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Abstrakt 
Det finns flera fördelar med att upprätta en databas över en stads träd. Träden tillför många värden till 

stadsmiljön och är därför viktiga att sköta om, särskilt eftersom stadsträd ofta lever i en utsatt miljö. För 

att upprätta en träddatabas för en stad finns det olika metoder för att genomföra inventeringen. De två 

huvudområdena är dels fältmetoder och dels metoder som bygger på fjärranalys. Fältmetoderna kan delas 

in i terrester inmätning med totalstation och i mätning med någon typ av handhållen GNSS-utrustning. 

Fjärrmetoderna som är intressanta i trädanalysavseende kan delas in i laserskanning och flyg- eller 

satellitbildmetoder. De olika tillvägagångssätten beskrivs i arbetet och deras respektive möjligheter, för- 

och nackdelar utreds. 

Det tillvägagångssätt som över ett större område får anses vara effektivast börjar med att en laserskanning 

utförs. På så sätt kan varje enskilt träd detekteras och information om trädens höjd och till viss del även 

träslagstillhörigheten kan tas fram. Om mer information om respektive träd önskas kan ett nära-infrarött 

ortofoto användas. Med viss manuell bearbetning kan då träslagstillhörighet extraheras med större 

säkerhet.  

För att förbättra möjligheterna och noggrannheten till träslagsbestämning skulle så kallade hyperspektrala 

bilder kunna användas. Dessa är dock ännu ej implementerade i kommersiella metoder och mer forskning 

behövs.  

Den databasen som fås från ovan nämnda procedur får efter behov och möjlighet kompletteras med 

fältinventeringar för att inhämta önskade attributdata. 

Abstract 
There are several advantages with establishing a database of the trees of a city. The trees contribute great 

value to the urban environment and are therefore important to take care of, especially because urban trees 

often live in a stressed habitat. In order to establish a database of the trees of a city, there are various 

methods to perform an inventory. The two main areas are field methods and techniques based on remote 

sensing. The field methods can be divided into terrestrial surveying with a total station and measurement 

with some kind of hand-held GNSS receiver. The remote methods that are of interest when analyzing 

trees can be divided into laser scanning and aerial photographic methods. The different methods are 

described in the report and their possibilities, advantages and disadvantages are investigated. 

The method that over a larger area may be considered to be most effective begins with a laser scanning. 

From the laser data each tree can be detected and information about tree height and also some 

information about tree species can be extracted. If more information about the trees is needed, a near-

infrared orthophoto can be used. With some manual processing tree species can then be extracted with 

greater certainty. 

To improve possibilities and accuracy for determining wood affiliation hyper spectral images could be 

used. These are however not yet implemented in commercial procedures and more research is needed. 

The database obtained from the procedure described above may, decided by demand and budget, be 

supplemented with field surveys to obtain the desired attributes. 
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1. Inledning 
Ett av stadens viktigaste inslag är träden. Träden skapar sammanhang, förbättrad luft och ger städernas 

invånare en behagligare livsmiljö. De ger lä och svalka, väcker känslor och minnen och skapar skönhet åt 

stadsrummet. I takt med att städer växer blir det allt viktigare att upprätthålla en god parkmiljö. I städer 

lever träden ett hårdare liv än sina artfränder i naturlig miljö och det är viktigt för staden att hålla god 

uppsikt över sitt trädbestånd. I Stockholms innerstad finns ungefär 12 000 träd (Stockholms stad, 2009) 

och att sköta om och ha överblick över dessa kräver relativt stora resurser och arbetsinsatser. Även vid 

planering, visualisering och byggnation är det viktigt att ta träden i beaktande då många invånare värnar 

om dem. För att på ett effektivt sätt kunna bevara, utveckla och övervaka träden behövs en adekvat metod 

för att samla in data om dem. Geomatikområdet erbjuder flera olika potentiella metoder för att inventera 

och positionera träden och det här arbetet ska redogöra för dessa.  

 

Figur 1. Träd (Persson, E., 2011). 

2. Metod 
Det här arbetet kommer först att behandla tidigare gjorda undersökningar, projekt och rapporter och 

beskriva hur trädinventeringen har lösts i respektive fall. Vidare kommer de olika metoderna som kan 

tänkas användas för trädinventering beskrivas. Ett försök med GPS-inmätning av ett begränsat antal träd 

har genomförts i syfte att undersöka problem, fördelar, tidsåtgång och effektivitet. Kontakt har även tagits 
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med Ulf Söderman som arbetar på företaget Foran med fjärranalys av träd. Vidare har studier gjorts av 

litteratur i ämnet och information har sökts på internet.  

Arbetet kommer främst att rikta in sig på metoder för att upprätta en databas över en stads träd och 

respektive metods möjlighet till att samla in attributdata. Därtill kommer närbelägna användningsområden 

också att nämnas för att illustrera bredden av information som kan extraheras och användas i 

trädinventeringssammanhang. 

3. Tidigare genomförda projekt 
Det finns ett flertal tidigare genomförda projekt i ämnet, med olika omfattning, ambitioner och 

inriktningar. En av de senare rapporterna är Stockholms unika ekmiljöer som Stockholms stad har låtit ta 

fram.  

I ekrapporten har Stockholms kommuns alla grova ekar över en viss storlek inventerats och positionerats. 

Den praktiska positioneringen skedde med hjälp av GPS-mottagare men för att förbättra noggrannheten 

kopplades den till en handdator som hade ArcPad (en enklare verision av ArcGIS) installerad. I 

handdatorn fungerade ett ortofoto som orienteringshjälp där trädens position markerades för att 

säkerställa att ingen förväxling med närbelägna träd inträffade. Syftet med rapporten var att säkerställa de 

gamla ekarnas fortsatta levnad och därför samlades också data in om deras storlek, omgivning, vitalitet 

bland annat. Dessa attributdata fördes in i en databas direkt i fält i handdatorerna som sedan 

synkroniserades mot en server vid återkomst från fältet. Rapporten omfattar 2704 träd och noggrannheten 

bedömdes variera mellan 5 – 20 m på grund av GPS-mottagarens osäkerhet (Nilsson, M., 2007). 

En annan genomförd studie som jämför fältinventering med fjärranalys är rapporten Vitalitetsbedömning av 

stadsträd med hjälp av fjärranalys (Berggren Bärring, A-M et al, 1988). I den jämförs metoder för bedömning 

av hälsan hos ett urval av Malmös träd. Den har nu hunnit bli ganska ålderstigen men redan då visade 

resultaten på att fjärranalys gav bättre och snabbare resultat än fältinventering. I studien togs nära-

infraröda bilder och analyserades dels manuellt och dels digitalt. Den största anledningen till att fjärranalys 

visade sig effektivare än fältinventering var att en större del av trädkronorna var synliga ovanifrån och 

därmed möjliggjorde en mer heltäckande analys. Det konstaterades att en anledning till att skillnad fanns 

mellan resultaten i fält- och fjärrmetoderna var att olika delar av träden bedömdes. I fält studerades 

stammen, låga grenar, den från marken synliga delen av kronan och rötter med mera. Vid fjärranalys 

bedömdes bara den del som var synlig från luften varför tillförlitligheten av referensdatan från fältet kunde 

ifrågasättas. Rapporten beskriver också de träslagsrelaterade problemen som uppstår då träd ska klassas 

och lätt förväxlas med andra arter på grund av varierande vitalitet. När träslagen studerades var för sig eller 

när arttillhörigheten var känd i förväg ökade chansen att skilja ut skadade träd. Felaktiga 

fjärranalysklassningar kunde i studien bero på bland annat reflektion från underlaget, beskurna kronor och 

betraktningsvinkel. Till sist påpekar rapporten att fjärranalysmetoden inte genererar en fullkomlig databas 

över de skadade träden men att den skulle fungera bra som underlag för att kunna begränsa 

fältundersökningarna till mindre ytor. Fältbesiktningar måste i vilket fall som helst göras innan 

skötselåtgärder vidtas för träden (Berggren Bärring, A-M et al, 1988).  

Ytterligare ett projekt är Sveriges lantbruksuniversitets internetprojekt Trädportalen vars syfte är att samla 

information om kulturhistoriskt eller biologiskt värdefulla träd. Avsikten är att Trädportalen ska vara 

rikstäckande och idén bygger på att privatpersoner och myndigheter samlar in och registrerar 

informationen om träden (Trädportalen, 2011) 
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4. Nödvändig noggrannhet och krav 
Det viktigaste kriteriet vad det gäller noggrannheten får anses vara att kunna skilja på två närstående träd. 

Att fastställa vems mark träden står på får också anses viktigt för att kunna avgöra vem som har ansvar för 

skötseln. Stockholms stads ekrapport inventerade som tidigare nämnt träden med enkla handhållna GPS-

mottagare med en noggrannhet på ca 5-10 m (Nilsson, M., 2006). Beroende på syftet med den planerade 

inventeringen kan ytterligare kriterier, exempelvis möjligheten till attributdatainsamling, ställas som krav. I 

exemplet med ekrapporten från Stockholms stad där målet också var att samla in data om ekarnas 

omkrets, eventuella håligheter i stammarna, ståndorten och trädkronans form, för att nämna några 

exempel. Den här rapporten kommer ej att fastställa några kriterier för den tänkta databasen. Fokus 

kommer att ligga på vilka för- och nackdelar som de olika metoderna innebär och vilka möjligheter de 

erbjuder. 

5. De olika metoderna 

5.1 Fältinventering 
Vid fältinventering kan två metoder tänkas användas, dels terrester inmätning med totalstation och 

prismor och dels mätning med någon typ av GNSS-mottagare.  

5.1.1 Terrester inmätning 
Terrester inmätning sker lämpligen med en totalstation och ett prisma. Totalstationen som får 

posittioneras med hjälp av kända närbelägna punkter mäter vinklar och avstånd till prismat som placeras 

invid träden som ska mätas in. Fördelen med totalstation är att resultatet får väldigt hög precision och 

noggrannhet, men det kan diskuteras om den noggrannheten verkligen behövs. Nackdelen är att det både 

krävs mycket tid och dyr och avancerad utrustning.  

5.1.2 Satellitinmätning 
Satellitinmätning av träden kan ske på flera olika sätt. Den enklaste metoden är att gå runt med en enkel 

GNSS-mottagare och på så sätt logga varje träd för sig. Ute i fält kan även data om varje träd samlas in 

och enkelt föras in i en databas, om syftet med insamlingen är av sådan natur. Den största nackdelen är att 

det tar väldigt lång tid att inventera större områden och därmed blir kostanden för projektet hög också. 

En annan nackdel är noggrannheten vid positionsbestämning av träden. En vanlig GPS-mottagare har 5 – 

10 m noggrannhet vid optimala förhållanden, men den kan variera kraftigt beroende på omgivningen 

(Nilsson, M., 2006).  

Vid trädinventering i stadsmiljö kan flera problem försvåra mätningarna. Flervägsmätning (multipath) är 

ett fenomen som uppstår då GPS-signalerna studsar på närbelägna föremål och därför tar en längre väg till 

mottagaren som då visar fel position. Ett annat problem med satellitinmätning är att mottagare hela tiden 

måste ha fri sikt till satelliterna för att kunna beräkna sin position och i en stad finns det många objekt 

som hindrar signalen från att nå mottagaren. Att mäta in ett träd noggrant kan bli problematiskt eftersom 

även träden själva kan bidra till att blockera signalen. För att komma till rätta med 

positioneringsproblemen kan flera metoder tänkas användas. Vid framställningen av Stockholms stads 

Ekrapporten användes som tidigare nämnt ett flygfotografi ute i fält för att mer precist markera var varje 

träd stod. Andra metoder som kan vara användbara är nätverks-RTK eller DGPS som går ut på att 

förbättra noggrannheten hos GPS-inmätningen med hjälp av korrektioner som sänds till mottagaren. 

Uppstår problem med förlorad satellitkontakt på grund av närbelägna byggnader är det möjligt, men ej 

praktiskt, att ta ut riktningar och avstånd till objekten som ska mätas in från en punkt där 

satellitmottagning finnes och därigenom kunna räkna ut objektets faktiska position.  
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5.1.3 Försöket med satellitinmätning 
För att praktiskt prova på fältinventering med GPS lånades en Trimble NOMAD (Fig. 2) av Avdelningen 

för Geodesi och Geoinformatik vid KTH. Det är en GPS-mottagare med tryckkänslig skärm och som har 

Windows Mobile 6.1 som operativsystem. Den största fördelen med en så pass avancerad mottagare är att 

ArcPad, en enklare version av ArcGIS, kan användas i den. Inför inmätningen laddades ett ortofoto från 

Lantmäteriet över omgivningen runt L-huset på KTH in i mottagaren. Eftersom det finns koordinatfiler 

till ortofotot ser användaren sin position direkt på fotot när det öppnas i ArcPad och satellitkontakt finns. 

Ett Quickproject startades och därifrån var det lätt att lägga till punkter på fotot med olika symboler, 

namn och kommentarer. 

  

Figur 2. Den i testet använda GPS-mottagaren till vänster & mottagaren med ArcPad och ortofoto inlagt till höger (Persson, E., 2011) 

5.2 Fjärranalys och flygfotografi 
Under benämningen fjärranalys går metoderna som används när mätningarna och 

informationsinsamlingen sker från satellit eller från flygplan. Fjärranalysmetoderna är väldigt användbara 

inom många olika verksamheter och är vid analys av större områden ofta det mest kostnadseffektiva 

tillvägagångssättet. För analys av träd är främst fotogrammetri och flygburen laserskanning användbara. 

Skogsjordbruket har länge utnyttjat fjärranalys för virkesvolym och artanalys, men även i städer är 

metoderna användbara (Söderman, U., 2011).  

De metoder som det här arbetet riktar in sig på är fotogrammetri och flyglaser. Som alternativ till flyglaser 

(LiDAR) skulle flygburen RADAR kunna tänkas användas, men med tanke på laserns bättre möjligheter 

till hög detaljrikedom är laser att föredra vid inventering av enskilda träd (Hammarbäck, P., 2006).  

5.2.1 Flygburen laserskanning 
Flygburen laserskanning är ett mycket användbart verktyg för att skapa 3D-modeller över ett område. Vid 

skanningen skickas en väldigt högfrekvent laserstråle, ca 100 kHz, ut från ett flygplan eller helikopter mot 

marken (Klang, D., 2009). Instrumenten mäter sedan hur lång tid det tar för laserpulsen att reflekteras på 

det föremålet som skannas och färdas tillbaka. Pulsen har efter reflektion, beroende på terrängens 

utformning, delats upp i olika ekon som till exempel kan återspegla träd, lägre växter eller mark. Då ljusets 

hastighet är känd kan avståndet till de olika då föremålen beräknas och eftersom analysen sker med så 

kallad aktiv sensor, det vill säga att den sänder ut och registrerar egen energi, kan den användas oberoende 
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av ljusförhållanden. Däremot kan laserpulsen precis som flygfotografering påverkas av moln och dåligt 

väder (Klang, D., 2009).  

För inte bara skanna enstaka stråk och för att sprida 

strålen över en större area kan en roterande spegel 

eller ett prisma användas (Klang, D. et al, 2006). 

Flygplanets position säkerställs genom GPS-

positionering och tröghetsnavigering som med hjälp 

av gyroskop och accelerometerar känner av hur 

planet accelererar och roterar (Boberg, A., 2005). På 

så sätt erhålles ett punktmoln som symboliserar 

terrängen och är rätt orienterat. 

 Beroende på vad som ska skannas kan 

punkttätheten variera, i exempelvis Ny Nationell 

Höjdmodell är den ungefär 0,5 pkt/m² 

(Lantmäteriet, 2010) men för skoglig analys behöver 

den vara upp mot 8 pkt/m² för att trädkronornas 

form ska kunna urskiljas (Barth, A., 2008).  

Det från laserskanningen erhållna punktmolnet 

analyseras sedan genom att lokala maxima 

identifieras och träd urskiljs. Försök har visat att upp 

emot 93 % av träden i ett bestånd kan urskiljas från 

ett punktmoln (Vazirabad, Y. F., 2010). Precis som 

träd kan missas vid en molnanalys kan även objekt som inte är träd, till exempel lyktstolpar, felaktigt 

registreras för att vara det, varför en kontroll får göras med ett ortofoto (Söderman, U., 2011). Metoden är 

utvecklad för användas inom skogsbruket men kan användas för att kunna få en översikt öven en stads 

trädbestånd. Genom att analysera trädkronornas form kan viss information om träslagstillhörigheten 

extraheras (Söderman, U., 2011) (Fig. 4). 

 

Figur 4. Trädprofiler framtagna ur laserdata. Träslagen gran och tall kan tydligt identifieras (Söderman, U., 2011). 

5.2.2 Fotografiska metoder 
Precis som flyglaser är flygfotografering en väldigt användbar metod vid trädanalys. Satellitbilder kan 

naturligtvis också användas som bildkälla då dagens satelliter har tillräckligt hög upplösning för syftet (0,5 

m/pixel för satelliten Geoeye-1) (Satellite Imaging Corporation, 2010) men eftersom själva 

bildhanteringen fungerar på liknande sätt kommer enbart flygbilder att behandlas nedan. Vid analys med 

Figur 3. Principskiss över hur laserskanning kan gå till (National 

Center for Landscape Fire Analysis, 2011). 
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fotografiska metoder finns det många olika metoder och parametrar som kan studeras. Nedan beskrivs ett 

antal av olika faktorer, hur de kan analyseras i flygbilder och hur information om träden kan extraheras.  

5.2.2.1 Typ av fotomaterial 

Olika typer av fotografiskt 

materieal kan användas för 

trädanalys. Ofta har kommuner 

redan färdiga färgortofoton och 

för att inte behöva genomföra 

en ny dyr flygfotografering kan 

dessa användas (Söderman, U., 

2011). Att föredra framför 

vanliga färgbilder är så kallade 

nära-infraröda bilder (Fig. 5) 

som återbildar ljus som har 

våglängder strax över den 

synliga delen av det 

elektromagnetiska spektrat (Berggren Bärring A-M. et al, 1988). Fördelen med nära-infraröda bilder är att 

mycket information om träden som ej är synlig för blotta ögat kan extraheras. 

Hyperspektrala bilder är ytterligare en variant på bildmaterial som kan användas. Det innebär att ett 

”spektrum” lagras för varje pixel som sedan kan jämföras med de olika träslagens spektrala signatur (Fig. 

6). En stor fördel med den väldigt mycket större mängd data som hyperspektrala bilder innehåller gör att 

klassningen av träslag i bilden blir kan bli noggrannare. Tekniken har ännu inte utvecklats tillräckligt för att 

kunna användas inom trädanalys men forskning inom området pågår för att kunna utveckla det till dess 

fulla potential. En svårighet med en hyperspektral bild är komplexiteten för att analysera den stora 

datamängden som en sådan bild innehåller (Smith, R., 2006). Tekniken har dock stora förväntningar på sig 

inför framtiden då många tror att den kan förbättra resultatet vid bland annat trädanalys väldigt mycket 

(Söderman, U., 2011). 

 

Figur 5. Exempel på nära-infraröd bild (The Geoinformation Group, 2011). 

Figur 6. Visualisering av hyperspektral bild. För 

varje pixel finns ett spektrum lagrat (Short, N. M., 

2011). 
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5.2.2.2 Den spektrala reflektansen 

I nära-infraröda bilder får friska träd en röd färg som dock varierar i nyans beroende på arttillhörighet. 

Alla olika träslag har unika spektralkurvor, dvs reflekterar olika mycket ljus beroende på vilken våglängd 

som analyseras (Fig. 7). Reflektansen kan däremot också variera beroende på andra faktorer än träslaget. 

Såväl vattenhalten som vitaliteten har stor inverkan på träden signatur och exempelvis kan en frisk björk 

lätt förväxlas med en skadad alm (Berggren Bärring, A-M. et al, 1988). Även årstiden har inverkan på 

reflektansen, vilket kan ses i figur 7.  

 

Ytterligare en möjlighet till att särskilja träslag åt är på våren när lövsprickningen äger rum. Olika arter har 

olika tidpunkter för när löven slår ut och exempelvis ek, ask och asp har sen lövsprickning (Berggren 

Bärring A-M. et al, 1988). På samma sätt är det lätt att urskilja barrträd på en bild tagen på vintern. 

5.2.2.3 Trädens form och textur 

Studier av trädens kronform kan också bidra till att underlätta träslagsklassningen. De olika arternas 

utmärkande drag framträder inte när träden ännu är unga varför det är lättare att klassa uppvuxna träd. 

Variationer i träslagens ljusgenomsläpplighet kan avslöja mycket om arttillhörigheten eftersom 

skuggbilderna då också varierar. Granar har till exempel en ganska tät struktur varför skuggorna blir 

mörkare än hos tallar. Skuggornas form kan också hjälpa till med artbestämningen om trädet står relativt 

fritt (Fig. 8). Dock kan skuggorna i backig terräng vara förvrängda och därmed även missvisande. 

Figur 7. Variationer i spektral reflektans hos fyra träslag, vid två olika våglängder (Berggren 

Bärring, A-M. et al, 1988). 
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Figur 8. Foto över skogsområde. Av skuggan till trädet uppe till höger kan det anas att trädet är en tall. Nere till vänster kan granars 

speciella kronform urskiljas (Google, 2011) 

Kronornas textur (mönster) är ytterligare en indikator som skiljer träslagen åt och som kan användas för 

identifiering. Till exempel avbildas tallar mer diffust än granar . 

Alla dessa nämnda faktorer kan hjälpa till vid träslagsbestämning förutsatt att lämpliga tränings- eller 

referensträd kan användas eftersom det är många faktorer som spelar in hur ett träd avbildas. Förslagsvis 

används sedan en maximum likelihood-klassning för att finna det mest sannolika träslaget baserat på alla 

variabler. Ett problem vid bearbetning av endast fotografiskt material är att det till skillnad från vid 

använding av laserdata inte finns någon automatisk metod för att detektera varje enskilt träd och att gå 

igenom bilderna manuellt kan bli en utdragen process. 

Det går inte att ta fram en entydig ”genomsnittsindivid” av ett träslag som är tillämpbar vid flera olika 

analyser eftersom flera identifieringsfaktorer (till exempel spektral reflektans, lövstadie och skuggor) kan 

variera mycket mellan två fototillfällen eller områden (Berggren Bärring A-M. et al, 1988). 

6. Resultat 

6.1 Fältinventeringsförsöket  i Triangelparken 
Att börja bygga en träddatabas direkt i fält kan som försöket med GPS-inmätning visade ta väldigt lång 

tid. Ungefär 2 minuter per träd tog det genomförda fältförsöket och att inventera till exempel Stockholms 

12000 träd skulle då ta ungefär 400 timmar effektiv inventeringstid. 
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6.1.1 Problem som uppstod 
Ett av de största problemen som stöttes på under försöksmätningen berodde på ortofotots låga 

upplösning som var 1m/pixel. Det var svårt att orientera sig på fotot och svårt att se träden. Hade fotot 

varit bättre skulle det bli väldigt lätt att hitta samma träd på fotot som i verkligheten och sedan bara 

markera det i ArcPad och lägga in datan. En faktor som försvårade inmätningen var att GPS-mottagaren 

ibland låste sig och sedan var tvungen att startas om. I allmänhet var den lite för långsam för att effektivt 

kunna arbeta med den, åtminstone i programmet ArcPad där det i regel dröjde någon sekund innan 

mottagaren reagerade på skärmtryckningar. 

 

Figur 9. Resultatet av fältförsöket. Olika symboler kan tänkas representera olika träslag. Till varje inlagt träd finns ett 

kommentarsfält (Ortofoto från Metria, 2011, med av författaren markerade träd). 
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6.2 Fjärranalys 
Inga försök med fjärranalysinventering genomfördes. Kontakt togs däremot med Ulf Söderman som 

jobbar på företaget Foran med fjärranalys av träd. Forans metod går ut på att först identifiera och 

positionera varje enskilt träd med hjälp av laserskanning 

som utförs från ca 700 meters höjd (Barth, A., 2008). 

Skanningen genererar ett punktmoln med ca 8 punkter per 

kvadratmeter varur trädtopparna identifieras och trädens 

höjd och kronarea uppskattas (Fig. 11).  

Träddetekteringen ur laserdatan sker nästan helt per 

automatik och tar bara några timmar, medan de följande 

momenten kräver mer manuell arbetskraft och tar ofta 

flera dagar i anspråk, beroende på eftersträvad 

noggrannhet och omfattning. Färg används från nära-

infraröda ortofotografier för att identifiera de olika 

träslagen och sker genom att manuellt klassa träningsytor i 

fotot som är kända och sedan låta programmet klassa 

resten av bildmaterialet. Metoden har använts till 

inventeringen av några stadsmiljöer, men har sitt 

huvudanvändningsområde inom skogsindustrin, varför 

den huvudsakliga träslagsidentifieringen är inriktad på att 

åtskilja gran, tall och lövträd (Söderman, U., 2011).  

Figur 10. Triangelparken (Persson, E., 2011) 

Figur 11. Detekterade träd från laserdata (Foran, 

2011). 
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Försök att identifiera fler träslag med metoden och hyperspektrala bilder har dock gjorts i Baltikum, med 

varierande resultat. Problem som uppstod i samband med försöket i Baltikum var även då, som tidigare 

nämnts,  att trädens spektrala signatur varierade kraftigt beroende på bland annat vitalitet, vattenhalt och 

årstid varför adekvata träningsytor var tvugna att identifieras vid varje fototillfälle bland annat (Söderman, 

U., 2011).  

Nära-infraröda bilder är som tidigare nämnt det mest optimala när analysen ska göras men det går även att 

arbeta med vanliga färgbilder, dock med sämre möjligheter till träslagsbestämning. Kommuner som 

beställer Forans tjänst tillhandahåller ofta egna flygfotografier varför datainsamlingstillfället ofta varierar, 

men att träden har löven kvar på bilden är en förutsättning för att tillräcklig mängd information ska kunna 

utvinnas från trädkronorna (Söderman, U., 2011).   

Söderman menar att deras metod inte är perfekt för en komplett stadsträddatabas, men anser att en 

SingleTree-analys är en bra grund att bygga en sådan på. Vill beställaren ta fram en 3D-modell över ett 

område med de verkliga träden inlagda passar metoden bra eftersom höjd, kronform och position erhålles. 

Produkten de ofta levererar är ett GIS där träden har positionen och några attribut inlagda och som 

kunden sedan kan bygga ut och komplettera efter behov och möjlighet med fältinventering. En mer 

komplett fjärranalys skulle bli dyr om mycket tid lades ned på att identifiera träningsområden och att 

finjustera alla attribut manuellt. En insamling av laserdata kostar ungefär 50 000 kr i startkostnad och 

beroende på punkttätheten tillkommer ungefär 20 – 30 kr per hektar (Barth, A., 2008). Andra kostnader 

som tillkommer sedan är de för databearbetningen som det dock inte går att fastställa ett schablonpris för 

(Söderman, U., 2011).   

7. Slutsatser 

7.1 Förbättringsförslag vid fältinventering 
Vid försöket startades som nämnt ett Quickproject i ArcPad men ska metoden tillämpas i större skala kan 

flera förbättringar göras. Det blev tröttsamt att skriva in å, ä och ö efter en stund, istället hade ett projekt 

kunna förberedas i förväg. Där hade ett formulär kunnat skapas med färdiga listor eller förslag för all 

information som skulle matas in, till exempel träslag, omkrets, skadeklassning och andra kommentarer, allt 

för att underlätta och snabba på inmatningen ute i fält. Att göra sig beredd på dåligt väder är också viktigt 

så att inte utrustning förstörs och data går förlorad.  

En annan metod för att utföra fältinmätningen skulle kunna vara att istället för en GPS-mottagare med 

väldigt liten skärm ha en bärbar dator eller pekplatta med ett ortofoto inlagt och ett lämpligt GIS-program. 

I en stad är det nämligen väldigt lätt att orientera sig och känna igen byggnader på ett flygfotografi och 

därmed kunna hitta trädet som ska läggas in i databasen, även utan GPS-mottagare.  Inmatningen skulle 

då förenklas och effektiviseras avsevärt. Med den genomförda metoden tog inmätningen av 20 träd i 

Triangelparken vid Drottning Kristinas väg ungefär 40 minuter. Eventuellt kan en GPS-mottagare koppas 

till datorn eller pekplattan och på så sätt underlätta inventeringen i större parker eller platser där tydliga 

geografiska riktmärken saknas. Vid försöket upplevdes inte GPS-mottagaren vara nödvändig och ibland 

när de större träden skulle registreras precis vid stammen eller när hus fanns i närheten förlorades 

satellitkontakten.  

Problemet med den dåliga upplösningen på ortofotot i GPS-mottagaren är enkelt att komma tillrätta med 

om tillgång finns till mer högupplösta bilder. Vilken upplösning som krävs kan vara svårt att avgöra men 

om till exempel Eniros flygbilder studeras kan slutsatser dras om att 0,4 m/pixel åtminstone är tillräckligt 

(Eniro, 2011a). Färgbilder underlättar också eftersom träden lättare går att urskilja då (Fig. 12). 
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Figur 12. Färgbild over Triangelparken. Notera skillnaden beträffande trädens synlighet gentemot figur 9 (Eniro, 2011b). 

7.2 Jämförelse av de olika metoderna 
Alla olika metoder har både för- och nackdelar och vilken av de som är bäst är helt beroende på syftet 

med sammanställningen. Nedan presenteras en tabellsammanställning över de jämförda metodernas 

egenskaper.  

Tabell 1. Sammanställning över de olika metodernas egenskaper 

Metod Terrester inmätning GPS-inmätning + 

ortofoto 

Flygfotografering Flyglaser 

Fördelar • Väldigt hög 

noggrannhet. 

• Låg risk för att 

missa träd. 

• Låg risk för att missa 

träd. 

• Ortofotot säkerställer 

att förväxling ej sker 

• Enkel metod. 

• Kostnadseffektivt 

vid stora områden. 

• Kostnadseffektivt 

vid stora områden. 

• Snabbt. 

Nackdel

ar 

• Förhållandevis 

omständligt. 

• Tar lång tid. 

• Dyr utrustning. 

• Resurskrävande. 

 

• Manuell 

bearbetning krävs. 

• Risk för missade 

träd. 

• Risk för missade 

träd. 

Förmåga 

att mäta 

trädhöjd 

• God vid fristående 

träd. Mindre god vid 

täta bestånd. 

• Mindre god. • Mindre god. • God. 
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Förmåga 

att 

avgöra 

hälsa 

• God eftersom 

fältinventering 

genomförs. 

• God eftersom 

fältinventering 

genomförs. 

• Komplicerat och ej 

helt tillförlitligt. 

• Mindre god. 

Förmåga 

att 

avgöra 

träslag 

• God eftersom 

fältinventering 

genomförs. 

• God eftersom 

fältinventering 

genomförs. 

• Komplicerat och ej 

helt tillförlitligt. 

• Viss förmåga 

finns, dock ej 

välutvecklad.  

 

Flygfotografering och flygradar är de mest kostnadseffektiva metoden idag för trädinventering över större 

områden. Fältinventeringen med sina exceptionellt goda möjligheter till attributdatainsamling kan aldrig 

ersättas helt men fjärranalys är ett utmärkt verktyg för att minimera insatserna i fält. Träd som skyms av 

någonting missas lätt vid analys ovanifrån men med fältmetoderna uppstår inte det problemet. 

Trädportalen som nämndes i avsnittet om tidigare genomföra projekt blir relativt billig men 

tillförlitligheten och täckningsgraden kan diskuteras: har de inventerande personerna tillräcklig kunskap 

om träslag och vitalitetsbedömning? Vilka områden och träslag blir inventerade?  

Terrester inmätning med totalstation kan möjligtvis användas när det bara är ett mindre område som ska 

mätas in och noggrannheten behöver vara hög, till exempel vid byggen, men för inventering av en hel 

stads träd är den inte lämplig. 

Viktigt att tänka på vid fältinventeringen är att förbereda så mycket som möjligt innan den påbörjas för att 

kunna minimera tiden i fält. En fördel med GPS-inmätning är att, med lite förberedelser, en i princip 

färdig databas kan förfärdigas direkt i fält och att det krävs lite efterarbete relativt fjärrmetoderna. 

Vad som vore effektivare än att börja bygga en träddatabas med fältinventering skulle vara att först utföra 

en liknande analys som Foran tillhandahåller och på så sätt erhålla en position och några attributdata för 

varje träd. Utifrån den databasen kan sedan en fältinventering göras i syfte att komplettera den och samla 

in mer information om träden om syftet kräver och budgeten tillåter det. 
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