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Abstract  

Digital urban tree registers serve many porposes and facilitate the 

administration, care and management of urban trees within a city or 

municipality. Currently, mapping of urban tree stands is carried out manually 

with methods which are both laborious and time consuming. The aim of this 

study is to establish a way of operation based on the use of existing LiDAR 

data and othophotos to automatically detect individual trees. By using the 

extensions LIDAR Analyst and Feature Analyst for ArcMap a tree extraction 

was performed. This was carried out over the extent of the city district 

committee area of Östermalm in the city of Stockholm, Sweden. The results 

were compared to the city’s urban tree register and validated by calculating its 

Precision and Recall. This showed that FeatureAnalyst generated the result 

with the highest accuracy. The derived trees were represented by polygons  

which despite their high accuracy make the result unsuitable for detecting 

individual tree positions. Even though the use of LIDAR Analyst resulted in a 

less precise tree mapping result, individual tree positions were detected 

satisfactory. This especially in areas with more sparse, regular tree stands. The 

study concludes that the use of both tools complement each other and 

compensate the shortcomings of the other. FeatureAnalyst maps an acceptable 

tree coverage while LIDAR Analyst more accurately identifies individual tree 

positions. Thus, a combination of the two results could be used for individual 

tree mapping.   

Keywords: Tree mapping, LiDAR, Orthophotos, Urban Trees, Tree 

Registers, Precision Recall, Machine Learning 
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Sammanfattning 

Digitala urbana trädregister tjänar många syften och underlättar för städer och 

kommuner att administrera, sköta och hantera sina park- och gatuträd. Dagens 

kartering av urbana trädbestånd sker ofta manuellt med metoder vilka är både 

arbetsintensiva och tidskrävande. Denna studie syftar till att utveckla ett 

arbetssätt för att med hjälp av befintliga LiDAR-data och ortofoton  

automatiskt kartera individuella träd. Med hjälp av tilläggen LIDAR Analyst 

och FeatureAnalyst för ArcMap utfördes en trädkartering över Östermalms 

stadsdelsnämndsområde i Stockholms stad. Efter kontroll mot stadens 

träddatabas och validering av resultatet genom beräknandet av Precision och 

Recall konstaterades att användningen av FeatureAnalyst resulterade i det 

bästa trädkarteringsresultatet. Dessa träd representeras av polygoner vilket 

medför att resultatet trots sin goda täckning inte lämpar sig för identifierandet 

av enskilda trädpositioner. Även om användningen av LIDAR Analyst 

resulterade i ett mindre precist karteringsresultat erhölls goda 

positionsbestämmelser för enskilda träd, främst i områden med jämna, glesa 

trädbestånd. Slutsatsen av detta är att användandet av de båda verktygen 

kompenserar varandras tillkortakommanden där FeatureAnalyst ger en 

godtagbar trädtäckning medan LIDAR Analyst bättre identifierar enskilda 

trädpositioner. En kombination av de båda resultaten skulle alltså kunna 

användas i trädkarteringssyfte. 

Nyckelord: Trädkartering, LiDAR, Ortofoton, Urbana träd, 

Trädregister, Precision Recall, Maskininlärning 
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Förkortningsförteckning 

ALS – Airborne Laser Scanning (Luftburen laserscanning) 

DEM – Digital Elevation Model (Digital höjdmodell) 

DSM – Digital Surface Model (Digital ytmodell) 

KGS – Kart- och geodataservice (Stockholms stad) 

LiDAR – Light Detection and Ranging 

RGB – Röd, grön, blå (även True Colour) 

TK – Stockholms stads trafikkontor 

TLS – Terrestrial Laser Scanning (Markburen laserscanning) 
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1 Introduktion 

Digitaliseringen spelar en allt viktigare roll i dagens samhälle. En effekt av detta är 

att mer data än tidigare nu finns tillgängligt digitalt vilket i svenska geodata-

sammanhang delvis är ett resultat av Europeiska unionens INSPIRE-direktiv [1]. Det 

geodata som finns digitaliserat inkluderar bland annat ett databasregister med 

koordinaterna för träd i park- och gatumiljö (hädanefter, urbana träd) i Stockholms 

stad.  

Urbana träd fyller många syften och utgör ett påtagligt inslag i stadsmiljöer världen 

över [2]. Utöver att främja den biologiska mångfalden fyller träd i urbana miljöer 

fler funktioner. Bland dessa kan reducerandet av luftföroreningar från exempelvis 

industrier och trafik nämnas [3], likaså det kulturella värdet träden fyller för 

människorna som vistas i dess omgivning [4]. 

Digital information om ett områdes trädbestånd, framförallt i park- och gatumiljö är 

av stor nytta för lokala förvaltningsenheter [5]. Många urbana träd finns i närheten, 

och inte helt sällan i direkt anslutning till en väg. Precis som väl skötta träd fyller ett 

stort värde kan ett illa underhållet sådant, framförallt i gatumiljö, innebära stora 

faror och orsaka stor skada. Detta utgör risker både för människa och infrastruktur, 

det är alltså av största vikt att träden, samt underhållsåtgärder och -historik finns 

registrerade för att säkra ett korrekt, kontinuerligt underhåll. 

Det trädkarteringsarbete som utförs idag sker med manuella metoder vilket gör det 

mycket tidskrävande att upprätthålla ett aktuellt trädregister. Karteringen av nya 

områden sker genom manuell interpretation av ortofoton och fältkontroller vilket är 

en mycket tids- och resurskrävande process [6].  

Att utveckla ett arbetssätt för att med automatiska metoder utföra detta 

karteringsarbete för uppdaterandet av trädregistren skulle effektivisera en process 

som idag är både omständlig och resurskrävande. Detta skulle innebära snabbare 

hantering och uppdaterande av registret, framförallt i områden vilka tidigare saknat 

täckning.  
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1.1 Bakgrund 

Det finns många tillvägagångssätt och metoder för att med hjälp av fjärranalys 

identifiera objekt från spatiala data. Digital interpretation av ortofoton med tre eller 

fler spektrala band som samlats in med luftburna sensorer monterade på exempelvis 

drönare eller satelliter är ett alternativ [7]. En annan metod för objektidentifiering 

är användandet av data insamlat med LiDAR (Light Detection and Ranging, även 

kallat ALS, Airborne Laser Scanning) [8], [9]. Med dessa data är det möjligt att 

beräkna digitala höjd- och ytmodeller över det observerade området för att 

identifiera objekt som sticker ut från markytan. 

För att identifiera träd från spektrala data och skilja dem från icke-träd finns fler 

tillvägagångssätt. De metoder som används idag har gemensamt att de är väldigt 

tidskrävande då de kräver inmätning in-situ, antingen för karteringsarbetet i sin 

helhet eller som validering av de träd som inmätts med fjärranalysmetoder.  

Urbana trädregister finns i flertalet städer världen över, bland annat New York, NY; 

Boston, MA [10] samt de nordiska huvudstäderna Oslo, Norge; Köpenhamn, 

Danmark [11]; Helsingfors, Finland [5] och Stockholm, Sverige [11]. Dessa register 

skiljer sig från varandra vad gäller uppbyggnad och innehåll men även i deras 

övergripande syften och användningsområden. Med anledning av detta skiljer sig 

även metoderna med vilka data har samlats in och inkluderats i databaserna [10].  

I båda de nordamerikanska städerna har allmänhetsengagemang och volontärarbete 

varit bidragande datainsamlingskällor vid uppdaterandet av träddatabaserna där 

samhällsprojekt etablerats för att engagera allmänheten i trädkarteringsarbetet [10]. 

Enligt Keller och Konijnendijk [10] finns flera fördelar med detta allmänhets-

engagemang. En av dessa är ökad överlevnad för nyplanterade träd [12]. Dock kan 

volontärutförda registeruppdateringar innebära kvalitetsbrister i insamlade data 

jämfört med det insamlat av utbildade arborister varför denna arbetsmetod inte är 

allmänt tillämplig. I Oslo har kommunen ansett inventariekvaliteten vara av högsta 

prioritet varför det manuella karteringsarbetet enbart utförts av utbildade arborister 

med minst tre års erfarenhet [10].  

Syftena med att ha ett trädregister varierar mellan städer. Gemensamt är behovet att 

inneha centraliserad trädinformation för områdets urbana trädpopulation. De 

nordamerikanska städernas trädregister syftar till större del på trädbeståndets 

sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan jämfört med de nordiska städernas i 

vilka fokus istället ligger på skötsel, underhåll, förvaltningsansvar samt hantering och 

bekämpning av sjukdomar och skadedjur [10]. Enligt Britt-Marie Alvem, trädexpert 

på Stockholms stads trafikkontor (hädanefter: TK) är syftet med Stockholms stads 

träddatabas främst att dokumentera skötselrelaterade uppgifter. Det som 

dokumenteras hos ett träd är dess art, ålder, vitalitet och eventuella skador. Detta 

för att kunna planera och utföra beskärningsarbeten, riskhantering etc.  



 

 
3 

Den trädkartering och registeruppdatering som nämns ovan, oavsett om den utförs 

av utbildade arborister eller volontärarbetare innefattar till största del uppdaterandet 

av redan befintliga träddata. Att kartera nya områden med dessa manuella metoder 

skulle vara mycket opraktiskt eftersom metoderna i okarterade områden är både 

tidsmässigt och logistiskt krävande. Trots detta sker mycket av den urbana 

trädkarteringen idag med manuella metoder som fältinmätning och manuella 

ortofotoanalyser [13]. Enligt Ward och Johnson [13] kan det uteblivna genombrottet 

i digital trädkarteringsmetodik bero på att systemen som utvecklats för detta 

ändamål inte är tillräckligt intuitiva och har en komplikationsnivå vilket kräver IT-

kunskaper de flesta arborister inte besitter.  

1.2 Teoretisk bakgrund 

Det finns flertalet digitala metoder för att med hjälp av spatiala data identifiera träd. 

Digital interpretation av ortofoton har i flertalet studier använts för att skilja på träd 

och icke-träd med framgångsrika resultat [7], [14], [15]. Fisher, Danaher & Gill [7] 

använder hög- och medelupplösta flygbilder för att etablera en trädtäckningskarta 

över delar av den Australiska delstaten New South Wales. Metoden grundar sig i 

huvudsak på att etablera tröskelvärden för trädtäckningsgrad baserat på 

medelupplösta träddata för att sedan tillämpa det på högupplösta flygbilder. Med 

hjälp av dessa tröskelvärden underlättas korrekt klassning av flygbilderna  då andelen 

träd och icke-träd sedan tidigare är känd. 

Även Immitzer et al. kombinerar flygbilder i olika upplösningar vid sin kartläggning 

av gran- och tallbestånden i det tyska förbundslandet Bayern [15]. Vid kart-

läggningen klassificeras de högupplösta bilderna i klasser för gran, tall och annat 

varpå klassificeringen tillämpas på motsvarande pixlar i flygbilderna med lägre 

upplösning. 

Laserdata är, utöver användandet av flygbilder, även det lämpligt att använda vid 

trädkartering. Efter skogsbranden i Västmanland år 2014 användes LiDAR-data för 

att beräkna andelen eldfällda träd. Detta genom att jämföra LiDAR-data från före 

och efter branden [8]. LiDAR-data lämpar sig för trädkartering då flera reflektioner 

kan ske från samma utsända ljuspuls vilket underlättar skapandet av tredimensionella 

datamodeller över ett område [16]. Ju fler reflektioner och ju högre punktdensitet, 

desto bättre höjdmodeller går det att skapa med LiDAR-data. För att kartera 

enskilda träd krävs laserdata med högre punktdensitet jämfört med vid kartering av 

områdestäckning vilket ökar kraven och kostnaderna för framtagningen av data [17]. 
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Laserscanning behöver inte vara luftburen för att möjliggöra trädkartering, även TLS 

(Terrestrial Laser Scanning), alltså markburen laserscanning går att använda för 

trädkartering. Murphy et al. [18] har bedrivit en studie där TLS använts för att 

kartera kommersiella bestånd av monterreytall och beräkna deras möjliga 

timmerproduktsavkastning. Genom markplacerade lasersensorer kan trädens storlek 

och utbredning mätas vilket ger upphov till data från vilka man kan beräkna 

mängden timmer beståndet kan generera vid en fällning.  

Trots att användningen av TLS visats vara högst fördelaktigt vid trädkartering [17], 

[18] är användningsnyttan vid karteringen av urbana träd begränsad. På grund av de 

urbana trädbeståndens ofta spridda, vidsträckta och oregelbundna karaktär skulle 

insamlandet av TLS-data innebära omfattande datainsamlingsarbete i fält. TLS må 

generera noggranna resultat vad gäller trädstorlek, grovlek och växt [18], dock 

skulle data om eventuella sjukdomar, insektsangrepp m.m. fortfarande behöva 

fältinmätas varför den samlade arbetsbördan vid trädkartering inte skulle minska 

nämnvärt. 

Flygbildsanalys har använts i flertalet studier som metod för trädkartering. Metoden 

lämpar sig dock bättre för kartering av trädtäckning och ytanvändning jämfört med 

karterandet av enskilda träd. Då Stockholms urbana trädbestånd består av över 140 

olika arter [19] med lika många unika, spektrala fotspår skulle insamlandet av 

träningsdata för automatisk bildklassificering bli övermäktigt. Dessutom står många 

träd mycket tätt i exempelvis alléer varför enskilda träd blir svåra att skilja åt enbart 

genom spektrala analyser.  

Användning av LiDAR är effektivt för att kartera enskilda träd vilket bland annat 

visats vid karteringen av eldfällningar efter skogsbranden i Västmanland [8]. Det är 

även lämpligt för urban trädkartering vilket visats i en studie där man kartlagt 

gatuträdsbeståndet i Helsingfors [5]. Metoden som använts i Helsingfors är lämplig 

för kartering av gatuträd. Park- och övriga träd i det urbana landskapet har dock inte 

tagits i beaktning varför metoden inte är fullt lämplig för en fullständig kartering av 

en stads urbana trädbestånd.  

Några studier där maskinlärningsbaserad analys av ortofoton kombineras med analys 

av LiDAR-data för att kartera enskilda träd har mig veterligen inte genomförts, ej 

heller studier vilka bidragit till metodik tillämpbar över godtyckliga områden. 

Denna studie möjliggör utvärderandet av de båda metoderna för att med det lägga 

grund till utvecklandet av ett arbetssätt vilket både är generellt tillämpbart, men 

som också är fullt validerbart. Genom att kombinera LiDAR- och spektrala data kan 

en metod utvecklas där de båda datakällorna kompenserar varandras 

tillkortakommanden.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla ett arbetssätt för automatisk kartering av 

träd. Detta arbetssätt ska kombinera befintliga metoder för att med hjälp av redan 

tillgängliga data i form av ortofoton och laserdata kunna identifiera enskilda träd. 

Studien bygger på att utveckla en metod där befintliga, tillgängliga data används. 

Detta medför att arbetssättet ska kunna tillämpas med tillfredsställande resultat på 

godtyckliga områden där dessa data finns tillgängliga. Syftet är att den i studien 

utvecklade metodiken ska kunna ersätta dagens manuella trädkarteringsarbete i 

urbana miljöer vid behandlandet av nya områden för att på så sätt effektivisera 

arbetet och underlätta kompletterandet av ett trädregister. 

1.4 Frågeställningar 

De problem och frågeställningar denna studie avser att svara på är: 

 Hur kan man automatiskt identifiera träd från flygbilder och laserdata med 
hjälp av ArcMap samt tilläggen FeatureAnalyst och LiDAR-analyst? 

 Hur stor andel av de karterade träden kan anses överensstämma med 
befintliga träddata?  

1.5 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att enbart undersöka användningen av verktyget 

ArcMap samt tilläggen FeatureAnalyst och LIDAR Analyst. Metodutvecklingen är 

även begränsad till ett enbart utföras inom den geografiska omfattningen av 

Östermalms stadsdelsnämndsområde i Stockholm, Sverige. Arbetet begränsar sig till 

att validera karteringen av s.k. urbana träd, dvs. träd i park- och gatumiljö. Träd på 

privatägd tomtmark kommer inte att inkluderas i valideringen då dessa inte finns 

dokumenterade i TK:s trädregister.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs det data, de programvaror och metoder som använts för att 

genomföra studien. Här beskrivs även genomförandet av undersökningen i sin 

helhet, från dataförberedelser till resultatsammanställning och fältutvärdering.  

2.1 Tillgängliga data 

Undersökningarna har genomförts på data vilka vid undersökningstillfället redan 

funnits tillgängliga, det har alltså inte skett någon ytterligare datainsamling eller 

inmätning inför denna undersökning. Det data som använts inkluderar data vilket 

finns fritt tillgängligt via SLU:s nedladdningstjänst Geodata Extraction Tool (GET) 

för användning i studie- och forskningssyfte. Dessa data inkluderar Lantmäteriets 

ortofoton i rasterformat med 0,25 m upplösning i såväl RGB samt infrarött. 

Förutom detta användes även Lantmäteriets laserdata (LiDAR) i vektorformat. 

Detta data är uppdelat i .las-filer vilka täcker ett område på 2,5 x 2,5 km vardera.  

Östermalms stadsdelsnämndsområde (studieområdet) överlappar tolv sådana filer 

vilket ger en total utsträckning på 7,5 x 10 km vilket motsvarar en yta på 75 km2. 

Såväl laserdata som ortofoton är insamlade under 2015. Punktdensiteten hos 

Lantmäteriets laserdata varierar över området (figur 1).  

 

Figur 1: Punktdensitet för Lantmäteriets laserdata 
Blå: >1 pt/m2, Grön: > 1/2 pt/m2, Gul: >1/4 pt/m2, Röd: < 1/4 pt/m2 
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Utöver det data som hämtats via GET-portalen användes i undersökningen även 

TK:s data i vektorformat över studieområdets park- och gatuträd, 12 765 st, vilka 

tillhandahållits av kart- och geodataservice (hädanefter: KGS) på Stockholms stad.  

2.2 Programvara 

För att genomföra denna studie har flertalet programvaror använts. Det 

huvudsakliga karterings- och valideringsarbetet har skett i Esri® ArcMap™ 

10.4.0.5524 med Basic-licens. Till detta har tredjepartstilläggen FeatureAnalyst™ 

5.2.0.5 for ArcGIS samt LIDAR Analyst™ 5.2.0.5 for ArcGIS, båda utvecklade av 

Overwatch Systems Ltd. använts. Dessa programvaror har använts för att genomföra 

den slutgiltiga trädkarteringen. 

Utöver dessa har även FME® Workbench 2018.1.0.0 använts för förberedande 

databearbetning.  

 

2.3 Studieområde 

Studieområdet i vilket denna studie genomförs utgörs av Östermalms 

stadsdelsnämndsområde i Stockholms stad. Studien genomförs i området i sin 

helhet, valideringen är dock begränsad till tio områden på vardera 250 x 250 m 

spridda över studieområdet. Dessa områden har valts med anledning att samtliga 

innehåller flertalet träd i studiens referensdata, det har även tagits hänsyn till 

områdenas geografiska placering för att få en jämn fördelning över studieområdet. 

Utöver detta anses de valda studieområdena representera studieområdets miljö och 

mångfald på ett adekvat sätt, från innerstadsalléer (ex. område III, se 

områdesbeskrivning i kapitel 2.3.1) till mer lantliga landskap (ex. område X)  

2.3.1 Valideringsområden 

I detta avsnitt beskrivs de tio valideringsområden på vardera 250 x 250 m inom vilka 

validering av träddata och karteringsresultat genomförts. Översiktskarta över 

valideringsområdenas geografiska positioner inom studieområdet finns i figur 2. 
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Figur 2: Översiktskarta över Östermalm med de tio valideringsområdena markerade. 

2.3.1.1 Område I – Lappkärrsberget 

Området består dels av tätvuxen skog vid st. Lappkärrsberget i norr, dels även ett 

bostadsområde med enskilda träd planterade på innergården. Längst söderut, söder 

om Professorsslingan finns en slänt med tät, oregelbunden trädväxt vilken bildar en 

”grön mur”. Översiktsbild över området finns i figur 3 (t.v.). 

2.3.1.2 Område II – Ruddammen 

Området består av flertalet träd i både gatu-, park- och skogsmiljö.  

I den västra delen av området finns tätvuxna skogsbestånd, detta i kontrast mot 

träden vilka kantar Alba Nova i områdets norra del vilka är relativt små och unga. 

Översiktsbild över området finns i figur 3 (t.h.). 
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Figur 3: Översiktsbild område I (t.v.) och II (t.h.) 

 

2.3.1.3 Område III – Stadion 

Trädbeståndet i området består till huvudsak av den lindallé vilken är planterad längs 

Valhallavägen. Mindre träd finns på torgmiljön framför Kungliga Musikhögskolan i 

områdets södra del. Översiktsbild över området finns i figur 4 (t.v.). 

2.3.1.4 Område IV – Humlegården 

Området består av såväl park- som gatuträd. Träden längs Karlavägen i norr är 

planterade i en regelbunden allé medan de trädbestånd som finns i Humlegården är 

av mer oregelbunden karaktär. Översiktsbild över området finns i figur 4 (t.h.). 

 

Figur 4: Översiktsbild område III (t.v.) och IV (t.h.) 
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2.3.1.5 Område V – Erik Dahlbergsgatan 

De träd som finns i området utgörs i huvudsak av alléerna längs Valhallavägen och 

Erik Dahlbergsgatan. Längs Erik Dahlbergsgatan finns även i söder 3 planteringar 

med 6 mindre träd i vardera. Dessa träd är planterade i 2 x 3-formationer. 

Översiktsbild över området finns i figur 5 (t.v.). 

2.3.1.6 Område VI – Karlaplan 

De träd som finns i området utgörs i huvudsak av regelbundet planterade alléer längs 

Karlavägen, Narvavägen och runt Karlaplan. Översiktsbild över området finns i 

figur 5 (t.h.). 

 

Figur 5: Översiktsbild område V (t.v.) och VI (t.h.) 

2.3.1.7 Område VII – TV-huset 

Strukturen hos trädbestånden i området är varierad med regelbundna 

gatuträdsbestånd längs såväl Valhallavägen som Oxenstiernsgatan. Norr om TV-

huset samt öster om Lindarängsvägen finns täta träddungar. Översiktsbild över 

området finns i figur 6 (t.v.). 

2.3.1.8 Område VIII – Strandvägen 

Områdets trädbestånd består uteslutande av den täta, treradiga allén i Strandvägens 

mittremsa. Översiktsbild över området finns i figur 6 (t.h.). 
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Figur 6: Översiktsbild område VII (t.v.) och VIII (t.h.) 

2.3.1.9 Område IX – Nordiska museet 

Områdets trädbestånd utgörs av den fyrradiga allén längs Djurgårdsvägen samt 

flertalet oregelbundet planterade träd såväl vid Nordiska museet i väster som 

Kaptensudden i nordost. Översiktsbild över området finns i figur 7 (t.v.). 

2.3.1.10 Område X – Bergsjölund 

Området består till huvudsak av ett tätt skogsbestånd. Alléer med regelbundna 

trädbestånd finns längs Djurgårdsvägen och Bergsjölundsvägen. Översiktsbild över 

området finns i figur 7 (t.h.). 

 

Figur 7: Översiktsbild område XI (t.v.) och X (t.h.) 
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2.4 Automatisk trädkartering 

Arbetssättet vilket utvecklas i denna studie baseras på två grundläggande fjärranalys-

metoder. Dels en objektbaserad punkmolnsanalys av LiDAR-data, dels en 

maskininlärningsbaserad analys av ortofoton i RGB samt IR. 

Objektbaserad punktmolnsanalys är en lämplig metod för att identifiera enskilda 

objekt ur ett punktmoln (ex. LiDAR-data) [9]. Punktmolnsanalysmetoden som 

används i denna studie bygger på rastrering av punkmolnet där samtliga punkter 

sorteras i First Return och Last Return för skapandet av två olika raster. Genom 

tillämpandet av barmarksgenererande algoritmer och beräknandet av rastrens 

differens kan objekt vilka sticker ut från markytan identifieras.  

Övervakad bildklassificering innebär att användaren samlar in någon form av 

träningsdata, områden representerande den klass som ska extraheras från bilden. 

Baserat på dessa träningsdata extraheras visuellt liknande områden ur bilden i sin 

helhet. Då denna metod extraherar områden lämpar den sig för kartering av 

områdestäckning och ytanvändning. Den är inte lika lämplig för identifierandet av 

enskilda objekt och ställer höga krav på tillräckligt högupplösta data [14].  

Bildklassificeringsmetoden i denna studie bygger i grunden på övervakad 

klassificering. Detta kompletteras med tillämpandet av maskininlärning på resultatet 

där korrekta respektive inkorrekta karterade element väljs ut från stickprov. 

Tillämpat i en iterativ process där kartering och resultatfiltrering utförs växelvis 

minskar risken för bortfall bland resultaten. Detta kompenserar även de spektrala 

fotspårens stora variation hos ett varierat och artrikt trädbestånd. Denna 

maskininlärningsaspekt tillgodoser tillkortakommanden hos bildklassificerings-

analysen i den grad att metoden gör sig användbar i denna studie. 

Punktmolnsanalys och bildklassificering är alltså, med vissa förbehåll, metoder 

lämpade för att identifiera enskilda objekt ur spatiala data. Metoderna kompletterar 

även varandra och kompenserar varandras tillkortakommanden. Detta då 

bildklassificering är bättre lämpad för yttäckning och identifiering av täta trädbestånd 

medan punktmolnsanalys med en högre precision identifierar positionen hos 

enskilda trädindivider.  
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2.5 Precision och Recall 

Precision och Recall är variabler vilka kan beräknas och användas för att utvärdera 

träffsäkerheten hos ett uppmätt resultat. Vid beräkning av Precision och Recall ger 

dessa variabler tillsammans upphov till ett s.k. harmoniskt medelvärde eller F1-

värde. Precision ger ett värde på hur stor del av de insamlade resultaten som är 

korrekta och överensstämmer med verkligheten (överensstämmelsegrad) medan 

Recall mäter hur stor del av de faktiska förekomsterna (vekligheten) som inkluderats 

i resultaten (fullständighetsgrad) [20]. Värdena på Precision och Recall representerar 

dess respektive mätvärden (överensstämmelse/fullständighet) som en procentsats i 

decimalform. Det slutgiltiga F1-värdet vilket beräknas av de båda tidigare nämnda 

(se ekvation i figur 8) beskriver resultatens träffsäkerhet. Värdet på F1 spänner 

mellan 0 och 1 där 0 är sämst och 1 motsvarar en perfekt matchning av verkligheten. 

 

Figur 8: Beräkning av Precision-Recall [20], [21] 

Beräknandet av Precision och Recall är i jämförelse med andra variabler, ex. 

beräknandet av ROC-kurvor, speciellt användbart vid utvärdering av spridda data 

[21]. Detta då beräknandet av ROC-kurvor enbart tar hänsyn till det som i Precision 

och Recall kallas för Precision, i hur stor grad de uppmätta elementen återfinns i 

verkligheten. Värdet tar inte hänsyn till falska negativa, element som finns i 

verkligheten men som inte återfinns i de uppmätta resultaten. För vidare 

beskrivning av beräknandet av ROC-kurvor: se [21]. I och med beaktandet av både 

resultatets korrekthet samt dess fullständighet ger F1-värdet från Precision Recall en 

mer nyanserad, tydlig indikation på huruvida resultatet kan beaktas som godtagbart 

eller inte. 

2.6 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs genomförandet av studien, från dataförberedelser, 

trädkartering till resultatutvärdering i fält. 

2.6.1 Förberedelse av data i FME 

FME Workbench användes för att sammanfoga de tolv .las-filerna vilka tillsammans 

utgör studieområdet till en .las-fil. FME användes även för att konvertera de av KGS 

tillhandahållna .dwg-filerna över park- och gatuträd till punkter i Esri Shape-format 

(.shp).  



 

 
14 

2.6.2 LIDAR Analyst 

Med tillägget LIDAR Analyst för ArcMap användes laserdata för att producera First 

respektive Last Return-raster (DSM och DEM) i 0,5, 1 och 2 meters upplösning. Då 

detta initialt gjordes enbart för att utvärdera rastrens lämplighet för trädkartering 

beräknades enbart det 2,5 x 2,5 km stora område (en .las-fil) vilket täcker centrala 

Östermalm (SÖ om Stockholms stadion, NV om Valdemarsudde). Det som 

föranledde valet av just detta område var att merparten av de urbana träden i TK:s 

data finns inom detta område. 

Av de skapade höjdrastren genomfördes en initial trädkartering för vardera. Detta 

genom att först producera s.k. barmarksraster (bare earth) och att extrahera 

byggnader.  Detta gjordes med metoden ”Variable Window Search”, Predominant 

Tree/Forest Type satt till Mixed, Minimum Tree Height på 3 m och Typical Tree 

Height på 15 m. Detta med anledning av att få träd i stadsmiljö överskrider detta 

mått [19]. Flödesschema för denna trädextrahering visas i figur 9.  

 

Figur 9: Flödesschema för den initiala trädextraheringen 

Efter en analys av dessa resultat över ett begränsat område (ca 5 ha) visade sig rastret 

med 2 m upplösning mest lämpligt och valdes för fortsatt användning. Detta p.g.a. 

störst överensstämmande med befintliga referensdata (se tabell 1 och figur 10). 

Stickprovskontroller skedde på 30 punkter (40 %) i det erhållna karteringsresultatet 

för att säkra att inga dubbletter (flera karterade/överlappande träd i samma punkt) 

uppkommit.  

Tabell 1: Resultat från initial trädextrahering 

 

Rasterupplösning (m) 
Antal karterade 

träd (st) 

Andel karterade träd 
inom 10 m från 

referensdata 

Skillnad i antal,  
kart. träd - ref. data 

(st) 

0,5 361 62 % 276 

1 241 68 % 156 

2 75 80 % 10 

TK:s träddata 85 N/A N/A 
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 Figur 10: Trädextrahering från barmarksraster i upplösningarna (fr.v.) 0,5 m, 1 m och 2 m. 

Efter den mest fördelaktiga av de provade rasterupplösningarna hittats utfördes de 

ovannämnda stegen (figur 9) igen, denna gång på den sammanfogade .las-filen 

genererad i FME vilken täckte hela studieområdets omfattning.  

2.6.3 FeatureAnalyst 

Med hjälp av ArcMap-tillägget FeatureAnalyst genomfördes en övervakad 

klassificeringsinlärning vilken inleddes med att 20 slumpvalda träd i studieområdet 

manuellt digitaliserades som polygoner. En övervakad inlärning tillämpades från 

dessa features över ett begränsat område (ca 3,5 km2) där ”natural features” (ex. 

träd) eftersöktes baserat på de digitaliserade polygonerna. Det begränsade området 

valdes, precis som vid bearbetningen i LIDAR Analyst, då merparten av TK:s 

valideringsdata finns inom dess geografiska omfattning. 

Denna inlärning skedde i ortofoton över området i såväl RGB som IR, båda med 

0,25 m upplösning.  

En s.k. Hierarchial Learning genomfördes på det först erhållna resultatet där 20 

features av vardera inkorrekt och korrekt karterade träd markerades i ett s.k. 

Remote Clutter Layer. Endast polygoner vilka enbart täckte ett träd markerades 

som korrekta (figur 11). Polygoner vilka täckte flertalet träd lämnades obehandlade i 

detta steg. Detta för att maskininlärningsprocessen skulle få så enhetlig information 

som möjligt för den visuella representationen av enskilda träd.  

0,5 m 1 m 2 m 
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Figur 11: Första resultatet från FeatureAnalyst. Här med vissa korrekta och inkorrekta polygoner markerade.  

Samtliga steg användaren gör i programmet sparas till en Automated Feature 

Extraction-modell (AFE-modell) vilken möjlliggör för användaren att tillämpa 

samma steg på andra data. AFE-modellen vilken skapats genom framtagandet av 

provexemplet ovan tillämpades på hela studieområdet för att erhålla motsvarande 

resultat för området i sin helhet. Flödesschema för trädextraheringen finns i 

figur 12. 

 

Figur 12: Flödesschema för trädextraheringen i FeatureAnalyst. 

Då studien syftar till att kartera och koordinatsätta individuella träd användes den i 

FeatureAnalyst inbyggda funktionen Convert to Point på det genererade polygon-

lagret för att generera en punktrepresentation av det erhållna karteringsresultatet.  
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2.6.4 Fältutvärdering av referensdata 

Det träddata från TK:s databas vilket tillhandahållits av KGS validerades genom 

beräknandet av Precision och Recall. 10 områden på vardera 250 x 250 m valdes för 

validering, dessa beskrivs vidare i avsnitt 2.3.1. I dessa områden slumpvaldes i 

vardera 25 stycken träd ur datamängden för validering. På plats utvärderades 

ytterligare 25 träd i anslutning till dessa vilket resulterade i 50 utvärderade träd per 

område, totalt 500 st.  

Då syftet med denna validering var att styrka validiteten hos en datamängd vilken 

redan kunde anses vara korrekt ansågs denna metod med 25 + 25 validerade träd 

gångbar. Om syftet istället varit att utvärdera datamängdens fullständiga täcknings-

grad över ett område i stort hade denna metod inte varit fullgod då den inte tar 

hänsyn till träd vilka tydligt faller utanför Stockholms stads förvaltningsansvar (ex. 

träd på privatägd tomtmark). 

2.6.5 Validering av karteringsresultat 

Valideringen av karteringsresultatet genomfördes i de tio valideringsområden inom 

vilka fältvalideringen av TK:s träddata ägt rum. Resultaten för de tre karteringarna 

validerades var för sig.  

Resultaten i punktform från FeatureAnalyst och LIDAR Analyst validerades genom 

att en buffertzon på 10 m runt TK:s trädsdata skapades, inga resultat utanför dessa 

gränser togs med i valideringen. Detta eftersom inga möjligheter finns för en positiv 

matchning. TK:s träddata är begränsat till träd i park- och gatumiljö, då karteringen 

skett över Östermalms stadsdelsnämndsområde i sin helhet finns möjligheten att 

träd på ex. privatägda tomter eller andra platser utanför träddatabasens omfång 

inkluderats i resultaten. För att utvärdera karteringsmetodernas funktionalitet 

begränsades valideringen till områden med tillgängliga valideringsdata, alltså 

områden inom 10 m från TK:s träddata.  

Ytterligare en buffertzon upprättades, denna 3 m från valideringsdatamängden. 

Karterade trädförekomster vilka föll inom denna zon (representerande en kron-

diameter på 6 m) ansågs korrekta.  

Resultaten i polygonform validerades även dessa med Precision Recall. Detta genom 

en jämförelse mellan TK:s träddata och de erhållna resultaten. Utöver det 

kompletterades befintliga valideringsdata med observerade trädförekomster från 

fältvalideringen för att få ett mer precist utvärderingsresultat. Detta gjordes enbart 

med resultaten i polygonformat på grund av dess annorlunda omfattning och 

karaktär i jämförelse med erhållna punktdata. 
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3 Resultat 

I detta avsnitt presenteras ett fältvalideringsresultat efter beräknandet av Precision 

och Recall för TK:s träddata och dess validitet. Därefter presenteras de två 

karteringsmetodernas resultat i förhållande till det träddata som fältvaliderats. I 

tabellerna 2-5 presenteras antalet fältvaliderade träd, alltså det totala antalet 

potentiella trädpositioner som undersökts i fält. Av dessa presenteras antalet träd 

återfunna i TK:s data (faktiskt positiva), träd som finns i TK:s data men inte i 

verkligheten/resultatet (falska positiva) samt antalet träd som finns i 

verkligheten/resultatet men inte i databasen (falska negativa). Överensstämmelse 

(precision), fullständighetsgrad (recall) och harmoniskt medelvärde (F1-värde) 

härleds från dessa mätresultat och presenteras tillsammans med dessa.  

3.1 Trafikkontorets träddata 

Trafikkontorets träddata hade en hög överensstämmelsegrad mot verkligheten med 

procentuell överensstämmelse mellan 78 % (område II) och 100 % (område I, V, VI 

och VIII). Även fullständighetsgraden var hög med lägsta värde på 78 % (område I) 

och högsta värde på 100 % (område VIII). Sammantaget alla områden ges ett 

harmoniskt medelvärde på datamängden i sin helhet på 0,93. Fullständiga mätvärden 

för samtliga valideringsområden finns i tabell 2. 

Tabell 2: Fältvalideringsresultat av trafikkontorets träddata 

 

 

F
ä

lt
va

li
d

er
a

d
e 

tr
ä

d
  

F
a

kt
is

kt
 p

os
it

iv
a

 

(T
P

) 

F
a

ls
ka

 p
os

it
iv

a
 

(F
P

) 

F
a

ls
ka

 n
eg

a
ti

va
 

(F
N

) 

P
re

ci
si

on
 

R
ec

a
ll

 

F
1-

vä
rd

e 

Område I  50 39 0 11 1,00 0,78 0,88 

Område II 50 35 10 5 0,78 0,88 0,82 

Område III 50 44 4 2 0,92 0,96 0,94 

Område IV 50 44 2 4 0,96 0,92 0,94 

Område V 50 47 0 3 1,00 0,94 0,97 

Område VI 50 45 0 5 1,00 0,90 0,95 

Område VII 50 47 1 2 0,98 0,96 0,97 

Område VIII 50 50 0 0 1,00 1,00 1,00 

Område IX 50 44 4 2 0,92 0,96 0,94 

Område X 50 38 4 8 0,90 0,83 0,86 

Totalt 500 433 25 42 0,95 0,91 0,93 
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3.2 Trädkartering med LIDAR Analyst 

Trädkarteringsresultatet erhållet med LIDAR Analyst hade en medel-

överensstämmelse med TK:s träddata på 66 %. För de enskilda områdena är 

överensstämmelsen som lägst 40 % (område X) och högst 88 % (område VII). 

Fullständighetsgraden är sämre än överensstämmelsen med lägsta värde på 15 % 

(område II) och högsta värde på 67 % (område IX). Sammantaget alla områden ges 

ett harmoniskt medelvärde på 0,51 där 0,69 var det högsta för ett enskilt område 

(område IX). Fullständiga mätvärden för samtliga valideringsområden finns i 

tabell 3, jämförande bild med resultatet mot TK:s träddata finns i figur 13. 

Tabell 3: Valideringsresultat av trädpositionerna erhållna med LIDAR Analyst 
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Område I  274 63 54 211 0,54 0,23 0,32 

Område II 119 18 11 101 0,62 0,15 0,24 

Område III 114 28 17 86 0,62 0,25 0,35 

Område IV 269 147 93 122 0,61 0,55 0,58 

Område V 146 77 19 69 0,80 0,53 0,64 

Område VI 166 76 18 90 0,81 0,46 0,58 

Område VII 92 29 4 63 0,88 0,32 0,46 

Område VIII 88 50 25 38 0,67 0,57 0,61 

Område IX 147 99 41 48 0,71 0,67 0,69 

Område X 60 18 27 42 0,40 0,30 0,34 

Totalt 1475 605 309 870 0,66 0,41 0,51 

 

 
Figur 13: Resultatexempel, LIDAR Analyst 
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3.3 Trädkartering med FeatureAnalyst 

Det trädkarteringsresultat vilket erhållits med FeatureAnalyst kan delas i två delar. 

Dels polygonobjekten representerande träd vilka utgör det grundläggande resultatet 

som erhållits med programvaran, dels punktobjekt skapade från dessa polygoner. 

Detta då punktobjekt utgör en mer lämplig representation av enskilda träd medan 

polygoner bättre utgör områdestäckning. Båda resultaten kan anses som fristående 

och presenteras i kapitel 3.3.1 och 3.3.2. 

3.3.1 Resultat i polygonformat 

Resultatet i polygonform hade en medelöverensstämmelse med TK:s träddata på 

88 %. För de enskilda områdena är överensstämmelsen som lägst 71 % (område I) 

och högst 96 % (område VIII och IX). Fullständighetsgraden är något sämre än 

överensstämmelsen med lägsta värde på 71 % (område V) och högsta värde på 96 % 

(område IX). Medelfullständigheten är 84 %. Sammantaget alla områden ges ett 

harmoniskt medelvärde på 0,86 där 0,96 var det högsta för ett enskilt område 

(område IX). Fullständiga mätvärden för samtliga valideringsområden finns i 

tabell 4, jämförande bild med resultatet mot TK:s träddata finns i figur 14. 

Tabell 4: Valideringsresultat av trädpositionerna i polygonformat erhållna i FeatureAnalyst 
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Område I  50 30 12 8 0,71 0,79 0,75 

Område II 50 34 6 10 0,85 0,77 0,81 

Område III 50 35 3 12 0,92 0,74 0,82 

Område IV 50 38 5 7 0,88 0,84 0,86 

Område V 50 30 8 12 0,79 0,71 0,75 

Område VI 50 44 3 3 0,94 0,94 0,94 

Område VII 50 35 5 10 0,88 0,78 0,82 

Område VIII 50 44 2 4 0,96 0,92 0,94 

Område IX 50 46 2 2 0,96 0,96 0,96 

Område X 50 41 5 4 0,89 0,91 0,90 

Totalt 500 377 51 72 0,88 0,84 0,86 
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Figur 14: Resultatexempel, FeatureAnalyst (polygonformat) 

3.3.2 Resultat i punktformat 

Resultatet i punktform hade en medelöverensstämmelse med TK:s träddata på 

37 %. För de enskilda områdena är överensstämmelsen som lägst 19 % (område X) 

och högst 56 % (område III). Fullständighetsgraden är sämre än överensstämmelsen 

med lägsta värde på 7 % (område I) och högsta värde på 34 % (område VII och IX). 

Sammantaget alla områden ges ett harmoniskt medelvärde på 0,24 där 0,39 var det 

högsta för ett enskilt område (område VII). Fullständiga mätvärden för samtliga 

valideringsområden finns i tabell 5, jämförande bild med resultatet mot TK:s träd-

data finns i figur 15. 

Tabell 5: Valideringsresultat av trädpositionerna i punktformat erhållna i FeatureAnalyst 
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Område I  274 20 39 254 0,34 0,07 0,12 

Område II 119 24 22 95 0,52 0,20 0,29 

Område III 114 27 21 93 0,56 0,23 0,32 

Område IV 269 59 111 210 0,35 0,22 0,27 

Område V 146 30 63 116 0,32 0,21 0,25 

Område VI 166 12 28 154 0,30 0,07 0,12 

Område VII 92 31 38 61 0,45 0,34 0,39 

Område VIII 88 9 15 79 0,38 0,10 0,16 

Område IX 147 37 74 73 0,33 0,34 0,33 

Område X 60 7 30 53 0,19 0,12 0,14 

Totalt 1475 256 441 1188 0,37 0,18 0,24 
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Figur 15: Resultatexempel, FeatureAnalyst (punktformat) 

3.4 Sammanfattande resultat 

Av de tre karteringsmetoderna erhölls det bästa resultatet i form av de 

polygonobjekt skapade i FeatureAnalyst. Dessa hade ett sammantaget harmoniskt 

medelvärde på 0,86 i jämförelse med de två resultaten i punktform (0,51 för LIDAR 

Analyst och 0,24 för FeatureAnalyst). Detta resultat innehöll även den bästa 

karteringen för ett enskilt område (harmoniskt medelvärde på 0,96 för område IX). 

Vad gäller resultaten i punktform var LIDAR Analyst påtagligt bättre än 

FeatureAnalyst med en medelöverensstämmelse på 66 % jämfört med 37 %. Även 

fullständighetsgraden var högre hos det förstnämnda med 41 % jämfört med 18 % 

hos det senare.  

LIDAR Analyst lämpar sig bättre för trädkartering i regelbundna, glesa trädbestånd 

(ex. alléer) jämfört med dungar, skogar och liknande. Ett exempel på detta är 

område VII där överensstämmelsegraden för LiDAR-karteringen var 88 %. 

Överensstämmelsegraden var genomgående bättre än fullständighetsgraden hos 

samtliga resultat. Den största skillnaden mellan överensstämmelse och fullständighet 

(25 procentenheter) uppmättes hos resultaten från LIDAR Analyst medan den lägsta 

(4 procentenheter) uppmättes hos polygonresultatet från FeatureAnalyst. 
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4 Diskussion 

Det fältutvärderingsresultat vilket erhölls efter fältutvärderingen av TK:s data visar 

att datamängden lämpar sig som valideringsunderlag inom ramen för denna studie. 

Detta då det harmoniska medelvärdet för valideringen i sin helhet var 0,93. I 

enskilda områden var detta värde 1 (område VIII) vilket indikerar en perfekt 

överensstämmelse med verkligheten. Det sämsta harmoniska medelvärdet för ett 

enskilt område var 0,82 vilket uppmättes i område II. Detta grundar sig i att andelen 

falska positiva var förhållandevis hög med 10 st förekomster. Detta kan bero på att 

området är under konstruktion och att trädraden som enligt TK:s valideringsdata 

kantat Alba Nova i norr enligt fältvalideringen till hälften ersatts av en bygg-

arbetsplats. Även andelen falska negativa var hög vilket kan kopplas till att många 

träd i området inte finns representerade i databasen, troligtvis då marken är 

privatägd. 

Dessa värden må vara lägre än resterande uppmätta men utgör trots det inga skäl att 

förkasta den av KGS tillhandahållna datamängden som valideringsdata. Detta beslut 

kan ytterligare styrkas med att överensstämmelsegraden (Precision) hade ett 

medelvärde på 95 %. Borträknat område II vilket diskuteras ovan skulle detta värde 

öka med ytterligare en procentenhet till 96 %. Denna variabel är den vilken spelar 

störst roll vid ett sådant beslut eftersom den avgör hur stor del av validerings-

datamängden som finns representerad i verkligheten. 

Det resultat som erhölls med LIDAR Analyst hade ett sammantaget harmoniskt 

medelvärde på 0,51. Detta är en följd av låg fullständighetsgrad (recall) vars 

sammantagna medelvärde enbart var 41 %. Den sammantagna överensstämmelse-

graden var betydligt högre på 66 % och i enskilda områden uppåt 88 % (Område 

VII). Den låga fullständighetsgraden kan bero på att det data vilket trädkarteringen 

utförts från är daterat 2015. Idag, tre år senare har trädbeståndet förändrats och 

nyplanterade träd tillkommit vilket kan sänka fullständighetsgraden. Ett exempel på 

det finns i område III utanför Kungliga Musikhögskolan där en dubbelrad med träd 

(totalt 20 st enligt TK:s data) tillkommit efter produktionen av Lantmäteriets 

LiDAR-data. Den låga fullständighetsgraden kan även bero på punktdensiteten hos 

det LiDAR-data som använts vid studien. En otillräckligt hög punktdensitet kan 

medföra problem med att identifiera mindre träd då de faller mellan strålarna. Som 

visat i figur 1 varierar punktdensiteten över studieområdet mellan >0,5 och >1 

punkt per kvadratmeter. Detta kan medföra sämre karteringsresultat i områden med 

lägre punktdensitet. Ett vidare undersökande av detta faller dock utanför ramen för 

denna studie. 
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En annan aspekt vilken kan ha påverkat identifieringen av mindre träd är 

rastreringen av ovannämnda laserdata där datamängden konverterats till raster med 

2 m upplösning. Detta bearbetningssteg kan ha påverkat programvarans 

identifieringsmöjligheter för mindre träd då upplösningen varit för låg för detta. En 

högre upplösning hade dock inte inneburit ett bättre resultat då programvaran vid 

tester istället identifierade alldeles för många träd vid hög rasterupplösning 

(figur 10). 

LIDAR Analyst lämpar sig bättre för trädkartering av regelbundna, glesa trädbestånd 

i jämförelse med skogspartier. Detta syns i resultaten från områdena V, VI och VII 

vilka samtliga främst består av planterade alléer. Dessa hade en överensstämmelse-

grad på över 80 % i jämförelse med de mer skogstäta områdena I och X där 

överensstämmelsen enbart var 54 % respektive 40 %. I område VIII vars 

trädbestånd till fullo består av en regelbundet planterad allé var överensstämmelse-

graden enbart 67 %. Detta kan bero på att allén består av tätt planterade träd med 

ett mycket tätt lövverk, detta kan medföra att LiDAR-strålarna vid en uppmätning 

inte penetrerar lövverket till fullo och genererar tillräckligt med markpunkter. 

Detta skulle kunna försvåra för verktyget att urskilja individuella träd från markytan 

och då även föranlett de sämre karteringsresultaten i just detta område. Att 

användningen av LiDAR-data lämpar sig för trädkartering i främst urbana miljöer 

överensstämmer med det resultat som Tanhuanpää et al. visat vid sin kartering av 

Helsingfors gatuträdsbestånd [5].  

Till skillnad från LIDAR Analyst, vilket lämpar sig för kartering av individuella träd, 

framförallt i glesa, jämna bestånd lämpar sig FeatureAnalyst främst för kartering av 

områdestäckning. Detta överensstämmer med resultaten framtagna av Immitzer 

et al. [15] samt av Fisher, Danaher & Gill vilka på tillfredsställande sätt etablerat 

trädtäckningskartor med övervakad klassificering av flygbilder [7]. De polygonobjekt 

som skapades och kan anses representera områdets trädtäckning hade ett harmoniskt 

medelvärde på 0,86, med högsta lokala värde på 0,96. På grund av detta lämpar sig 

verktyget för trädkartering, framförallt gällande trädtäckning. Då dessa 

polygonobjekt konverterades till punkter sjönk det harmoniska medelvärdet till 

enbart 0,24. Detta kan bero på att punkterna härstammar från polygonernas 

centralpunkter samt att många polygoner täcker flertalet träd. Detta medför att en 

polygon vilken representerar en godtagbar trädtäckning över flertalet träd kan 

representeras av en punkt som inte gör detsamma. FeatureAnalyst är alltså inte 

lämpat för att kartera positionerna hos enskilda trädindivider. Det lämpar sig bättre 

för kartering av trädkronetäckning i polygonformat där användningen uppvisade bäst 

resultat av samtliga undersökta verktyg.  
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Denna trädkartering med trädobjekt i polygonformat uppvisar ett högre harmoniskt 

medelvärde än både de LiDAR- och polygongenererade punkterna, både 

sammantaget och för varje enskilt valideringsområde. Även överensstämmelse-

graden är högre för nio av tio områden där enbart de LiDAR-genererade punkterna i 

område V hade en högre överensstämmelsegrad än polygonkarteringen i samma 

område (80 % jämfört med 79 %). 

De uppmätta trädkarteringsresultaten erhållna från användningen av de olika 

verktygen skiljer sig stort vad gäller både överensstämmelse och potentiella 

användningsområden. De av Feature Analyst genererade polygonerna har en högre 

överensstämmelsegrad än de punkter vilka skapats i LIDAR Analyst. Dessa 

punktobjekt visar dock i sin tur en högre precision vad gäller enskilda träd-

positioner. Inget av de resultat vilka uppmätts i denna studie är tillräckligt bra för att 

verktyget enskilt ska kunna ersätta dagens manuella trädkarteringsarbete. Trots den 

höga överensstämmelsen hos polygonerna skapade av FeatureAnalyst överlappar 

många av polygonerna flertalet trädindivider varför positionsbestämmelse på 

individnivå inte är möjlig från dessa data. Kombinerandet av resultaten från de olika 

verktygen skulle därför kunna vara en framtida utvecklingsmöjlighet av denna studie 

och även någonting att ta i beaktning vid ett eventuellt implementerande av 

verktygen i dagens trädförvaltningsarbete. Då skulle punkternas precision kunna 

kombineras med polygonernas mer fullständiga täckning för att med det erhålla ett 

resultat vilket på sikt skulle kunna ersätta det som idag erhålls från fältinmätningar 

och manuella ortofotoanalyser. 

En ytterligare förbättringsmöjlighet skulle även vara att använda en fastighetskarta 

för kommunens fastigheter för att begränsa sökningen till utsträckningen för denna. 

Detta skulle eliminera resultat utanför det relevanta området, exempelvis träd på 

privatägd tomtmark. Utöver detta skulle beräkningsbördan för program-

algoritmerna minska vilket även innebär en kortare exekveringstid och 

sammantaget, ett mer tidseffektivt arbetssätt.  

De resultat vilka erhållits i studien är även möjliga att upprepa på andra områden 

tack vare LIDAR och FeatureAnalyst:s Automated Feature Extraction modeller. 

Med dessa modeller är det möjligt att upprepa samma objektextrahering på nya 

områden så länge data finns tillgängligt av samma karaktär. Det möjliggör för ett 

långsiktigt användande av utvecklade arbetssätt där motsvarande resultat enkelt kan 

erhållas i godtyckliga områden.  
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Sett i ett större perspektiv skulle användandet av verktygen undersökta i denna 

studie kunna ses som ett led till uppfyllelsen av FN:s nionde hållbarhetsmål för 

skapande och leverans av hållbar och flexibel infrastruktur [22]. Implementationen 

av en datorbaserad trädkarteringsmetod skulle kunna minska behovet av fältarbete 

och de transporter vilka trädkartering över vidsträckta områden ofta innebär. Detta 

skulle innebära både miljömässiga och ekonomiska fördelar jämfört med det arbete 

som sker idag. 
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5 Slutsats 

Studien visar att ArcMap med tilläggen FeatureAnalyst och LIDAR Analyst är ett 

lämpligt verktyg för att automatiskt identifiera träd. Båda tillägg genererar resultat 

vilka tillför väsentliga aspekter till ett automatiskt tradkarteringsarbete. 

Lidar Analyst har visat sig lämpligt för att positionsbestämma enskilda träd i urbana 

miljöer, främst i glesa, regelbundna trädbestånd (ex. alléer). Ett större harmoniskt 

medelvärde mellan karteringsresultat och valideringsdata erhölls dock med 

FeatureAnalyst vilket visats särskilt lämpligt för att kartera trädtäckning. 

Ingen av de undersökta verktygen kan under förutsättningarna för denna studie 

identifiera enskilda trädpositioner i den grad som skulle krävas för att fullständigt 

ersätta dagens manuella inmätningsarbete. LIDAR Analyst identifierar inte 

trädpositioner till den noggrannhet som krävs i tätvuxna alléer eller skogspartier.  

Inte heller FeatureAnalyst genererar data med den noggrannhet som krävs. 

Verktyget genererar förvisso trädkronetäckande polygoner vilka representerar en 

god binär trädtäckning, resultatet kan dock inte användas för att positionssätta 

enskilda trädindivider då flertalet polygoner täcker två eller fler trädindivider.  

Trädkarteringsmetodiken vilken undersökts hos de båda verktygen kan vid vidare 

kombination av bådas resultat på sikt ersätta eller i alla fall komplettera dagens 

manuella karteringsarbete. Detta eftersom korrektheten från FeatureAnalyst och 

precisionen från LIDAR Analyst kan komplettera varandra och möjliggöra för 

verktygen att kompensera varandras tillkortakommanden. 
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