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Abstract 
The Swedish National Land Survey has since 2009 worked on the project “New 

National Elevation model”, that is a terrain model that will cover the whole area of 

Sweden, this time using airborne laser scanning for data collection instead of 

photogrammetry. In order to create terrain models from the laser data, the data need 

to be processed to separate the ground from other types of objects that the laser 

scanners laser pulse register. This is one of the main problems for achieving a good 

quality of the final product (terrain models). Because the country's area is so large, the 

classification is done by a software, where an algorithm tries to filter out the ground 

points. Manual process can only be done in the form of quality control after the 

software has done the classification, because it would otherwise take too long time. 

Today, the Swedish National Land Survey uses a software called TerraScan, but they 

are interested in what the market has to offer besides TerraScan and what these other 

softwares can bring in quality and usability. Therefore, four softwares were chosen to 

evaluate their ground filtering ability of laser data. Information on how each software 

works and its ability to change settings is presented. The laser data used is selected to 

see how the software can handle different environments, and the known difficulties of 

“bare ground filtration” from the previous literature on the subject have been used to 

find these difficult parts. 

A qualitative and quantitative study is then made of the classified areas to find 

similarities and differences. The results give a clear picture of how the software 

performs. No software is flawless, where some have more problems than others but if 

you look at different factors and the overall package they offer, there are clear 

advantages for each of the software depending on the purpose of use. In the end there 

is really only one of the softwares that remain that is good enough for the Swedish 

National Land Survey, for the project that is currently being carried out, and it is the 

software already in use, namely TerraScan. 

  



 

Sammanfattning 
Lantmäteriet har sedan 2009 arbetat på projektet Ny Nationell Höjdmodell som ska 

täcka hela Sverige. Denna gång används flygburen laserskanning för data insamling. 

För att skapa terrängmodeller av dessa laserdata behöver bearbetning först göras, där 

markpunkter skiljs från andra typer av objekt som laserpulsen registrerar. Det är detta 

som är ett av de största problemen för att uppnå en bra kvalité för slutprodukten 

(terrängmodeller). Eftersom Sveriges yta är så stor måste punktmolnet klassificeras 

med programvaror där en algoritm försöker filtrera ut markpunkterna. Manuell 

bearbetning kan endast göras i form av kvalitets kontroll i efterhand, eftersom det 

annars skulle ta för lång tid. Idag använder Lantmäteriet en programvara som heter 

TerraScan, men de är intresserade av vad marknaden har att erbjuda förutom 

TerraScan och vad dessa andra programvaror kan åstadkomma i kvalité och 

användbarhet. Därför har fyra programvaror för markklassning av laserdata valts ut för 

att genomgå en test. Information om hur varje programvara fungerar och dess 

möjlighet till inställning redovisas. De laserdata som används är utvalda för att se hur 

programvarorna klarar olika miljöer och kända svårigheter för markklassning har från 

tidigare litteraturer om ämnet har använts för att hitta dessa. 

En kvalitativ samt kvantitativ undersökning görs sedan av de klassificerade områdena 

för att hitta likheter och skillnader. Resultatet ger en klar bild över hur programvarorna 

presterar. Ingen programvara är felfri, några har större problem än andra men om man 

ser till olika aspekter och det totala paketet de erbjuder finns det klara fördelar för 

vissa för olika ändamål. Men i slutändan finns det egentligen endast en programvara 

kvar som i dagsläget är tillräckligt bra för Lantmäteriets projekt som de just nu utför, 

och det är den programvaran som redan används, nämligen TerraScan. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mätning av avstånd till objekt med hjälp av laser kom redan på 60 talet, då i form av en 

enkel längdmätare, Geodimeter 8 (Reshetyuk, 2006). Men det var inte förrän i slutet av 

90-talet som mätning med laser hade kommit så långt att det gick att ”laserskanna”. 

Det var vid denna tidpunkt som laserskanningsmoment i olika typer började komma ut 

på marknaden. Flygburen laserskanning är en typ av laserskanning där en laserskanner 

mäter in avstånd och vinklar från ett flygplan. Exakt hur mätningen går till kan skilja sig 

mellan olika laserskannrar. För att bestämma laserskannerns position samlas 

information om hur flygplanet rör sig med hjälp av tröghetsnavigering (INS) och GNSS 

(global navigation satellite system) (Lantmäteriet, 2009). Dessa data kopplas ihop med 

de data som samlas in från laserskanningen för att georeferera (koordinatbestämma) 

laserreturerna. Ur positionsdata samt registrerade vinklar och avstånd beräknas ett så 

kallat punktmoln. Punktmolnet består av punkter som representerar en laserretur från 

ett objekt, och varje punkt har koordinater i plan och i höjd. Varje laserpuls kan ge flera 

returer, och detta sker oftast vid högre vegetation, till exempel träd (Wagner, Ullrich,  

Melzer, Briese & Kraus, 2004) 

Tätheten av punktmolnet varierar beroende på laserskannern och inställningar för 

skanningen, men tätheten beror också på objekttyp, till exempel vegetation, vatten 

och speciella material som absorberar eller reflekterar laserpulsen åt något håll. För att 

skapa en höjdmodell av markytan baserat på laserdata behöver punkterna 

klassificeras. Om ingen klassificering görs får man en så kallad ytmodell, där även 

vegetation, byggnader och andra objekt ingår. Klassificeringen kan göras genom en 

manuell klassning eller genom en automatisk filtrering med hjälp av någon 

programvara. Det är den senare typen som är mest intressant, då mycket mindre 

arbete krävs för att få ett markklassat punktmoln. Många algoritmer för automatisk 

filtrering presenterades runt år 2000. Sedan dess har nya algoritmer tagits fram, andra 

har utvecklats och blivit bättre, och idag finns runt en handfull kända programvaror för 

markklassning på marknaden. 

Lantmäteriet håller just nu på med att skapa en ny höjdmodell över hela Sverige som 

kallas för ”Ny Nationell Höjdmodell”. Den tidigare höjdmodellen skapades med 

fotogrammetriska metoder och bestod av ett rutnät på 50-meterrutor med en 

noggrannhet på ca 2,5 m i höjd (Lantmäteriet, 2010b). Den nya modellen använder i 

stället laserskanning för datainsamlingen, och slutprodukten är ett rutnät på 2-

metersrutor med en noggrannhet som är bättre än 0,5 m (Lantmäteriet, 2010a). 

Datainsamlingen görs av företaget Blom Sweden på uppdrag av Lantmäteriet. De 

georefererade data som man får från laserskanningen sänds sedan in till Lantmäteriet 
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för vidare bearbetning. Ett skanningsområde är normalt 50x25 km och består av 200 

filer på 2,5x2,5 km vardera. Totalt består hela Sverige av 387 skanningsområden. 

För bearbetning av laserdata använder Lantmäteriet programvaran TerraScan som körs 

som en modul i programmet Microstation (se kapitel 2.1.1). Filtreringen av data görs i 

flera steg. Det första steget tar bort ”lågpunkter” (se nästa stycke) och detta steg körs i 

tre omgångar med olika parametrar. Andra steget är själva markklassningen där 

parametrarna bestäms områdesvis. Skanningsområdena delas in i tre olika kategorier 

beroende på hur stora höjdskillnader de innehåller. Efter markklassningen körs ett steg 

där andra ”extrempunkter” som inte ska tillhöra markytan tas bort. Dessutom 

kontrolleras markklassningen med halvautomatiska metoder utanför TerraScan, där 

markklassade extrempunkter identifieras. Det bedöms sedan manuellt om de bör ingå i 

markklassen eller inte. Kvalitetssäkringen är dock inte fullständig, då det tar för lång tid 

att granska alla detaljer. 

Det finns flera olika felkällor vid markklassning, där några av de vanligaste problemen 

är låg vegetation, lågpunkter, byggnader, samt branter. 

Låg vegetation som till exempel gräs och buskar är ett problem. Det som ofta gör att 

låg vegetation blir ett problem är just den låga höjden. Punkterna ligger nära marken 

och till skillnad från hög vegetation som träd får man inte flera returpunkter från 

samma laserstråle. Vid högre vegetation kan flera av dessa vegetationspunkter lätt 

uteslutas, då det är mer uppenbart att de inte kan tillhöra marken. 

Branter är ett problem för algoritmerna att filtrera, speciellt där det finns vegetation 

som gör att algoritmerna störs av konstigt placerade punkter. Till exempel kan det i en 

sluttning resultera i en sämre täthet av markpunkter. 

Lågpunkter är ett problem som uppstår då laserpulsen träffar ett material som får 

returen att verka komma från en annan position än den egentligen gör. Ofta ligger en 

lågpunkt från någon meter till mer än 100 meter under markytan. 

Byggnader kan få algoritmen att tro att den ofta släta ytan på taket är mark. 

1.2 Syfte och begränsningar 

Syftet med studien är att undersöka olika programvaror för markklassning med 

automatisk filtrering av laserdata. Finns det någon programvara som kan 

markklassificera bättre än TerraSolids TerraScan, som Lantmäteriet använder idag? 

Detta är viktigt att undersöka, då felaktig klassning av mark kan leda till mycket extra 

arbete i form av manuell editering. Fel kan även leda till en felaktig höjdmodell, som i 

sin tur gör att andra undersökningar som baseras på dessa data blir felaktiga. Exempel 

på sådana undersökningar kan vara miljöstudier, till exempel hur översvämningar kan 

påverka ett område. Eftersom tiden är knapp för undersökning begränsas antalet 

programvaror som testas. Antalet programvaror begränsas också på grund av 

möjligheten att testa dessa då licenser för dessa fattas. Referensdata för undersökning 

är begränsat då väldigt få faktiska fältmätningar tidigare har gjorts, och ingen egentlig 
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känd markyta finns som referens. TerraScan används som referens vid visuella 

jämförelsen då det är den som Lantmäteriet utgår ifrån och alla andra programvaror 

jämförs med denna. 

1.3 Tidigare studier 

Sithole och Vosselman (2004) presenterar ett flertal olika algoritmer som används för 

att skilja markpunkter från andra objekt i ett punktmoln. Dessa algoritmer tas sedan 

genom ett test och jämförs med varandra. Totalt testas åtta algoritmer där två är 

utvecklade i Sverige, se tabell 1. 

Tabell 1. Algoritmer testade av Sithole och Vosselman (2004) 

Algoritm Datastruktur Punkt/er till Punkt/er Filterkoncept Single, Multi 
Elmqvist GRID Punkter till Punkter Yta Multi 
Sohn RAW Punkt till Punkter Yta Multi 
Roggero RAW Punkt till Punkt Sluttning Single 
Brovelli GRID Punkter till Punkter Kluster/segmentering Multi 

Wack GRID Punkter till Punkter Block, Yta Multi 
Axelsson RAW Punkt till Punkter Yta Multi 
Sithole RAW Punkt till Punkt Sluttning Single 
Pfeifer RAW Punkter till Punkter Yta Multi 
 

 Datastrukturen beskrivs som att RAW är metoder där det råa punktmolnet utan 

förändringar används vid filtreringen, och GRID (rutnät) är metoder där 

punktmolnet först har gjorts om till ett raster. 

 Punktmetod är det sätt algoritmen arbetar på när den bearbetar punkterna vid en 

viss tidpunkt. 

 Punkt till Punkt är då endast en punkt i taget klassificeras genom att 

analysera avståndet till en annan punkt. Om avståndet överstiger ett visst 

tröskelvärde anses punkten tillhöra ett objekt som inte är en del av 

markytan. 

 Punkt till Punkter: En punkt klassificeras, och flera närliggande punkter 

används för klassificeringen. 

 Punkter till Punkter: Flera punkter kan klassificeras på samma gång. Vid 

beräkningen används flera närliggande punkter. 

 Filterkoncept: Det finns flera olika filterkoncept som beskrivs. Dessa är ytbaserade, 

sluttningsbaserade, kluster/segmentering och minsta block-metoden. 

 Ytbaserade koncept använder en parametrisk plan yta för att lokalisera en 

buffertzon som i sin tur skapar ett 3D-rum där markpunkterna bör finnas. 

 Sluttningsbaserade koncept beräknar sluttningen eller höjdskillnaden mellan 

två punkter. Om sluttningen överstiger ett visst tröskelvärde kommer den 

punkt som har högst höjd att klassas som ett objekt. 
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 Kluster/segmentering arbetar genom att beräkna ett kluster, och om ett 

kluster ligger ovanför punkter i dess närhet så klassas klustret som ett objekt. 

 Minsta block-metoden fungerar likt det ytbaserade konceptet, dock med ett 

horisontalt plan och en buffertzon ovanför. 

 Single vs Multi: Single betyder att filtreringen görs i ett led vilket gör den snabb, 

medan multi betyder att filtreringen görs i flera steg som innebär att mer 

information för varje punkt samlas in. Resultatet bör ge bättre noggrannhet, men 

metoderna är något långsammare. 

Zhang och Whitman (2005) har skrivit en likande artikel som Sithole och Vosselman 

(2004) där de jämför tre olika typer av algortimer.  

 Elevation Threshold with Expanding Window (ETEW): fungerar likt den tidigare 

beskrivna ytbaserade metoden. 

 Maximum Local Slope (MLS): Samma som den sluttningsbaserade metod som 

beskrevs tidigare. 

 Progressive Morphological filter (PM): En annan typ av filter, som använder sig 

av bilder som hjälpmedel för att filtrera. 

 

Algoritmernas begränsningar 

De största problemen som de automatiska algoritmerna har är vid branta sluttningar 

där det finns vegetation, vid andra objekt som byggnader, tät vegetation samt där 

marken slutar tvärt (Sithole & Vosselman, 2004). Detta beskrivs också i två andra 

artiklar av Kobler, Pfeifer, Ogrinc, Todorovski, Oštir och Džeroski (2006) och Meng 

Wang, Silván-Cárdenas och Currit (2009). Zhang och Whitman (2005) stötte på 

liknande problem som Sithole och Vosselman (2004). Den tredje typen av filter som de 

beskriver (PM) har haft problem med att ta bort objekt på grund av att storleken på 

filtret är fast och därför missar viktiga objekt. 

Vissa algoritmer har problem med broar, påfarter och liknande. Ibland tas en del av 

bron bort, ibland inget alls (Sithol & Vosselman, 2004). 

I en äldre artikel av Petzold, Reiss & Stoössel (1999) skriver författarna om att det krävs 

efterarbete av den klassning som fås av automatiska algoritmer. Här föreslås att man 

manuellt skall jämföra med stereomodeller eller topografiska kartor över det skannade 

området för att verifiera noggrannheten. 

Förbättringar av filtrering 

Det kan vara möjligt att utforma en algoritm för att klara en speciell typ av 

markförhållanden med ett bättre resultat, men bara till viss del. Några andra förslag är 

att algoritmerna borde utnyttja fler typer av data, och även information om alla 

returer som fås från lasern vid t.ex. vegetation (Sithol & Vosselman, 2004). 
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Kobler et al. (2006) och Meng et al. (2008) presenterar varsin ny algoritm för att 

filtrera punktmoln. Algoritmen som Kobler et al. (2006) presenterar i sin artikel kallas 

för repetitive interpolation (REIN) och är speciellt gjord för att användas vid branta 

sluttningar och skog eller annan vegetation. Denna algoritm skiljer sig mot andra 

algoritmer genom att den används efter att en tidigare filtrering med hjälp av en annan 

algoritm har gjorts. I Meng, et al. (2008) presenteras en algoritm som kallas för ”Multi-

directional Ground Filtering” (MGF). Den arbetar genom att beräkna avstånd i flera 

olika riktningar till de närmaste punkterna, istället för en riktning som de flesta andra 

algoritmer gör. Algoritmen kombinerar både riktnings- och områdesmetoden, och på 

detta sätt ska resultatet förbättras där marken har plötsliga och stora höjdskillnader, 

vilket andra algoritmer har problem med. Zhang och Whitman (2005) beskriver en 

filtertyp som kallas PM och som tidigare har haft problem då ”filterytan” har haft fast 

storlek. Men nya typer av algoritmer har förbättrats genom att gradvis göra filtret 

större. Bartels och Wei (2010) skriver om en annan typ av algoritm som de kallar för 

Skewness Balancing. Denna typ av algoritm ska vara oberoende av vilken upplösning 

och format punktmolnet har, oklart är det dock hur den presterar mot andra typer av 

algoritmer. 
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2 Material och metod 

2.1 Programvaror och utrustning 

Fyra programvaror valdes ut för att genomgå tester av markklassning: TerraScan, 

Scop++, MCC-Lidar och Tiffs. För TerraScan och Scop++ fanns licenser sedan tidigare på 

Lantmäteriet och de kunde därför utan bekymmer användas vid testerna. MCC-lidar är 

fri att hämta från internet då den bygger på öppen källkod. Tiffs finns i en demoversion 

som endast kan ge ett resultat i form av en färdig terrängmodell, ytmodell samt 

objekthöjdsmodell (inte i form av ett klassificerat punktmoln). Därför kontaktades 

kundservicen på Globalidar som är företaget bakom Tiffs, och de klassificerade 

områdena med den fulltsändiga versionen av programmet. 

Programvarorna jämförs även genom vilka funktioner de innehåller, Detta är också 

något som är viktigt och det kan vara stora skillnader mellan programvarorna som 

ingår i undersökningen. 

2.1.1 TerraScan 

En av de större programvarorna när det kommer till hantering av laserdata är 

TerraScan, som är utvecklat av det finska företaget TerraSolid. TerraScan är integrerat 

som en modul till programvaran MicroStation. MicroStation är ett CAD-program som 

har funnits sedan 1980-talet och utvecklas av företaget Bently Systems. När TerraScan 

körs har det sina egna fönster och menyer men det använder också MicroStations 

funktioner för visning av data. Microstation använder upp till 8 olika vyer där man 

bland annat kan välja mellan profil, topp eller 3D-visning av punktmolnet. MicroStation 

har också flera menyer för hantering av bland annat referensbilder, punktmoln, 

möjligheter att rita exempelvis polygoner, mäta avstånd, area, vinklar och volym, samt 

att skriva text. Allt detta kan göras i valfri vy. TerraScan har två huvudmenyer: en för 

allmän hantering och klassificering av punktmoln och en för hantering av projekt och 

andra typer av funktioner. 

Algoritm: Algoritmen i TerraScan bygger på en algoritm skapad av Peter Axelsson 

(Axelsson, P, 1999 och 2000). Algoritmen fungerar på så sätt att den bygger en modell 

med triangelstruktur (Delauney-triangulering) av punktmolnet. Startpunkter för 

molnet väljs utifrån de lägsta punkterna inom rektanglar som inte överstiger 

parametern ”Max building size”. 

Det finns många algoritmer för bearbetning av laserdata i TerraScan. Dessa algoritmer 

körs normalt i form av makron där olika algoritmer och parametrar sätts samman. 

Innan själva markklassningen körs oftast en algoritm som eliminerar lågpunkter. Även 

byggnader kan flyttas till annan klass med hjälp av eventuella befintliga 
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byggnadspolygoner. Efter markklassningen kan en algoritm köras för att ta bort 

resterande suspekta punkter som ligger långt under andra markpunkter. 

Parametrar: TerraScan har flera parametrar för markklassning: Max building size, 

Terrain angle, Iteration angle och Iteration distance. 

 Max Building size används för att för att ge algoritmen information om hur 

stora byggnader som finns i punktmolnet. Lantmäteriet har valt värdet 60 

meter, vilket också användes vid filtreringen i detta test. 

 Terrain angle är största vinkeln mellan punkter som kan klassas som mark, 

denna är satt till 88 grader vilket gör att branta sluttningar och stup kan klassas 

som mark men att byggnader som ofta är brantare än detta värde inte klassas 

som mark. 

 Iteration angle är vinkeln mellan en punkt och den triangel som punkten ligger 

i. Standardvärdet som Lantmäteriet använder för den typ av områden som 

testområdet ligger inom är satt till 6 grader. Om detta värde sänks har 

algoritmen svårare för att klättra upp på högre punkter som till exempel 

vegetation, men det får också till följd att många färre punkter som kanske bör 

vara markklassade inte blir det. 

 Iteration distance är största tillåtna avståndet mellan en punkt och den triangel 

som punkten ligger i. Värdet 1,4 meter används. 

2.1.2 Scop++ 

Scop++ är en programvara utvecklad av företaget Inpho som numera ägs av Trimble. 

Scop++ är helt dedikerad för bearbetning av höjdmodeller, och den hanterar många 

typer av data, till exempel från laserskanning och fotogrammetri. Scop++ innehåller 

även andra typer av funktioner än endast markklassificering, men inte på samma nivå 

som TerraScan. 

Algoritm: Algoritmen är enligt Inpho utvecklad tillsammans med avdelningen för 

fotogrammetri och fjärranalys på det tekniska universitetet i Wien. 

Klassificeringsfunktionen kallas för ”Robust filtering”. 

Parametrar: Det finns tre färdiga uppsättningar av parametrar för filtrering att välja 

mellan: Lidar Default, Lidar Default Strong och Lidar DTM Default. Lidar Default ger ett 

mycket sämre resultat än de båda andra; den har en tendens att klättra upp på låg 

vegetation. Lidar DTM Default och Lidar Default strong är ganska lika, och skiljer sig 

bara på ett litet antal ställen. Den senare ger för det mesta ett bättre resultat som 

helhet. 

Filtreringsprocessen består av 14 steg. De tre första stegen (0-2) kallas 

EliminateBuildings, och här försöker algoritmen att separera byggnader från de andra 

delarna av terrängen. Nästa steg heter ThinOut och körs i steg 3, 7, och 11. ThinOut 

har egenskaper för att ta bort extrempunkter som inte tillhör något riktigt objekt. 
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Filtersteget körs efter ThinOut och upprepas vid steg 8 och 10. Filtersteget har som 

uppgift att filtrera punktmolnet och körs totalt 3 gånger, steg 4, 8 och 12. 

Interpolationsteget kör en interpolering av det data som hittills skapats och gör det till 

en DTM , interpoleringen görs vid steg 5, 9 och 13. SortOut körs där den jämför 

punkter med den DTM som tidigare gjordes vid interpoleringssteget, detta upprepas 

vid steg 6 och 10. Steg 14 är det sista och här klassificeras de olika punkterna beroende 

på beräkning som tidigare har gjorts, utdata bestäms också här. 

2.1.3 MCC-Lidar 

MCC-Lidar är en programvara med öppen källkod. Gränssnittet är väldigt enkelt och 

består endast av ett kommandofönster där filer får letas upp och parametrar skrivas in 

manuellt. MCC-Lidar är helautomatisk, inga andra avancerade funktioner finns 

tillgängliga. 

Algoritm: Algoritmen fungerar genom att interpolera en yta med de bestämda 

parametrarna ”scale parameter”och ”curvature tolerance” (se nästa stycke). Ett filter 

körs över ytan och beräknar fram om det bör vara markpunkter eller inte. Exakt hur 

algoritmen fungerar beskrivs detaljerat av Evans och Hudak (2007). 

Parametrar: Det finns två parametrar som användaren kan välja i MCC-Lidar, ”scale 

parameter”och ”curvature tolerance”. Båda parametrarna bestämmer hur det första 

steget i algoritmen görs, närmare bestämt interpoleringen av en yta. ”Scale 

parameter” är baserad på det genomsnittliga avståndet mellan punkter i punktmolnet, 

och här är det troligen bra att välja ett något större värde än medelavståndet. Vid 

testet användes värdet 2 meter. ”Curvature tolerance” är en parameter för sluttning, 

ett högre värde gör att algoritmen hoppar över många mindre detaljer därför 

användes värdet 0,3 meter. 

2.1.4 Tiffs 

Tiffs är utvecklat av företaget Globalidar och är en relativt ny programvara för 

markklassning, den är helautomatisk i den mån att den inte stöder någon manuell 

editering av punktmolnet likt TerraScan. Tiffs är skrivet i Matlab kod vilket gör att det 

kräver att delar av programmet Matlab installeras. Demoversionen kräver Matlab för 

att visa de data som skapas, då inget annat format finns tillägligt som utdata, och 

endast terrängmodeller går att få fram genom demo versionen. Fullversionen klarar 

dock fler format vid utdata och även att få det klassificerade punktmolnet i .las format 

som krävs vid denna undersökning. Likt MCC-lidar är Tiffs också ”helautomatisk” och 

inga andra funktioner än skapandet av till exempel terrängmodeller och filtrering av 

punktmoln går att göra.  

Vid filtreringen, som gjordes av Globalidar för denna undersökning, delades området 

upp i flera delar, och varje del fick ca 40 meters överlapp. Detta bidrog till dubbla 
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antalet punkter i överlappen, för att åtgärda detta togs alla punkter bort som låg 10 cm 

ifrån varandra och på så vis blev det ett rent punktmoln utan överlapp. 

Algoritm: Algoritmen som Tiffs använder är en morfologisk metod och använder en 

metod för att fylla på tomma utrymmer där punkter i punktmolnet fattas. Denna 

algoritm beskrivs detaljerat i artikeln skriven av Chen, Q., Gong, P., Baldocchi, D och 

Xie, G (2007) 

Parametrar: Tiffs har många inställningar för filtrering. Det finns fyra olika 

huvudinställningar: först är det två inställningar där man väljer minsta yta där minst 

två punkter ingår, samt om byggnader finns och vilken maximal storlek de har. Två 

olika lägen för filtrering finns: ”Speed Mode” och ”Fine Tune Mode”, där Speed mode 

är snabbare än Fine Tune Mode men ger lite sämre resultat. Det finns också mer 

specialiserade inställningar att välja mellan: 

 Ground points are less than X m above the ground, standardvärdet är 0,5 och 

det användes vid filtreringen. 

 Minimum building height is X m, 2 meter är standardvärdet och det användes 

vid filtreringen. 

 Minimum ridge slope is X degree, 15 grader är standard och användes på alla 

områden förutom område 1, vilket sattes till 0,01 på grund av många diken och 

liknande. 

 High outliers are more than X m above the ground, standardvärdet är 150 

meter och det användes vid filtreringen. Kan översättas till ”högpunkter” vilket 

är punkter som ligger i luften. Det kan till exempel vara fåglar som stör 

skanningen. 

 Low outliers are more than X m below the ground, 200 meter är standard och 

användes vid filtreringen. Parametern avser “Lågpunkter”, som uppstår på 

grund av flervägsfel vid skanningen. 

2.1.5 Utrustning 

Den dator som användes vid undersökningen hade: två Intel X5570-processorer med 

vardera fyra kärnor, fyra stycken 167GB Solid State Drive (SSD) diskar i en RAID- 

konfiguration, 12GB RAM-minne och operativsystemet Windows 7 64bit. 

Programvaror som har använts för att samla information och bearbeta eller konvertera 

data är LASInspector och FME. LASInspector är utvecklat av Andreas Rönnberg på 

Lantmäteriet och gör det möjligt att läsa ut information från las-filerna, till exempel 

areal och antal punkter. FME är en välkänd programvara för att bearbeta och 

konvertera geometriska data mellan olika typer av format. 

För den visuella kontrollen av punktmolnen, samt för att skapa terrängmodeller i 

rasterformat, användes TerraScan. Terrängmodellerna skapades för att användas som 

indata till FME.  
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2.2 Data 
Underlaget för undersökningen av programvarorna är laserdata från två olika 

laserskanningar över samma område vid olika tidpunkter, dessa kallas för pilotområde 

1 och 2 (P1, P2). Den första skanningen (P1) utfördes med skannern Leica ALS50-II i 

slutet av maj 2009, och den andra skanningen (P2) gjordes med skannern Optech 

ALTM Gemini under andra halvan av juni 2010. Det innebär att det var tätare 

vegetation i området vid det senare skanningstillfället . Flygningarna gjordes i olika 

riktningar, den första i nord-sydlig riktning och den andra i öst-västlig riktning. 

Området är 25*25 km stort och ligger i närheten av Sandviken, Gästrikland. Ett område 

på 25*25 km är en mycket stor yta, och vid utvärderingen av programvarorna 

användes mindre delar av området för att köra tester på. Totalt fyra områden i olika 

miljöer och med olika storlekar valdes ut från pilotområdet och beskrivs nedan. Vid 

markklassificeringen användes endast pilotområde 1. Pilotområde 2 användes istället 

som referens tillsammans med pilotområde 1 vid den kvalitativa jämförelsen. I tabell 2 

finns data om områdena. 

Område 1 (Se figur 1): Detta är det största området. I området finns mycket skog med 

stora höjdskillnader, men även öppen mark, ett antal byggnader, bäckar och små sjöar. 

Detta område har valts för att se hur filtreringarna klarar denna typ av natur och även 

för att kontrollera förmågan att filtrera det stora antalet punkter som området 

innehåller. Sluttningar samt låg vegetation bör vara de största problemen i området.

 

Figur 1 Karta och ortofoto över område 1 
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Område 2 (Se figur 2): Området består till stor del av byggnader, vägar och vegetation, 

och är en del av centrala Sandviken. Detta område valdes för att se hur programmen 

klarar blandad urban miljö och vegetation. Problem som kan uppstå här är att 

byggnader klassas fel, men felaktiga lågpunkter kan också ställa till problem. 

 

Figur 2. Karta och ortofoto över område 2 

Område 3 (Se figur 3): Ett område som till största del består av vatten samt 

strandområden med vass. Vatten är ett problem vid laserskanning eftersom det ofta 

inte blir någon retur från laserpulsen när den träffar vattnet, då den reflekteras eller 

absorberas av vattenytan. Men i många fall blir det ändå en hel del returer, som på 

grund av vattnets planhet ofta klassas som markpunkter vid filtrering. Vass är något 

som kan bidra till problem, då de ofta felaktigt klassas som mark vid filtrering. 

 

Figur 3. Karta och ortofoto över område 3 
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Område 4 (Se figur 4): Detta område är det minsta området som togs fram. Det 

speciella är att det vid ett tidigare examensarbete har utförts mätningar med hjälp av 

totalstation och GNSS inom området. Punkterna mättes då in för att kontrollera 

laserskanningens noggrannhet. Dessa mätningar kan här användas för att kontrollera 

hur bra klassificeringen har lyckats. Område 4 valdes exklusivt för detta ändamål. 

 

Figur 4. Karta och ortofoto över område 4 

Tabell 2. Information om de utvalda områdena. 

Område Areal (km²) Antal punkter Täthet (punkter/m²) 
1 10,12 20 870 567 2,06 
2 6,25 7 635 604 1,22 
3 9,11 9 747 188 1,07 
4 1,94 2 459 744 1,27 

 

  



13 
 

2.3 Jämförelse av markklassade punktmoln 
För att utvärdera resultat från de olika programvarorna klassades alla fyra områden 

med respektive algoritm, och därefter jämfördes resultatet från TerraScan med 

resultatet från de övriga tre programvarorna. 

För att lättare hitta områden där markklassningen skiljer sig åt, skapades 

differensbilder med hjälp av FME som underlag. Dessa bilder skapades genom att göra 

om punktmolnen till 1 meters grid (terrängmodeller) i TerraScan, med hjälp av 

funktionen ”Export of lattice model”. Gridfilerna som är i formatet ESRI ASCII grid 

importerades sedan till programmet FME. I FME importerades alla terrängmodeller 

från TerraScan samt alla terrängmodeller från ett av filtreringsprogrammen. 

Terrängmodellerna från TerraScan subtraherades sedan med terrängmodellerna från 

respektive annat filtreringsprogram. Resultat från FME blev ett differensraster där 

varje pixel har ett värde som motsvarar skillnaden i meter mellan TerraScan och den 

andra programvaran. Detta differensraster användes sedan både för beräkning av 

statistik och för att visuellt hitta skillnader. 

2.3.1 Kvantitativ jämförelse 

Den kvantitativa jämförelsen mellan programvarornas klassificeringsfunktioner går ut 

på att jämföra statistik från filtreringarna. 

Metod 1: Denna typ av jämförelse är där ett markklassat punktmoln jämförs mot 

kända punkter på marken. Detta görs till exempel med hjälp av TerraScans funktion 

Output control report. De kända punkterna ligger i detta fall i område 4 på en kulle 

med lövskog. 

Metod 2: Genom vidare analys i FME av differensrastren beräknades, max, min, medel 

samt standardavvikelsen för varje programvara jämfört med TerraScan. 

Metod 3: Analys av statistik för de filtrerade punktmolnen. Filtrerade punktmoln från 

varje programvara importerades till programmet LASinspector, där antalet 

markklassificerade punkter, punkttäthet samt antalet punkter från respektive retur av 

laserpulsen beräknades. 
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2.3.2 Kvalitativ jämförelse 

Kvalitativ jämförelse innebär i detta fall visuell jämförelse mellan klassificerade 

punktmoln. Som hjälpmedel för att se vart den sanna markytan borde ligga utnyttjades 

de dubbla laserskanningarna över området. Dessa båda punktmoln användes 

oklassade, och den sammantaget höga punkttätheten gjorde det enkelt att visuellt 

tolka terrängen. De två oklassade punktmolnen användes alltså som ”bakgrund” till de 

klassade, för att se vad som inte hade klassats som mark. Alla punktmoln importerades 

i TerraScan som olika ”skannrar” för att kunna skilja dem åt och senare ge separata 

färger till var och en. För att lättare separera varje markklassad punkt från de båda 

oklassade punktmolnen försköts dessa med plus respektive minus 10 cm i x-, y- och z-

led. Resultatet blir att punkterna i de klassade punktmolnen hamnar snett under och 

snett över de oklassificerade punkterna. Detta var viktigt för att man skulle kunna se 

om båda eller bara den ena programvaran har klassificerat punkter som mark, 

eftersom punkterna annars skulle ha legat bakom varandra. 

För att hitta områden med stora skillnader mellan programvarorna färgades 

differensrastren i tre olika färger i FME. Vid röd färg ligger TerraScan 0,5 m eller högre 

ovanför den andra programvaran, vid blå färg ligger TerraScan 0,5 m eller lägre under 

den andra, och vid grön färg ligger programvarorna inom ±0,5 m från varandra. Svart 

färg motsvarar områden utan data. 

Figur 5 visar hur en jämförelsebild 

ser ut. För att verkligen se vad som 

punktmolnet består av användes ett 

ortofoto som bakgrundsbild 

samtidigt som ett differensraster. 

För att se ortofotot igenom 

differensrastren gjordes det senare 

till viss del transparent.  

Figur 5. Jämförelsebild mellan TerraScan och Scop++ över 
område 2. 
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3 Resultat 

Beskrivningen av resultatet är uppdelad i två delar – kvalitativ och kvantitativ. Den 

kvalitativa delen innehåller resultatet av den visuella undersökningen av punktmolnen, 

och den kvantitativa delen beskriver resultat baserade på statistik. 

3.1 Kvalitativ jämförelse 

Här redovisas resultatet från jämförelse mellan programvarornas markklassificeringar. 

3.1.1 TerraScan 

TerraScan har några problem. Ett av de största problemen är lågpunkter, och i princip 

så klassas de flesta lågpunkter som mark, om de inte har eliminerats i ett tidigare 

skede. De egentliga markpunkterna som ligger ovanför markklassas inte alls, se figur 6. 

Broar är också ett problem för TerraScan, då de flesta broar klassas som mark, se figur 

8. 

3.1.2 Scop++ 

Jämfört med TerraScan så hanterar Scop++ lågpunkter väldigt bra. Markpunkterna 

ovanför lågpunkten klassas i princip alltid som mark och lågpunkten lämnas orörd. 

Exempel på detta kan ses i figur 6. 

 Scop++ är desto sämre på låg vegetation, där den ofta klättrar upp på buskage, vilket 

visas i figur 7. Byggnader är också ett problem för Scop++, och många byggnader får en 

del av taken markklassade, se figur 8 . I område 2 blir alla byggnader som ligger i 

kanten av området markklassade, se figur 9 som är jämförelsebilder mellan Scop++ och 

TerraScan, där den blå färgen som ligger längs kanterna i detta fall representerar 

byggnader. 

Figur 6. Lågpunkt. De markklassade punkterna från Scop++ har grön färg och de från TerraScan har röd färg. 
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Figur 7. Profil där Scop++ har felaktigt markklassificerat den låga vegetationen i mitten av bilden. Markpunkter från 
Scop++ är gröna och markpunkter från TerraScans är röda. De vita punkterna är oklassade punkter, i detta fall olika 
typer av vegetation. 

Figur 8. Profil av en byggnad där Scop++ har markklassat taket medan TerraScan inte har gjort det. Scop++ har grön och 
TerraScan har röd punktfärg. Vit färg är oklassade punkter. 
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Figur 9. Jämförelsebild mellan Scop++ och TerraScan. Blå färg representerar platser där Scop++ 
ligger högre än 0,5 m från TerraScan, grön är inom 0,5 m, och röd är högre än 0,5 m. 
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3.1.3 MCC-Lidar 

Det MCC-Lidar är sämst på är byggnader, nästan alla byggnader blir klassade som mark. I figur 

12 visas en jämförelsebild med MCC-Lidar och TerraScan. Det som går att utläsa här är att i 

princip varje byggnad har markklassats, då den blå färgen är områden där MCC-Lidar ligger 

högre än TerraScan. MCC-Lidar är inte heller bra på lågpunkter, och den liknar till viss del 

TerraScan på denna punkt. Ibland klassas den riktiga marken inklusive lågpunkten som mark, 

men ibland klassas endast lågpunkten, likt TerraScan (se figur 10 och 11). En del sluttningar 

klarar den inte heller lika bra som TerraScan. 

 

Figur 11. Profil av en annan lågpunkt där det finns ett tomrum på grund av att laserskannern inte har registrerat 
några punkter. TerraScan har dock markklassat fler av punkterna närmast lågpunkten medan MCC-lidar skippar 
dessa helt. 

  

Figur 10. Profil av åkermark där en lågpunkt har klassificerats som mark av både MCC-lidar och TerraScan men 
även den riktiga marken har markklassificerats. 
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Figur 12. Jämförelsebild för TerraScan och MCC-Lidar. Den blåa färgen representerar områden 
där MCC-Lidars markklassning ligger högre än TerraScan. I detta område gäller det i huvudsak 
byggnader. 
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3.1.4 Tiffs 

Tiffs fördel är att den klarar byggnader utmärkt. Lågpunkter klarar den också bra eftersom den 

markklassar både lågpunkten och markpunkterna ovanför, se figur 14. Det mest negativa med 

Tiffs är dess oförmåga att markklassa en del mindre kullar, samt vägbankar där marken lutar 

kraftigt på sidorna, till exempel vid rörbroar, se figur 15 respektive 16. Vanliga vägbroar klarar 

Tiffs väldigt bra, se figur 17. 

  

Figur 15. En kulle där Tiffs inte kan klassa toppen som mark. Tiffs markpunkter är gröna och TerraScans är röda. 
De vita punkterna är oklassade punkter, i detta fall träd. 

Figur 14. Profil som visar att Tiffs markklassar både lågpunkten och den riktiga marken. Tiffs är grön och 
TerraScan har röd punktfärg. 
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Figur 16. Profil av en väg där en rörbro går under vägen, Tiffs klassar inte punkterna på vägen som mark vilket 
TerraScan gör. Tiffs har grön och TerraScan har rödpunktfärg. Vit färg är oklassificerat. 

Figur 17. En bro där Tiffs klarar sig bra medan TerraScan klassar bron som mark. 
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3.1.5 Samlat resultat 

I tabell 3 har varje programvara bedömts utifrån hur bra de klarar vanliga problem som ofta 

uppstår vid markklassning. De typiska felkällorna är olika viktiga och graderas i den ordning 

som de ligger i tabellen, med viktigast längst upp. 

Tabell 3. Enskilda resultat för varje programvara vid typiska felkällor. 

Typiska felkällor TerraScan Scop++ MCC-Lidar Tiffs 
Låg vegetation OK Sämre OK OK 
Branter Bra OK OK Sämre 
Lågpunkter Sämre Bra Sämre Bra 
Byggnader OK Sämre Sämre Bra 
 

Alla programvaror har problem med en specifik byggnad och det beror antagligen på dess 

storlek som utseende, där taket inte är helt plant och en stor del av taket inte gav några 

returpunkter vid laserskanning, se figur 18. 

I figur 19 och 20 visas klassade punktmoln från de olika programvarorna, den största skillnaden 

finns där Tiffs har en typ av överlapp i form av rutmönster. Dessa skapades vid filterringen på 

grund av att Tiffs delade upp områdena i mindre delar och som sedan sattes ihop igen, detta 

bidrog också till att Tiffs fick dubbla punkter i överlappen(vilket inte användes vid 

undersökning). 

 
Figur 18. En profil av en byggnad, TerraScan har röd och Tiffs har grön punktfärg, oklassat är vitt. 
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Figur 19. Översikt av filtrerade punktmolen för område 3, endast markklassade punkterna finns i 
bilderna och de har orange färg. Bilderna är placerade på detta sätt: MCC-Lidar(högst upp till 
vänster), Scop++(Högst upp till höger), TerraScan (längst ner till vänster) och Tiffs(längst ner till 
höger). 
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Figur 20. Översikt av filtrerade punktmolen för område 1. Bilderna är uppspaltade i denna 
ordning: MCC-Lidar, Scop++, TerraScan och Tiffs. 
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3.2 Kvantitativ jämförelse 

Metod 1 och 2: Kontroll mot kända punkter i område 4 gav ett resultat som pekar på 

att alla filtreringsalgoritmer ger en markyta som ligger ovanför den verkliga, mellan 

12,6 cm och 15,5 cm. Som det går att utläsa från tabell 4 ligger TerraScans 

markklassning närmast den riktiga markytan, medan Tiffs i genomsnitt ligger ca 3 cm 

högre. 

RMS värdet ligger väldigt lika mellan programvarorna och skillnaden på 

standardavvikelsen är nästan obefintlig. 

Tabell 4. Statistik framtagen genom jämförelse med kända punkter. 

Område 4 TerraScan Scop++ MCC-Lidar Tiffs 
Medelavvikelse (meter) +0,126 +0, 145 +0,145 +0,155 
RMS 0,157 0,171 0,171 0,157 
Standardavvikelse 0,093 0,091 0,090 0,092 
 

Metod 3: En tendens som visas i tabell 5 är att TerraScan markklassar minst antal 

punkter, vilket leder till lägre punkttäthet. Scop++ och MCC-Lidar ligger väldigt nära 

varandra vad gäller antalet markklassade punkter, medan Tiffs klassar många fler 

punkter som mark i alla områden än de andra. För område 1 har även filtreringstiden 

redovisats i tabell 5. Anledningen till att tiden endast redovisas för område 1 är att det 

är det största området vilket gör att man lätt kan se skillnaderna. TerraScan och Tiffs är 

överlägset snabbaste programvarorna för filtrering: 3-4 mintuer respektive 8,5 

minuter. För Tiffs ingår även skapandet av terrängmodell, ytmodell och 

objekthöjdsmodell. MCC-lidar och Scop++ tar längst tid på sig att filtera: ca 37 

respektive 43 minuter för område 1. 
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Tabell 5. Statistik för de klassade punktmolnen från respektive program och område. 

Område 1 TerraScan Scop++ MCC-Lidar Tiffs 
Totala antalet punkter 20 870 567 20 870 567 20 870 567 20 870 567 
Antalet markklassade punkter 7 727 337 9 107 523 8 848 326 9 846 998 
Andel markklassade punkter 37,0 % 43,6 % 42,4 % 45,0 % 
Punkttäthet (pkt/m²) 0,76 0,90 0,87 0,97 
Tid för filtrering (minuter) 3-4 43 37 8,5 
     
Område 2     
Totala antalet punkter 7 635 604 7 635 604 7 635 604 7 635 604 
Antalet markklassade punkter 3 863 636 4 323 701 4 152 785 4 450 436 
Andel markklassade punkter 50,6 % 56,6 % 54,4 % 57,14 % 
Punkttäthet (pkt/m²) 0,62 0,69 0,66 0,71 
     
Område 3     
Totala antalet punkter 9 747 188 9 747 188 9 747 188 9 747 188 
Antalet markklassade punkter 5 701 932 6 449 296 6 360 944 6 621 534 
Andel markklassade punkter 58,5 % 66,2 % 65,3 % 66,67 % 
Punkttäthet (pkt/m²) 0,63 0,71 0,70 0,73 
     
Område 4     
Totala antalet punkter 2 459 744 2 459 744 2 459 744 2 459 744 
Antalet markklassade punkter 1 649 245 1 846 506 1 821 165 1 871 028 
Andel markklassade punkter 67,0 % 75,1 % 74,0 % 76 % 
Punkttäthet (pkt/m²) 0,85 0,95 0,94 0,96 
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4 Diskussion 

Överlag ger alla programvaror ganska jämförbara markklassningar. Det är när man 

kommer till de svårare partierna som det blir skillnader, och det är just dessa partier 

som är intressanta. Ingen programvara klarar att filtrera alla typiska problem med bra 

resultat. Scop++ och Tiffs är bra på lågpunkter medan TerraScan och MCC-Lidar inte är 

det. Byggnader är ett problem speciellt för MCC-lidar som i princip klassar alla 

byggnader som mark. Scop++ har en del problem med byggnader vid kanterna i 

område 2. Detta beror antagligen på att de flesta av dessa byggnaders tak går över 

kanten på området, och på så vis tror algoritmen att marken börjar på en högre höjd 

en vad den egentligen gör. Andra byggnader markklassas också av Scop++, vilket det 

inte finns någon bra förklaring till varför. 

När det kommer till filtreringstiden så skiljer sig programvarorna åt ganska kraftigt, 

vilket kan ge en missvisande bild över hur snabba de faktiskt är. När man kör 

markklassning i TerraScan körs den direkt på den importerade filen, och på liknande 

sätt gör MCC-lidar. I Scop++ går programmet igenom flera steg med olika typer av 

algoritmer. Vid varje steg skapas en ny fil och på slutet skapas även en färdig 

terrängmodell. Allt detta gör antagligen att den totala markklassningen tar längre tid 

för Scop++. Tiffs är väldigt snabb, trots att den skapar både terrängmodell, ytmodell 

och objekthöjdsmodell. En anledning till att den är snabb kan vara att processorn i 

datorn utnyttjas till fullo på grund av bra stöd för flera kärnor (totalt 8 kärnor på 

testdatorn), där alla används till 100% vid skapandet av dessa filer. Den markklassning 

som användes vid utvärderingen av Tiffs utfördes av Globalidar, företaget bakom Tiffs. 

Exakt hur lång tid det tog för dem är okänt, men det bör inte gå mycket långsammare 

än vad det gjorde i DEMO-versionen. 

Antalet markklassade punkter för Tiffs kan vara missvisande då varje områdesfil 

delades upp i flera delar vid filtreringen, där varje del är en stor rektangel (totalt 15 

filer för område 1). Varje fil innehåller ett punktmoln och varje fil har ett visst överlapp 

mot den intilliggande filen, så att rutorna överlappar varandra.  Detta bidrar till att den 

totala mängden markklassade punkter har blivit större än vad den faktiskt är. De flesta 

dupletter av punkter i överlappen bör ha tagits bort, som beskrivits tidigare. Men Tiffs 

markklassar ändå flest antal punkter. 

Normalt när markklassning utförs med TerraScan körs även flera andra filtersteg med 

andra algoritmer för att ta bort till exempel lågpunkter, vid testet användes inte dessa 

funktioner. Resultatet för TerraScan skulle ha blivit bättre om detta hade gjorts och 

tiden för totala filtreringen skulle inte ha blivit mycket längre. Detta gjordes för att 

göra det mer rättvist gentemot andra programvaror. 
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De programvaror som användes vid undersökningen valdes ut för att de fanns 

tillgängliga och fungerade att köra tester på. Andra programvaror var också tänkta att 

ingå i testet men efter undersökning av dessa presterade de inte tillfredställande eller 

var inte möjliga att få tag på. De tänkta programvarorna som inte testades var 

Merricks Mars 7 och GRASS GIS 6.4.0. 

För att i framtiden förbättra den automatiska filtreringen behövs antagligen fler typer 

av data tas hänsyn till, och inte bara som idag där en algoritm försöker beräkna 

marken endast genom, till exempel vinklar och avstånd mellan punkter. Fler typer av 

data kan vara till exempel intensitetsdata (hur stor del av laserpulsen som studsar 

tillbaka) som idag också samlas in vid laserskanningen. Detta skulle kunna användas för 

att lättare bestämma vad för typ av objekt som punkterna består av. 

Tidigare studier i ämnet får likartade resultat, men de flesta av dessa studier 

genomförde inte studien på samma sätt, samma utgångspunkt eller mål. Det finns 

endast ett fåtal studier där många olika programvaror har testats endast för att se 

resultatet, många studier är istället baserade på att jämföra en nyutvecklad algoritm 

(som oftast är framtagen av författarna själva) med andra typer. 
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5 Slutsats 

Resultatet visar att det inte finns någon programvara som egentligen kan ersätta 

TerraScan på hög professionell nivå. Anledningen till detta är att antalet funktioner 

som finns i TerraScan, tillsammans med Microstation, inte finns i de andra 

programvarorna, till exempel filtrering, granskning, modifikation av algoritmer, genom 

makron, och många fler funktioner. Markklassningen klarar TerraScan mycket bra 

totalt sett. De andra klarar också markklassningen mycket bra men ingen programvara 

är perfekt och det är endast Scop++ av dessa som erbjuder fler funktioner än endast 

automatisk filtrering av punktmolnen. I dagsläget är dock Scop++ inte en värdig 

ersättare av TerraScan då programmet är mer komplicerat i inställningarna, erbjuder 

mindre funktioner och filtreringstiden är mycket längre än TerraScan. Inom en snar 

framtid kommer dock en ny version av Scop++ med stöd för flera processorkärnor och 

är skriven i 64-bitars kod vilket kan göra den snabbare och bättre.  Frågan är om den 

då kan vara en värdig motståndare för TerraScan. 
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