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Sammanfattning	

LAS‐data	(eng.	LIDAR	data)	är	det	högupplösta	höjddata	som	utgör	grunden	för	den	Nya	
Nationella	Höjdmodellen(NNH)	från	Lantmäteriverket.	Tack	vare	noggrannheten	i	NNH	
visar	sig	mönster	i	landskapet	som	vi	tidigare	inte	kunnat	se,	varför	den	numera	används	
flitigt	inom	kvartärgeologi	såväl	som	inom	många	andra	områden.	Men	förutom	att	utgöra	
grunden	för	NNH	så	finns	det	även	ett	flertal	andra	potentiella	möjligheter	för	användning	
LAS‐data.		

Följande	arbete	är	en	undersökning	om	vilka	möjligheter	det	finns	att	använda	LAS‐data	i	
syfte	att	automatiskt	söka	ut	blockrik	terräng.	Försöken	till	identifiering	av	blockrik	terräng	
har	genomförts	med	en	stegvis	utsökning	med	hjälp	av	olika	makron	i	ett	dataprogram	som	
heter	TerraSolid.	Huvudidén	med	arbetet	från	början	var	att	det,	efter	att	LAS‐punkter	inom	
ett	visst	höjdintervall	sökts	ut,	med	hjälp	av	intensitetsvärdena	skulle	vara	möjligt	skilja	
punkter	på	stenblock	från	punkter	på	vegetation.		

Resultatet	av	undersökningen	visar	att	om	stenblocken	inom	ett	område	är	tillräckligt	
många,	samt	om	de	är	belägna	i	öppen	och	platt	terräng,	så	finns	det	en	god	chans	att	
laserpulser	träffar	tillräckligt	många	av	dem	för	att	det	ska	synas	på	en	karta.	En	tät	skog	
skapar	dock	problem,	eftersom	det	troligtvis	inte	kommer	ner	tillräcklig	med	laserpulser	till	
marken	för	att	det	ska	vara	möjligt	att	söka	ut	stenblock.	Även	områden	med	nyplanterad	
skog	verkar	skapa	problem,	då	det	visat	sig	vara	svårt	att	skilja	de	små	träden	från	
stenblock.	Detta	trots	att	de	små	träden	enligt	teorin	borde	filtreras	bort	med	hjälp	av	
utsökningen	med	intensitetsvärdena.	Vidare	verkar	det	vara	svårt	att	skilja	
ojämnheter/branter	i	terrängen	från	stenblock	inom	områden	med	kuperad	topografi.	
Ytterligare	ett	problem	är	att	blockrik	terräng	i	sig	ökar	risken	för	felklassning	av	
markpunkter,	vilket	givetvis	leder	till	svårigheter	att	identifiera	stenblock.			

Slutsatsen	med	arbetet	är	att	det	troligtvis	inte	är	möjligt	att	med	en	generell	utsökning	
över	hela	Sverige	identifiera	blockrik	terräng	med	hjälp	av	LAS‐data.		

	

Nyckelord	(Keywords)	

LIDAR,	Boulder	identification,	LAS,	laserdata,	blockrik	terräng,	höjdmodell,	DEM,	
intensitetsvärden,	intensity	
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1.	Inledning		

Den	Nya	Nationella	Höjdmodellen(NNH)	är	en	högupplöst	terrängmodell	från	
Lantmäteriverket	som	kommer	att	täcka	hela	Sverige	år	2015.	Tack	vare	noggrannheten	i	
NNH	visar	sig	mönster	i	landskapet	som	vi	tidigare	inte	kunnat	se.	Höjdmodellen	har	varit	
till	stor	nytta	inom	kvartärgeologi	och	inom	många	andra	områden,	men	förutom	själva	
höjdmodellen	finns	potentiella	möjligheter	för	användning	av	de	grunddata	som	fås	vid	
insamlingen	av	data	till	NNH.	I	detta	arbete	beskrivs	en	undersökning	som	gjorts	om	vilka	
möjligheter	det	finns	att	använda	dessa	grunddata	för	att	automatiskt	söka	ut	blockrik	
terräng.	I	den	första	delen	beskrivs	NNH,	dess	grunddata	och	potentiella	
användningsområden	för	dem.	Föregående	arbeten	beskrivs	kortfattat	och	syftet	med	detta	
arbete	beskrivs	och	definieras.	I	huvuddelen	beskrivs	den	metod	som	använts	i	ett	försök	
att	automatiskt	identifiera	blockrik	terräng	i	olika	steg.	Därefter	presenteras	en	del	av	
resultaten	av	dessa	utsökningar	som	sedan	analyseras	i	diskussionsdelen.		

2.	Bakgrund	

Nya	Nationella	Höjdmodellen	(NNH)	

NNH	bygger	på	data	i	form	av	punktmoln,	som	fås	genom	laserskanning	av	markytan	från	
flygplan.	Laserskanningen	sker	i	stråk,	på	en	flyghöjd	mellan	1700‐2300	meter	
(Lantmäteriverket,	2012	b).	Det	går	till	så	att	korta,	högfrekventa	ljuspulser	skickas	ut	från	
instrumentet	under	flygplanet	och	dessa	sprids	normalt	med	hjälp	av	en	spegel.	När	pulsen	
träffar	marken	eller	något	annat	objekt	reflekteras	den	tillbaka	till	instrumentet	där	ekot	
registreras.	Tack	vare	pulsens	frekvens	har	den	en	förmåga	att	tränga	igenom	växlighet	som	
gör	att	de	flesta	pulser	når	markytan.	Träffytan	på	marken	(footprint)	är	0,5–1	meter	och	
punkttätheten	är	0,5‐1	punkt	per	kvadratmeter.	Höjden	på	varje	punkt	räknas	ut	med	hjälp	
av	den	tid	det	tar	för	en	ljuspuls	att	reflekteras	tillbaka	till	instrumentet.	Men	förutom	
höjdinformation	får	man	även	annan	information	som	till	exempel	pulsens	intensitet,	vilken	
är	relaterad	till	objektets	reflektans.	Denna	insamlingsmetod	av	data	kallas	Light	Detection	
And	Ranging	(LIDAR)	och	de	data	som	skapas	kallas	därför	LIDAR	data	(Lantmäteriverket,	
2012,	a,	b).		

De	grunddata	som	fås	vid	laserskanningen	för	NNH	kallas	på	svenska	ofta	för	”laserdata”,	
eller	”LAS‐data”,	då	de	kommer	i	filformatet	LAS	1.2.	LAS‐data	och	LIDAR	data	är	samma	
sak	men	i	denna	rapport	kommer	benämningen	LAS‐data	användas	i	de	fall	då	det	handlar	
om	grunddata	i	LAS‐format.	Syftet	med	detta	är	att	förtydliga	skillnaden	mellan	grunddatat	
och	själva	höjdmodellen,	då	benämningen	LIDAR	data	i	många	fall	verkar	syfta	på	
höjdmodellen.		

Noggrannheten	i	NNH,	enligt	undersökningar	som	gjorts	av	Lantmäteriverket	(2012),	är	5	
cm	i	höjd	på	plana	hårdgjorda	ytor	och	25	cm	i	plan,	men	den	kan	vara	mycket	sämre	till	
exempel	områden	med	tät	skog	eller	branta	sluttingar.	Enligt	Anita	Dahlgren	på	Metria	
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(personlig	kommentar	2013‐03‐03)	däremot,	är	medelfelet	beräknat	till	bättre	än	0,1	i	höjd	
på	plana,	hårdgjorda	ytor	och	0,3	meter	i	plan,	vilket	antagligen	ligger	lite	närmare	
sanningen.		Kravet	i	ursprungsspecifikationen	är	ett	medelfel	på	bättre	än	0,2	meter	i	höjd	
på	plana	hårdgjorda	ytor	och	0,6	meter	i	plan.	Flera	faktorer	kan	påverka	LAS‐datas	
noggrannhet,	vilket	i	sin	tur	påverkar	noggrannheten	i	NNH.	Ett	exempel	är	tidpunkten	för	
laserskanningen	som	påverkar	resultatet	eftersom	växtligheten	ser	olika	ut	under	olika	
tider	på	året.	De	bästa	resultaten	får	man	vid	skanning	under	tidig	vår.	Skillnader	i	
växtlighet	mellan	olika	områden	leder	generellt	bara	till	små	skillnader	i	noggrannhet	
mellan	dessa	områden.	Tät,	låg	buskvegetation	är	det	som	skapar	mest	problem,	medan	
barrskog	och	höga	lövskogar	generellt	ger	korrekta	markpunkter.	Däremot	kan	tät	skog	
göra	att	färre	punkter	kommer	ner	till	marken,	vilket	ger	lägre	punkttäthet	av	markpunkter,	
och	på	så	sätt	minska	noggrannheten	(Lantmäteriverket,	2012).	Målet	är	att	hela	södra	
Sverige	ska	skannas	under	icke	vegetationsperiod	för	att	minimera	felen	så	mycket	som	
möjligt	(Lantmäteriverket,	2012	b).		Ojämn	eller	mycket	blockrik	terräng	kan	också	orsaka	
fel	i	höjdmodellen.	Om	det	inte	finns	tillräckligt	med	bra	markpunkter	i	en	blockrik	terräng	
finns	risken	att	punkter	på	block	blir	klassificerade	som	markpunkter.	Broar	och	vissa	
andra	byggnader	kan	också	ställa	till	problem	som	måste	rättas	manuellt	
(Lantmäteriverket,	2012).	

På	20	%	av	de	skannade	områdena	finns	överlapp	från	två	skanningstillfällen,	vilket	
innebär	att	punkttätheten	är	högre	i	de	överlappade	områdena	(figur	1)(Lantmäteriverket,	
2012	b).		

	

Figur	1	illustrerar	skillnaden	i	punkttäthet	mellan	områden	utan	överlapp	(vänster)	
och	med	överlapp	(höger).	Här	är	punkterna	färgsatta	med	höjdvärden	som	grund.	De	gröna	punkterna	ligger	på	

lägst	höjd	medan	de	röda	ligger	på	högst	höjd.			
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Förutom	överlappen	som	finns	mellan	varje	stråk	som	visas	i	figur	1,	finns	också	kantfiler	
med	överlapp	som	är	ungefär	200	meter	breda	och	ligger	som	en	ram	runt	hela	
skanningsområdet.	Dessa	kantfiler	kommer	inte	med	i	standardleveranser	av	LAS‐data	då	
de	täcker	så	pass	liten	yta,	men	kan	levereras	vid	önskemål	utan	extra	kostnad	
(Lantmäteriverket,	2012).	Dessutom	finns	det	ett	tvärstråk	med	överlapp	som	korsar	hela	
skanningsområdet,	som	behövs	för	georefereringen	av	LAS‐datat.	Eftersom	att	
punkttätheten	är	högre	i	områden	med	överlapp	kan	det	också	innebära	att	noggrannheten	
är	högre	där.	Men	risken	för	att	det	kan	finnas	”dåliga	punkter”	är	större	i	dessa	områden	på	
grund	av	höga	vinklar	vd	laserskanningen	som	leder	till	större	träffyta.	Det	är	därför	viktigt	
att	man	tar	bort	de	”dåliga	punkterna”	när	man	gör	markklassningen	(personlig	
kommunikation,	Anita	Dahlgren,	Metria,	2013.01.24).	

Innehållet	i	LAS‐data	

Tabell	1.	Innehållet	i	LAS‐data	

Tabell	1	visar	de	parametrar	som	LAS‐data	alltid	
innehåller.	X‐,	Y‐,	och	Z	anger	koordinater	för	varje	
punkts	position.		

Number	of	returns	anger	hur	många	ekon	som	kommit	
tillbaka	från	en	laserpuls.	Eftersom	varje	punkt	täcker	en	
diffus	yta	kan	flera	ekon	reflekteras	från	en	och	samma	
laserpuls	om	den	träffar	olika	objekt.	Detta	är	speciellt	
vanligt	i	skogsområden,	där	pulsen	kan	studsa	på	grenar	
och	därför	avge	flera	ekon.	Detta	innebär	att	
punkttätheten	i	skogsområden	oftast	är	hög.	Däremot	är	
markpunkternas	täthet	i	dessa	områden	är	lägre,	då	
färre	pulser	når	ner	till	marken	ä	vid	öppna	områden.	
Number	of	returns	kan	bland	annat	användas	för	att	
skilja	skogsområden	från	mer	öppna	områden	och	att	
hitta	fel	i	den	automatiska	klassningen	av	markpunkter.	

Max	fem	ekon	kan	registreras,	men	med	den	flyghöjd	som	används	i	skanningen	för	NNH,	så	
är	det	inte	troligt	att	det	blir	fler	ekon	än	så	(Lantmäteriverket,	2012,	b).		

Return	Number	anger	vilken	laserpuls	i	ordningen	en	punkt	representerar.	Det	första	ekot	
får	Return	Number	1,	det	andra	får	2,	o.s.v.	(LAS	specification	1.2,	2008).	Figur	2	nedan	
visar	dispositionen	av	laserpulsernas	träffpunkter	i	ett	skogsområde	sett	från	sidan	där	
LAS‐punkterna	är	färgsatta	med	antal	ekon	som	grund.	De	röda	punkterna	har	bara	ett	eko,	
varför	området	till	höger	i	figur	2	kan	tolkas	som	öppen	mark	då	laserpulsen	ej	studsat	på	
buskar	eller	träd.	De	andra	har	flera	ekon	i	en	puls,	varav	de	blå	punkterna	representerar	
det	första	ekot,	de	gröna	representerar	det	andra	ekot	och	de	gula	punkterna	är	det	tredje	
ekot.	Bilden	är	tagen	från	sida,	så	de	nedersta	punkterna	representerar	markytan.	Bilden	

	

Tabell.	1.	Point	data	record	
X		
Y		
Z		
Intensity		
Number	of	Returns.		
Return	Number		
Scan	Direction	Flag		
Edge	of	Flight	Line		
Classification		
Scan	Angle	Rank	(‐90	to	+90)		
User	Data		
Point	Source	ID		
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visar	att	proportionen	av	markpunkter	med	fler	än	ett	eko	är	mer	än	hälften	i	detta	
skogsområde,	samt	att	färre	pulser	når	ner	till	marken	i	skogsområdet.		

Figur	2.	LAS‐punkter	färgsatta	med	antal	ekon	som	grund.	De	röda	punkterna	har	bara	ett	eko.	De	andra	har	
flera	ekon	i	en	puls,	varav	de	blå	punkterna	representerar	det	första	ekot,	de	gröna	representerar	det	andra	ekot	
och	de	gula	punkterna	är	det	tredje	ekot.	Bilden	är	tagen	från	sidan,	så	de	nedersta	punkterna	representerar	
markytan.		

Scan	Direction	Flag	anger	vilken	riktning	skanner‐spegeln	(den	spegel	som	styr	riktningen	
av	laserpulsen)	rörde	sig	i	vid	den	tidpunkt	då	pulsen	skickades	ut.	Ett	positivt	värde	(1)	
betyder	att	skanner‐spegeln	rörde	sig	från	vänster	till	höger	sida	relativt	flygplanets	bana.	
Ett	negativt	värde	(0)	betyder	det	motsatta	(LAS	specification	1.2,	2008).		

Edge	of	flight	line	visar	var	på	skannings‐linjen	flygplanet	befinner	sig	på	vid	den	tid	då	en	
viss	ljuspuls	sänts	ut.	När	flygplanet	kommit	till	änden	av	en	skannings‐linje,	precis	innan	
det	vänder,	har	värdet	1	uppnåtts	(LAS	specification	1.2,	2008).		

Classification	anger	vilken	klassificering	varje	punkt	har.	Värdena	för	de	olika	klasserna	
anges	i	tabell	2	(LAS	specification	1.2,	2008).		

Scan	angle	rank	anger	vinkeln	i	grader	som	varje	ljuspuls	sänts	ut	från	lasersystemet,	
avrundat	till	närmaste	heltal	(LAS	specification	1.2,	2008).		

Point	source	ID	anger	vilken	fil	som	varje	punkt	kommer	ifrån.	(LAS	specification	1.2,	2008)	

Intensity	anger	styrkan	på	pulsen	som	reflekterats	tillbaka	till	instrumentet	i	heltal.	
Intensitetsvärden	används	för	att	kalibrera	höjdvärdena,	men	det	finns	också	många	andra	
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potentiella	användningsområden	för	dem.	Till	exempel	kan	man	rita	upp	intensitetskartor	i	
syfte	att	kunna	urskilja	objekt	som	vägar,	byggnader,	målade	vägmarkeringar	mm.	
(Lantmäteriverket,	2012,	b).		

Figur	3	nedan	visar	en	intensitetskarta	uppritad	med	en	gråskala.	De	mörkare	områdena	
har	hög	växtlighet,	medan	åkrar	är	ljusare	och	vatten	är	svart.	Genom	att	manuellt	studera	
en	intensitetskarta	kan	man	enkelt	identifiera	bland	annat	skog,	vägar	och	hus.	En	fördel	
med	intensitetskartor	jämfört	med	ortofoton	är	att	det	inte	finns	några	skuggor	på	
intensitetskartor.	

	

Figur.	3.	Intensitetskarta	uppritad	med	en	gråskala	i	3D.	

Flera	faktorer	påverkar	intensitetsvärdet,	bland	annat	avståndet	mellan	skanner‐
instrumentet	och	träffpunkten	och	storleken	på	träffytan,	som	beror	på	infallsvinkeln.	
Eftersom	ljuspulsen	dämpas	av	atmosfären	så	har	dess	egenskaper	vid	skanningstillfället,	
såsom	luftfuktighet	och	molnighet,	betydelse	för	intensitetsvärdet.	Förutom	omgivande	
parametrar	och	instrumentets	kalibrering	är	det	framförallt	träffytans	reflektans,	ytans	
grovhet,	form	och	orientering	som	bestämmer	hur	mycket	av	ljuspulsen	som	reflekteras	
tillbaka	till	instrumentet.	Det	som	gör	det	svårt	att	använda	intensitetsvärden	för	
automatiska	utsökningar	är	bristen	på	kalibreringstekniker	och	referensdata	för	validering	
(Boyd	&	Hill,	2007).	När	man	skapar	intensitetskartor	behöver	man	ta	hänsyn	till	skillnader	
i	avstånd	och	infallsvinkel	baserat	på	skanningsvinkeln.	Kontraststräckning	ska	också	göras	
för	att	förbättra	intensitetskartan.	Helst	ska	man	bara	använda	punkter	med	enkelekon,	
eller	i	det	första	ekot	i	de	fall	då	en	punkt	har	flera	ekon.	Om	en	punkt	har	flera	ekon	
behöver	man	kompensera	första	ekots	ljusbortfall	på	grund	av	detta	(Lantmäteriverket,	
2012,	b).	En	helt	plan	träffyta	ger	högst	reflektans	då	de	största	delarna	av	ljuspulsen	
reflekteras	tillbaka	till	instrumentet	under	flygplanet.	I	de	fall	då	höjden	skiljer	sig	åt	
mycket	inom	träffytan	blir	reflektansen	relativt	låg,	då	delar	av	ljuspulsen	sprids	(Brenner,	
2006).	
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Tabell	2	LAS‐data	klassificering.
För	att	kunna	identifiera	markytan	och	vattenytor	
måste	punkterna	klassas.	En	automatisk	klassning	
görs	av	Lantmäteriverket,	bland	annat	med	hjälp	av	
fastighetskartans	vattenmask,	då	varje	punkt	kan	få	
klassen	mark,	vatten	eller	oklassificerad.	
(Lantmäteriverket,	2012	b).	Algoritmerna	för	
automatisk	markklassning	är	inte	perfekta.	Det	kan	
till	exempel	bli	fel	i	markklassningen	vid	broar,	tät	
lågvegetation,	stora	byggnader	och	brant	
terräng(Lantmäteriverket,	2012,	a).	

Med	hjälp	av	program	som	TerraSolid	(beskrivs	i	
kapitel	3	nedan),	kan	man	få	ut	flera	klasser	och	
därmed	få	större	användningsområden	för	
laserdata.	Tabell	2	visar	en	standardklassificering	
som	kan	göras	i	TerraSolid.	Med	hjälp	av	denna	
klassificering	kan	man	identifiera	markytan,	
vegetation	på	olika	nivåer,	hus	och	vatten.	Hus	
identifieras	med	hjälp	av	fastighetspolygoner	från	
fastighetskartan	och	tack	vare	vinkeln	på	
laserpulsen	som	träffar	huset.		

Det	händer	att	LAS‐punkter	hamnar	alldeles	för	lågt,	under	markytan.	Det	kan	bero	på	
reflexer	i	speglande	material	som	vattenytor,	eller	att	det	temporärt	blivit	fel	i	
avståndsmätningen.	Dessa	felaktiga	lågpunkter	tilldelas	klassificeringen	”low	point”,	som	
generellt	tilldelas	klassen	7.	Lågpunkterna	är	ofta	mycket	svåra	att	hitta	(Lantmäteriverket,	
2012,	a).	Till	klassen	”high	points”	hör	felaktiga	punkter	som	hamnat	på	alldeles	för	hög	
höjd.	Att	punkter	hamnar	alldeles	för	högt	kan	bland	annat	bero	på	att	en	puls	studsat	på	en	
fågel	eller	på	rök	i	luften.	På	platt	mark,	som	till	exempel	på	en	väg,	behövs	inte	alla	LAS‐
punkter	för	att	definiera	markytan.	För	att	få	en	mer	lätthanterlig	datamängd	så	tunnar	man	
därför	ut	bland	dessa	punkter.	Klassen	”Model	key	point”	innehåller	de	punkter	som	blivit	
kvar	efter	denna	uttunning	bland	punkterna.	(personlig	kommunikation,	Anita	Dahlgren,	
Metria,	2013.01.24,	LM	2012,	c)	I	klassen	”Overlap	points”	som	i	enligt	APRS	
standardklassificering	tilldelas	nummer	12,	finns	alla	punkter	som	ligger	i	ett	överlapp	
(APRS).	

LAS‐data	kan	vara	svårhanterligt	på	grund	av	sin	komplexitet.	För	att	göra	det	mer	
användarvänligt	har	Lantmäteriverket	homogeniserat	punktmolnet	av	mark‐	och	
vattenklassificerade	punkter	till	ett	raster	(NNH)	genom	interpolation.	Nackdelen	med	
detta	är	att	man	förlorar	man	en	del	detaljer	från	grunddata.	(Lantmäteriverket,	2012,	b).	
Eftersom	man	interpolerat	grunddata	i	2	m	grid	NNH‐rastret	kan	det	för	vissa	syften	vara	
bättre	att	använda	själva	LAS‐filerna,	för	att	inte	missa	någon	information.		

	 	

Tabell.	2.	Classification	

0	 Created,	never	classified	

1 Unclassified	
2	 Ground	

3 Low	Vegetation	
4	 Medium	Vegetation	
5 High	Vegetation	

6	 Building	
7 Low	Point	(noise)	

8	 Model	Key‐point	(mass	point)	
9 Water

10	 High	points	

12 Bridge	

12 Overlap	points	(APRS)	

13 Temporary	
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Potentiella	användningsområden	för	LAS‐data	

Det	finns	många	potentiella	användningsområden	för	LAS‐data.	Genom	att	använda	höjden	
på	första	ekot	kan	man	uppskatta	höjd	på	vegetation,	byggnader	och	andra	objekt	ovanför	
markytan.	När	det	gäller	höjden	på	vegetation	kommer	LAS‐data	dock	ge	en	lägre	höjd	än	
den	verkliga.	Det	beror	på	att	man	oftast	inte	får	någon	reflektion	från	trädtopparna	utan	
att	det	första	ekot	kommer	från	en	gren	en	bit	ner.	Laserdata	kan	användas	för	kartläggning	
och	klassificering	i	av	olika	markslag,	identifiering	av	branter,	fornlämningar	mm.	
Lokalisering	av	master	och	andra	höga	byggnader	eller	kraftledningar	är	också	möjlig	men	
har	hittills	fungerat	olika	bra	i	olika	områden.	(Lantmäteriverket,	2012,	b).	Med	hjälp	av	
laserskanning	med	högre	densitet	än	i	NNH,	över	ett	mindre,	specifikt	område,	har	man	till	
och	med	lyckats	identifiera	stenmurar	som	ligger	under	marken	med	hjälp	av	
intensitetsvärdena.	Det	innebär	att	det	finns	stora	möjligheter	för	användning	as	LAS‐data	
över	begränsade	områden.	Däremot	skulle	detta	inte	vara	möjligt	med	hjälp	av	de	LAS‐data	
som	NNH	bygger	på,	som	täcker	hela	Sverige.	Ett	annat	användningsområde	för	LAS‐filer	är	
att	identifiera	fel	i	den	automatiska	markklassningen	som	den	nationella	höjdmodellen	
bygger	på.	Med	hjälp	av	ursprungsdata	kan	man	förstå	vad	som	gått	fel	på	de	platser	där	
höjddatabasen	inte	stämmer	(personlig	kommunikation,	Anita	Dahlgren,	Metria,	
2013.01.24).	Då	tillgång	till	LAS‐data	inte	funnits	speciellt	länge,	finns	fortfarande	mycket	
att	upptäcka	när	det	gäller	dess	möjliga	användningsområden.	

Föregående	arbeten	och	tillämpning	av	LAS	data	för	blockrik	terrräng	

Det	verkar	inte	finnas	några	föregående	arbeten	angående	möjligheten	att	använda	LAS‐
data	för	identifiering	av	blockrik	terräng.	Däremot	finns	föregående	arbeten	inom	andra	
användningsområden,	som	är	till	hjälp	för	att	förstå	hur	dessa	data	fungerar	och	hur	de	går	
att	användas.	Till	exempel	har	Song	et	al	(2002)	undersökt	möjligheten	att	använda	
intensitetsvärdena	i	LIDAR	data	för	klassificering	av	olika	marktyper.	De	kom	fram	till	att	
detta	var	möjligt	om	man	använde	vissa	metoder	för	filtrering	och	resampling	för	att	
minska	störningar.	I	andra	undersökningar	har	man	använt	intensitetsvärden	till	att	
beräkna	skogsvolymer	och	biomassa	(van	Aardt	et	al,	2006)	och	för	att	identifiera	och	
klassificera	vägar,	gräs,	byggnader	och	träd	(Charaniya	et	al.,	2004)	Enligt	Watt	&	Wilson	
(2005)	är	användningen	av	intensitetsvärden	i	LIDAR	data	det	bästa	sättet	att	identifiera	
olika	trädarter,	trots	att	värdena	inte	är	radiometriskt	kalibrerade.		

Lutz	et	al.	(2003)	har	gjort	en	utredning	angående	möjligheten	att	använda	
intensitetskartor	för	att	klassificera	olika	glaciala	ytor.	Resultatet	visar	att	det	tydligt	går	att	
skilja	på	klasserna	snö,	is,	sten	och	vatten	med	hjälp	av	intensitetskartor.	Metoden	beskrivs	
som	ett	kostnadseffektivt	alternativ	och	visade	sig	i	vissa	fall	vara	bättre	än	användning	av	
ortofoton	för	detta	syfte.	De	avgörande	faktorerna	för	intensitetsvärdet	på	varje	punkt	var	
avståndet	mellan	träffyta	och	skanningsinstrument,	infallsvinkel	och	punktens	
ytegenskaper.	Eftersom	flygplanets	höjd	är	ungefär	densamma	hade	träffytans	relativa	höjd	
betydelse	för	det	resulterande	intensitetsvärdet.	Det	visade	sig	att	bergytor	på	lokal	skala	
hade	mycket	varierande	intensitetsvärden.	Detta	berodde	till	stor	del	på	skillnader	i	storlek	
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av	träffytor	för	varje	punkt	på	grund	av	olika	infallsvinklar.	Generellt	kan	man	säga	att	
medelvärdet	av	reflektansen	från	bergytor	var	större	än	den	från	is	och	vatten,	men	mindre	
än	den	från	snö.	De	högsta	reflektansvärdena	från	berg	var	dock	högre	än	de	högsta	
värdena	från	snöytor,	medan	de	lägsta	värdena	från	berg	var	lägre	än	de	lägsta	för	is	(Lutz	
et	al.,	2003).	

Intensitesvärdena	i	LIDAR	data	har	också	använts	för	identifiering	av	lavaflöden	från	aktiva	
vulkaner,	till	exempel	på	vulkanen	Etna	(Mazzarini	et	al.,	2007).	Denna	undersökning	
visade	att	de	parametrar	som	hade	den	största	påverkan	på	intensitetsvärdena	från	
lavaflöden	var	avståndet	mellan	skannerinstrumentet	och	träffytan,	samt	träffytans	textur	
och	grovhet.	Lavaflödena	kunde	med	hjälp	av	denna	metod	identifieras.	Då	ytans	grovhet	
och	textur	beror	på	den	initiala	avkylningen	av	lavan	och	dess	vittringsgrad,	kunde	den	
relativa	åldern	mellan	de	olika	lavaflödena	kunde	bestämmas	(Mazzarini	et	al.,	2007).	För	
att	intensitetsvärden	ska	kunna	användas	för	automatiska	utsökningar	krävs	det	att	man	
gör	en	radiometrisk	kalibrering.	Ciren	&	Sterazai	(2006)	har	föreslagit	att	kalibreringen	ska	
ske	med	hänsyn	till	laser‐spridningsförlust,	infallsvinkel	och	atmosfärens	dämpning.

Arbetets	syfte	

Rapportens	syfte	är	att	urskilja	vilka	möjligheter	och	svårigheter	det	finns	med	användning	
av	LAS‐data	för	att	identifiera	blockrik	terräng,	men	också	att	ge	en	inblick	i	andra	möjliga	
användningsområden	för	LAS‐data	inom	geologi.	Syftet	med	att	söka	ut	blockrik	terräng	är	
framförallt	att	få	reda	på	terrängens	framkomlighet	i	olika	områden.	Information	om	
framkomlighet	efterfrågas	bland	annat	vid	planering	av	väg‐	och	järnvägsbygge,	men	
framförallt	har	behovet	för	denna	information	varit	viktig	inom	militären.		

Tanken	med	arbetet	är	att	klassningen	av	LAS‐punkterna	i	kombination	med	höjdvärdena,	
intensitetsvärdena	och	de	parametrar	som	behövs	för	att	korrigera	intensitetsvärdena,	
möjligtvis	skulle	kunna	användas	till	att	söka	ut	LAS‐punkter	som	hamnat	på	block.	
Eftersom	punkttätheten	i	LAS‐data	är	0,5‐1	punkter	per	kvadratmeter	(Lantmäteriverket,	
2012	b),	så	finns	en	relativt	stor	risk	att	block	missas	totalt	av	laserpulserna.	Trots	detta	är	
förhoppningen	är	ändå	att,	om	blocken	är	tillräckligt	många	eller	stora,	det	finns	chans	att	
laserpulser	träffar	tillräckligt	många	av	dem	för	att	blockrika	områden	ska	gå	att	identifiera	
i	en	utsökning.		

Definition	blockrik/storblockig	terräng	

Enligt	beskrivningarna	till	jordartskartorna	av	SGU	(t.e.x.	Daniel,	2001)	innebär	blockrik	
terräng	att	frekvensen	av	små	och	medelstora	block	är	hög.	Mer	specificerat	betyder	det	att	
på	en	yta	på	100	kvm	så	finns	det	ca	30	till	35	stycken	block	som	är	större	än	0,6	m,	eller	att	
blocken	täcker	¼	av	ytan.		I	storblockig	terräng	är	frekvensen	hög	av	block	som	är	större	än	
en	meter	i	diameter.	Det	måste	finnas	mer	än	fem	sådana	block	på	en	yta	som	är	100	kvm	
för	att	den	ska	få	kallas	storblockig.	(Daniel,	2001)	
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Undersökningsområdet	

Undersökningsområdet	ligger	i	Ronneby	kommun,	ca	10	km	norr	om	Ronneby.	De	bilder	
som	presenteras	i	resultatdelen	är	tagna	inom	de	röda	fyrkanterna	i	figur	4a.	 

 

Figur	4a.	Översiktsbild	över	undersöknings‐
områdena	med	NNH	som	bakgrund.	Sjön	Rötlången	
sträcker	sig	emellan	undersökningsområdena.	

Figur	4b.	En	översiksbild	över	södra	delen	av	
Sverige	(Lantmäteriverket,	DEM,	50	meter).	
Undersökningsområdets	läge	är	markerat	med	en	
röd	punkt.	

 

Figur	5a	nedan	visar	att	markanvändningen	i	undersökningsområdena	varierar	mellan	
åkermark	och	skog,	vilket	leder	till	olika	förutsättningar	för	noggrannheten	i	LAS‐data	inom	
områdena.	Figur	5b	visar	att	det	finns	två	stycken	överlapp	mellan	skanningsstråk	i	
området.	I	överlappsområdena	är	punkttätheten	är	högre	än	i	övriga	områden.		
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Figur	5a.	Ortofoto	över	undersökningsområdena.	

	

Figur	5b.	LAS‐data	över	undersökningsområdet	där	
punkterna	färgsatts	med	höjdvärdena	som	grund.

Laserskanning	av	Sverige	sker	med	två	olika	skannersystem,	Leica	och	Optech,	vilka	ger	lite	
olika	minimum	och	maximum	av	intensitetsvärdena	och	skiljer	sig	en	del	i	
distributionsmönstren	på	punkterna	(Lantmäteriverket,	2012).	Undersökningsområdet	är	
skannat	med	en	Leica‐skanner.	Intensitetskartorna	blir	normalt	bättre	då	man	använt	en	
Leica‐skanner,	med	en	bredare	gråskala	än	vad	som	fås	från	Optecs	skanner.		Dessutom	
finns	det	ett	fel	i	registreringen	i	vissa	av	Optechs	skannerinstrument	som	kan	leda	till	att	
ett	interferensmönster	skapas	när	man	skapar	ett	raster	i	områden	med	öppen	terräng.	
(Lantmäteriverket,	2012,	b).	Själva	höjdmodellen	påverkas	inte	av	detta,	men	om	LAS‐data	
ska	används	till	annat	än	höjdinformation	kan	det	ha	betydelse.	

3.	Material	och	metod	

Som	ett	första	steg	i	arbetet	söktes	blockrika	eller	storblockiga	områden	ut	med	hjälp	av	
jordartskartan	(SGU,	1:50	000).	Några	områden	där	det	vid	tillfället	fanns	tillgång	till	LAS‐
data	valdes	ut.	Ortofotot	(0,5	meter,	Lantmäteriverket)	över	dessa	områden	studerades	i	
syfte	att	identifiera	vilka	områden	som	verkligen	var	blockrika	eller	storblockiga.	Det	bör	
påpekas	att	det	varken	har	utförts	några	fältkontroller	eller	på	något	annat	sätt	verifierats	
att	de	identifierade	områdena	verkligen	är	blockrika.		

Ett	område	norr	om	Ronneby	valdes	ut	som	undersökningsområde	då	det	var	möjligt	att	
identifiera	block	med	hjälp	av	ortofotot	här.	Området	är	inte	är	kartlagt	som	blockrik	eller	
storblockig	terräng	enligt	SGU	(1:50	000).	Det	finns	dock	sådana	områden	i	närheten	av	
undersökningsområdet	vilka	inte	valdes	ut	eftersom	de	faktiskt	inte	såg	ut	att	vara	speciellt	
blockrika	i	ortofotot.	Ingen	bedömning	har	gjorts	om	underökningsområdet	är	blockrikt	
eller	storblockigt	enligt	SGUs	definition.	Däremot	bedömdes	det	finnas	tillräckligt	med	
block	för	undersökningens	syfte.	När	det	gäller	skogsområdena	är	det	naturligtvis	inte	
möjligt	att	med	hjälp	av	ortofoto	se	om	skogsområden	är	blockrika	eller	inte.		
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Programvaror	

Till	en	början	utfördes	en	hel	del	försök	att	använda	ArcMap	9.3	för	utsökningar	med	LAS‐
data	i	syfte	att	identifiera	blockrik	terräng.	I	syfte	att	importera	LAS‐data	i	ArcMap	
användes	funktionen	LAS	to	Multipoint.	Det	visade	sig	dock	vara	i	princip	omöjligt	att	få	in	
all	tillgänglig	punktinformation	i	programmet.	När	man	väl	fått	in	data	fanns	inga	värden	
med	i	filerna	utan	man	fick	bara	informationen	BLOB,	vilket	betyder	Binary	Large	Objects.	
Ett	script	som	var	tänkt	att	kunna	läsa	dessa	data	hämtades,	men	då	detta	inte	fungerade	
bedömdes	programmet	som	olämpligt	att	använda	för	syftet	av	denna	rapport.	Det	verkar	
däremot	som	att	de	senare	versionerna	av	ArcMap	förbättrats	gällande	anpassningen	för	
behandling	av	laserdata	(Bergström,	2012).	Då	dessa	inte	fanns	tillgängliga	under	arbetets	
gång	så	har	ingen	bedömning	av	de	senare	versionernas	lämplighet	för	analyser	av	LAS‐
data	gjorts.		

Istället	har	programmet	Micro	Station	använts.	Till	Micro	Station	finns	en	applikation	som	
kallas	TerraSolid,	vilken	enbart	är	konstruerad	för	att	behandla	LAS‐data	och	därför	
fungerar	mycket	bra	för	detta	ändamål.	TerraSolid	innehåller	flera	olika	moduler,	till	
exempel	ett	program	TerraScan,	TerraPhoto	och	TerraModel.		

En	del	av	bilderna	som	presenteras	i	detta	arbete	har	illustrerats	med	hjälp	av	programmet	
Fugroviewer,	vilket	är	ett	gratis‐program	som	går	att	hämta	hem	från	internet.	Vidare	har	
programmet	FME‐använts	för	konvertering	av	filformat,	till	exempel	då	det	inte	fungerade	
att	färgsätta	LAS‐punkterna	med	ortofotot	direkt	i	TerraSolid.	Det	ortofoto	som	fanns	att	
tillgå	var	i	ecw‐format.	Då	det	behöver	vara	i	tiff‐format	för	att	kunna	färgsättas	i	TerraSolid	
användes	FME	för	konvertering	av	filformat.		

Stegvis	utsökning	

I	syfte	att	söka	ut	blockrika	områden	utfördes	stegvisa	körningar	av	olika	makron	med	hjälp	
av	dataprogrammet	TerraSolid.	De	olika	stegen	utvecklades	efter	hand	under	arbetets	gång	
allteftersom	kunskap	erhölls	om	programmets	funktioner	och	de	problem	som	kan	
uppkomma:	

1. I	det	första	steget	i	utsökningen	av	potentiella	stenblock	kördes	ett	makro	i	
TerraSolid	som	sökte	alla	punkter	som	hamnat	på	mellan	0,3‐1,5	meter	över	
markytan.	.	Detta	höjdintervall	är	en	uppskattning	som	ämnar	inkludera	så	många	
block	som	möjligt,	men	att	samtidigt	filtrera	bort	träd,	buskar,	grästuvor,	ojämnheter	
i	marken	och	andra	objekt	som	skulle	kunna	misstas	som	stenblock	i	utsökningen.	
Höjdintervallet	provades	fram;	först	testades	en	utsökning	med	höjdintervallet	0‐2	
meter,	då	det	innebär	att	man	får	med	alla	punkter	mellan	0‐2	meter	som	inte	
klassificerats	som	mark.	Detta	höjdintervall	gav	dock	alltför	många	punkter	med	
som	representerade	ojämnheter	i	marken	och	andra	objekt,	varför	ett	snävare	
intervall	till	slut	valdes.		
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2. Resultatet	av	det	första	makrot	visade	sig	innehålla	många	punkter	på	vegetation,	
utöver	de	punkter	som	hamnat	på	block.	I	syfte	att	filtrera	bort	punkter	på	små	träd	
och	buskar	som	inte	ska	vara	med,	kördes	ett	makro	som	här	kallas	only	echo.	
Makrot	only	echo	selekterar	alla	laserpulser	som	endast	har	ett	eko,	vilket	innebär	
att	de	pulser	som	studsat	på	till	exempel	grenar	tas	bort.	I	syfte	att	illustrera	
resultatet	skapades	en	intensitetskarta	i	3D	med	hjälp	av	programmet	Fugro	viewer.				
	

3. En	hel	del	punkter	på	den	vegetation	blev	fortfarande	kvar	efter	steg	1	och	2,	då	det	i	
vissa	fall	bara	blir	en	studs	i	träd	eller	på	buskar.	Det	kan	man	se	genom	att	rita	upp	
LAS‐data	på	olika	sätt,	vrida	runt	det	så	att	man	ser	det	från	olika	vinklar,	samt	att	
till	exempel	jämföra	med	ortofoto.	På	ortofotot	ser	man	var	det	finns	skog,	vilket	
man	även	kan	se	genom	att	rita	upp	LAS‐data	med	dess	intensitetsvärden.		
	
Grundtanken	med	undersökningen	var	att	man	skulle	kunna	använda	sig	av	
intensitetsvärden	för	att	skilja	ut	stenblock	från	vegetation.	Ett	problem	med	
metoden	är	att	intensitetsvärdena	är	relativa	för	varje	laserskanningstillfälle.	Det	
beror	på	att	olika	förhållanden	som	exempelvis	atmosfärens	dämpning	och	mängd	
vegetation	skiljer	sig	åt	mellan	olika	områden	och	tidpunkter.	Träd	ska	dock	
generellt	ge	relativt	låga	värden	och	torr,	plan	mark	ska	ge	höga	värden,	på	en	skala	
mellan	0‐255.	När	det	gäller	stenblock	bör	dess	yta	ha	relativt	hög	reflektans,	medan	
formen	på	dem	kan	göra	att	en	hel	del	av	laserpulsen	reflekteras	bort	och	därmed	
leder	till	lägre	intensitetsvärden.	Det	innebär	att	stenblockens	reflektans	beror	på	
om	ytan	är	platt	eller	lutar.	Här	antas	det	att	punkter	med	medel	till	höga	
intensitetsvärden	representerar	block,	då	punkter	på	träd	och	buskar	generellt	bör	
ha	låga	värden.		
	
Att	bestämma	värdet	på	den	lägre	gränsen	i	det	intervall	som	ska	antas	representera	
stenblock	visade	sig	vara	svårt,	då	en	del	block	kan	ha	mycket	låga	intensitetsvärden	
på	grund	av	sin	ojämna	form.	Utsökningar	testades	med	flera	olika	värden	och	
resultaten	ledde	slutligen	till	att	intervallet	för	de	intensitetsvärden	som	här	antas	
ska	representera	vegetation	sattes	till	mellan	0‐120.	Genom	att	filtrera	bort	dessa	
var	tanken	att	man	skulle	kunna	sortera	ut	block	så	bra	som	möjligt.	I	syfte	att	
åskådliggöra	resultatet	på	ett	bra	sätt	ritades	det	upp	som	en	”shaded	surface”,	en	
skugg‐modell	i	TerraSolid.	Det	innebär	att	punkterna	triangulerades	i	ett	TIN,	där	
markpunkter	som	sitter	intill	varandra	bildar	en	triangelyta.	.	Markpunkterna	
illustrerades	som	en	orange	yta	medan	de	ytor	som	skulle	representera	block,	
”blockytorna”,	färgades	turkosa.		
	

4. Det	visade	sig	att	man	efter	steg	3	fortfarande	fick	med	många	fler	punkter	än	de	
som	var	på	block,	till	exempel	punkter	som	verkade	representera	markytan	men	
som	blivit	felklassade	på	grund	av	kraftiga	variationer	i	topografin.		
	
I	syfte	att	filtrera	bort	de	felaktiga	”blockytorna”	som	verkar	uppkomma	på	grund	av	
ojämnheter	i	marken,	kördes	ett	makro	som	kallas	thinning.		Detta	makro	tunnar	ut	
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bland	punkter	som	ligger	tillräckligt	nära	varandra	i	plan	och	höjd	för	att	man	ska	
kunna	ta	bort	dem	utan	att	den	generella	strukturen	i	LAS‐punktmolnet	ska	ändras.	
Värdet	på	avståndet	mellan	de	punkter	som	skulle	filtreras	bort	provades	fram	och	
det	avstånd	som	till	slut	valdes	ut	för	detta	ändamål	är	2,5	meter	i	plan	och	1,5	meter	
i	höjd.		
	

5. Då	resultaten	från	föregående	steg	i	utsökningen	visat	på	svårigheter	i	att	använda	
sig	av	intensitetsvärden	för	att	filtrera	bort	vegetation,	uppkom	en	idé	om	att	man	
skulle	kunna	färgsätta	LAS‐punkterna	med	färgerna	från	ortofotot.	För	att	kunna	
använda	ortofotot	i	TerraSolid	så	konverterades	först	formatet	på	ortofotot	i	
programmet	FME.	Därefter	uppskattades	värdena	på	vegetation	i	den	grå‐gröna	
skalan	och	några	olika	intervaller	testades.		

I	resultatdelen	nedan	presenteras	resultaten	från	de	olika	stegen	i	utsökningen	med	hjälp	
bilder	från	de	olika	undersökningsområdena.	Anledningen	att	bilderna	inte	tagits	från	
samma	vy	i	varje	steg	är	för	att	illustrera	hur	resultaten	skiljer	sig	mellan	områden	med	
olika	topografi	och	vegetation.	

	

4.	Resultat	och	tolkning	

Steg1	

Det	första	steget	i	utsökningen	innebar	att	alla	punkter	på	en	höjd	mellan	0,3‐1,5	meter	
valdes	ut.	I	detta	steg	kvarstod	som	väntat	samtliga	block,	små	träd,	buskar	och	andra	
objekt	inom	det	definierade	höjdintervallet.	Dessutom	kvarstod	en	hel	del	punkter	som	
borde	ha	blivit	markklassade	men	som	av	olika	anledningar	istället	hamnat	i	klassen	
oklassad.	Detta	problem	uppstod	framförallt	inom	områden	med	kuperad	terräng,	vilket	
redovisas	närmare	i	kommande	avsnitt	under	Steg	3	och	Steg	4.	

Steg	2		

I	det	andra	steget	i	utsökningen	kördes	makrot	only	echo,	då	alla	punkter	som	har	fler	än	ett	
eko	(som	har	studsat	mer	än	en	gång)	filtreras	bort.	Detta	steg	i	utsökningen	innebär	att	
man	filtrerar	bort	en	del	punkter	på	träd	vegetation	där	laserpulserna	har	studsat	på	grenar	
och	blad.		

Figur	8a	nedan	visar	en	intensitetskarta	i	3D	där	alla	LAS‐punkter	finns	kvar.	Figur	8b	visar	
samma	vy	men	där	de	punkter	som	har	fler	än	ett	eko	har	filtrerats	bort.	Skillnaden	mellan	
dessa	figurer	visar	att	de	punkter	som	har	filtrerats	bort	är	framförallt	punkter	på	den	lägre	
vegetationen.	En	hel	del	punkter	på	träd	och	buskar	blir	dock	kvar	även	efter	att	makrot	
only	eco	har	körts.		
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Figur	8a.	En	3D‐karta	av	LAS‐data	där	punkternas	intensitetsvärde	är	färgsatta	i	en	gråskala.	De	högsta	
intensitetsvärdena	är	vita	och	de	lägsta	värdena	är	svarta.	I	mitten	av	figuren	går	en	väg,	där	punkterna	är	
något	mörkare	än	omgivande,	ljusa	markpunkter.	Runt	vägen,	ovanför	markpunkterna,	finns	punkter	som	är	
något	mörkare.	Dessa	har	reflekterats	på	vegetation.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Figur	8b.	En	intensitetskarta	med	samma	vy	som	Figur	8.	Här	har	punkter	med	fler	än	ett	eko	filtrerats	bort.	
Resultatet	visar	att	det	fortfarande	finns	kvar	en	hel	del	punkter	som	reflekterats	på	träd.	Dessa	är	dock	färre	än	
i	figur	8.	Framförallt	finns	inte	lika	många	punkter	på	den	lägre	vegetationen.	
	

Steg	3		

Figur	9	a‐c	nedan	visar	resultatet	efter	att	det	tredje	steget	i	utsökningen,	där	alla	punkter	
med	intensitetsvärden	högre	än	120	har	valts	ut	då	intensitetsvärden	mellan	0‐120	antas	
representera	vegetation.	Dessutom	har	alla	punkter	med	höjden	0,3‐1,5	meter	valts	ut	och	
punkter	med	fler	än	ett	eko	har	filtrerats	bort	i	steg	1	och	2.		

I	syfte	att	åskådliggöra	resultatet	på	ett	bra	sätt	har	punkterna	i	figur	9b	ritats	upp	som	en	
”shaded	surface”,	en	skuggmodell	i	den	mellersta	bilden.	De	turkosa	ytorna	visar	
kvarvarande	punkter	efter	utsökningen	medan	omgivande	markpunkter	är	orangea.		Figur	
9a	visar	ett	ortofoto	(0,5	meter,	Lantmäteriverket)	och	figur	9	c	visar	en	intensitetskarta	
över	samma	område.	
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Figur	9a.	Ortofoto	(0,5	meter,	
Lantmäteriverket)över	ett	
område	med	delvis	(inringat	i	
blått)	blockrik	terräng.																																																																													

Figur	9b.	LAS‐data	över	
området,	uppritat	som	en	
”shaded	surface”	efter	
utsökning	enligt	steg	1‐3.		

Figur	9c.	En	intensitetskarta	i	
gråskala	över	samma	område.	

	

De	två	höjderna	i	hagen	(inringade	i	rött)	är	troligtvis	blocksamlingar	efter	att	man	burit	
bort	block	från	åkern.	Den	övre	av	höjderna	har	kommit	med	i	utsökningen	(se	Figur	9b),	
men	inte	den	undre.	På	intensitetskartan	(Figur	9c)	till	höger	ser	man	tydligt	att	punkterna	
på	båda	dessa	höjder	är	mörkare,	vilket	innebär	att	de	har	lägre	intensitetsvärden	än	den	
omgivande	ängen.	Intensitetskartan	visar	också	att	vägarna	och	husen	har	också	låga	
intensitetsvärden,	medan	åkrarna	har	relativt	höga	intensitetsvärden.	Runt	hagen/ängen	i	
finns	stenmurar	som	syns	tydligt.		

Det	område	som	med	hjälp	av	ortofotot	är	identifierat	som	blockrikt	är	inringat	i	blått.	
Observera	att	det	varken	har	utförts	några	fältkontroller	eller	på	något	annat	sätt	verifierats	
att	det	identifierade	området	verkligen	är	blockrikt.	Det	bedömda	blockrika	området	är	
mörkare	än	den	öppna,	platta	åkern,	men	ljusare	än	punkterna	på	skogen	som	mörkast	
(vilket	innebär	att	skogspunkterna	har	lägst	intensitetsvärden).	Detta	kan	bero	på	att	delar	
av	ljuspulsen	sprids	på	grund	av	blockens	runda	form,	vilket	leder	till	lägre	reflektans	av	
laserpulserna	i	det	blockrika	området.	Stubbar	eller	låg	vegetation	kan	dock	ge	liknande	
resultat	och	det	kan	vara	svårt	att	skilja	dessa	åt.	Resultatet	i	figur	9b	visar	att	man	får	med	
de	flesta	av	blocken	i	det	blå	inringade	området	i	utsökningen.	I	skogen	får	man	däremot	
inte	med	många	block.		

Stenmuren	runt	hagen	syns	tydligt,	men	delar	av	den	har	filtrerats	bort	vid	utsökningen	av	
höga	intensitetsvärden.		
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Figurerna	10a‐c	nedan	visar	ett	exempel	på	de	problem	som	uppkommer	i	utsökningen	
efter	att	steg	1,	2	och	3	genomförts	i	områden	med	nyskog.		

De	röda	polygonerna	i	figur	10b	visar	vilka	punkter	som	filtrerats	bort	med	hjälp	av	
intensitetsvärdena.	De	turkosa	polygonerna	är	de	som	ska	representera	block,	men	det	är	
tydligt	att	en	stor	del	av	punkterna	sitter	på	små	träd.	Inuti	den	gula	ringen	dock	ser	man	
att	en	del	av	de	turkosa	polygonerna	faktiskt	representerar	block.		

	

Figur	10a.	Ortofoto(0,5	meter,	Lantmäteriverket)	
över	ett	område	med	nyplanerad	skog.			

Figur	10b.”shaded	surface”	efter	utsökning	enligt	
steg	1‐3	i	samma	område.		

Figur	11a‐c	nedan	visar	ett	kuperat	område	där	”blockidentifieringen”	genomförts	med	
hjälp	av	intensitetsvärden,	höjd	och	antal	ekon,	på	samma	sätt	som	i	figurerna.	9‐10.		
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Figur	11a.	Ortofoto	(0,5	meter,	
Lantmäteriverket)	över	ett	
område	med	kuperat	terräng.	

Figur	11b.	LAS‐data	över	
området,	uppritat	som	en	
”shaded	surface”	efter	
utsökning	enligt	steg	1‐3.		

Figur	11c.	En	intensitetskarta	i	
gråskala	över	samma	område.

	

Området	inuti	de	blå	ringarna	bedöms	med	hjälp	av	ortofotot	att	vara	blockrikt.	Det	ser	
också	ut	som	att	de	små,	turkosa	ytorna	inuti	den	blå	ringen	i	Figur	11b	verkligen	avbildar	
stenblock.	Däremot	verkar	det	som	att	de	större	polygonerna	som	finns	i	resten	av	området,	
till	exempel	inuti	de	röda	ringarna,	representerar	ojämnheter	i	marken	(branter)	hellre	än	
block,	då	man	kan	se	på	mark‐modellen	att	de	sitter	på	branter.	Figur	11	visar	på	de	
problem	som	uppkommer	i	markklassningen	av	LAS‐punkter	i	kuperade	områden,	vilket	
därmed	skapar	problem	i	utsökningen	av	blockrik	terräng	med	hjälp	av	LAS‐data.		

Som	i	figur	10	består	de	små	höjderna	på	ängarna	(inom	de	gröna	ringarna)	troligen	av	
högar	med	stenblock	som	blivit	ditburna	för	att	underlätta	odling	och	plöjning.	De	har	
kommit	med	som	”blockytor”	i	utsökningen,	vilket	de	också	borde	göra	eftersom	de	består	
av	stenblock.	Längst	ner	i	Figur	11b	syns	stenmurarna	tydligt	som	turkosa	streck.	

Intensitetsbilden	i	Figur	11c	visar	tydligt	var	det	finns	träd	och	annan	vegetation	då	dessa	
områden	blir	mörka	eller	nästan	svarta.	Exempelvis	området	inom	den	gula	ringen	är	till	
största	del	skogsbeväxt,	vilket	även	syns	på	ortofotot	i	Figur	11a.	Då	marken	i	detta	område	
inte	syns	är	det	svårt	att	veta	om	de	små,	turkosa	polygonerna	inom	den	gula	ringen	i	Figur	
11b	representerar	block	eller	inte.	
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Steg	4	

I	syfte	att	filtrera	bort	de	felaktiga	”blockytorna”	som	verkar	uppkomma	på	grund	av	
ojämnheter	i	marken,	kördes	ett	makro	som	kallas	thinning	i	det	fjärde	steget	av	
utsökningen.		Detta	makro	tar	bort	punkter	som	ligger	tillräckligt	nära	varandra	för	att	ritas	
upp	som	en	yta.	Värdet	på	avståndet	mellan	punkterna	som	filtreras	bort	är	2,5	meter	i	plan	
och	1,5	meter	i	höjd.		

Figur	12a	nedan	till	vänster	visar	LAS‐data	uppritat	som	en	”shaded	surface”	över	samma	
kuperade	område	som	visas	i	figur	11	ovan.		Det	område	som	med	hjälp	av	ortofotot	
bedöms	som	blockrikt	är	inringat	i	blått.	Blocken	i	detta	område	avbildas	som	små,	turkosa	
polygoner.	Inringade	i	rött	finns	de	större,	turkosa	polygoner	i	skogen	som	ser	ut	att	
representera	ojämnheter	i	marken	hellre	än	block.	Inringat	i	grönt	är	de	höjder	som	
antagligen	består	av	ditlagda	stenblock.	Figur	12b	visar	samma	område	som	figur	12a,	efter	
att	makrot	thinning	har	körts.	De	lila	polygonerna	i	figuren	är	de	punkter	som	filtrerats	bort	
med	hjälp	av	thinning.	I	övrigt	är	LAS‐punkterna	färgsatta	som	tidigare.	Figuren	visar	att	
stora	delar	av	de	större,	turkosa	polygonerna	inom	de	röda	ringarna	har	filtrerats	bort	med	
hjälp	av	thinning.	Dessutom	har	stor	delar	av	”blocksamlingarna”	i	de	gröna	ringarna,	samt	
stenmurarna,	filtrerats	bort	med	detta	makro.	

Figur	12a.	Samma	område	som	i	figur	11a‐c.	LAS‐
data	är	uppritat	som	en	”shaded	surface”.	

	

Figur	12b.	Samma	vy	som	i	figurerna	11a‐c.	LAS‐
data	över	området	uppritat	som	en	”shaded	
surface”	efter	utsökning	enligt	steg	1‐4.
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Figur	13a	och	13b	nedan	visar	en	inzoomning	över	det	blockrika	området	i	området	i	
figurerna	12a	och	12b	ovan.	De	blå	ringarna	visar	det	område	som	bedömts	med	hjälp	av	
ortofotot	att	vara	blockrikt	och	”blocksamlingarna”	är	inringade	i	grönt.	De	lila	ytorna	i	den	
högra	bilden	har	filtrerats	bort	med	hjälp	av	makrot	thinning	med	värdena	2,5	meter	i	plan	
och	1,5	meter	i	höjd.		

	

	

Figur.	13a	Inzoomning	över	det	blockrika	området	i	
figurerna	12a	och	12b	ovan	(ortofoto,	0,5	meter,	

Lantmäteriverket).		

Figur	13b.	LAS‐data	över	området	i	figur	13b	
uppritat	som	en	”shaded	surface”,	efter	utsökning	

enligt	steg	1‐4.			

I	skogsområdet	norr	om	den	blå	ringen	har	nästan	inga	block	kommit	med	i	resultatet	av	
utsökningen	i	figur	13b.	Då	man	inte	kan	se	marken	i	detta	område	med	hjälp	av	ortofotot	
är	det	omöjligt	att	veta	om	det	finns	några	block	här	eller	inte.	Bilden	visar	dock	några	
större,	turkosa	polygoner	i	skogen	som	ser	ut	att	representera	ojämnheter	i	marken	hellre	
än	block.	Dessa	LAS‐punkter	är	inte	uppritade	i	lila	vilket	innebär	att	de	inte	ligger	
tillräckligt	nära	varandra	för	att	filtreras	bort	med	hjälp	av	thinning.		

De	lila	polygonerna	i	den	figur	13b	är	de	punkter	som	filtrerats	bort	med	hjälp	av	makrot	
thinning.	Med	denna	inzoomning	syns	det	tydligt	att	stora	delar	av	”blockhöjderna”	i	de	
gröna	ringarna	samt	stenmurarna	filtrerats	bort	med	hjälp	av	thinning.	Några	LAS‐punkter	
har	filterats	bort	med	thinning	i	det	blockrika	området	och	är	därför	uppritade	som	lila	
polygoner.		
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Steg	5	

Då	att	det	verkar	som	att	utsökningen	med	hjälp	av	intensitetsvärden	inte	fungerar	för	att	
filtrera	bort	all	vegetation,	testades	ytterligare	ett	steg	i	utsökningen	där	LAS‐punkterna	
färgsattes	med	hjälp	av	ortofoto.	Värdena	för	gröna	punkter	i	en	lämplig	skala	valdes	ut	för	
att	filtrera	bort	alla	punkter	som	antas	representera	vegetation.	Figur	14	visar	ett	bildpar	
med	ett	ortofoto	till	vänster	och	till	höger	illustreras	resultatet	av	en	utsökning	enligt	steg	
1‐3	samt	5.	De	turkosa	polygonerna	visar	vilka	punkter	som	blivit	kvar	efter	den	första	
delen	av	utsökningen	och	de	gröna	polygonerna	representerar	de	punkter	som	filtrerats	
bort	med	hjälp	av	färgsättningen	med	ortofotot	(steg	5).	

	

Figur	14	a.	Ortofoto	(0,5	meter,	
Lantmäteriverket)över	ett	område	med	ängar,	
skogsområden,	kalhyggen	och	en	sjö.														

	

Figur	14b.	Resultatet	av	en	utsökning	där	LAS‐
punkterna	filterats	enligt	steg	1‐5.	De	gröna	
polygonerna	är	de	punkter	som	filtrerats	bort,	vilka	
är	tänkta	att	representera	vegetation.	

Området	inuti	den	blå	ringen	bedöms	med	hjälp	av	ortofotot	som	relativt	blockrikt,	men	
många	av	de	färgade	polygonerna	inuti	denna	ring	verkar	även	representera	små	träd	och	
buskar.	En	hel	del	av	dessa	har	filtrerats	bort	med	hjälp	av	färgsättningen	med	ortofotot	och	
blivit	färgade	i	grönt.	Området	inuti	den	röda	ringen	däremot	bedöms	som	blockfattigt,	
både	baserat	på	ortofotot	och	i	resultatet	av	utsökningen.	Ett	område	med	nyskog	är	
inringat	i	gult.	I	detta	område	ser	det	ut	som	att	många	av	de	färgade	polygonerna	
representerar	punkter	på	nyplanterade	träd,	hellre	än	på	block.	Då	polygonerna	inom	detta	
område	är	övervägande	turkosa,	har	filtreringen	enligt	steg	5	inte	fungerat	speciellt	bra	här.	
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När	det	gäller	platta	åkrar	utan	block	ser	man	tydligt	att	blockidentifieringsmetoden	
fungerar	för	denna	typ	av	områden	då	inga	”blockytor”	hamnar	här.	Inuti	den	röda	ringen	i	
Figur	14b	finns	både	ett	kalt	område	i	mitten,	ett	område	med	relativt	tät	skog	till	vänster	
och	ett	område	med	glesare	skog	till	höger.	Endast	några	få	”blockytor”	har	blivit	kvar	efter	
utsökningen	inuti	den	röda	ringen,	både	när	det	gäller	det	kala	området	och	
skogsområdena.		

Figur	15a	och	b	nedan	visar	resultatet	av	en	utsökning	som	utförts	på	samma	sätt	som	i	
figur	14	ovan.	Inuti	de	blå	ringarna	syns	exempel	på	problem	som	uppstår	i	utsökningen	
enligt	steg	1‐3.	I	dessa	områden	finns	nyskog,	som	kommit	med	som	”blockytor”	i	resultatet	
av	utsökningen.	Det	är	givetvis	möjligt	att	det	också	finns	några	block	i	dessa	områden,	men	
alldeles	för	många	punkter	på	träd	och	buskar	har	kommit	med	i	utsökningen	trots	att	de	
borde	ha	filtrerats	bort.	En	del	av	dessa	punkter	har	färgats	gröna	efter	steg	5	i	utsökningen,	
vilket	innebär	att	de	filtrerats	bort	med	hjälp	av	färgsättningen	med	ortofotot.	

	 	

Figur	15	a.	Ortofoto	över	kalhygge	samt	område	
med	nyskog.		

15b.	Samma	område	uppritat	som	shaded	surface	
efter	utsökning	enligt	steg	1‐3	samt	5.			

Stenmurarna	och	höjderna	i	hagen	blir	kvar	som	”blockytor”	även	efter	steg	5,	vilket	de	ska	
bli	då	de	faktiskt	representerar	block	och	inte	är	vegetation.	Inuti	den	röda	ringen	finns	ett	
blockrikt	område	med	små,	turkosa	”blockytor”	i	den	högra	bilden.	I	dikena	i	åkern,	i	de	
översta	delarna	av	figur	15b,	finns	en	del	turkosa	”blockytor”	som	ser	ut	att	representera	
dikets	kant	hellre	än	block.		
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5.	Diskussion	

Resultatet	av	utsökningarna	visar	att	det	delvis	är	möjligt	att	identifiera	blockrik	terräng	i	
vissa	typer	av	områden.	I	öppna	landskap	med	jämn	topografi	verkar	metoden	fungera	
relativt	bra.	Generellt	kan	man	dock	ändå	säga	att	resultatet	inte	har	varit	speciellt	
tillfredställande,	då	metoden	inte	verkar	fungera	speciellt	bra	i	skogsområden,	områden	
med	nyskog	eller	områden	med	mycket	ojämn	topografi.		

Eftersom	den	främsta	anledningen	till	varför	man	vill	kunna	identifiera	blockrik	terräng	är	
för	att	få	information	om	framkomligheten	i	ett	område,	är	det	givetvis	viktigast	att	få	
denna	information	i	skogsområden,	där	man	inte	kan	se	framkomligheten	på	ortofoton.	
Problemet	med	detta	är	att	det	är	just	i	skogen	man	får	lägst	antal	markpunkter.	Detta	ökar	
risken	för	att	en	punkt	på	ett	block	registreras	som	markpunkt	eftersom	det	inte	finns	
tillräckligt	med	markpunkter	som	referens.	Dessutom	är	det	större	risk	att	blocken	är	
täckta	av	mossa	i	skogen,	vilket	leder	till	minskad	reflektans	av	laserpulsen	från	
stenblockets	yta	och	kan	göra	att	det	ser	ut	som	vegetation	på	intensitetskartan.	

En	bidragande	faktor	till	metodens	brister	är	att	de	data	och	program	som	behövdes	för	att	
göra	utsökningarna	bara	fanns	tillgängliga	under	en	begränsad	tid.	Brist	på	förkunskap	
ledde	till	att	en	stor	del	av	tiden	gick	åt	att	förstå	hur	programmen	fungerar,	se	vilka	
möjligheter	som	finns	med	LAS‐data	och	att	prova	olika	metoder.	Ökad	kunskap	i	hur	
programmens	algoritmer	fungerar	och	hur	man	skapar	dessa	skulle	troligtvis	kunna	leda	
till	en	utveckling	och	en	stor	förbättring	av	metoden.	I	efterhand	har	ökad	kunskap	om	
detta	visat	att	en	hel	del	korrigeringar	behövs	göras	för	att	det	ska	vara	möjligt	att	använda	
intensitetsvärdena	på	ett	bättre	sätt.		

Ytterligare	ett	stort	problem	med	metoden	är	att	det	ibland	varit	svårt	att	se	på	ortofotot	
vad	som	är	block	och	vad	som	är	nyskog,	buskar	mm.,	samt	att	ingen	fältkontroll	har	utförts	
i	undersökningsområdet.	Exempelvis	kan	mindre	block	eller	block	täckta	med	mossa	kan	
vara	svåra	att	urskilja	och	då	andra	ojämnheter	kan	misstagits	för	block.	De	områden	som	
undersöks	skulle	antagligen	inte	benämnas	som	blockrika	enligt	SGUs	definition,	men	det	
finns	tillräckligt	med	block	för	att	metoden	ska	kunna	testas	där.	Om	man	däremot	skulle	
vilja	göra	en	mer	utförlig	undersökning	bör	man	givetvis	jämföra	resultaten	mellan	
blockrika,	normalblockiga	och	blockfattiga	områden.	Därefter	bör	man	dessutom	göra	
fältkontroller	för	att	verifiera	blockigheten	i	de	olika	områdena	och	se	vilka	andra	faktorer	
som	kan	påverka	resultatet.	Resultaten	och	de	problem	som	uppkommit	i	de	olika	stegen	i	
utsökningen	diskuteras	nedan	steg	för	steg.		

Steg	1	

Tanken	med	det	första	steget	i	utsökningen	var	att	de	LAS‐punkter	på	stenblock	borde	få	
klassen	oklassificerad	till	skillnad	från	omgivande	markklassificerade	punkter.	En	oklassad	
punkt	kan	också	vara	t.ex.	ett	träd	eller	ett	hus,	men	förhoppningen	var	att	vegetation	i	ett	
senare	steg	skulle	gå	att	identifiera	med	hjälp	av	intensitetsvärdet	och	Number	of	returns.		
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Värdena	i	höjdintervallet	som	användes	i	det	första	steget	i	utsökningen	av	block	är	en	
uppskattning	som	provades	fram.		Dessa	värden	skulle	förmodligen	kunna	modifieras	för	
att	få	ett	bättre	resultat.	Någon	information	av	medeltal	på	ytblockens	generella	storlek	har	
inte	påträffats.	Givetvis	är	det	dock	vanligt	med	block	som	inte	sticker	upp	mer	än	0,3	
meter,	men	då	man	inte	vill	ha	med	ojämnheter	i	markytan	verkade	det	bättre	att	filtrera	
bort	dessa.	Förhoppningsvis	finns	tillräckligt	med	block	som	sticker	upp	över	0,3	meter	i	
blockrika	områden	för	att	de	ändå	ska	komma	med	i	utökningen.	Då	framkomligheten	för	
militären	varit	ett	av	de	främsta	skälen	till	att	identifiera	blockrik	terräng	så	gör	det	kanske	
inte	heller	så	mycket	att	man	missar	block	som	är	lägre	än	30	cm,	då	dessa	troligtvis	går	att	
köra	över	med	bandvagnar.	Detsamma	gäller	för	väg‐	och	skogsindustrin	där	de	stora	
maskinerna	borde	kunna	köra	över	de	låga	blocken.	I	syfte	att	få	ett	bättre	resultat	i	
utsökningen	skulle	man	däremot	kunnat	välja	punkter	med	en	lägre	övre	gräns,	som	1	
meter,	då	block	inom	de	undersökta	områdena	generellt	inte	verkar	vara	högre	än	så.		Man	
skulle	på	så	sätt	minska	risken	att	få	med	mindre	träd.	Ett	problem	med	detta	är	dock	att	
man	samtidigt	skulle	missa	många	av	blocken	i	storblockig	terräng,	där	frekvensen	av	block	
större	än	1	meter	är	hög	(Beskrivningarna	till	jordartskartorna,	SGU).	Ett	alternativ	är	att	
man	skulle	kunna	använda	olika	höjdintervaller	i	olika	typer	områden	och	då	till	exempel	
välja	ett	intervall	med	högre	övre	gräns	i	områden	där	man	tror	att	det	kan	finnas	
storblockig	terräng.	Ytterligare	en	möjlighet	som	antagligen	skulle	kunnat	förbättra	
metoden	är	att	i	platta	områden	välja	ut	punkter	inom	ett	större	intervall,	på	till	exempel	
0,1‐1	meter.	I	kuperad	terräng	däremot,	skulle	det	vara	bättre	att	filtrera	bort	de	lägsta	
punkterna	då	kraftiga	variationer	i	topografin	ökar	risken	för	att	fel	i	markklassningen,	
vilket	leder	till	att	markpunkter	annars	kan	komma	med	som	block	i	utsökningen.		

Steg	2	

Tanken	med	att	köra	makrot	only	echo	var	att	en	stor	del	av	vegetationen	skulle	filtreras	
bort	då	grenar	och	blad	gör	att	laserpulsen	får	flera	studsar.	Det	visade	sig	dock	att	en	hel	
del	punkter	på	vegetation	blev	kvar,	där	pulsen	alltså	bara	studsat	en	gång.	De	punkter	
filtreras	bort	verkar	dock	framförallt	vara	punkter	på	den	lägre	vegetationen	(jämför	
figurerna	8a	och	8b),	vilket	för	syftet	är	bra	då	det	främst	är	den	låga	vegetationen	som	kan	
vara	svår	att	skilja	från	stenblock.	En	stor	miss	i	detta	steg	var	dock	att	det	sista	ekot	i	varje	
punkt	inte	togs	med.	Det	makro	som	borde	ha	körts	är	only	echo	+	last	of	many,	för	att	få	
med	alla	markpunkter.	Figur	2	visar	hur	stor	del	av	markpunkterna	i	en	skog	som	
representeras	av	ett	enda	ekot	(de	röda)	och	hur	många	som	representeras	av	det	sista	ekot	
av	många	fram	samma	laserpuls	(i	detta	fall	de	gula,	det	tredje	ekot).	Det	ser	ut	som	att	de	
gula	markpunkterna	utgör	ungefär	hälften	av	alla	markpunkter	i	detta	skogsområde,	vilket	
innebär	att	en	stor	del	av	punkterna	på	block	i	skogsområdena	antagligen	missats	i	
utsökningarna	på	grund	av	att	last	of	many	inte	togs	med	i	utsökningen.	Detta	är	troligtvis	
en	viktig	faktor	till	varför	så	få	block	i	skogsområdena	kommit	med	i	resultatet	av	
utsökningarna.	Om	man	skulle	ändra	makrot	och	istället	ta	med	de	punkter	som	består	av	
det	sista	ekot,	skulle	antagligen	fler	block	identifieras	i	skogsområdena.	Viktigt	att	tänka	på	
om	man	skulle	ta	med	last	of	many	är	dock	att	man	i	steg	3	behöver	kompensera	för	det	
bortfall	i	intensitetsstyrka	som	orsakats	av	de	föregående	ekona	av	samma	puls.	Hur	stor	
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del	av	blocken	man	skulle	få	med	i	skogsområdena	med	hjälp	av	only	echo	+	last	of	many	är	
svårt	att	veta.	Man	vet	inte	heller	hur	stor	del	av	blocken	man	missar	med	hjälp	av	den	
aktuella	utsökningen,	då	inga	fältstudier	gjorts	går	det	inte	att	bekräfta	om	skogsområdena	i	
undersökningsområdet	är	blockrika	eller	inte.	Generellt	brukar	det	dock	vara	så	att	man	
odlar	på	den	mark	som	är	mindre	blockrik	och	lämnar	skog	på	mark	som	är	alltför	blockrik	
för	att	odlas	på.	Det	betyder	att	chansen	för	att	det	finns	blockrik	terräng	i	skogsområdena	
borde	vara	större	än	i	öppna	områden,	istället	för	tvärtom	som	resultatet	i	utsökningarna	i	
detta	arbete	visat.			

Steg	3	

Syftet	med	steg	3,	en	utsökning	av	punkter	med	intensitetsvärden	inom	ett	visst	intervall,	
var	att	filtrera	bort	de	punkter	på	vegetation	som	fanns	kvar	efter	föregående	steg.	Tanken	
med	det	var	att	punkter	på	stenblock	borde	ha	relativt	höga	intensitetsvärden,	medan	
punkterna	på	vegetation	har	relativt	låga	intensitetsvärden,	då	stenens	yta	har	en	högre	
reflektans	än	vad	träd	och	buskar	har.	Det	som	skapar	problem	med	denna	idé	är	den	runda	
formen	på	stenblock,	vilken	generellt	gör	att	delar	av	pulsen	sprids	(undantaget	från	då	
laserpulsen	träffar	en	platt	överyta	på	ett	stort	stenblock).	Det	leder	till	att	laserpulsen	som	
kommer	tillbaka	till	flygplanet	har	förlorat	en	del	av	sin	intensitet	då	den	spridits,	och	det	
blir	därför	svårare	att	skilja	punkten	från	en	punkt	på	vegetation.	Skillnaden	på	
intensitetsvärdena	mellan	punkter	på	vegetation	och	punkter	på	stenblock	blir	därmed	
mindre	om	laserpulsen	träffar	en	runt	blockyta	än	om	ytan	hade	varit	platt.	På	grund	av	
detta	var	det	svårt	att	hitta	ett	intervall	för	att	filtrera	bort	alla	punkter	på	vegetation,	men	
att	samtidigt	behålla	alla	punkter	på	stenblock.	Flera	olika	värden	testades	innan	
intensitetsvärden	inom	intervallet	0‐120	valdes	ut	för	att	representera	vegetation	medan	
intervallet	120‐255	därmed	skulle	representera	stenblock.	Trots	svårigheter	att	hitta	ett	
bra	intervall	för	att	filtrera	bort	vegetation,	finns	det	fortfarande	en	chans	att	det	skulle	
kunna	fungera.	Genom	att	titta	på	intensitetsbilder	som	i	figur	3,	är	det	tydligt	att	vegetation	
blir	mycket	mörkare	än	omgivande	punkter.	Nedan	följer	ytterligare	några	möjliga	faktorer	
som	kan	ha	skapat	problem	i	de	aktuella	utsökningarna.	

Det	finns	många	faktorer	att	ta	hänsyn	till	när	det	gäller	kalibrering	av	intensitetsvärdena.	
Detta	är	mycket	komplicerat	och	då	många	faktorer	inte	varit	kända	i	denna	undersökning	
har	ingen	kalibrering	utförts.	Exempelvis	har	kontraststräckning	har	inte	utförts,	som	
rekommenderas	av	(Lantmäteriverket,	2012,	b)	då	man	skapar	intensitetskartor,	vilket	kan	
ha	påverkat	resultatet	i	utsökningen.	Eftersom	ingen	kalibrering	utförts	innebär	det	att	
intensitetsvärdena	bara	är	relativa,	och	därmed	inte	går	att	jämföra	mellan	olika	
skanningsområden.	Då	undersökningen	endast	utförts	på	data	inom	ett	skanningsområde	
så	elimineras	dock	en	del	av	de	skillnader	som	uppstår	mellan	olika	skanningsområden.	
Man	kan	därmed	räkna	bort	skillnader	som	uppkommer	på	grund	av	skillnad	i	kalibrering	
mellan	skannerinstrumenten	för	olika	skanningstillfällen	och	olika	vegetationsmängd	på	
grund	av	skanning	under	olika	tid	på	året,	då	undersökningsområdet	skannats	under	
samma	tillfälle.	Man	kan	dessutom	anta	att	väderförhållandena	varit	desamma	under	hela	
skanningen.		
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En	viktig	faktor	till	varför	utsökningarna	med	hjälp	av	intensitetsvärden	inte	fungerat	så	
bra	är	antagligen	att	ingen	hänsyn	har	tagits	till	skillnader	i	avstånd	och	infallsvinkel	
baserat	på	skanningsvinkeln.	Infallsvinkeln	för	varje	punkt	har	betydelse	för	träffpunktens	
storlek,	vilket	påverkar	dess	intensitet.	Höga	infallvinklar	ger	större	träffyta	vilket	minskar	
intensiteten	på	pulsen	som	kommer	tillbaka	till	instrumentet.	Infallsvinkeln	är	högre	i	de	
yttre	delarna	av	ett	stråk,	vilket	innebär	att	intensitetsvärdena	borde	bli	något	lägre	i	
kanterna	av	varje	flygstråk.	När	det	gäller	avstånd	är	flyghöjden	om	standard	2300	meter,	
men	den	varierar	beroende	på	topografin.	Det	betyder	att	skillnaden	i	flyghöjd	är	störst	i	
kuperade	områden.	Ingen	hänsyn	har	tagits	till	detta,	vilket	innebär	att	intensitetsvärdena	
mellan	de	platta	och	de	kuperade	områdena	kan	skilja	sig	åt.	Generellt	kan	flyghöjden	
variera	mellan	1700‐2300	(Lantmäteriverket,	2012,	b)	i	olika	skanningsområden	i	Sverige,	
vilket	skulle	skapa	problem	om	man	skulle	vilja	göra	en	automatisk	utsökning	i	NNH	över	
hela	landet.	Vidare	sker	laserskanningen	av	Sverige	med	två	olika	skannersystem,	som	
leder	till	en	del	olikheter	i	resulterande	LAS‐data.	Det	innebär	att	två	olika	utsökningar	
skulle	behövas	utföras	för	var	och	en	av	de	olika	laserskanningssystemen,	om	man	vill	göra	
en	automatisk	blockidentifiering	över	hela	Sverige.	Ytterligare	en	faktor	är	att	
intensitetsvärdena	även	påverkas	av	den	relativa	höjden	på	träffytan	enligt	Lutz	et	al.	
(2003).	Då	höjdintervallet	har	begränsats	till	0,3‐1,5	meter	för	punkterna	i	denna	
utsökning,	så	borde	dock	intensitetsvärdena	på	objekten	inom	spannet	inte	påverkas	
nämnvärt	av	den	relativa	höjden.		

I	intensitetskartan	i	figur	9c	kan	man	tydlig	se	att	vegetation,	liksom	även	vägar	och	hus	har	
relativt	låga	intensitetsvärden,	medan	åkrarna	har	höga	intensitetsvärden.	Det	blockrika	
området	som	är	inringat	i	blått	är	mörkare	än	den	öppna,	platta	åkern,	men	samtidigt	
ljusare	än	punkterna	på	skogen	som	är	mörkast	(vilket	innebär	att	de	har	lägst	
intensitetsvärden).	Det	betyder	att	det	ändå	skulle	kunna	finnas	en	möjlighet	att	skilja	
punkter	på	block	från	punkter	på	vegetation	med	hjälp	av	intensitetsvärde,	då	
intensitetsvärdena	generellt	är	lägst	på	vegetation.	På	grund	av	sin	höjd	över	marken	borde	
stenblocken	inte	kunna	förväxlas	med	åkrarna,	där	markklassningen	sällan	blir	fel	eftersom	
åkrarnas	yta	ofta	är	jämn.	Då	åkrarna	verkar	ha	de	högsta	intensitetsvärdena	innebär	att	
man	kan	ta	med	punkter	de	högsta	intensitetsvärdena	i	utsökningen	utan	att	riskera	att	få	
med	felaktiga	punkter.		

Figur	9b	visar	att	man	faktiskt	får	med	en	hel	del	block	i	det	blockrika	inringade	området.	
Generellt	verkar	dock	utsökningarna	med	hjälp	av	de	valda	intervallen	inte	ge	speciellt	bra	
resultat.	Anledningen	är	antagligen	det	stora	antal	faktorer	påverkar	storleken	på	LAS‐
punkternas	intensitetsvärden.	Det	är	svårt	att	skilja	ut	vilka	av	en	ytas	egenskaper	som	gör	
vad,	då	storleken	på	intensitetsvärdet	beror	på	en	kombination	av	flera	faktorer,	vilka	
sammanfattas	i	ett	värde.	I	figur	9	har	till	exempel	delar	av	stenmurarna	filtreras	bort	trots	
att	de	borde	kommit	med,	vilket	visar	på	bristerna	med	denna	metod.	Anledningen	att	de	
filtrerats	bort	skulle	kunna	vara	att	vissa	laserpulser	hamnat	där	det	är	skugga	eller	att	det	
är	mycket	mossa	på	vissa	stenar	som	leder	till	att	deras	ytas	reflektans	blir	lägre.	I	de	fall	då	
stenblock	helt	eller	delvis	täcks	av	mossa	(vilken	är	ganska	ofta)får	ytan	en	relativt	lägre	
reflektans,	vilket	ger	lägre	intensitetsvärden	och	gör	det	svårt	att	skilja	ett	mossigt	block	
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från	en	buske.	Det	kan	också	bero	på	stenens	form	som	kan	göra	att	ljuspulsen	sprids	
istället	för	att	reflekteras	rakt	tillbaka	till	instrumentet	som	den	hade	gjort	om	det	studsat	
på	en	platt	yta.	Det	är	endast	små	delar	av	stenmuren	som	inte	kommit	med	i	utsökningen	
på	grund	av	att	de	är	lägre	än	0,3	meter.		I	föregående	undersökningar	har	punkter	på	berg	
och	sten	på	lokal	skala	haft	varierande	intensitetsvärden,	vilket	till	stor	del	berott	på	
skillnader	i	storlek	av	träffytor	för	varje	punkt	på	grund	av	olika	infallsvinklar(Lutz	et	al.	
(2003).				

Ett	liknande	exempel	som	stenmurarna	är	de	två	höjderna	i	hagen	i	figur	9	(inringade	i	rött)	
som	antagligen	är	blocksamlingar	som	blivit	ditburna	för	att	underlätta	odling	och	plöjning	
på	åkern.	På	intensitetsbilden	till	höger	ser	man	tydligt	att	punkterna	på	dessa	höjder	är	
mörkare	än	omgivande	punkter,	vilket	innebär	att	de	har	relativt	låga	intensitetsvärden.	
Den	övre	blocksamlingen	har	kommit	med	i	utsökningen	medan	den	undre	filtrerats	bort.	
Anledningen	att	den	ena	blockhöjden	filtrerats	bort	kan	vara	dess	höjd,	då	den	ser	ut	att	
vara	lägre	och	att	delar	av	den	möjligtvis	är	lägre	än	0,3	meter.	Det	kan	också	bero	på	att	det	
börjat	växa	vegetation	ovanpå	den	då	sådana	blocksamlingar	ofta	har	legat	på	samma	plats	
mycket	länge.	Vidare	kan	laserpulsens	vinkel	mot	träffytan	ha	lett	till	låga	
intensitetsvärden,	till	exempel	på	grund	av	blockens	runda	form.	Att	den	andra	
”blockhöjden”	faktiskt	har	kommit	med	visar	att	metoden	av	utsökningen	har	fungerat	i	det	
fallet.	

Figur	9	visar	dessutom	att	man	inte	får	med	speciellt	många	block	i	skogen.	Det	kan	bero	på	
att	det	inte	finns	tillräckligt	många	markpunkter	i	skogen	på	grund	av	att	skogen	är	för	tät.	
Det	är	dock	inte	möjligt	att	med	hjälp	av	ortofotot	kontrollera	om	marken	i	skogen	är	
blockrik	eller	inte,	varför	man	inte	kan	säga	säkert	att	det	finns	några	block	där.	

De	största	problemen	med	utsökningen	av	blockrik	terräng	med	hjälp	de	makron	som	körts	
i	steg	1,	2	och	3	verkar	uppkomma	i	områden	med	nyskog.	Figur	10	visar	ett	exempel	på	
detta.	Det	är	tydligt	att	alldeles	för	många	punkter	på	små	träd	blivit	kvar	efter	utsökningen,	
även	om	det	dessutom	finns	en	del	block	i	nyskogsområdet.	Inuti	den	gula	ringen	däremot	
ser	man	att	många	av	de	turkosa	polygonerna	faktiskt	representerar	block,	vilket	visar	att	
utsökningen	faktiskt	har	fungerat	avseende	just	dessa	stenblock.		

Ovanstående	exempel	har	visat	att	man	missat	en	hel	del	stenblock	med	hjälp	av	
utsökningarna	i	detta	arbete.	Det	verkar	dock	dessutom	som	att	man	får	med	en	hel	del	
punkter	som	inte	representerar	block.	Generellt	verkar	metoden	fungera	dåligt	i	kuperade	
områden.	Det	som	är	tydligt	i	resultatet	är	att	”blockytor”	i	dessa	områden	
överrepresenteras	(t.ex.	inom	den	röda	ringen	i	figur	11).	Branter	och	skarpa	ojämnheter	i	
marken	i	kuperade	områden	verkar	i	många	fall	leda	till	fel	i	markklassningen.	Det	innebär	
punkter	på	marken	i	branter	inte	blivit	markklassade	trots	att	de	borde	blivit	det,	vilket	
leder	till	att	de	felaktigt	kommer	med	i	utsökningen	av	block.	Resultatet	i	utsökningen	som	
illustreras	i	figur	11	visar	att	markpunkter	ibland	fått	ett	höjdvärde	på	över	0,3	meter,	
eftersom	de	kommit	med	bland	”blockytorna”	(trots	att	de	borde	ha	varit	markklassade	och	
då	inte	skulle	ha	kommit	med).	Det	visar	alltså	att	noggrannheten	i	starkt	kuperad	terräng	
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är	sämre	än	0,3	meter	i	höjd.	Detta	är	ett	problem	i	utsökningen	av	blockrik	terräng,	men	
illustrerar	däremot	på	ett	ganska	bra	sätt	vilka	fel	som	kan	uppstå	i	markklassningen	i	
starkt	kuperad	terräng.		Problemet	visar	sig	exempelvis	även	i	figur	15,	i	dikena	i	åkern	i	de	
översta	delarna	av	figuren,	där	en	del	turkosa	”blockytor”	i	resultatet	av	utsökningen.	Det	
beror	antagligen	på	att	alla	markpunkter	inte	markklassats	på	grund	av	dikets	skarpa	
kanter.	Alla	sådana	ojämnheter	i	marken	ställer	till	problem	i	den	aktuella	utsökningen	då	
den	bygger	på	att	markklassningen	är	korrekt.	Möjligtvis	skulle	man	kunna	lösa	problemet	
med	just	diken	genom	att	skapa	ett	makro	som	filtrerar	bort	linjära	formationer	av	punkter,	
som	punkter	längs	med	diken.	Det	skulle	dessutom	leda	till	att	alla	stenmurar	filtrerades	
bort.			

Ytterligare	ett	problem	är	att	blockrik	terräng	faktiskt	ökar	risken	för	fel	i	markklassningen,	
vilket	då	innebär	att	punkter	på	block	blir	klassificerade	som	markpunkter.	Om	många	av	
blocken	i	ett	blockrikt	område	blir	klassificerade	som	markpunkter,	så	fungerar	givetvis	
inte	den	automatiska	utsökningen	av	punkter	ovanför	markytan	som	metod	för	
blockidentifieringen.	Man	kan	därmed	säga	att	förekomsten	av	block	minskar	möjligheten	
att	identifiera	block.		

Baserat	på	resultaten	verkar	det	som	att	en	generell	utsökning	av	blockrik	terräng	med	
hjälp	av	intensitetsvärden	i	NNH	inte	fungerar	speciellt	bra.	Enligt	föregående	arbeten	
verkar	det	dock	ha	fungerat	bra	att	använda	sig	av	intensitetsvärden	för	att	söka	ut	olika	
objekt	vid	laserskanning	över	mindre	områden.	Exempelvis	har	man	kunnat	hitta	gamla	
stenmurar	som	ligger	under	marken	med	hjälp	av	laserskanning,	tack	vare	att	
intensitetsvärdena	blir	högre	vid	muren,	eftersom	fuktigheten	är	lägre	där.	

Steg	4	

I	det	fjärde	steget	i	utsökningen	användes	makrot	thinning,	som	ett	försök	att	filtrera	bort	
de	punkter	som	kommit	med	på	grund	av	fel	i	markklassningen	orsakad	av	kraftiga	
variationer	i	topografin.	Ett	uppenbart	problem	med	denna	metod	är	att	thinning,	som	man	
hör	på	namnet,	endast	tunnar	ut	bland	punkterna	som	sitter	tätt	ihop,	istället	för	att	ta	bort	
alla	dessa	punkter.	Det	innebär	att	en	eller	några	få	punkter	på	höjder	och	andra	
ojämnheter	i	marken	som	inte	blivit	markklassificerade,	därmed	blir	kvar	bland	
”blockytorna”	efter	att	makrot	thinning	har	körts.	Det	går	säkerligen	att	skapa	ett	makro	
som	tar	bort	alla	tätt	sittande	punkter	istället	för	att	bara	tunna	ut	bland	dem.	Tyvärr	har	
begränsade	kunskaper	lett	till	att	det	inte	kunnat	genomföras	i	det	aktuella	arbetet.	
Resultatet	av	utsökningen	med	makrot	thinning	illustreras	i	figurerna	12‐13.	Det	verkar	
som	att	en	hel	del	av	de	ojämnheter	i	marken	som	kommit	med	i	föregående	utsökning	
faktiskt	filtreras	bort	med	hjälp	av	detta	makro.	I	syfte	att	filtrera	bort	fler	av	de	ojämnheter	
i	markytan	som	kommit	med	i	utsökningen	skulle	avståndet	mellan	de	punkter	som	
filtreras	bort	i	makrot	thinning	kunna	ökas.	Risken	med	det	är	dock	att	även	en	del	verkliga	
stenblock	som	ligger	nära	varandra	skulle	filtreras	bort.	När	det	gäller	de	blockrika	
områdena	som	studerats	i	denna	undersökning,	verkar	blocken	dock	generellt	ligga	så	pass	
långt	ifrån	varandra	att	de	flesta	inte	filtreras	bort.	I	en	automatisk	utsökning	av	blockrik	
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terräng	över	hela	Sverige	däremot,	finns	det	en	risk	att	problem	skulle	kunna	uppstå	i	
områden	där	blocken	är	tätt	belägna.	I	mycket	blockrika	områden	är	dock	risken	även	stor	
att	markytan	hamnat	fel,	då	många	punkter	hamnat	på	stenblock	istället	för	på	marken	och	
därför	blir	markklassade.	I	sådana	områden	är	det	därför	ändå	omöjligt	att	använda	denna	
typ	av	utsökning	för	att	identifiera	blockrika	områden.		

I	resultatet	i	figur	12	ser	det	ut	som	att	de	flesta	av	de	lila	polygonerna	inom	den	röda	
ringen	representerar	höjder,	branter	och	delar	av	stenmurar,	och	ska	därför	inte	vara	med	
bland	”blockytorna”.	Här	verkar	metoden	därmed	ha	fungerat	relativt	bra.	I	det	blockrika	
området	inringat	i	blått	har	endast	några	få	punkter	filtrerats	bort	med	hjälp	a	thinning,	
vilket	verkar	stämma	då	det	ser	ut	som	att	polygonerna	i	detta	område	faktiskt	
representerar	stenblock.		

Även	i	den	inzoomade	bilden	av	samma	område,	i	figur	13,	är	det	svårt	att	se	om	det	fåtalet	
lila	polygonerna	faktiskt	är	punkter	på	ojämnheter	i	marken,	på	block	eller	på	buskar.	
Eftersom	det	är	så	få	punkter	som	har	filtrerats	bort	och	eftersom	man	ser	att	de	flesta	
punkterna	som	kommit	med	är	punkter	på	stenblock,	så	verkar	thinning	dock	inte	ha	skapat	
något	stort	problem	här.	”Blockhöjderna”	inringade	i	grönt,	samt	delar	av	stenmurarna,	har	
delvis	filtrerats	bort.	Om	det	är	önskvärt	eller	inte	beror	på	beställaren	av	undersökningen.	

Steg	5	

Baserat	på	resultaten	verkar	metoden	med	färgsättning	med	hjälp	av	ortofoto	generellt	en	
olämplig	metod.	Ett	problem	är	att	den	grågröna	delen	av	färgskalan	är	mycket	svår	att	
avgränsa.		Då	man	oftast	inte	kan	se	blocken	i	skogsområden	på	ortofotona	blir	
färgsättningen	här	åt	det	gröna	hållet.	Detta	leder	till	att	de	flesta	punkterna	i	
skogsområden	filtreras	med	denna	metod,	även	om	det	finns	en	möjlighet	att	de	faktiskt	
representerade	block.		Ytterligare	ett	problem	med	den	metod	är	att	ortofotot	inte	är	taget	
samtidigt	som	laserskanningen	och	därför	kan	växtlighet	ha	tillkommit	eller	försvunnit.	
Ortofotot	måste	också	ligga	på	exakt	rätt	plats	jämfört	med	LAS‐data	för	att	det	ska	fungera.		

Det	verkar	som	att	i	princip	alla	punkter	i	tät	skog	filtreras	bort	med	denna	metod	(se	t.ex.	
inom	den	blå	ringen	i	figur	14	samt	i	skogsområdet	i	den	norra	delen	i	figur	15).	Det	är	
omöjligt	att	kontrollera	hur	metoden	fungerar	i	skogsområdena	då	man	inte	ser	på	
ortofotot	om	skogsområdena	är	blockrika	eller	inte.	Chansen	att	skogsområdena	är	
blockrika	borde	dock	vara	större	då	man	hellre	odlar	på	blockfattiga	områden	och	sparar	
skogen	på	de	blockrika	områdena.	Eftersom	det	främst	är	i	skogsområden	man	skulle	vilja	
kunna	identifiera	blockrik	terräng	är	detta	en	olämplig	metod.	Dessutom	kommer	alla	
mossbeväxta	block	filtreras	bort	på	grund	av	sin	färg.	I	nyskogsområdena	(inom	den	gula	
ringen	i	figur	14	samt	inom	de	blå	ringarna	i	figur	15)	verkar	de	flesta	av	punkterna	ha	
färgats	gröna	och	därmed	ha	filtrerats	bort	efter	steg	5	i	utsökningen,	medan	en	del	
fortfarande	är	turkosa	och	därmed	har	blivit	kvar.	Det	är	omöjligt	att	se	vilka	punkter	som	
verkligen	representerar	block	och	vilka	som	sitter	på	vegetation.		
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Inuti	den	röda	ringen	i	figur	14	finns	både	ett	kalt	område	i	mitten,	ett	område	med	relativt	
tät	skog	till	vänster	och	ett	område	med	glesare	skog	till	höger.	Endast	några	få	”blockytor”	
har	blivit	kvar	efter	utsökningen	inuti	den	röda	ringen,	både	när	det	gäller	det	kala	området	
och	skogsområdena.	Utsökningen	verkar	ha	fungerat	bra	i	just	detta	område	då	det	ser	ut	
att	vara	blockfattigt,	både	på	ortofotot	och	i	bilden	som	visar	resultatet	av	utsökningen.		

I	figur	15	blir	stenmurarna	och	höjderna	i	hagen,	samt	blocken	i	det	blockrika	området	
inringat	i	rött	kvar	som	”blockytor”	även	efter	steg	5,	vilket	visar	att	punkter	på	öppna	
områden	inte	filtreras	bort	med	hjälp	av	färgsättning	med	ortofoto.		

6.	Slutsatser	

Rapportens	syfte	var	att	undersöka	om	det	är	möjligt	att	använda	sig	av	laserdata	för	att	
identifiera	blockrik	terräng.	Det	verkar	generellt	som	att	om	blocken	är	tillräckligt	många,	
med	en	höjd	inom	det	spann	man	valt	i	utsökningen,	samt	om	de	är	belägna	i	öppen	och	
platt	terräng,	så	finns	det	en	god	chans	att	laserpulser	träffar	tillräckligt	många	av	dem	för	
att	det	ska	synas	på	en	karta.	En	tät	skog	skapar	dock	problem,	eftersom	det	inte	kommer	
ner	tillräcklig	med	laserpulser	till	marken	för	att	kunna	hitta	stenblock.	Även	i	
nyskogsområden	verkar	det	bli	problem	då	det	verkar	vara	svårt	att	skilja	ut	de	små	träden	
från	stenblock.	Mossa	ovanpå	stenblock	leder	till	att	de	kan	få	liknande	intensitetsvärden	
som	vegetation.	I	områden	med	kuperad	topografi	verkar	det	svårt	att	skilja	ojämnheter	i	
marken	från	stenblock.	Blockrik	terräng	ökar	risken	för	felklassning	av	marken	vilket	leder	
till	svårigheter	att	söka	ut	stenblocken.	I	den	aktuella	utsökningen	missar	man	dessutom	
alla	block	som	sticker	upp	mindre	än	0,3	meter.	

Huvudidén	med	arbetet	har	varit	att	man	med	hjälp	av	intensitetsvärdena	skulle	kunna	
skilja	ut	stenblock	från	vegetation	på	samma	höjd	då	blocken	generellt	borde	ha	högre	
reflektans	än	vegetation,	som	de	annars	kan	förväxlas	med.	Ett	av	de	största	problemen	är	
dock	att	stenblockens	rundade	form	kan	leda	till	att	en	stor	del	av	ljuspulsen	sprids	istället	
för	att	hela	pulsen	reflekteras	tillbaka	till	instrumentet.	Vidare	finns	ett	flertal	mer	eller	
mindre	komplicerade	faktorer	som	man	behöver	ta	hänsyn	till	när	det	gäller	
intensitetsvärden,	vilket	på	grund	av	tidsbrist	och	okunskap	inte	har	gjorts	i	detta	arbete.		

En	del	av	de	parametrar	man	behöver	korrigera	är	kända.	Det	går	till	exempel	att	kalibrera	
instrument	och	ta	hänsyn	till	skanningsvinkel	mm.	Andra	parametrar,	som	till	exempel	
atmosfärens	påverkan	under	tiden	för	varje	skanning	är	däremot	okända,	och	går	därför	
inte	att	korrigera	för	när	man	använder	sig	av	LAS‐data	från	Lantmäteriverket	över	hela	
Sverige.		

Slutsatsen	är	därför	att	det	verkar	svårt	att	över	större	områden	arbeta	med	generella	
metoder	i	syfte	att	söka	ut	blockrik	terräng.	Däremot	verkar	metoden	vara	mycket	bra	för	
att	identifiera	stenmurar.	
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7.	Rekommendationer	beträffande	fortsatt	arbete	

Då	inga	fältstudier	har	utförts	i	detta	arbete	är	det	givetvis	omöjligt	att	verifiera	med	hjälp	
av	ortofoto	om	områden	i	tät	skog	är	blockrika	eller	inte.	Fältstudier	skulle	därför	vara	
nödvändiga	för	att	kunna	verifiera	om	resultaten	i	utsökningarna	stämmer.	Fortsatt	arbete	
med	att	prova	olika	makron	skulle	kunna	ge	bättre	resultat	i	utsökningarna.	Exempelvis	
skulle	ett	makro	som	tar	bort	klungor	av	tätt	sittande	punkter,	ge	bättre	resultat	än	makrot	
thinning	som	använts	i	detta	arbete.	Vidare	skulle	man	kunna	öka	värdet	på	avståndet	
mellan	de	punkter	som	filtreras	bort	i	detta	makro	för	att	få	bort	fler	punkter	som	inte	
representerar	block.	Ytterligare	en	utsökning	som	möjligtvis	skulle	kunna	ge	bra	resultat	är	
att	använda	ett	IR‐ortofoto	för	att	filtrera	bort	vegetation.	Värdena	i	dessa	är	absoluta	och	
beror	till	högre	grad	på	fuktigheten.	Det	fanns	inte	IR‐ortofoton	tillgängligt	under	arbetet,	
varför	detta	inte	har	testats.	Korrigering	av	ett	antal	faktorer	nämnda	ovan	skulle	förbättra	
möjligheten	att	använda	intensietsvärden	i	utsökningen.		

Tack		

Jag	vill	tacka	Tore	Påsse	på	SGU	som	initierade	detta	arbete	under	min	projektanställning	
på	SGU.	Dessutom	vill	jag	tacka	min	mamma,	Anita	Dahlgren/Metria	AB,	som	hjälpt	mig	
otroligt	mycket	under	arbetets	gång,	både	med	praktiska	råd	och	med	tillgång	till	data	och	
programvara.	Utan	hennes	hjälp	hade	denna	undersökning	inte	kunnat	genomföras.		Och	så	
vill	jag	tacka	Mark	Johnsson	som	varit	min	handeldare	på	Göteborgs	universitet.	
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