inhämta referensdata på annat 
sätt än i fält. En metod är att insamla data genom laserskanning från 
förarlösa modellflygplan (UAV) eller från terränggående fordon t.ex. 
fyrhjulingar. Det är också möjligt att använda referensdata inhämtat från 
skördares apteringsdatorer (Olsson 2014). 

 

3.1.2 Enskilda träd metod 

För att möjliggöra identifiering av enskilda träd behövs laserdata med högre 
punkttäthet än den som används för de areabaserade metoderna (Nordkvist 
& Olsson 2013). Ca 5-10 punkter per m2 anses vara tillräckligt för att kunna 
identifiera enskilda träd (Lindberg 2014). 

För att identifiera enskilda träd är första steget vanligtvis att skapa en digital 
kronhöjdsmodell (DCM), se figur 6 och 7. I idealfallet ska varje segment i 
modellen representera ett enskilt träd. Eftersom det inom varje trädkrona 
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finns en lokal variation behövs någon form av utjämnande filter användas. 
En vanlig variant är att använda algoritmen watershed segmentation (ung. 
vattendelare), för att lokalisera de enskilda träden. Vidare behövs även 
kronornas nedre gräns identifieras för att undvika att data från 
undervegetationen inberäknas (Nordkvist & Olsson 2013).  

 

 

Figur 6.  DCM/kronhöjdsmodell. Laserdata © Lantmäteriet i2012/890, bild 
framtagen av författaren i FUSION. 

 

Figur 7.  DCM/kronhöjdsmodell med färger från ortofoto. Laserdata & 
ortofoto © Lantmäteriet i2012/890, bild framtagen av författaren i FUSION. 

 

Ett företag som erbjuder data om enskilda träd är FORAN (FORAN 2014). 
De har utvecklat metoden FORAN SingleTree (R), som med hjälp av 
laserdata (om 8-10 punkter per m2) automatiskt beräknar enskilda träds 



16 
 

positioner, höjder och krondiametrar (FORAN u.å). Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) genomförde 2008 två utvärderingar av ovan 
nämnda metod (Barth et al. 2008). Då jämfördes laserdatats noggrannhet 
med traditionella inventeringsmetoder (klavning och mätning med relaskop i 
fält). Utvärderingen visade att laserdata gav bäst noggrannhet för höjd och 
volym i de jämförda bestånden. I de två områdena som undersöktes 
identifierades mellan 72 och 100 % av de enskilda träden. Det bedömdes att 
med en mer utvecklad trädslagsklassificering (se nedan) skulle 
laserskanning i framtiden kunna ersätta subjektiva relaskopinventeringar i 
fält för uppskattning av volym per trädslag (Barth 2008).  

Det finns ett antal möjliga felkällor kopplade till enskilda träd metoden. 
Exempelvis kan träd som står tätt ihop av algoritmen bedömas vara ett enda 
träd. Små träd som döljs av större kan också vara svåra att upptäcka 
(Nordkvist & Olsson 2013). För att kompensera för missade träd finns 
emellertid statistiska metoder som kan minska denna felkälla (Olsson 2014). 
Kaartinen et al. (2012) visade att resultat av uppskattningar genom enskilda 
träd metoden till viss del är beroende av noggrannheten på laserdata, men 
det som påverkar resultatet mest är vilken metod som används.  

 

3.1.3 Markmodell 

Som redogjorts för i arbetets inledning finns det två typer av markmodeller: 
3-dimensionell (TIN) samt 2-dimensionell (raster). TIN-modellen håller 
högre noggrannhet än rastermodellen, men rastermodellen är lättare att 
använda p.g.a. sin lägre komplexitet. Markmodellerna framställs genom att 
använda någon av de metoder som finns för att räkna fram markpunkter från 
laserdata. Vissa metoder ger direkt ett TIN, medan andra behöver ytterligare 
bearbetning. För att skapa en rastermodell utgår man från ett TIN och lägger 
ett tänkt rutnät över detta och interpolerar därefter fram ett raster utifrån 
givna förutsättningar och önskemål (Nordkvist & Olsson 2013) (figur 8). 
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Figur 8. Markmodell (raster). Laserdata © Lantmäteriet i2012/890, Bild 
framtagen av författaren i QT Reader. 

 
3.2 Tillämpningsområden 

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med SLU 
under 3 år utveckla förbättrade skogliga skattningar från laserdata som i 
Lantmäteriets regi samlats in (Larsson 2014; Önneholm 2014; Olsson 2014). 
Målet som projektet tros leda till är:  

Erhålla data om Sveriges skogsresurser med så god kvalité att det 
stimulerar skogsbruket till en ökad aktivitet, effektiviserar myndigheternas 
arbete med skogsbruk och naturvård, och vara ett underlag för forskning 
(Larsson 2014). 

3.2.1 Areabaserad metod 

3.2.1.1 Skogsbruksplan 

Skogsbruksplanen är ett verktyg som kan vara till hjälp för skogsägare att nå 
sina mål med sitt skogsägande. Planen ger för en 10-årsperiod en översikt 
över föreslagna skogsbruksåtgärder inom en fastighet. En skogsbruksplan 
innefattar även information om dagens skogstillstånd, som baseras på data 
som vanligen insamlas genom provytor i fält. En digital karta över 
fastighetens bestånd kompletteras med ett ortofoto. Exempel på 
datorprogram för framställning av skogsbruksplaner är bl.a. ForestMan och 
pcSKOG, I pcSKOG finns numera en modul för hantering av laserdata 
(pcSKOG 2014). 
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Laserdata skulle kunna vara ett komplement till den fältinventering som ofta 
genomförs när nya skogsbruksplaner upprättas eller gamla uppdateras. 
Lindgren (2012) undersökte huruvida laserskannat material från NNH kunde 
erhålla ett mervärde, som gjorde att, i det här fallet, organisationen Södra 
motiverades att införskaffa laserskannat material för 
skogsbruksplanläggning. Lindgren (2012) drog slutsatsen att de intervjuade 
planläggarnas arbete underlättades markant med tillgång till NNH-data. 
Laserdata bidrog även till att inköparnas arbete kunde effektiviseras genom 
att sökningar av specifika bestånd (gallrings- eller slutavverkningsbestånd) 
gjordes möjliga utanför de egna medlemmarnas fastigheter. 

Även företagen RickLar Skog och Sydved har provat att använda laserdata 
vid skogsbruksplanläggning. Laserdatat har dels använts för att uppskatta 
beståndhöjder, dels för att utifrån rasterbaserat laserdata visuellt bedöma 
beståndsavfattning (Larsson 2014; Lodin 2014; Ehrenström 2014). RickLar 
Skog bearbetar inte själva laserdata utan köper in den tjänsten från ett 
externt företag. Den tidsmässiga besparingspotentialen av att använda 
laserdata beräknas ligga på mellan 5 och 10 % av den tid fältarbetet med 
skogsbruksplanen tar i anspråk (Larsson 2014). Sydved framhåller den 
besparing som görs i form av insparad tid i fält som mycket positiv 
(Ehrenström 2014). 

En nackdel/farhåga som nämns är emellertid att den genom NHH insamlade 
laserdatan snabbt blir inaktuell (Lysell 2014). För att kunna använda dessa 
laserdata en längre tid arbetas idag med att komplettera datat med 
schabloniserade tillväxtberäkningar, vidare planeras att komplettera datat 
med information från stereotolkning av flygbilder (Larsson 2014). Generellt 
görs lovande framsteg med automatisk stereotolkning av Lantmäteriets 
flygbilder. Detta skulle kunna vara en möjlig lösning till att ajourhålla data 
(Sonesson 2014; Sängstuvall 2014; Lysell 2014; Olsson 2014). 

 

3.2.1.2 Skogliga data på beståndsnivå 

Bergvik Skog använder idag, för att beskriva sitt skogsinnehav, 
Lantmäteriets laserdata tillsammans med referensytor i fält för att modellera 
samband mellan de skogliga variablerna virkesförråd, medelhöjd, 
medeldiameter, grundyta och stamantal. Resultatet appliceras på rutnät med 
celler om 15×15 m, som täcker alla bestånd i beståndsregistret över 7 m. 
Inom dessa bestånd erhålls således skogliga data i form av ett rutnät. 
Skogsbolaget utgår från befintliga uppgifter och indelningar i sina 
beståndsregister om skogen. Beståndsindelningen uppdateras och justeras 
utifrån skillnader i trädhöjd hos laserdatat. Beståndsegenskaper som ålder 
och SI behålls intakta eftersom dessa anses att svåra att skatta med hjälp av 
fjärranalys. Utöver minskade inventeringskostnader samt förbättrad 
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beståndsinformation anser Bergvik Skog att den största nyttan med laserdata 
är den heltäckande skogliga informationen som erhålls i rutnätet om 15×15 
m (Sängstuvall 2014). 

Även Holmen Skog använder laserdata för att uppskatta markinnehavet i 
15×15 m stora rutnät. Skogsbolagets beståndsregister uppdateras utifrån 
rutnätens medelvärden. Vidare används laserdata till att justera 
beståndsgränser samt till att framställa olika kartprodukter såsom kartor om 
markfuktighet och topografi (terrängmodell) (Karlsson 2014). 

 

3.2.1.3 Bedöma gallringsbehov 

Genom att gallra överför man beståndets tillväxt på färre träd och 
medeldiametern hos kvarvarande träd blir större (Hallsby 2007). Med hjälp 
av gallring är det möjligt att styra utvecklingen av skogen med avseende på 
dimension, kvalité och trädslag (Enström 2003). Som hjälp till att bedöma 
gallringsbehov och lämpligt gallringsuttag används i dagsläget vanligtvis 
gallringsmallar (Hallsby 2007). Det finns olika gallringsmallar för olika 
delar av landet, trädslag och ståndortsindex. Ingångsvariabler i mallarna är 
grundyta och övrehöjd (Enström 2003). 

Idag finns inget lagkrav på gallring. Det är upp till den enskilda skogsägaren 
att själv avgöra om det skall gallras eller inte. Lämplig tidpunkt för gallring 
varierar, men generellt kan sägas att den inte bör utföras för sent (Enström 
2003).  

Sjödin (2010) undersökte om laserdata från Lantmäteriets NNH-projekt 
tillsammans med data från georefererade provytor i fält kunde utgöra en 
grund till att bedöma om gallringsbehov förelåg. I arbetet användes 
regressionsanalys för att skapa funktioner för uppskattning av 
massaslutenhet, övre höjd och grundytevägd höjd. Sjödin (2010) drog 
slutsatsen att laserskanning kan vara en bra metod att identifiera skog i 
behov av gallring. Dock påpekades att viss fältkontroll är nödvändig för en 
säker skattning.  

Även Halvarsson (2008) undersökte hur väl gallringsbehovet kunde 
bedömas utifrån data från laserskanning. I arbetet användes två olika dataset, 
ett med ca 10 laserreturer per kvadratmeter och ett med ca 0,8 laserreturer 
per kvadratmeter. Resultatet av studien visade att gallringsbehovet i skog 
med varierande ålder, struktur och trädslagsblandning kunde bedömas 
relativt bra. Enligt studien så verkade skattningarna bli lika bra med tät som 
med gles laserdata. Författaren rekommenderade dock vidare forskning i 
ämnet innan metoden kan rekommenderas, då studien genomfördes med ett 
relativt litet material.  
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Statens Fastighetsverk (SFV) och BillerudKorsnäs (som sköter delar av 
Bergvik Skogs skogsinnehav) använder idag laserdata för att bedöma 
gallringsbehov. För detta beräknas ett s.k. gallringsindex, vilket gör det 
lättare att söka ut eventuella gallringsobjekt (Lodin 2014; Andersson 2014). 

 

3.2.1.4 Data för hänsyn till kultur och miljö 

Enligt SLU kan laserdata komma att spela en viktig roll när det gäller 
övervakning och kartläggning av naturvärden (SLU 2014). Lantmäteriets 
laserdata kan användas för att kartlägga och följa trädgränsen i fjällen (SLU 
2014). Nyström (2014) såg vidare att det är möjligt att med hög noggrannhet 
skatta variabler för den karakteristiska skogen i de svenska fjällen. I studien 
användes två dataset, ett dataset med 6.1 laserreturer per kvadratmeter och 
ett dataset med 1.4 laserreturer. Skattningsnoggranheten skiljde sig inte 
nämnvärt mellan de två dataseten. Vidare konstaterades möjlig att med stor 
noggrannhet (88 %) urskilja små träd och buskar (Nyström 2014). 

Holmen använder i dagsläget laserdata för att bl.a. följa upp kvarlämnad 
areal och volym vid avverkning (Karlsson 2014). 

 

3.2.2 Enskilda träd metod 

3.2.2.1 Identifiera trädslag hos enskilda träd 

Efter att ett enskilt träd identifierats blir nästa steg att försöka identifiera 
trädslaget. Med hjälp av nära infraröda satellit- och flygbilder är det 
tillsammans med laserdata möjligt att på ett relativt enkelt sätt skilja lövträd 
från barrträd. Med en punkttäthet om ca 10 punkter per m2 kan även 
trädslaget bedömas genom att man kan urskilja kronformen. 

Med data från laserskanning är det möjligt att gå ett steg längre och med stor 
säkerhet skilja på gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) (Holmgren & 
Persson 2004). Trädslaget kan bedömas genom att i laserdata analysera och 
jämföra trädens kronformer (Barth 2008). Holmgren & Persson (2004) 
visade att 95 % av trädslagsklassificeringen av gran och tall var korrekt. I 
studien användes laserdata insamlat från helikopter med en betydligt högre 
upplösning än den som är tillgänglig genom NNH. Författarna påpekade att 
man behöver samla in mer data i fält från olika regioner för att kunna 
kalibrera detta förfarande ytterligare.  

Holmgren & Persson (2004) pekade i sin studie även på utvecklingen att 
kombinera laserdata med optiska bilder för bästa information. Även 
Baltsavias (1999) nämnde i sin rapport fördelarna med att kombinera data, 
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främst överföra data från fotogrammetri till laserskanning i samband med 
filtrering, klassificering och segmentering av data. Nyttan av att kombinera 
olika data bekräftas också av försök gjorda av Nordkvist et al. (u å) vid 
SLU. Resultatet visade på betydligt bättre vegetationsklassningsnoggrannhet 
när både laserdata och optiska data användes.   

 

3.2.2.2 Variabler hos enskilda träd 

I rätt typ av bestånd (jämn och inte allt för tät skog) så kan skogliga 
variabler hos enskilda träd skattas med god noggrannhet (Barth 2008). Då 
används, liksom vid areabaserad skattning, metoder som t.ex. regression 
eller k-MSN, för att t.ex. tillämpa framtagna samband för variablerna. 
Variabler hos enskilda träd uppskattas utifrån de enskilda trädens 
kronformer. Resultat från försök hos BervikSkog visade på ett medelfel i 
skattningen av grundytevägd medelhöjd på 1-2 % och i grundytevägd 
medeldiameter 8-9%. Störst variation uppvisade stammantalet per hektar 
med ett medelfel på mellan 6-33 % (Brethvad & Iversen 2011).  

Inom ramen för EU-projektet FLEXWOOD användes högupplöst laserdata 
för att med hjälp av FORAN Single Tree Method ® identifiera och 
positionera enskilda träd. Tillsammans med fältmätta provytor och skördares 
produktionsfiler från tidigare avverkningar visade det sig vara möjligt att 
med hög noggrannhet beskriva skogliga data så som höjd, diameter, 
grundyta och stamantal. Detta kunde senare användas för att göra 
utbytesprognoser. Datat uppvisade en högre noggrannhet än det som 
baserades på fältinventering (Barth 2013). 

 

3.2.2.3 Identifiera avverkade träd och vindfällen. 

Försök gjorda inom EMMA (Environmental Mapping and Monitoring with 
Airborne laser and digital images) visar preliminära resultat att det är möjligt 
att identifiera enskilt fallna träd (t.ex. vindfällen) såväl öppna (gläntor) som 
halvslutna områden i skogen. Det visade sig räcka med en så låg upplösning 
på laserdatat som 0,5 punkter per kvadratmeter för att identifiera liggande 
träd i öppna områden (Skånes, Glimskär & Allard 2011). 

Försök gjorda av Yu et al. (2004)  i Finland visade att det är möjligt att med 
hjälp av laserdata på automatisk väg identifiera avverkade träd. 61 av 83 träd 
identifierades med data om upplösning på 10 punkter per kvadratmeter.  

 

 



22 
 

3.2.3 Markmodell 

3.2.3.1 Drivningsplanering 

Skogsbruket strävar efter att försöka minska spåren från maskiner och dess 
negativa påverkan på miljön. Om detta kan kombineras med bättre och 
effektivare drivning är mycket vunnit. Den från Lantmäteriets laserdata 
genererade digitala terrängmodellen kan tillsammans med andra geografiska 
datamängder utgöra ett användbart stöd vid drivningsplanering (Sonesson et 
al. 2012).  

Skogforsk uppger vid en workshop att Lantmäteriets laserdata kan erhålla en 
tillräckligt god upplösning på terrängmodeller för att dessa skall kunna 
användas vid traktplanering. Det bedömdes att laserdata har en stor 
möjlighet att skapa bättre traktdirektiv, som används som grund för 
avverkningsarbete (Skogforsk 2012). Bättre traktdirektiv kan i sin tur leda 
till ökad produktivitet samt minskade körskador på mark och vid vatten. 
Skogforsk (2012) ser framförallt tre möjliga användare: Planläggaren, 
Maskingruppen samt GROT-planerarna.  I det s.k. STIG-projektet (Skoglig 
Terrängplanering i GIS) så har Skogforsk undersökt olika vattenmodeller 
utifrån laserdata och kommit fram till att mellan 70-80% av alla körskador i 
skogen hamnar inom områden som klassas som blöta. Om dessa områden 
kan undvikas, så försvinner en stor del av körskadorna i skogen (Skogforsk 
2012).  

Med hjälp av en bra terrängmodell, hydrologisk modellering samt ett GIS 
program är det möjligt att identifiera områden som är känsliga för körskador 
(Lindberg 2014). Med ett sådant kartunderlag kan skogsmaskiners rutter 
planeras så att känsliga områden undviks (Lodin 2014). Skogforsk (u å) har 
idag flera implementeringsprojekt på gång tillsammans med bl.a. 
Skogssällskapet, StoraEnso, BergvikSkog, Korsnäs, Holmen, SCA, Södra 
och Norrskog. Syftet är att med hjälp av markfuktighetskartor planera bort 
en stor del av risken för körskador (Sonesson 2014; Lysell 2014; Berglund 
2014). 

Kartprodukter med terrängskuggning ger en mer detaljerad bild över 
markens struktur än den man tidigare fått via höjdkurvor. Detta underlättar 
bl.a. identifieringen av forn- och kulturlämningar (Önneholm 2014; Olsson 
2014)(figur 9). 
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Figur 9. Terrängskuggning, a = diken, b = kant mellan myr och fast mark. 
Laserdata © Lantmäteriet i2012/890, Bild framtagen av författaren i QT 
Reader. 

Ytterligare en möjlighet med den ur Lantmäteriets laserdata framtagna 
terrängmodellen är att vägar, inklusive skogsbilvägar kan höjdsättas mycket 
noggrant. Detta leder till att man skulle kunna planera skogsbrukets 
vägtransporter med hänsyn till lutning och backar i vägnätet. Detta kan leda 
till bränslebesparing och skulle även kunna öka framkomligheten, speciellt 
vintertid (Lysell 2014). 

 

3.2.3.2 Lokalisera diken 

I skogsbruket är det viktigt med väl fungerande diken. De första större 
arbetena med utdikning startade i början av 1870-talet. Totalt beräknas att ca 
1,2 miljoner hektar mark dikades fram till 1990-talet (Kardell 2004). På 
blöta marker kan diken sänka grundvattennivån och ge trädens rötter tillgång 
till mer syre, vilket kan leda till en ökad tillväxt hos träden (Hallsby 2007). 
Idag kräver ny skogsdikning tillstånd av Länsstyrelsen och är i stora delar av 
södra och mellersta Sverige i princip förbjudet. Däremot får man underhålla 
och rensa gamla diken (SFS 1998:808). Därför kan det vara av intresse att 
lokalisera dessa.  

På uppdrag av Jordbruksverket undersökte GeoXD AB möjligheten att 
använda laserdata för att automatiskt detektera landskapselement, däribland 
diken (Klang & Klang 2011). Som grunddata användes Lantmäteriets NNH-
data med en upplösning på mellan 0,5 - 1 laserreturer per kvadratmeter. 
Ingen vidareförädling av datat gjordes utan det georefererade och 
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automatklassificerade datat användes direkt. En höjdmodell (DEM) i 
rasterformat om 1 meters upplösning skapades varpå två filter lades. 
Därefter följde en automatiserad metod att söka efter linjära strukturer i 
rastret. Det visade sig vara möjligt att bl. a. detektera relativt smala diken. 
För bättre tillförlitlighet, ansågs emellertid behövas laserdata med högre 
punkttäthet än vad NNH erbjuder. Kompletterande information från andra 
datamängder som flygbilder skulle också kunna öka tillförlitligheten. 
Författarna ansåg att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att t.ex. 
samla in laserdata från lägre flyghöjd för detta ändamål. 

För regionen Languedoc i södra Frankrike beskrev Bailly et al. (2008) 
försök att automatiskt detektera diken från laser- och fältdata. I studien 
användes laserdata med upplösningen 10 laserpulser per kvadratmeter. 
Detekteringen gjordes med ca 70 % säkerhet, men varierade stort. 
Författarna förklarade att det (dåliga) resultatet berodde på laserdatat och de 
metoder som användes.  

Även i ett examensarbete genomfört vid Linköpings universitet så 
utvärderades en möjlig metod att lokalisera diken. Metoden inkluderade fyra 
steg: DEM-generering, linjedetektering, beräkning av statistik samt lagring 
av resultat. Som indata används Lantmäteriets NNH-data. Metoden 
förutsätter att ingen information om dikenas placering finns i förväg. 
Undersökt metod upptäckte 90 % av dikena och författaren menade att en 
automatisk detektering av diken är möjlig med hjälp av NNH-data (Wasell 
2011).  

 
3.3 Tillgänglighet 

I dag finns i princip två sätt för skogsbruket att få tillgång till laserdata, dels 
från Lantmäteriet genom NNH, dels genom privata företag. Det som skiljer 
datat åt, förutom att man via privata företag kan beställa laserdata helt 
utifrån egna behov, och med bättre aktualitet, är upplösningen på laserdatat, 
d.v.s. hur många laserreturer per kvadratmeter som erhålls. Eftersom det för 
Lantmäteriets ursprungliga uppdrag, att skapa en ny och aktuell höjdmodell 
över Sverige, räckte med en relativt låg upplösning på antalet returpulser, 
har laserdata därifrån upplösningen ca 1 punkt per kvadratmeter. Beställs 
laserdata i egen regi av någon annan leverantör så kan man inom teknikens 
gränser erhålla den punkttäthet som behövs.  

Data som Lantmäteriet insamlat inom NNH-projektet ligger till grund för i 
princip all användning i skogsbruket i dagsläget (Sonesson 2014). Dock är 
inte data från Lantmäteriets skanningar optimal för skogliga ändamål. Detta 
p.g.a. att vinkeln på skannern, med vars hjälp materialet är inhämtat är max 
20 grader, vilket är mer än vad som rekommenderas vid skanning för 
specifikt skogliga ändamål (Olsson 2014). 
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Förutom att i det närmaste obearbetad laserdata är tillgängligt är det möjligt 
att mot betalning erhålla bearbetat laserdata, utformat efter eget behov.  

Om NNH-data beställs från Lantmäteriet levereras den (i komprimerad 
form) som LAS-filer. Dessa filer med rådata kan bearbetas och visualiseras i 
program som kan hantera LAS-filer. Det finns ett flertal program att tillgå, 
både gratis och kommersiella. Exempel på gratis program för bearbetning 
och visualisering av laserdata är FUSION (FUSION 2014), QT Reader (QT 
Reader 2014) och Fugro Viewer (Fugro Viewer 2014). Det bör dock 
påpekas att för kunna tillgodogöra sig mycket mer än att titta på laserdata, i 
form av punktmoln (figur 10 och 11) så krävs i det flesta fall en viss 
datorvana.  

 

 

Figur 10. Punktmoln med färg från ortofoto. Laserdata © Lantmäteriet 
i2012/890, Bild framtagen av författaren i QT Reader. 
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Figur 11. Punktmoln med färg från ortofoto Laserdata © Lantmäteriet 
i2012/890, Bild framtagen av författaren i FUSION. 

Det laserdata som i dagsläget bedöms vara mest tillgänglig för den private 
skogsägaren är det som presenteras på Skogsstyrelsens webbplats ”mina 
sidor” (Skogsstyrelsen 2014a). Laserbaserade data som kommer att göras 
tillgängliga för visning inom mina sidor-projektet är markkarta med 
terrängskuggning, trädhöjdsraster, virkesförråd, medeldiameter, höjd, 
grundyta och biomassa. Senast 2015 kommer projektet att vara slutfört 
(Olsson 2014). 

 
3.4 Analys av möjliga användningsområden för privatskogsbruket  

Möjliga användningsområden som kan komma privata skogsägare till godo 
anses av de flesta som svarat på enkäten vara de som grundar sig på 
laserdata, som är mer eller mindre färdigbearbetad (exempelvis som kartor) 
och då på ett enkelt sätt gjorts tillgänglig för gemene man.  

Den av Skogsstyrelsen publicerade terrängskuggningskartan nämns av flera 
som en produkt som skulle kunna komma till nytta och ge ett mervärde för 
privata skogsägare (Lindberg 2014; Larsson 2014; Sonesson 2014; 
Sängstuvall 2014; Lodin 2014; Lysell 2014). Möjliga användningsområden 
är bl.a. att det relativt enkelt går att lokalisera diken, vägar och vattendrag. 
Även övergång mellan myr och fastmark kan urskiljas. Detta är av betydelse 
vid planering av skogsvårdsåtgärder. I vissa fall kan man även se spår av 
kulturhistoriska lämningar så som stenmurar, fångstgropar, kolbottnar och 
husgrunder (Skogsstyrelsen 2014b). 

Även de skogliga skattningarna som görs utifrån NNH-data tillsammans 
med fältmätningar anses komma till nytta för privata skogsägare (Lindberg 
2014; Lysell 2014). 
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Man kan som skogsägare även få tillgång till andra laserdata än de som görs 
tillgänglig via Skogsstyrelsen. Företaget Foran har utvecklat en kartportal 
där man själv kan ladda hem kartor med information om den egna 
fastigheten. Den information som finns tillgänglig är markens lutning och 
beskaffenhet samt vegetationens höjd och täthet (Eklund 2014). 

Ytterligare ett användningsområde för privatskogsbruket är bättre och 
kompletterande data till skogsbruksplaner (Sonesson 2014; Lodin 2014; 
Berglund 2014). Detta kan gynna den enskilde skogsägaren direkt eller 
indirekt via förvaltande och virkesköpande organisationer (Sängstuvall 
2014; Mossberg 2014; Johansson 2014). Som nämnts tidigare innehåller 
t.ex. programmet pcSKOG funktioner för att hantering av laserdata. 

 
3.5 Kostnader 

En faktisk kostnad för de olika laserdataprodukter med utgångspunkt för det 
privata skogsbruket har inte erhållits genom denna enkät- och 
litteraturstudie. I dagsläget verkar det data som Skogsstyrelsens publicerar 
på  webbtjänsten  ”mina sidor”  vara  gratis  för  privata  skogsägare  att  ta  del  av.  
Dessa data kommer från de tillämpningar som den areabaserade metoden 
möjliggör samt det terrängdata som var Lantmäteriets ursprungsuppdrag 
med NNH-projektet. 

Generellt är det svårt att ta fram kostnader för laserdata. Kostnaden för 
laserdata är till stor del beroende av hur stort område som skannas. Ett 
riktvärde är en startkostnad för laserskanning på ca 50 000 kr. Tillkommer 
gör en kostnad på ca 20-30 kr per hektar för en tät skanning. Glesare 
mätningar kostar ca 10 kr per hektar. Efter laserskanningen tillkommer 
ytterligare en kostnad för bearbetning av data (Barth 2008).  

Förutom startkostnaden för laserskanning, tillkommer en kostnaden för 
laserdata per hektar. Den är beroende av storleken och områdets utformning. 
Man  kan  räkna  med  en  medelkostnad  på  mellan  €2-5 per hektar (Yu et al. 
2004). Kaartinen et al. (2012) konstaterar att kostnaden för insamling och 
bearbetning av laserdata är lägre än för traditionell insamling av data i fält. 

För privata skogsfastigheter blir startkostnaden för flygburen laserskanning i 
dagsläget förhållandevis stor, och kanske för stor för att realiseras i större 
skala. Ett exempel på kostnad att i egen regi beställa en laserskanning över 
en medelfastighet på 45 hektar med hög upplösning skulle bli 51 125 kr (45 
ha x 25 kr/ha + 50 000 kr i startkostnad). Till detta kommer kostnaden för en 
eventuell bearbetning av rådatat. Här kan bli ett beroende av samhällets 
politik för landskaplig- och skoglig information. Eventuellt skulle man 
kunna tänka sig en samordning mellan privata aktörer för 
skogsbruksplanläggning. I Norge och Finland har man i dagsläget, genom 
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samordning på kommunal och statlig nivå, kommit längre avseende 
användning av laserskanning för planläggning av privata fastigheter (Olsson 
2014). 

Naesset et al. (2004) förutspådde dock att kostnaden för insamling av 
laserdata kommer att sjunka med tiden. Kostnaden för att ta fram skogliga 
data baserad på laserskanning för den storlek på områden som finns hos 
företaget Bergvik Skog varierar mellan ca 10 till 20 kronor per hektar. 
Kostnader för det faktiska kartmaterialet som skogsföretaget Sydved köper 
in från extern aktör uppskattas vara ca 2,5 kronor per hektar (Ehrenström 
2014). Holmen använder sig av Lantmäteriets NNH data för att via konsulter 
ta fram en rad skogliga data och göra analyser av dessa. Man beräknar 
kostnaden för dessa (som inte kräver fältbesök) till ca 50 öre per hektar 
(Karlsson 2014). 

Företaget Foran räknar med att stora markägare kan göra en besparing på 
2/3 av den totala kostnaden av att få sitt innehav uppdaterat jämfört med 
traditionell inventering (Eklund 2014). 
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4.  Diskussion  och  slutsatser 
 
4.1 Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes genom en kvalitativ litteraturstudie och en enkät. 
Litteratursökningen gjordes subjektivt så till vida att författaren sökte och 
valde information om ämnet genom olika databaser på internet. När ett 50-
tal vetenskapliga artiklar, examensarbeten, informationsblad, 
avhandlingsarbeten etc. hade utsökts, genomlästes dessa för att sedan utgöra 
faktagrund. En risk med en litteratursökning är att vissa 
användningsområden riskerar att missas. Därför skrevs även en enkät och 
skickades ut  

Enkäten skickades ut till 35 personer som bedömdes besitta information om 
ämnet. Efter en påminnelse hade sammanlagt 21 personer svarat. Av dessa 
svarade 16 på enkätens frågor. Detta gav en svarsfrekvens på 46 %. De 16 
personer som svarade representerade en blandning av skogliga myndigheter, 
företag och organisationer. Om även de 5 personer som faktiskt svarade, 
men inte kunde/ville tillföra något så blev svarsfrekvensen 60 %. Detta anser 
författaren vara tillfredsställande, särskilt med tanke på att de som svarade 
bestod av en blandning av olika representanter. Nämnvärt är att flera 
skogsägarföreningar inte ville/valde att inte svara. Detta var något oväntat 
eftersom det i dagsläget krävs samordning för att en laserskanning skall vara 
ekonomiskt realistisk att genomföra. Tyvärr uteblev även svar från några 
företag som bearbetar laserdata respektive tillhandahåller och utvecklar 
datorprogram specifikt riktade till privata skogsägare.   

Enkätsvaren var varierande till bredd, djup och omfattning. Dock bedömer 
författaren svaren överlag som utvecklade och intressanta. Av enkätsvaren 
tillkom några nya idéer samt bekräftade de användningsområden som 
tidigare framkommit genom litteraturstudien.  

Huruvida personerna som svarade på enkäten täcker upp ”all”  kunskap  inom  
ämnet är svårt att bedöma. Eftersom personerna som utsöktes arbetar heltid, 
både på praktisk nivå och inom forskningsområdet laserskanning torde dock 
det subjektiva urval som gjordes och de svar som inkom ha erhållit ett bra 
tvärsnitt och att de allra flesta tillämpningarna som i dagsläget är aktuella 
samlades in. Men naturligtvis finns ändå en risk att något 
tillämpningsområde kan ha missats.  

Enkäten valdes innehålla två öppna frågor. Detta för att låta respondenten 
mer eller mindre fritt skriva vad som föll respondenterna in (inom enkätens 
ramar). Huruvida de exempel på ämnen som skrevs inom parentes under 
varje fråga kom att färga svaren är svårt att bedöma. När svaren genomlästes 
verkade dock exemplen inte haft någon inverkan, utan svaren var varierande 
och inte uppbundna kring de exemplen som angetts i enkäten. Enkäten 
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valdes att skickas ut via e-post, utan att först skicka ut en generell förfrågan 
om viljan att delta. Att skicka enkäten via e-post valdes för att ge den som 
svarade frihet att välja när och om denne/denna bl.a. hade tid/ville svara. En 
andra anledning till att e-post valdes var att författaren bedömde det lättare 
att kunna sammanställa och jämföra svar som kom tillbaka. Risken att missa 
något/samt att frågorna skulle kunna ställas fel vid en telefonintervju gjorde 
att enkät via e-post föredrogs. En nackdel med öppna frågor är att de just är 
öppna. Detta påpekades även av en som svarade på enkäten. Personen ansåg 
att enkäten var för generellt hållen för att kunna svara på.  

Att genomföra detta arbete, inom given tidsram, utan litteraturstudien tror 
jag inte skulle vara möjligt. I stället för en enkät via e-post så kunde en 
personlig intervju (via telefon eller på plats) valts. Slutresultatet bedöms 
dock bli detsamma.  

 
4.2 Resultatdiskussion och slutsatser 

Som resultatet av studien visar, så delas det data som erhålls av 
laserskanningen in i tre huvudgrupper: areabaserad, enskilda träd samt 
markmodell. Det som enligt litteraturen och enkäten i dagsläget verkar vara 
mest utvecklat och redo för operativ användning är data baserad på den 
areabaserade metoden. Då denna metod kan använda sig av data med relativt 
låg upplösning så passar den data som Lantmäteriet samlat in inom NNH-
projektet bra att använda. Eftersom det tillförts pengar från statligt håll för 
att Skogsstyrelsen tillsammans med SLU skall utveckla skogliga data utifrån 
NNH skanningarna ligger det nära tillhands att det är denna information som 
i närtid kan komma privatskogsbruket till nytta.  

För att urskilja enskilda träd så behövs som tidigare nämnts, data med högre 
upplösning än den som finns tillgänglig genom NNH-projektet. Detta 
innebär att de kunder som är intresserade av dessa data, själva få ta en 
relativt stor kostnad för att anlita ett av de privata företag som finns för att 
samla in dessa. Det är i dagsläget mycket tveksamt att detta är någonting 
som en enskild privat skogsägare skulle satsa på och få ut ett mervärde av. 
För att kunna räkna hem denna investering så krävs troligtvis att ett flertal 
skogsägare går samman inom ett område för att gemensamt göra detta. 
Kanske är detta något som skogsägarföreningarna eller övriga 
virkesköpande organisationer skulle kunna administrera.  

Ytterligare ett frågetecken är laserdatans bäst före datum. I teorin blir datat 
inaktuellt så snart flygplanet passerat över och skannat av ett område. I 
dagsläget finns inte heller planer på en förnyad laserskanning av Sverige 
genom Lantmäteriets försorg. Det är emellertid möjligt, som nämnts i 
resultat kapitlet, att förlänga livslängden på data genom att t.ex. uppdatera 
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det genom Lantmäteriets flygbilder. Detta innebär att NNH-datan kan gå att 
använda längre.  

Den faktiska kostnaden för att samla in och bearbeta laserdata har varit 
relativt svår att få ett grepp om. Det kan dock sägas att ett projekt att samla 
in laserdata har idag en relativt hög startkostnad. Att som privat skogsägare 
räkna hem detta i egen regi kan vara mycket svårt. I studien var det svårt att 
få fram en kostnad, som kan jämföras mellan olika aktörer. Vissa företag 
vill, av förståeliga skäl, inte uppge sina kostnader i en rapport. Den slutsats 
man, med viss reservation, skulle kunna dra är att det i de flesta fall rör sig 
om en kostnad på ett par kronor per hektar. Huruvida denna summa är ett 
genomsnitt av ett helt laserskannings projekt eller ej, kan denna studie inte 
säga.  

Skogliga data baserade på laserskanning är något som i dagsläget har 
utvecklats så långt att det går att använda utanför den akademiska 
forskningssfären. När Skogsstyrelsen tillsammans med SLU är färdig med 
sin behandling av Lantmäteriets NNH-data så skulle den private 
skogsägaren relativt enkelt, förutsatt att denne har en dator med 
internetuppkoppling, kunna ta del av de olika skogliga data över sin egen 
skog. Detta ställer naturligtvis ett krav på viss datorkunskap hos 
skogsägaren. Med risk att vissa inte har möjlighet eller den kunskap som 
krävs, riskeras en grupp inte kunna ta del av dessa data. Ett sätt att komma 
tillrätta med detta vore att skogsägaren fick en möjlighet att välja om man 
vill ha dessa data/kartor uttryckta på papper och hemskickade av 
Skogsstyrelsen. Detta kanske vore rimligt eftersom ett av målen med detta är 
att öka aktiviteten i skogen.  

En fundering som denna studie gett upphov till är hur man rättfärdigar att 
resultatet av Skogsstyrelsens samt SLU:s arbete läggs ut till allmän 
beskådan. Som den företagare som den enskilde skogsägaren är, innebär 
detta att företagets lager visas upp för allmänheten. Företagare inom andra 
branscher skulle nog inte acceptera detta. Dock så väger troligtvis det 
allmännas intresse över den enskildes i detta fall. 

Ett förslag på ytterligare en intressant studie vore att undersöka vad en 
genomsnittlig skogsägare egentligen skulle vilja ha. Detta skulle kunna 
genomföras som en studie genom direkta intervjuer med skogsägare.   
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BILAGA 1  
Hej XX,  
 
 
Jag heter Mikael Åhman och skriver ett examensarbete på kandidatnivå inom Skogs- 
och träprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Titeln på arbetet är ”Laserdata   i  
skogsbruket – och   möjliga   tillämpningar   för   privata   skogsägare”.   Syftet med mitt 
arbete är att sammanställa möjliga tillämpningar som i dagsläget, till en rimlig kostnad 
och på ett enkelt sätt kan komma att ge privata skogsägare ett mervärde.  
 
Jag skulle uppskatta om du har möjlighet att ta dig tid att svara på dessa frågor. Jag 
skulle även vilja ha möjligheten att referera till ditt namn i mitt arbete. Enkäten är 
således inte anonym. Vänligen meddela du vill att jag inte refererar till dina svar med 
namn. Då kommer jag givetvis att respektera detta. I och med att examensarbetet skrivs 
vid ett universitet så kommer det att bli en offentlig handling. Jag skulle även uppskatta 
om jag eventuellt får återkomma med någon/några följdfrågor. 
 
 
Svar önskas senast den 27/2 2014 till e-postadress: xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Mikael Åhman 
 
 
 
 
1. Vilka möjligheter och tillämpningar ser du laserdata ger för svenskt 
skogsbruk i dagsläget? Exemplifiera och utveckla gärna ditt svar med: Vilket 
grunddata används (Lantmäteriet eller från privat aktör), Hur bearbetas grunddatat? 
Kostnad för att ta fram informationen? 
 
 
 
2. Vilka möjligheter och tillämpningar ser du i dagsläget som mest 
realistiska att applicera på det svenska privatskogsbruket? Utveckla gärna ditt 
svar med: Vilket/vilka mervärde/-n ger informationen för skogsägaren? Går 
informationen att ta fram till en rimlig kostnad för skogsägaren? Är informationen 
användarvänlig för skogsägaren (behövs exempelvis djupare datorkunskap för att kunna 
tillgodogöra sig informationen)? 
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