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Flygburen laserskanning 

Flygburen laserskanning från helikopter utfördes i november 2019 inom 10 bestånd som SCA 
planerade att avverka under kommande vinter. Skanningen utfördes från ca 70 m höjd över marken. 
På detta sätt kunde 3D-data samlas in för ca 80 m breda flygstråk som täckte stora delar av bestånden. 
Detta var alltså inte en heltäckande laserskanning men inom stråken var det ca 4 cm mellan de 
utskickade laserpulserna, vilket innebär att en stor andel av träden kunde detekteras och för de träd 
som detekterades kunde höjden beräknas med en hög noggrannhet. 

 

Figur 1. Den helikopter som användes för laserskanning av 10 bestånd inom testområde på SCA mark 
vid Laxsjö, ett område som används i Mistra Digital Forest (Foto: Visimind AB). 

3D modeller av markytan 

Från laserskanningen skapades X, Y, Z- koordinater för reflektioner av utskickade laserpulser som kan 
visualiseras som ett moln av 3D punkter. Som ett första steg klassificeras 3D punkterna i två klasser: 
(1) punkter på marken, (2) övriga punkter. Detta utfördes med en algoritm som startar med att 
klassificera den lägsta punkten inom stora rasterceller som punkter på marken och sedan inkludera 
andra punkter till marklassen, som tillsammans med redan marklassificerade 3D-punkter bildar 
tillräckligt liten vinkel relativt den redan beräknade markytan (Axelsson 1999). För beräkning av 
markytan användes TerraSolids programvaror TerraScan och TerraModeler. De punkter som efter flera 
iterationer klassificerades som mark användes för att beräkna en 3D modell av markytan med 0.1 m 
upplösning. 

3D modeller av träd  

En automatisk avgränsning av trädkronor utfördes med en algoritm som använder modeller av 
trädkronornas täthet för att skapa en yta där ett högt värde representerar en hög sannolikhet för ett 



en trädposition (Holmgren & Lindberg 2019). Från denna yta är det möjligt att beräkna kronsegment 
och sedan används laserdata inom varje kronsegment för att skatta egenskaper för de enskilda träden. 

3D modeller av stenar 

För att modellera stenar användes först höjdmodellen som beräknades från marklassificerade 
laserpunkter (Axelsson 1999). Denna höjdmodell följer marken och inkluderar därför vanligtvis inte 
laserpunkter som finns på stenar. För alla 3D-punkter från laserskanningen används höjdmodellen för 
att beräkna avståndet till marknivån som ersätter det ursprungliga Z-värdet för 3D-punkterna (X,Y,Z). 
Sedan används en elastisk yta (Elmquist et al. 2001) som trycks upp med start under hela 3D-
punktmolnet. Den elastiska ytan fastnar dels på marken men går upp och fastnar även på kontinuerliga 
ytor som finns nära marken som t.ex. stenar. Om den elastiska ytan har värden under ett visst 
tröskelvärde bedömer vi att det är en del av marken eller ett litet objekt på marken och för dessa 
rasterceller sätts värdet till noll (Figur 2). Det blir på detta sätt möjligt att skapa 3D-vektormodeller av 
stenarna. 

 

Figur 2. En elastisk yta trycks upp underifrån och fastnar vid laserpunkter som finns på kontinuerliga 
ytor nära marknivån, som t.ex. stenar, höjdvärden under ett tröskelvärde sätts till noll. 

Visualisering av 3D modeller 

Markytan visualiserades som ett raster med 0.1 m stora rasterceller. Segmenteringen av trädkronor 
användes för att välja ut laserdata för enskilda trädkronor. För laserdata från en trädkrona skapades 
ett omslutande hölje bestående av trianglar genom att använda segmenteringen av trädkronor för att 
välja ut punkter från det enskilda trädet. För visualisering av stenar skapades ett omslutande hölje runt 
varje sten. För att på detta sätt skapa höljen runt varje sten användes först ett tröskelvärde (avstånd 
från nollnivån som representerade marknivån) och från den elastiska ytan där höjden sattes till noll för 
värden under tröskelvärdet skapades ”öar” som representerade stenar. Det blir då även möjligt att 
beräkna volymen för enskilda stenar. 3D modellerna exporterades som STL-filer som sedan 
importerades till programmet ”Blender” för visualisering (Figur 3 och 4). Antalet stenar påverkas av de 
parametrar som används för att beräkna den elastiska ytan. En första version av 3D modeller av stenar 
har beräknats som sedan kan utvärderas inom forskningsprogrammet för att komma fram till lämpliga 
parameterinställningar och övriga förbättringar.  

  



 

Figur 3. Bilden visar 3D modeller av träd, mark och stenar. Trädkronor har automatiskt avgränsats 
och för varje trädkrona har ett hölje skapats med de yttre laserpunkterna i trädkronan. 

  



 

Figur 4. Bilden visar 3D modeller mark och stenar. Marken har interpolerats med hjälp av de 
laserreturer som har klassificerats som returer från markytan. Stenar har detekterats genom att 
använda en elastisk yta. 
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