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Abstract 

Light Detection And Ranging (LiDAR) has in the past decade developed a lot and is used 

as a data collection method for inventory of forest. The Swedish National Land Survey is 

between 2009 and 2015 carrying out a nationwide airborne laser scanning throughout 

Sweden, and this laser scanning process will lead to a new national elevation model 

called NNH. Data generated from this height model can be used by the forest industry to 

make forest inventories. The software developer ESRI Inc. has developed a support for 

handling LiDAR data in their new version of ArcGIS, ArcGIS 10.1. The purpose of this 

study is to investigate how the forest industry in Sweden are using LiDAR data, 

identifying gaps and needs, how ArcGIS is used and how ArcGIS can be developed to 

match the forest industry. This study was founded by comparing the new version of 

ArcGIS with the previous version and by interviewing six relevant people who are active 

in the industry. People from several stakeholders were interviewed: foresters, researchers 

and technical consultants. 

 

The results of the comparison between ArcGIS 10.0 and ArcGIS 10.1 show the potential 

of LiDAR data and how easy it is to deal with LiDAR data in the new version of ArcGIS. 

The results of the interviews show that the data available from the NNH are fully 

sufficient for forest inventory at stand level. It is however not sufficient for analysis of 

individual trees. Some of those interviewed experienced ArcGIS as an advanced and 

time-consuming program to learn while others emphasize that it will be interesting with 

support for managing LiDAR data. The interviewed consultants mostly use software that 

they have developed by themselves for managing LiDAR data, while other interviewees 

use ArcGIS as the main program. ESRI Sweden was not sure of the quality of the NNH 

and how much the forest industry uses NNH, before this study. But it turned out that the 

NNH data are widely used already, and that quality is adequate. ArcGIS is sometimes 

perceived as an advanced program and it has often to do with time constraints. If time is 

available the problem often can be fixed. LiDAR, and NNH is good and useful now, but 

the question is what will happen when it's time for the forest companies to make their 

next inventory? 
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Sammanfattning 

Light Detection And Ranging (LiDAR) har under det senaste decenniet utvecklats mycket 

och används som datainsamlingsmetod vid inventering av skog. Lantmäteriet genomför 

mellan åren 2009 och 2015 en riksomfattande flygburen laserskanning över hela Sverige 

och den laserskanningen ska leda till en ny nationell höjdmodell (NNH). Data som 

genereras från denna höjdmodell kan nyttjas av skogsindustrin för att göra skogliga 

inventeringar. Programvaruutvecklaren Esri Inc. har utvecklat ett stöd för hantering av 

denna typ av data i deras nya version av ArcGIS, ArcGIS 10.1. Syftet med denna studie 

är att undersöka hur skogsindustrin i Sverige använder LiDAR-data, vilka brister och 

behov som finns, hur ArcGIS används och hur ArcGIS kan utvecklas för att matcha 

skogsindustrins behov. I denna studie genomfördes dels en jämförelse mellan ArcGIS 

10.1 med den tidigare versionen ArcGIS 10.0 och dels intervjuer av sex betydelsefulla 

personer som är verksamma i branschen. Personer från alla intressegrupper intervjuades; 

skogsägare, forskare och tekniska konsulter.  

 

Resultatet från jämförelsen mellan ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1 visar potentialen med 

LiDAR-data och hur enkelt och smidigt det är att hantera LiDAR-data i den nya 

versionen av ArcGIS. Resultaten från intervjuerna visar att de data som finns tillgängligt 

från NNH är fullt tillräckliga för att göra skoglig inventering på beståndsnivå. Det är 

däremot inte tillräckligt för att göra analys på enskilda träd. Några av de intervjuade 

upplever ArcGIS som ett avancerat och tidskrävande program att lära sig medan andra 

framhäver att det ska bli intressant med stöd för hantering av LiDAR-data. De konsulter 

som intervjuats använder sig främst av egenutvecklade programvaror för hantering av 

LiDAR-data medan övriga intervjuade använder ArcGIS som huvudprogram. Esri 

Sverige visste inte riktigt hur kvaliteten på NNH var och i hur stor utsträckning 

skogsindustrin använder sig av NNH innan denna studie. Men det visade sig att NNH-

data används i stor utsträckning redan och att kvaliteten är fullt tillräcklig för den 

information skogsindustrin vill ha. ArcGIS upplevs ibland som ett avancerat program och 

det har ofta att göra med tidsbrist. Finns tiden kan det mesta lösas. LiDAR, och framför 

allt NNH är bra och användbart nu, men frågan är vad som händer när det är dags att göra 

nästa inventering för skogsbolagen?   

 

Nyckelord: LiDAR, laserskanning, skogsbruk, ArcGIS. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier som skapar sysselsättning i hela 

landet (Skogsindustrierna, 2011) och all förbättring som kan leda till högre effektivitet 

inom skogsindustrin är naturligtvis av stort värde. Programvaruutvecklaren Esri Inc. 

arbetar med att utveckla programvaror som kan hantera laserskannat data för att kartlägga 

skogsbruk. Idag samarbetar Esri med partners för att skräddarsy lösningar för 

skogsföretag, med Esri:s programvaror som bas. Esri vill i och med initieringen av detta 

examensarbete undersöka om deras nya programvaruversion ArcGIS 10.1 kan förenkla 

och förbättra samarbetet med skogskunderna. För att ta reda på detta måste tillgången på 

data kartläggas och skogsindustrins behov måste undersökas. 

 

 

1.1.1 Ny Nationell Höjdmodell 

Just nu pågår en omfattande uppdatering av höjddata i Sverige, Ny Nationell Höjdmodell 

(NNH), som utförs av Lantmäteriet (2012a). Genom flygburen laserskanning (airborne 

laser scanning, ALS), som pågått sedan 2009 och ska vara klart 2015, ska hela Sverige 

skannas in och tanken är att den nya höjdmodellen ska ha ett medelfel på 0,5 m i höjd, på 

ett 2 m grid (Lantmäteriet, 2012a). I vissa fall, där marken är öppen, kan medelfelet vara 

mindre än 0,2 meter (Metria, 2012). Lantmäteriets tidigare höjdmodell har ett medelfel på 

2 m i höjd, på ett 50 m grid (Lantmäteriet, 2012b). Data från NNH kan användas inom 

skogsbruk för att kartlägga trädbestånd, men de svenska skogsföretagen gör även egna 

flygburna laserskanningar för att få data som har andra egenskaper, exempelvis högre 

upplösning. NNH har en punkttäthet på ca 0,5-1 punkter per m
2
 (Lantmäteriet, 2012a). 

Det skannade data som Lantmäteriet samlar in levereras som filer i .las-format, där .las är 

ett filformat som kan lagra LiDAR-data och är standard för LiDAR-data. Varje fil täcker 

ett område på 2,5 x 2,5 km (Lantmäteriet, 2012a). 

 

 

1.1.2 Light Detection and Ranging 

Metoden som används för att samla in data till NNH kallas Light Detection and Ranging 

(LiDAR) (se Figur 1). LiDAR fungerar genom att en laserstråle emitteras från LiDAR-
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systemet som finns i farkosten (flygplan eller helikopter vid flygburen laserskanning) och 

sedan beräknas tiden det tar för laserstrålen att komma tillbaka till farkostens sensor 

(Bortolot & Wynne, 2005).  

 

 

Figur 1 Illustration av principen med LiDAR. (Källa: Lantmäteriet, 2012c). 

 

 

En laserstråle som emitteras kan generera flera retursignaler beroende på LiDAR-

systemets konfiguration och hur många objektträffar som inträffar på vägen ner. 

Laserstrålen kan till exempel först träffa en gren i ett träds krona, sedan en gren i trädets 

mellandel och sist marken, vilket skulle generera tre retursignaler (se Figur 2 nedan).  

 

Figur 2 Laserstrålens väg från farkosten via ett träd till marken.                                                                

(Efter: Hyyppä, Hyyppä, Yu, Kaartinen, Kukko & Holpainen, 2009). 

Utifrån dessa varierande antal retursignaler kan sedan beräkningar och skattningar göras 

för att skapa information om träd i ett trädbestånd. Ett exempel på hur bearbetat LiDAR-
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data kan se ut i profil och i 3D i ArcMap 10.1 ses i Figur 3-5 nedan. (LiDAR-data som 

användes vid skapandet av Figur 3-5 är inköpta av Esri Sverige från Lantmäteriet i form 

av .las-filer över Falun.) 

 

Figur 3 2D-profil av ett las-dataset från hoppbacken i Lugnet, Falun. Varje höjdintervall har en egen 

färgkod. Skapad i ArcMap 10.1 av författaren. 

 

Figur 4 3D-vy 1 över hoppbacken i Lugnet, Falun. Skapad i ArcMap 10.1 av författaren. 
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Figur 5 3D-vy 2 över hoppbacken i Lugnet, Falun. Skapad i ArcMap 10.1 av författaren. 

 

Flera studier framhäver LiDAR som huvudsaklig metod vid insamling av data för att 

kartlägga skogsbruk och under de senaste decennierna har det hänt mycket inom 

flygburen laserskanning (Hyyppä et al., 2009; Shan & Toth, 2008). Förutom utvecklingen 

inom traditionella metoder som fotogrammetri har LiDAR utvecklats mycket och 

tillgången på LiDAR-data har ökat väsentligt (Brandtberg, 2007). Till skillnad från 

fotogrammetri kan LiDAR-data georefereras omgående (”on the fly”) med hjälp av ett 

positions- och orienteringssystem (position and orientation system, POS). POS samlar in 

GNSS-data och samtidigt samlar en GNSS-referensstation på marken in data som sedan 

kan användas för att beräkna farkostens exakta position med centimeternoggrannhet 

(Wehr, 2008). Ett POS innehåller också en tröghetsmätningsenhet (inertial mesaurement 

unit, IMU) (se Figur 1, sid. 2) som med gyron och accelerometrar känner av hur farkosten 

befinner sig i förhållande till marken och kan då beräkna positionen med upp till en 

hundradels grad noggrannhet (Wehr, 2008). Både GNSS-data och positionsdata har 

tidsstämplar som gör det möjligt att synkronisera det insamlade datat, som sedan kan 

kopplas till ett referenssystem, exempelvis WGS84. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka behov skogsindustrin har och hur ArcGIS 10.1 

kan användas för att täcka dessa behov. Syftet är också att ta reda på hur Esri:s 

programvaror kan utvecklas för att gynna skogsbruket. Genom detta syfte kommer en 

bild kunna ges av hur skogsindustrins situation ser ut i dagsläget och ge underlag som kan 

förbättra ArcGIS i den riktning skogsindustrin vill. 

 

Målet är att: 

• Identifiera problem och brister hos LiDAR-data inom skogsindustrin 

• Undersöka om funktionaliteten i ArcGIS motsvarar behoven i skogsindustrin 

• Formulera möjliga förbättringar av ArcGIS funktionalitet som matchar 

skogsindustrins behov 

 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie har ett urval av ledande företag och organisationer inom skogindustrin i 

Sverige valts ut för att ge en bild av hur LiDAR används i svenska skogsbruk. Vissa 

företag har även verksamhet utanför Sveriges gränser men denna studie syftar endast till 

den verksamhet som bedrivs i Sverige. De företagspersoner som valts ut har olika mycket 

kontakt med Esri Sverige och några personer har valts ut för att de har en god kontakt 

med Esri, andra har valts ut för att de besitter hög kompetens inom området. Denna 

rapport riktar sig främst till ArcGIS-användare inom skogsindustrin, men även övriga 

ArcGIS-användare och skogsintresserade. 

  



6 

 

  



7 

 

2 Tidigare studier 

2.1 Skogsbruket innan LiDAR 

Innan LiDAR började användas inom skogsbruk användes inte fjärranalys i särskilt stor 

utsträckning för att inventera skogens volym. För ca 100 år sedan ansågs 

skogsinventering vara bestämning av träds volym och beräkningar som talade om hur 

mycket skogen hade växt (Hyyppä et al., 2009). Sedan dess har utvecklingen av 

instrument som används vid inventeringar ute i fält gått framåt. Med hjälp av verktyg som 

hypsometer (optiskt instrument som används för att beräkna trädets höjd) och caliper 

(skjutmått för att mäta trädets diameter) kan träd mätas i alla dimensioner (Hyyppä et al., 

2009). Vid fältinventering väljs ett antal träd ut slumpvis och mäts. Ibland kan det vara 

nödvändigt att fälla träd för att uppnå tillräcklig noggrannhet på mätningen. Till exempel 

är det enda sättet att mäta ett träds stamvolym, med tillräcklig noggrannhet, att fälla det 

(Hyyppä et al., 2009). Att utifrån dessa data sedan uppskatta medelhöjd och volym för ett 

trädbestånd är osäkert. Dessutom är det tidskrävande och det leder till att kostnaden blir 

hög. 

 

2.2 Forskning inom LiDAR för skogsbruk 

LiDAR är en relativt ny metod för inventering av skog, jämfört med fotogrammetri och 

fältinventeringar. Fjärranalytiska metoder har generellt utvecklats mycket de senaste 

decennierna och den metod som kanske haft den mest betydelsefulla utvecklingen vad 

gäller inventering av skogsbruk är LiDAR (Bortolot & Wynne, 2005; Shan & Toth, 2008; 

Suárez, Ontiveros, Smith, & Snape, 2005). Redan på 1980-talet började laser användas 

för att skapa laserprofiler genom att hänga upp utrustningen i en kran (Hyyppä et al., 

2009). De data som samlades in kunde sedan användas för att skatta trädhöjd, stamvolym 

och biomassa (Hyyppä et al., 2009). De första studierna som använde sig av flygburen 

laserskanning, ämnat för skogen, ägde rum i slutet på 1990-talet. I dessa studier kunde 

terrängens höjdförhållanden inkorporeras tillsammans med skattning av trädbestånds 

medelhöjd, medelvolym, bestämning av individuella träds höjd och volym, mätning av 

skogtillväxt, identifiering av avverkad skog och artbestämning av träd (Hyyppä et al., 

2009). Denna utveckling har revolutionerat skogsindustrin. Suárez et al. (2005) beskriver 

GIS som ett av det mest väsentliga verktygen för att hantera utvecklingen inom den 

brittiska skogsindustrin och LiDAR är en stor del i den utvecklingen.  
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I de första studierna med flygburen laserskanning användes small-footprint-LiDAR, 

vilket innebär att laserstrålen som emitteras har en diameter på 0,2-2 m (Hyyppä et al., 

2009). System med small-footprint-laser har sedan dess blivit kommersiellt mest 

attraktivt i branschen eftersom det anses vara bäst lämpat för att samla in information om 

skogen. Större diameter på laserstrålen skapar en alltför odetaljerad modell eftersom 

samma laserstråle kan träffa flera träd samtidigt. Det finns även LiDAR-system med 

large-footprint-LiDAR (diameter över 5 m) men de har endast använts för experiment 

inom forskning än så länge (Bortolot & Wynne, 2005). Vid användning av den smalare 

varianten av laserstråle nämner Suárez et al. (2005) att laserstrålen missar trädtoppar med 

jämna mellanrum och det leder till att det blir svårare att skapa en homogen 3D-modell 

och utvinna information om individuella träd. Suárez et al. (2005) menar att högre 

upplösning (tätare avstånd mellan laserstrålarna) skulle lösa detta problem och idag finns 

metoder för detta, bland annat har Foran Remote Sensing AB utvecklat en metod som 

kallas SingleTree. SingleTree kan användas för att analysera enskilda träd tack vare 

tätheten i datat, 8-10 punkter per m
2
 (Foran Remote Sensing AB, 2012).  

 

2.2.1 LiDAR satellitbilder och fotogrammetri 

Att kombinera LiDAR-data med satellitbilder har visat sig vara en lyckad metod för att 

förbättra noggrannheten för skogliga variabler, som till exempel klassning av vegetation 

eller artbestämning av träd. Enligt en studie som Svenska Lantbruksuniversitet (SLU) har 

gjort kan LiDAR-data i kombination med satellitbilder ge en förbättrad felmarginal vid 

klassning av vegetation med 14 procent (Nordkvist, Granholm, Nilsson, & Olsson, 2012). 

Suárez et al. (2005) nämner fördelen med att använda sig av både LiDAR och 

fotogrammetri för kartläggning av trädbestånd. Eftersom LiDAR inte täcker hela ytan kan 

de ytor laserstrålen missar kompletteras med fotogrammetri (Suárez et al. 2005). 

 

2.2.2 LiDAR för inventering av biomassa och koldioxidmängd 

Flera studier visar nyttan med LiDAR för att skatta biomassa och därmed indirekt 

koldioxidmängd i ett trädbestånd. Bortolot & Wynne (2005) förklarar att om biomassan 

är känd (den del av träden som är ovan mark) för ett trädbestånd kan koldioxidmängden 

räknas ut. Koldioxidmängden är intressant eftersom klimatförändringar kan utvärderas 

utifrån dess variation. Den studie som Bortolot & Wynne (2005) har genomfört visar att 

biomassa kan uppskattas med hjälp av small-footprint-LiDAR genom att använda en 
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algoritm speciellt framtagen för ändamålet. En annan studie av Stephens et al. (2012) 

beskriver hur LiDAR kan användas för att inventera koldioxidmängden i Nya Zeeland. 

Studien visar att precisionen av uppskattningen av mängden koldioxidmed LiDAR-data 

kunde förbättras med 6 procent (Stephens et al., 2012). Författarna framhäver betydelsen 

av fältstudier för att kunna göra en så bra uppskattning av koldioxidmängden som 

möjligt, men med LiDAR kan kostnaden reduceras eftersom inte lika många fältstudier 

krävs (Stephens et al., 2012). En annan fördel med LiDAR är att det finns möjlighet att 

samla in data från områden som kräver markägarens tillstånd för att göra fältstudier eller 

områden som är svåra att ta sig till på grund av terrängen (Stephens et al., 2012). 

 

2.2.3 Användning av LiDAR vid olika lövförhållanden 

Brandtberg, 2007 och Brandtberg, Warner, Landenberger och McGraw (2003) visar 

fördelen med att använda LiDAR för att klassificera träd och identifiera enskilda 

trädkronor när träden inte har några löv. I den studie som genomfördes först (Brandtberg 

et al., 2003) konstateras att det finns stor potential i att identifiera enskilda trädkronor när 

löven fallit av träden. Genom att använda hög densitet i antalet returer från den emitterade 

laserstrålen (12 returer per m
2
) kan varje gren, både större och mindre, identifieras 

(Brandtberg et al., 2003). Studien genomfördes under vinterförhållanden med snö på 

marken. De flesta av returerna kom från trädkronan men några nådde ner till marken och 

eftersom snö ger en tydlig reflektion kunde den retursignalen lätt uteslutas från 

trädkronorna (Brandtberg et al., 2003). I den senare studien redovisas en 

kalibreringsmetod för klassificering av individuella träd och det visade sig att den 

metoden lämpar sig både när träden har löven kvar och när löven har fallit av 

(Brandtberg, 2007).  

 

2.3 Pixelmatchning med Semi-Global Matching 

Pixelmatchning är en metod som har utvärderats i flera studier (Bohlin, Wallerman, & 

Fransson, 2012; Gehrke, Morin, Downey, Boehrer, & Fuchs, 2010) som går ut på att 

punktmolnet generat från LiDAR-data jämförs med flygbilder i stereo, genererade från 

flygburna digitala sensorer (Airborne digital sensors, ADS). Vid jämförelse kan punkter 

korrigeras och på så sätt uppdatera förändringar som skett i skogen. I studien som Gehrke 

et al. (2010) har genomfört jämförs LiDAR med Semi-Global Matching (SGM) för 

framställning av digitala ytmodeller (Digital Surface Model, DSM). SGM är en ny metod 

för pixelmatchning och studien visar att SGM kan vara en bättre metod än LiDAR för att 
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skapa en DSM. En nackdel med användning av flygfoton är att det inte går att få ut 

information från vegetationen under ytmodellen. Sådan information är intressant för 

skogsbruk och den går att få vid användning av LiDAR eftersom laserstrålen kan 

penetrera genom trädkronan (Gehrke et al., 2010). 
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3 Metod 

För att visa potentialen i LiDAR-data genomfördes en jämförelse mellan ArcGIS 10.0 

och ArcGIS 10.1 genom att utföra olika laborationer som är relaterade till användning av 

LIDAR-data. Dessutom, för att ta reda på hur skogsbranschen ser på användningen av 

LiDAR-data, genomfördes en kvalitativ studie i form av intervjuer med företag och 

organisationer som är involverade i användning av LiDAR i skogsbruk. Sedan 

sammanställdes intervjuerna och analyserades.  

 

 

3.1 Jämförelse mellan ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1 

För att illustrera skillnaderna mellan den gamla och nya versionen av ArcGIS 

genomfördes olika försök. Ett raster skapades i ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1 utifrån 

LiDAR-data över Falun i form av .las-filer hämtade från NNH. Även redigering av .las-

filer genomfördes i ArcGIS 10.1. 

 

3.1.1 Rasterframställning från LiDAR-data i ArcGIS 10.0 

Ett raster skapades över Lugnet idrottsanläggning i Falun i ArcGIS 10.0 med hjälp av 

LiDAR-data från NNH. Processen skedde i tio steg och samtliga steg kan beskådas i 

Bilaga A. Det slutgiltiga resultatet ses i Figur 6 nedan. 

 

Figur 6 Terrain skapad över hoppbacken i Lugnet, Falun, utifrån LiDAR-data i ArcGIS 10.0. 



12 

 

Denna Terrian kan nu användas för att skapa exempelvis ett TIN över området eller till 

andra analyser. 

 

3.1.2 Framställning av raster i ArcGIS 10.1 

Ett motsvarade raster skapades i ArcGIS 10.1 med samma data som i ArcGIS 10.0. I 

ArcGIS 10.1 krävdes tre steg, ses i Bilaga A. Det slutgiltiga resultatet ses i Figur 7 nedan. 

 

Figur 7 LAS Dataset som ses som ett TIN skapas utifrån LiDAR-data i ArcGIS 10.1. 

 

3.1.3 Editering av LiDAR-data i ArcGIS 10.1 

Samma tre .las-filer över Falun användes för att genomföra manuell editering av LiDAR-

data. I LAS Dataset Toolbar valdes att visa punkterna som Class (se Figur 8). 

 

 

Figur 8 Punkterna valdes att visas efter klass. 

Därefter valdes verktyget Profile View (se Figur 9) för att markera ett område som ska 

editeras.  
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Figur 9 Verktyget Profile View valdes. 

Ett område markerads med verktyget Profile View (se röd markering i Figur 10) och en 

vy över området visades (förmodligen ishallen i Falun) (se Figur 10). Denna byggnad är 

klassad som unassigned (NNH-data är klassade i tre klasser: ground, water, unassigned).  

 

Figur 10 Området som markerades med Profile View. 

De punkter som skulle editeras valdes med hjälp av verktyget Select by polygon (se Figur 

11). 

 

Figur 11 Punkter som ville editeras valdes ut med verktyget Select by polygon. 

Därefter valdes vilken ny klass de valda punkterna skulle ha genom att välja Edit och 

Code class 6 som motsvarar byggnader (se Figur 12). 
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Figur 12 I Edit valdes Code class 6 som motsvarar byggnader. 

En överblick över området i 3D ses nedan i Figur 13. 

 

Figur 13 Överblick över området i 3D. 

 

3.2 Intervjuer 

Följande skogsägare och konsulter intervjuades:  

 

 Simon Ahlberg, Foran Remote Sensing AB (bearbetning, analys och presentation 

av fjärranalysdata, särskilt data från flygburen laserskanning och hyperspektrala 

bilder) 

 Andreas Barth, SkogForsk (svenska skogsbrukets forskningsinstitut) 

 Ingemar Gillgren, Bergvik Skog AB (skogsägare i Mellansverige) 

 Tobias Jonmeister, Foran Sverige AB (konsultföretag inom skogsbruk) 

 Martin Sjödin, Blom Sweden AB (konsultföretag inom geografisk information) 
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 Fredrik Walter, Dianthus AB (konsultföretag inom geografisk information och 

fjärranalys) 

Samtliga intervjuade företag och organisationer har på något vis använt Esri:s 

programvaror, i olika stor utsträckning.  

 

Totalt formulerades 19 halvförberedda frågor med en blandning av öppna frågor och icke 

öppna frågor. De 19 frågorna delades upp i tre delar: data, ArcGIS och andra 

programvaror (se Bilaga B). Datadelen är frågor som handlar generellt om vilka olika 

typer av data de tillfrågade använder eller har varit i kontakt med, där tyngdpunkten 

ligger på LiDAR-data. I denna del tas även upp hur kvaliteten på data upplevs. ArcGIS-

delen handlar om hur de tillfrågade använder ArcGIS, på vilket sätt just deras 

organisation använder ArcGIS och vad som upplevs som bra och mindre bra med 

ArcGIS. Den sista delen, andra programvaror, handlar om användning av andra 

programvaror än ArcGIS och vad som eventuellt skiljer dem från ArcGIS. En 

informationsmall skapades för att dokumentera var, när och hur varje intervju ägde rum 

(se Bilaga B). Samma 19 frågor ställdes till varje person men det tillkom även följdfrågor 

i vissa fall, antingen som kommentarer eller som helt egna frågor. Intervjuerna skedde 

antingen personligen, via telefon eller via mejl. De intervjuer som skedde personligen 

eller via telefon spelades in med en diktafon och bearbetades genom att lyssnas igenom 

och skrivas av med en ordbehandlare. För fullständig intervjudokumentation hänvisas till 

Bilaga C-H.  

3.3 Analys av intervjuer 

Efter att ha genomfört alla intervjuer samanställdes svaren i en tabell (se Bilaga I). Svaren 

anlyserades utifrån de frågeställningar som ses i kapitel 1.2 och slutsatser drogs utifrån 

resultatet från tabellen. 
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4 Resultat 

Resultatet är uppdelat i två delar, dels resultatet från en jämförelse mellan ArcGIS 10.0 

och ArcGIS 10.1 och dels resultatet från intervjuerna.  

4.1 Jämförelse mellan ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1 

4.1.1 TIN-framställning från LiDAR-data 

I ArcGIS 10.1 kan LiDAR-data laddas in direkt utan konvertering till Multipoint. ArcGIS 

10.1 har stöd för filformatet .las som direkt kan laddas in i till exempel ArcMap och 

analyser kan genomföras direkt. I ArcGIS 10.0 behövs LiDAR-datat konverteras för att 

kunna laddas in i ArcMap eller ArcScene. Nedan i Figur 14 ses en jämförelse mellan TIN 

skapd i ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1. 

 

Figur 14 Jämförelse mellan TIN skapad i utifrån LiDAR-data. ArcGIS 10.0 till vänster och ArcGIS 

10.1 till höger. 

 

Nedan i Figur 15 jämförs utbudet av verktyg i ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1. Det 

framgår att utbudet vad gäller LiDAR-data är större i ArcGIS 10.1. 
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Figur 15 Jämförelse mellan verktyg i ArcGIS 10.0 till vänster och ArcGIS 10.1 till höger. ArcGIS 10.0 

saknar From LAS Dataset- verktyget.  

 

4.1.2 Editering av LiDAR-data 

I ArcGIS 10.1 går det att editera LiDAR-data, något som inte går i ArcGIS 10.0. Det går 

att editera manuellt och det går även att automatiskt omklassificera punkter. NNH-data är 

klassade i tre klasser när det levereras: mark, vatten och övrigt. Nedan, i Figur 16, ses 

resultatet från editeringen av ishallen i Falun, där dess punkter var klassificerade som 

övrigt men som nu är klassificerade som byggnad. 

 

Figur 16 Resultatet från editeringen av taket på isahllen i Falun. 

Det går även att snabbt identifiera extrema höjdskillnader i .las-filer genom att använda 

verktyget LAS Points Statistics as Raster (se Figur 17). Ett raster skapas utifrån LiDAR-

data och punkter som har stora höjdskillnader (outliers) får ett högt värde och kan snabbt 

identifieras för editering.  
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Figur 17 Verktyget LAS Point Statistics as Raster identifierar “spikar” i LiDAR-datat. 

 

Nedan i Tabell 1 ses en tabell som visar några exempel på vad som skiljer ArcGIS 10.0 

och ArcGIS 10.1 vad gäller funktionalitet kring LiDAR-data.  
 

Tabell 1 Exempel på funktionalitet som skiljer sig åt vad gäller LiDAR-data i ArcGIS 10.0 och ArcGIS 

10.1. 

 
ArcGIS 10.0 ArcGIS 10.1 

Hantering av .las-filer med konvertering  

Stöd för äkta LiDAR (LAS)  

Redigering av .las-filer  

Kvalitetsgranskning av LiDAR-data  

Titta på LiDAR-data i 3D direkt i ArcMap  

Mosaic dataset från .las-filer  

 

 

4.1.3 Mosaic Dataset 

Något som också är förbättrat i ArcGIS 10.1 jämfört med ArcGIS 10.0 är möjligheten att 

skapa ett Mosaic Dataset utifrån LiDAR-data. Med ett Mosaic Dataset kan användaren 

lagra, hantera, titta och analysera ett rastrerat LAS-dataset utan att duplicera data. Mosaic 
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Dataset kan på så vis hantera stora datamängder utan att ta upp stor plats på hårddisken. 

Mosaic data refererar hela tiden till data som redan finns på hårddisken och behöver 

därför inte lagra datat på nytt. Mosaic Dataset går även att dela lokalt eller via nätverk. 

 

4.2 Intervjuer 

Svaren från de sex intervjuerna har sammanställts i en tabell, se Bilaga I. Tabellen har 

använts som underlag för resultatdelen, analys och diskussion.  

Nedan följer resultat och representativa citat från intervjuerna. 

 

4.2.1 Problem och brister hos LiDAR-data inom skogsindustrin 

Samtliga intervjuade personer är överens om att det LiDAR-data som finns tillgängligt 

från Lantmäteriet (NNH) är tillräckligt bra för att analysera skogsbestånd. Med NNH-data 

kan skogen inventeras med tillräcklig noggrannhet för att bedriva ett effektivt skogsbruk. 

Enligt Ingemar Gillgren, specialist på skoglig analys på Bergvik Skog AB, är NNH-data 

tillräckligt för att täcka deras behov. Så här svarar Ingemar på frågan om NNH-data 

täcker deras behov: 

 

”Absolut, när vi har bekostat skanningen själva har vi skannat med en 

punkt per 4 m
2
 och det blev jättebra resultat. Skanningstätheten är inget 

bekymmer och i övrigt är det väldig kvalitetsgranskat det här datat.”  

Ingemar Gillgren, Bergvik Skog AB, 23 april 2012 

 

Av de sex personer som intervjuats anser alla att NNH har de egenskaper som krävs och 

är av tillräckligt god kvalitet för att göra analyser och beräkningar av skogsbestånd. 

Däremot är det inte tillräckligt hög upplösning för att göra analys och beräkningar på 

enskilda träd. För att kunna analysera enskilda träd krävs en upplösning på 8-10 punkter 

per m
2
 (Foran Remote Sensing AB, 2012) och NNH har en upplösning på 0,5-1 punkter 

per m
2
. Martin Sjödin arbetar som product manager på Blom Sweden AB och säger så 

här om NNH: 

”… för de allra flesta inom skogsbruk är inte det intressant med enskilda 

träd utan data för större områden, för den typen av användning är det ju 

fullt tillräckligt” 

 Martin Sjödin, Blom Sweden AB, 25 april 2012 
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Även om NNH uppfyller de behov som finns i skogsbranschen finns det brister. En 

nackdel med NNH som Tobias Jonmeister, utvecklingschef på Foran AB, framhäver är 

att NNH-data samlas in året runt och det gör att det bildas ett lapptäcke. En del av en 

fastighet kan vara skannad på en årstid och träden är helt lövbetäckta, medan en annan del 

av fastigheten kan vara skannad en annan årstid och träden är helt kala. Detta leder till att 

det krävs fler provytor och funktioner i mjukvaran än om det insamlade data är homogent 

(personlig kommunikation, Tobias Jonmeister, Foran AB, 18 april 2012). En annan 

nackdel med NNH som Tobias Jonmeister nämner när det handlar om homogent data, är 

att NNH-data kan vara insamlat med olika fabrikat på LiDAR-instrumenten och det i 

kombination med olika årstider kan göra det besvärligt i situationer där det ställs högre 

krav på det data som samlats in, till exempel för visualisering av telestolpar.  

 

 

4.2.2 Användning av ArcGIS 

Eftersom Esri vid tidpunkten för intervjun ännu inte har släppt den nya versionen av 

ArcGIS innehållande stödet för att hantera .las-filer kan inte de intervjuade uttala sig om 

just det, men flera tycker att det låter intressant med den funktionaliteten  inbyggd i 

ArcGIS. Fredrik Walter, VD på Dianthus AB, som har utvecklat ett tillägg för hantering 

av skogliga analyser till ArcGIS uttalar sig så här om stödet för hantering av .las-filer: 

 

”… att kunna titta på det i 3D skulle vara ett lyft för det gör att man kan 

jobba rätt mycket manuellt. Då kan man få en bild på skogens struktur” 

  Fredrik Walter, Dianthus AB, 25 april 2012 

 

Även Martin Sjödin tycker att det ska bli intressant att se vad ArcGIS kan göra med 

hantering av .las-filer. Så här svarar han på frågan om hur ArcGIS kan bli bättre: 

  

”Vi utvecklar egna [programvaror] för att det inte finns kommersiella 

programvaror som gör samma sak men ArcGIS skulle kunna bli bättre på 

laserdata nu om det kommer med den nya uppdateringen, för att kunna 

hantera laserdata bättre. Nu är inte jag så insatt i vad som ingår i den, 

men det ska bli intressant att se det.” 

 Martin Sjödin, Blom Sweden AB 25 april 2012 

 

Bergvik Skog AB använder ArcGIS dagligen för att bland annat ge underlag till sina 

entreprenörer som utför inventeringen av Bergviks skogbestånd. Det är utdrag ur deras 
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beståndregister så som ålder, virkesförråd och beståndsindelning. Det behöver 

entreprenören för att kunna uppdatera beståndsindelningen på ett effektivt sätt. Det är 

viktigt att allt ansvar ligger på entreprenören utifall det slutgiltiga resultatet skulle brista i 

kvalitet. När inventeringen är klar används också ArcGIS för att kunna vidareförädla data 

som kommer tillbaka från entreprenören och för att preparera data för det interna GIS:et 

(Ingemar Gillgren, personlig kommunikation, 23 april 2012)  

 

SkogForsk använder också ArcGIS men inte i lika stor utsträckning som Bergvik Skog 

AB. I ett projekt som SkogForsk bedrev användes ArcGIS för att ta fram en 

ruttoptimering för skotare vid avverkning. Då användes LiDAR-data för att skapa en 

digital terrängmodell (digital terrain model, DTM) som sedan användes för att skapa 

lutningskartor som i sin tur kunde användas för att beräkna den minst kostsamma vägen. 

De konsultfirmor som har intervjuats (Foran AB, Foran Remote Sensing AB, Blom 

Sweden AB och Dianthus AB) angående ArcGIS har alla sagt att de använder ArcGIS till 

viss del. Foran AB använder det för att visualisera data som bearbetats i egna 

programvaror. Blom Sweden AB använder ArcGIS för bland annat rasterhantering. Något 

som både Tobias Jonmeister på Foran AB och Martin Sjödin på Blom Sweden AB 

upplever är att ArcGIS känns segt vid hantering av stora datamängder. LiDAR-data 

levereras i .las-filer och de innehåller väldigt mycket data. Både Blom Sweden AB och 

Foran AB har andra program för att hantera .las-filer. Tobias Jonmeister upplever också 

att ArcGIS tar mycket processorkraft av datorn och att det är ett avancerat program som 

kan göra mycket men är ganska otympligt:  

 

”… det är ett monster till att ta processorkraft… Det är stort och mäktigt 

och bra men det är ganska otympligt”.  

Tobias Jonmeister, Foran AB, 18 april 2012  

 

Något som Martin Sjödin nämner som en bra funktionalitet är möjligheterna att bygga 

ihop egna verktyg med Model Builder: 

 

”Model builder är bra. Det är väldigt lätt för mig som inte är så insatt i 

programmering att kunna bygga ihop olika verktyg till en helhet.” 

 Martin Sjödin, Blom Sweden AB, 25 april 2012’ 

 

Eftersom Esri ännu inte har lanserat nya versionen ArcGIS 10.1 där LiDAR-data kan 

behandlas är det få inom skogsbranschen som känner till den funktionaliteten. Av de som 



23 

 

intervjuats var det endast Martin Sjödin från Blom Sweden AB som kände till att det 

kommer komma ett stöd för behandling av LiDAR-data. 

 

4.2.3 Förbättringar av ArcGIS 

4.2.3.1 Tillägg för hantering av pixelmatchning 

Flera av de intervjuade (Ingemar Gillgren, Bergvik Skog AB, Fredrik Walter, Dianthus 

AB och Martin Sjödin, BlomSweden AB, personlig kommunikation, april 2012) nämner 

pixelmatchning med hjälp av flygbilder i stereo som en framtida metod för att uppdatera 

LiDAR-data. Ingemar Gillgren beskriver vad som kan hända efter NNH så här: 

 

”Behovet kommer kanske om sju år igen, ungefär, och om det då blir laser 

eller om det blir någon annan metod, det här med pixelanalys håller 

tydligen på att utvecklas enormt där man kan fånga ungefär samma saker 

ur vanliga flygbilder. Vi får se vart det bär hän, om det blir någonting sånt 

eller laser nästa gång, det vet vi inte.” 

 Ingemar Gillgren, Bergvik Skog AB, 23 april 2012 

 

Fredrik Walter, Dianthus AB, svarar så här på frågan om hur ArcGIS skulle kunna 

utvecklas för att förbättra sin verksamhet: 

  

 ”En rutin för matchning med flygfoto.” 

  Fredrik Walter, Dianthus AB, 25 april 2012 

 

4.2.3.2 Övriga förbättringar 

ArcGIS upplevs av flera intervjuade som ett program som kan göra mycket men som är 

avancerat och tar tid att lära sig. I ArcGIS finns en inbyggd hjälpfunktion (ArcGIS 

Resource Center) där användaren kan söka och få hjälp med ArcGIS funktionalitet. Av de 

som intervjuats råder det delade meningar om ArcGIS Resource Center. Ingemar Gillgren 

hävdar att den gav fel instruktioner vid ett tillfälle, och säger följande om hur ArcGIS kan 

förbättras:  

”Att göra det mer användarintuitivt, och där har det gjorts framsteg men 

fortfarande så är det en del som… och sen ska det ju vara rätt i hjälpen. 

Jag letade efter något här om sisten och det var fel i hjälpen. Grejerna 

finns där men det gäller ju att hitta dem.” 

 Ingemar Gillgren, Bergvik Skog AB, 23 april 2012 
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Tobias Jonmeister är dock av en annan uppfattning angående hjälpen: 

 

”… jag tycker ju fördelen med Esri i det stora är att det finns mycket 

frågor och svar på diskussionsforumen, och de innehåller mycket hjälp.” 

  Tobias Jonmeister, Foran AB, 18 april 2012 

 

Något som Andreas Barth, forskare inom GIS på SkogForsk, har upplevt som ett problem 

är att veta vem som använder vilka licenser och tillägg. Till exempel om någon använder 

tillägget Spatial Analyst och sedan börjar arbeta med något annat som inte kräver Spatial 

Analyst, då körs det fortfarande utan att användaren tänker på det. Därför skulle Andreas 

vilja ha någon form av påminnelse att den är igång men inte används. Detta scenario kan 

skapa problem när flera ska dela på samma licenser och någon snabbt måste ha tillgång 

till ett tillägg. Andreas nämner att det så klart går att lösa genom att lösa fler licenser men 

det är en kostnadsfråga. 

 

 

 

  



25 

 

5 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar: metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddelen diskuteras de valda metoderna för både jämförelsen mellan ArcGIS-

versionerna och intervjuerna. I resultatdiskussionen diskuteras resultaten från jämförelsen 

mellan ArcGIS-versionerna och intervjuerna. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Jämförelse mellan ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1 

I jämförelsen mellan de olika versionerna av ArcGIS valdes att fokusera på vad som 

skiljer de olika versionerna åt vad gäller hantering av LiDAR-data. Några exempel valdes 

ut och testades. TIN-framställning valdes för att illustrera hur enkelt det är att framställa 

ett TIN utifrån LiDAR-data i ArcGIS 10.1 jämfört med i ArcGIS 10.0. Det visar även hur 

enkelt och smidigt det är att ladda in LiDAR-data direkt i ArcMap utan mellansteg som 

krävs i den tidigare versionen. Editering och granskning av LiDAR-data valdes för att det 

inta var möjligt i ArcGIS 10.0 vilket nu är möjligt i ArcGIS 10.1. Det medför fördelar för 

användaren som själv kan ändra i rådata utan att behöva gå tillbaka till var LiDAR-datat 

kom ifrån och sparar i och med det både tid och pengar. En viktig sak att tänka på vid 

editering av rådata är att editringen kvarstår i datat vid nästa analys, så det gäller att 

omklassificera med försiktighet. 

 

5.1.2 Intervjuer 

I denna studie har en kvalitativ form av studie bedrivits genom att intervjua personer med 

halvförberedda öppna frågor enligt Biggam (2011). Anledningen till att en kvalitativ form 

valdes var att det inte finns så många aktörer inom detta område och för att få mer 

specifika svar på frågeställningarna. De personer som intervjuats har en betydelsefull roll 

inom skogsbranschen och har valts ut med omsorg. Både konsulter och skogsägare har 

intervjuats för att få en uppfattning hur båda parter ser på användningen av LiDAR. 

Skogsägarna anlitar konsulter för att inventera skogen, samtidigt som konsulter utvecklar 

och analyserar metoder för användning av LiDAR, därför känns det viktigt att få med 

båda sidor. 
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Frågorna som användes i intervjuerna var i stort sett samma till alla. Med facit i hand 

hade varje intervju kunnat anpassas i viss mån för att matcha den intervjuades nisch 

bättre. Noggrannare bakgrundsfakta om varje person och dess organisation hade också 

gjort intervjuerna mer givande eftersom mer specifika frågor hade kunnat ställas. Det i sin 

tur hade kunnat leda till mer konkreta förbättringsförslag. 

 

Intervjuerna genomfördes på tre olika sätt. Tre skedde mellan fyra ögon, två via telefon 

och en via mejl. Det som upplevdes som störst skillnad var att när intervjun skedde 

mellan fyra ögon eller via telefon kunde svaren bli utsvävande och inte riktigt handla om 

det specifika ämnet. I de fallen hade en korrigering av frågorna kanske varit bra, för att få 

mer specifika svar. Samtidigt är det bra om den som svarar på frågan får tala fritt för att få 

ut så mycket som möjligt av intervjun. En nackdel med öppna frågor kan vara att den som 

blir intervjuad har svårigheter att svara på vissa frågor och det kan leda till att han/hon 

svarar det som intervjuaren vill att den ska svara (Biggam, 2011). Det är en svår balans 

mellan öppenhet och rakhet när frågorna formuleras. Svaren från den intervjun som 

skedde via mejl blev, till skillnad från de andra, mer konkreta och rakare. Om en 

kvalitativ undersökning ska göras i samma syfte i framtiden kan mejlmetoden vara att 

föredra för att enklare kunna bearbeta svaren. Vid denna studie spelades intervjuerna in 

med en diktafon och bearbetades genom att lyssna igenom varje intervju flera gånger för 

att dokumentera alla svar i text. Det är en tidskrävande bearbetningsmetod.  

 

Några av de intervjuade personerna är kunder till Esri Sverige och om de vet att jag utför 

detta arbete i uppdrag av Esri Sverige kan svaren som ges kanske ges för att inte skada 

relationen med Esri Sverige. Detta var något som jag tog hänsyn till när jag analyserade 

svaren och jämförde med svar från oberoende personer som intervjuats. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Jämförelse mellan ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1 

Att framställa ett TIN utifrån LiDAR-data i ArcGIS 10.0 kräver många steg och är 

betydligt krångligare än i ArcGIS 10.1. I ArcGIS 10.1 räcker det att ladda in de .las-filer 

som vill användas och sen kan användaren anlysera och visualisera datat direkt utan 

mellanled. I ArcGIS 10.0 krävs konvertering av LiDAR-data innan det kan användas och 

den konverteringen kräver många steg innan den är klar (se avsnitt 3.1.1). När 

konverteringen sedan är klar är resultatet (Terrain) begränsat jämfört med om det finns 
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tillgång till LiDAR-data direkt som i ArcGIS 10.1. Terrian är ett format som liknar TIN 

som Esri själva tagit fram och för att få ut ett riktigt TIN måste verktyget Terrian to TIN 

användas, ytterligare ett steg. I ArcGIS 10.1 krävs ett steg, LAS Dataset to TIN. I ArcGIS 

10.0 krävs också mellanlagring som kräver hårddiskutrymme, medan i ArcGIS 10.1 

slipper det eftersom LiDAR-data kan laddas in direkt. Den största fördelen med ArcGIS 

10.1 är hur smidigt och snabbt användaren kan gå från rått LiDAR-data till att kunna 

utföra analyser på det. Vid arbete med .las-filer i ArcGIS 10.1 märks det att det är tyngre 

att arbeta när det finns tillgång till allt LiDAR-data, precis som några nämner i 

intervjuerna, upplevs ArcGIS som trögt vid hantering av stora datamängder.  

 

Möjligheten att editera LiDAR-data är något som också är bra med ArcGIS 10.1. Om 

användaren får syn på något som är galet kan den enkelt editera det. Dessutom finns det 

inbyggda verktyg som kan leta på onormala höjdskillnader i .las-filerna snabbt, vilket 

leder till ett effektivare arbete. 

 

5.2.2 Intervjuer 

5.2.2.1 Problem och brister hos LiDAR-data inom skogsindustrin 

Esri Sverige visste inte riktigt hur kvaliteten på NNH upplevdes och i hur stor 

utsträckning skogsindustrin använder sig av NNH innan denna studie. Men det visade sig 

att NNH-data används i stor utsträckning redan och att kvaliteten är fullt tillräcklig för 

den information skogsindustrin vill ha, på beståndsnivå. Alla utom forskaren Andreas 

Barth använder NNH, men det är förmodligen bara en tidsfråga innan även Andreas 

börjar arbeta med NNH. 

 

Konsulter väjer ofta fler insamlingskällor, förmodligen för att de har kunden i fokus och 

inte vill lämna något åt slumpen. Frågar kunden om det finns tillgång till flygfoton över 

ett visst område vill gärna konsulten i fråga snabbt kunna svara ja på den frågan. Många 

konsulter inom skogsbranschen är även med och påverkar hur LiDAR-data samlas in och 

vissa gör själva insamlingen, vilket leder till att konsulterna har full kontroll och kan 

tillfredsställa kunderna på bästa sätt.  

 

5.2.2.2 Användning av ArcGIS  

Många som använder ArcGIS upplever det som ett avancerat program som tar tid att lära 

sig. Det handlar om att ha tid att lära sig det som vill åstadkommas, för funktionen finns 

förmodligen men är svår att hitta.  
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ArcGIS är en komplett GIS-programvara som kan utföra allt från enkla funktioner som att 

lägga till punktobjekt på en bakgrundskarta till att räkna ut vilken som är den bästa vägen 

för en skotare att köra vid avverkning av skog (Mohtashami, Sonesson, Jönsson, 

Bergkvist & Barth, 2012). Det är därför svårt att jämföra ArcGIS med andra 

programvaror, då de ofta är specialiserade på enstaka funktioner som exempelvis 

hantering av LiDAR-data. ArcGIS är mycket mer komplext, och blir därför ibland lite för 

svårt för användarna om de ska utföra enkla operationer. Tobias Jonmeister berättar att 

han ofta använder en äldre version av ArcGIS när han ska göra enkla operationer, och 

säger att det också är enklare att visa andra hur de ska göra, eftersom det inte finns lika 

många funktioner att välja mellan. Det framgår också av intervjuerna att programmet är 

stort och kan göra svåra analyser. Det är oftare användarens bristande kunskap inom 

programvaran som sätter stopp för arbetet, än att programmet inte klarar de analyser de 

vill utföra. 

 

Hos de större konsultfirmorna, där det ofta finns egna programvaruutvecklare, utvecklas 

istället egna programvaror för att lösa specifika uppdrag, som till exempel hantering av 

LiDAR-data vid skogsinventering.  

 

Esri Inc. har nu utvecklat ett verktyg för hantering av LiDAR-data och det är svårt att 

uttala sig hur bra det är eftersom det inte är lanserat än och inte blivit testat i verkliga 

projekt. Det finns en risk att hanteringen av LiDAR-data kommer lite sent med tanke på 

att NNH inte kommer att uppdateras efter att skanningen är klar, samtidigt som att det 

börjar dyka upp nya metoder som pixelmatchning. Av de konsulter som intervjuats 

framgår det tydligt att de främst använder sig av egenutvecklade programvaror för 

hantering av LiDAR-data. Dianthus AB:s tillägg till ArcGIS som heter Dianthus Forest 

Mapper är specialiserat för skogliga data. För att de ska välja ArcGIS framför det 

egenutvecklade programvarorna krävs något extra. Någon konkret jämförelse mellan 

olika programvaror har inte genomförts i denna studie och det är något som kunde stärka 

studien genom att få en uppfattning om hur det olika programvarorona skiljer sig åt 

(Stefan Haglund, Esri Sverige, har tagit fram en lista på program som kan hantera 

LiDAR-data och .las-filer, ses i Bilaga J). Efter att ha jämfört ArcGIS 10.0 med ArcGIS 

10.1 går det att konstatera att ArGIS 10.1 kan hantera LiDAR-data på det vis som 

efterfrågas plus att det kan göra allt som det kunde innan ArcGIS blir på så vis ännu mer 

komplett som GIS-programvara. 
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5.2.2.3 Förbättringar av ArcGIS 

 

Att många upplever ArcGIS som avancerat väcker tankar på om det vore en bra idé att ta 

fram en light-version av ArcGIS som är extremt användarvänlig och mer uppdaterad än 

de versioner som finns idag, och som endast kan utföra de enklare och vanligaste 

analyserna. En kartläggning av vilka de vanliga och enkla analyserna är, är dock något 

som bör utredas vidare. En light-version kan också lösa problemet med dyra licenser som 

flera av de tillfrågade påpekat. Problemet med de dyra licenserna har gjort jobbet med 

ArcGIS svårare, då företag väljer att dela licenser mellan de anställda. Om en enklare och 

därmed billigare programvara tas fram, kan ArcGIS kanske nå ut till fler företag, och 

även mindre aktörer och de som ännu inte provat ArcGIS kanske gör det. Enklare 

programvaror sparar också utbildningstid, och användare kan komma igång snabbare med 

sitt arbete.  

 

Att skapa ett ytterligare stöd för hantering av pixelmatchning i ArcGIS skulle vara något 

extra och en fördel för framtiden. LiDAR och framför allt NNH är bra och användbart nu, 

men frågan är vad som händer när det är dags att göra nästa inventering för 

skogsbolagen? Ingemar Gillgren på Bergvik Skog AB, nämner att de uppskattar att en ny 

inventering ska ske om ca 7-8 år och frågan är vilken metod de väljer då? När Bergvik 

Skog AB skulle göra sin inventering hade de räknat med att göra egna laserskanningar, 

men när NNH dök upp valdes det istället. Ingemar nämner också pixelmatchning som en 

eventuell framtida metod för att inventera skogen. Hur funktionaliteten för 

pixelmatchning skulle se ut i ArcGIS och vilka resurser som krävs för att utveckla det är 

svårt att beskriva, men vidare forskning om hur det skulle kunna se ut vore lämpligt. Av 

de studier som studerats inom detta ämne framgår att denna metod är i startgroparna och 

kan utvecklas mer i framtiden (Bohlin et al., 2012; Gehrke et al. 2010). Det som talar 

emot denna metod jämfört med LiDAR är att LiDAR kan tränga igenom vegetationen för 

att få information under krontaket. Därför skulle kombinationen av hantering av LiDAR 

och pixelmatchning vara det bästa. Förutom pixelmatchning borde även användningen av 

de spektrala egenskaperna i flyg-/satellitbilder utnyttjas mer och att det är ett lyckat 

koncept att kombinera satellitbilder med LiDAR-data är bevisat i SLU:s projekt 

”Vegetationsklassning med kombination av SPOT-bilder och LiDAR” (Nordkvist et al. 

2012). Enligt Fredrik Walter på Dianthus AB (personlig kommunikation 25 april 2012) är 

de existerande programvarorona för pixelmatchning dyra och inget som de skulle 

utveckla själva. 
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Avslutningsvis kan nämnas en artikelserie ur Dagens Nyheter av journalisten och 

författaren Maciej Zaremba (2012). Artikelserien handlar om skogsindustrin och kallar 

den för ”skogsmaffian”. Zaremba (2012) beskriver skogsindustrin som korrupt och 

hänsynslös. Bland annat beskrivs lagstiftningen kring skogsvård som bristande och då 

kommer frågan upp om det kan införas en funktionalitet i ArcGIS som tar hänsyn till 

miljöbalken och skogsvårdslagen? Kanske att någon from av varning dyker upp när en 

avverkning planeras i ett ArcGIS-verktyg. Exempelvis om ett träd står för nära en 

byggnad, fastighetsgräns eller andra faktorer som nämns i skogsvårdslagen. Jag vet inte 

vad skogsägare, och kunder till Esri Sverige tycker om det, men det kanske skulle kunna 

vara en förbättring av ArcGIS. 
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6 Slutsats 

Studiens syfte var att kartlägga skogsindustrins behov samt att ta reda på hur ArcGIS kan 

utvecklas för att matcha behoven. Målet med studien var att ge en bild av hur 

skogsindustrin ser ut i dagsläget samt ge underlag till förbättring. De data som finns i 

form av NNH är tillräcklig för att skogsindustrin kan dra stor nytta av den för inventering 

av skogsbruk, men NNH har inte tillräcklig upplösning för att kunna användas för analys 

av enskilda träd. ArcGIS används i stor utsträckning inom forskning och av skogsägare 

och uppfyller de behov som finns. Konsulter inom skogsindustrin som har behov av mer 

specificerad funktionalitet utvecklar egna programvaror eller tillägg till ArcGIS för att 

hantera LiDAR-data. Samtidigt har Esri Inc. utvecklat ett eget stöd för hantering av 

LiDAR-data som inte testats skarpt ännu. Pixelmatchning är en ny metod som kan vara 

framtiden efter LiDAR och vidare forskning inom pixelmatchning och hur det kan 

implementeras i ArcGIS är att rekommendera. 
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Bilaga A 

Framställnign av ratser i ArcGIS 10.0 

 

En filbaserad geodatabas skapades i ArcCatalog (se Figur 1). 

 
Figur 1 Ny filbaserad geodatabas skapades i ArcCatalog. 

 

Geodatabasen namngavs och ett nytt Feature Dataset skapades i geodatabasen. Därefter kunde 

verktyget LAS to Multipoint användas för att lagra punkterna (se Figur 2).  

 

 
Figur 2 Verktyget LAS to Multipoint väljs. 

Tre stycken Las-filer över Falun valdes, den nya Output Feature Class angavs och Avarage Point 

Spacing sattes till 1, övrig som default (se Figur 3). Det går att välja Input Class Code för att filtrera ut 

en viss retur eller en viss klass. 
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Figur 3 Las-filer väljs, output anges och avstånd mellan punkterna sätts till 1. 

LAS to MultiPoint kördes och en ny Feature Class skapades. I Feature Dataset kan nu Terrian skapas 

(se Figur 4). 

 
Figur 4 Terrain skapas. 

Terrian namngavs, den nya Feature Class valdes och Approximate Point Spacing sattes till 1 (se Figur 

5). 

 
Figur 5 Terrain namnges och Feature Class väljs. 

Sedan valdes resten som default förutom näst sista rutan där antalet pyramidnivåer sätts till 4 (se Figur 

6). 
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Figur 6 Fyra pyramidnivåer läggs till. 

Allt är klart och en ny Terrain skapades genom att klicka på Finish (se Figur 7). 

 
Figur 7 Terrain skapas. 

Den nyskapade test100_Terrain kan nu öppnas i ArcMap genom att klicka på Add Data och välja 

test100_Terrain (se Figur 8). 

 
Figur 8 Test100_Terrain väljs i Add Data. 
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Figur 9 Terrain skapad över hoppbacken i Lugnet, Falun, utifrån LiDAR-data i ArcGIS 10.0. 
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Framställnign av ratser i ArcGIS 10.1 

 

Ett LAS-dataset skapades i ArcMap genom att högerklicka på en mapp under Folder Connections i 

ArcMap’s Catalog-flik, välja New och LAS Dataset (se Figur 9).  

 
Figur 10 LAS Dataset skapas. 

LAS Datasetet namngavs och sedan öppnades Properties genom att högerklicka på LAS Datasetet och 

välja Properties. Under fliken LAS Files klickades på Add Files och samma tre .las-filer över Falun 

valdes som i ArcGIS 10.0 och LAS Datasetet skapades (se Figur 10). 

  

 
Figur 11 Las-filerna läggs till. 

LAS Datasetet drogs sedan från Catalog-fliken till ArcMaps huvudfönster och sedan klickades på 

Elevation (Symbilize the LAS Dataset TIN faces by elevation), det går även att visa (se Figur 11). 



Bilaga A 

 
Figur 12 LAS Dataset som ses som ett TIN skapas utifrån LiDAR-data i ArcGIS 10.1. 

 

 



Bilaga B 

Halvförberedda frågor till skogsindustrin/Esri:s kontakter angående 
användning av LiDARdata och ArcGIS 

Intervjuinformation 
Namn: 

Företag/organisation: 

Befattning/position: 

Roll i organisationen: 

Relation till Esri Sverige: 

Plats: 

Datum: 

Intervju; personlig, telefon eller mejl: 

1 Data 
1. Vilken typ av data använder ni; LiDAR, flygfoto, fältstudier, kombination? 

2. Hur skaffar ni era data; egna flygningar/mätningar eller köper ni färdiga data? 

3. Hur bearbetar ni data? 

4. Använder ni er av data från NNH? 

5. Anser ni att NNH täcker era behov eller skulle ni behöva andra egenskaper i datat också? 

6. Hur upplever ni kvaliteten på NNH‐data? 

7. Använder ni er av data från andra leverantörer, i så fall vilka och varför? 

8. Saknar ni stöd för någon typ av data, i så fall vilka? 

2 Programvaror 

2.1 ArcGIS 
9. Använder ni ArcGIS i er verksamhet? 

10. På vilket sätt använder ni ArcGIS? 

11. Uppfyller ArcGIS de behov ni har? 

12. Vilka funktioner i ArcGIS tycker ni är bra? 

13. Saknar ni något i ArcGIS funktionalitet, i så fall vad? 

14. På vilka sätt skulle ArcGIS kunna utvecklas för att göra er verksamhet bättre? 

15. Vilken typ av data använder ni i ArcGIS? 

16. Hur skulle ni vilja att ArcGIS ser ut i framtiden? 

2.2 Andra programvaror 
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17. Vilka andra programvaror använder ni? Om ja, vilka? 

18. Använder ni andra programvaror för att komplettera ArcGIS eller för att ni anser denna vara 

bättre/mer användarvänlig än ArcGIS? 

19. Vad är det som gör den programvaran bättre, i så fall? 
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Halvförberedda frågor till skogsindustrin/Esri:s kontakter angående 
användning av LiDARdata och ArcGIS 

Intervjuinformation 
Namn:      Andreas Barth 

Företag/organisation:    SkogForsk 

Befattning/position:    Forskare 

Roll i organisationen:    GIS, datafångst, standardisering av GIS‐data 

Relation till Esri Sverige:  Använder Esri:s produkter, stöter på Esri i flera 
sammanhang, både aktiviteter vi anordnar och aktiviteter 
Esri anordnar. 

Plats:      Uppsala   

Datum:      2012‐05‐03 

Intervju: personlig, telefon eller mejl:  Telefon 

Okej att spela in samtalet?    Ja 

1 Data 
1. Vilken typ av data använder ni; LiDAR, flygfoto, fältstudier, kombination? Här förekommer 

nog det mesta. Vi har ju ett projekt där vi arbetat med LiDAR‐data då är det främst 

markomodellen och det har inte jag personligen jobbat med utan det är Sima 

[Mohtashami, kollega till Andreas]. Det kanske du stötte på, jag vet inte om det 

presenterades på den här GIS [SkogsGIS, seminarium i Stockholm för skogsindustrin] i förra 

veckan, det kanske inte gjorde det. Planering av drivning utifrån markomodellen, där du 

kan se lutning till exempel, smartaste vägen för skotare på en avverkning. Det är kanske 

där vi jobbat direkt med LiDAR‐data, annars arbetar vi ju och utvärderar produkterna som 

baseras på LiDAR‐data. Det kan vara sådana skattningar som Foran tar fram eller Blom har 

gjort till exempel. Jag vet inte om man ska säga LiDAR‐data, det är ju beräkningar som 

baseras på LiDAR‐data så vi har inte jobbat själva med LiDAR‐data. Utan då är det något 

annat GIS‐data som en produkt. Sen har vi ju stöd för flygfoton så klart och sedan samlar vi 

in en del fältdata, det kan handla om, några exempel på vad vi jobbat med är att vi följer 

upp och utvärderar skattningar som, jag säger laserdata men menar LiDAR‐data, så har vi 

följt upp och jämfört med skördardata så då har vi varit ute i fält och samlat in GPS‐

koordinater för att avgränsa de här områdena som har avverkats så kan man jämföra det 

med då det som har skattats med vad som stod där innan. Det är ett exempel på fältdata. 
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Sedan har vi ju också, samlar vi mycket in data från skördare, vi arbetar mycket med den 

informationen, den är ju också koordinatsatta då har du koordinater på avverkade träd och 

på de avverkade stockarna. Det kan vi sedan plocka ihop och få information om det trädet 

som stod där. Textfiler som vi gör om till shape‐filer.  

2. Hur skaffar ni era data; egna flygningar/mätningar eller köper ni färdiga data? I vissa projekt 

samarbetar vi, till exempel med Bergvik har vi ju projekt tillsammans med. Antingen att det 

finns, eller Foran har vi haft projekt tillsamman med. Så det kan ju vara, det är oftast att 

data ägs av någon annan som vi kan utnyttja. Sedan kan det vara faktiskt så att i ett projekt 

samlat in egna data tillsammans med de här aktörerna då har SkogForsk varit en part sen 

har Foran varit med och Bergvik har varit med, Korsnäs har varit med i arbetet och det har 

varit via egna flygningar. Sen kan vi samla in en del fältmätningar, där har vi en hel del 

verksamhet och är egentligen större än de frågor jag jobbar med. Det finns många 

fältförsök som följs upp och det har jag ingen riktig koll på hur det arbetet ser ut i detalj 

men fältinventeringar har vi ju mer än, ganska mycket skulle jag säga. 

3. Hur bearbetar ni data? Det kan till exempel, om vi har skördardata som vi gör mycket med 

då har vi ju egna programvaror som hanterar den informationen som kommer från 

skördaren för att sedan spara ut den som en shape‐fil som vi kan gå vidare med. Det 

handlar ju om till exempel att du har grundinformation på stocknivå, att du vet varje stock 

som är avverkad men vi plockar ihop stockarna till träd. Det kan vara ett exempel på 

bearbetning. Om vi ska snacka om det vi gjort på LiDAR blir det kanske Simas projekt. Exakt 

hur hon gjort där kan jag inte svara på. Möjligen, hon har väl, den bearbetning hon har 

gjort är väl att hon använt en lägre upplösning än vad originaldata låg på. 4x4 meters pixlar 

istället för 0,5 meter för att kunna jobba vidare med det sedan. 

4. Använder ni er av data från NNH? Nej, tror ingen här har arbetat med det praktisk ännu. 

Där har vi mer varit framme och pratat om nyttan för våra intressenter de kan ha utav 

NNH‐data, inte att vi har gjort någonting själv. Däremot tror jag vi skulle ha nytta av det 

och det tror jag vi kommer ha. Det finns nog mycket man kan göra med det i våra projekt. 

Det kan ha och göra med alla möjliga forskningsprojekt, kan inte säga exakt vad det skulle 

vara men, någonting absolut. 

5. Hur upplever ni kvaliteten på NNH‐data? Det blir ju från fall till fall. Den har ju tillräckligt 

god kvalitet för att kunna användas till en massa olika saker det är jag helt övertygad om. 

Men sen utifrån fall till fall det kan jag inte. Det kan vi ta som exempel, den flygningen vi 

har gjort själv förra året samlades in bara en månad efter NNH‐data. Men att vi flög där det 

var för att få högupplöst och det är för att vi vill få så hög upplösning att vi kunde 

identifiera enskilda träd och i en del av den skogliga planringen är det intressant att få en 
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diameterfördelning på träden. Vi vill inte bara kunna få nå medeldiameter, dem här glesare 

data ger en väldigt bra beskrivning utan vilken volym skogen har, vilken medeldiameter 

och vilken höjd som finns, men när du ska göra utbrytesberäkningar för att se vilka 

produkter vi kan tillverka, vilka stockar vi kan få ut från en avverkning i ett område. Då vill 

vi se hur diameterfördelningen ser ut också, och då vill vi gärna ha högre upplösning. Det är 

ju ett exempel när vi inte upplever att kvaliteten håller i NNH.   

6. Använder ni er av data från andra leverantörer, i så fall vilka och varför? (Se ovan) Då var det 

Foran som har samlat in och de har i sin tur anlitat någon som flyger. 

7. Saknar ni stöd för någon typ av data, i så fall vilka? Jag tror att för vår del att det är nog mer 

vår kunskap som begränsar för oss. Det är nog inte programmen i sig, utan vi jobbar liksom 

lite sporadiskt med det här och utspritt på olika personer, vi jobbar med väldigt många 

olika saker. Vi har inte många som sitter och jobbar väldigt mycket med bara med ArcGIS 

och blir väldigt duktiga på det, utan det tror jag kanske är, jag tror vi skulle kunna lyfta ifall 

vi skulle använda GIS‐verktyg mer så tror jag fler skulle lära sig och samla på sig bättre 

kunskap, inklusive jag själv, innan vi tar nästa steg och ser att det fattas saker. 

2 Programvaror 

2.1 ArcGIS 
8. Använder ni ArcGIS i er verksamhet? Ja, det gör vi. Vi har, jag tror att det är tre licenser, 

flytande licenser, möjligen fyra. Så det är alltid några som sitter och använder ArcGIS. Jag 

vet inte om jag ska uppskatta hur många personer det är men det är väl kanske en tio 

personer som använder det lite mer, som sitter lite oftare och gör lite mer avancerade 

analyser. Och det kan handla om, förutom markmodeller och hur vi ska hitta bästa 

basvägarna vid en avverkning, så kan det också handla om ruttoptimering och sånt. Det har 

ju SkogForsk jobbat med tidigt. Det har inte jag varit inblandad i men där har man ju längst 

tradition i SkogForsk. Sen finns det ju, det finns så mycket, det är axplock av så många olika 

grejer. 

9. På vilket sätt använder ni ArcGIS? Se ovan. 

10. Uppfyller ArcGIS de behov ni har? Det är lite som svaret jag gav innan. Det är mer, jag tror vi 

kan hämta in ganska mycket med den kunskap vi har men med mer kunskap skulle vi 

kunna göra mycket mer, som det ser ut idag. Liksom börja se vart, det är svårt att avgöra 

vart vår kompetens hindrar oss i själva programvaran. Jag tror ofta är det liksom att man 

inte riktigt vet än då. Det finns ju det, men jag inget jag kan komma på nu alla fall. 

11. Vilka funktioner i ArcGIS tycker ni är bra? Se ovan. 

12. Saknar ni något i ArcGIS funktionalitet, i så fall vad? Se nedan.  
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På vilka sätt skulle ArcGIS kunna utvecklas för att göra er verksamhet bättre? Jag har nog 

mer idéer vad vi själva skulle kunna göra för att kunna få det bättre än vad just man skulle 

kunna utveckla programmet. Vi har mer problem kring det här med användarlicenser med 

vem som sitter på vilken. Vi har ett begränsat antal användarlicenser och antalet 

användare ökar och vart, ja vi har en spatial analyst exstension och sen så är det nån som 

ska köra det då, en som måste köra det och då kanske det är någon annan som sitter och 

kör något annat och råkar ha det där igång i bakgrunden utan att man är medveten om det 

eller kanske hade den för en liten stund sen. Lite sådana hjälpmedel, det är ganska lätta 

grejer med det är som kan göra huvudbry, men inte vet vem som jobbar med vad. Vänta 

nu är det nån som sitter och jobbar med det här som jag absolut måste ha idag, vem är det 

liksom? Vi skulle ju kunna lösa fler licenser men det skulle också kunna vara en hjälp att 

kunna lättare få reda på vem som det är som sitter på den och kanske också den som sitter 

på den att den ser att den sitter på den, att de faktiskt sitter på den licensen. Nån gång 

jobbar man ju och nästa gång ska man bara ta upp en karta och då kommer det upp per 

automatik igen då. Mer i programmet, funktioner. GNSS‐data från fält till ArcGIS. 

13. Vilken typ av data använder ni i ArcGIS? Alla typer. 

14. Hur skulle ni vilja att ArcGIS ser ut i framtiden? Se ovan. 

2.2 Andra programvaror 
15. Vilka andra programvaror använder ni? Om ja, vilka? Jo, det finns väl sådana här, det är 

framför allt det här gratisprogrammet som finns som folk sitter och kör och det är väl också 

en sån problematik när man sitter på nätverk och kör licenser över nätverk att om du helt 

plötsligt tappar uppkopplingen till exempel. Det kan vara svårt för att köra ArcGIS om vi är 

på tjänsteresa eller sitter nån annanstans. Det har varit ett dilemma för vår it‐avdelning 

och fixa det där ibland, ibland funkar det bra ibland är det lite ofördelaktigt och då kan det 

vara lättare ibland att bara ha en lokal programvara som man kan köra utan att man är 

beroende utav några andra tunga licensservrar och sånt. 

16. Använder ni andra programvaror för att komplettera ArcGIS eller för att ni anser denna vara 

bättre/mer användarvänlig än ArcGIS? Att man kan köra det lokalt utan nätverk. Några som 

kör den, dem har tyckt att det är lättare, de som använder GIS‐verktyg väldigt lite och som 

kanske inte är så vana att köra ArcGIS. De tycker att de kommer igång snabbare med den 

produkten. En del användare ska bara ta upp en shape‐fil och titta på kartdata och kanske 

lägga in nån bakgrundsbild. Man kanske har data från nått avverkningstrakt och så vill man 

se vart det var nånstans eller kolla om data verkar stämma, lite enklare saker. 

17. Vad är det som gör den programvaran bättre, i så fall? Se ovan. 
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Halvförberedda frågor till skogsindustrin/Esri:s kontakter angående 
användning av LiDARdata och ArcGIS 

Intervjuinformation 
Namn:      Ingemar Gillgren 

Företag/organisation:    Bergvik Skog AB 

Befattning/position:    Specialist inom skog 

Roll i organisationen:    Skoglig analys 

Relation till Esri Sverige:    Kund 

Plats:      Falun 

Datum:      2012‐04‐23, kl. 10:00 

Intervju: personlig, telefon eller mejl:  Personlig 

Medverkande:     Ingemar Gillgren, Stefan Haglund och Eric Bergström 

Okej att spela in samtalet?    Ja 

1 Data 
1. Vilken typ av data använder ni; LiDAR, flygfoto, fältstudier, kombination? I det här används 

ju då lasermolnet, LiDAR. Plus markmätta ytor. Minimiantalet i ett projekt är ca 200 

markmätta ytor. För att får en statistisk säkerställdhet i vad man gör. Det finns enklare 

metoder. Det innebär att, för att det inte ska bli för dyrt, bör man ha stora arelaomfång. 

2. Hur skaffar ni era data; egna flygningar/mätningar eller köper ni färdiga data? Jag är väldigt 

tydlig med det. Vi beställer en skogsinventering, från start till mål. Sen har vi otroligt 

mycket bollande mellan oss (…) hur det ska göras i detalj. Vi är inte med och gör någonting.  

3. Hur bearbetar ni data? Inte för att få det skogliga resultatet men sen när det ska in i vårt 

planerings‐GIS så gör vi massor av bearbetningar av det skogliga datat. För att nämna en 

problematik; det tar ju 1‐1,5 år från skanning tills vi har det data från COWI 

[teknikkonsultbolag som utför inventeringen av Bergviks skog] och då har det hunnit hända 

en hel del. 

4. Använder ni er av data från NNH? Ja, det var inte det första vi använde men nu kör vi på 

det. Vi använder det överallt där det finns. 

5. Anser ni att NNH täcker era behov eller skulle ni behöva andra egenskaper i datat också? 

Absolut, när vi har bekostat skanningen själva har vi skannat med en punkt per 4 m2 och 

det blev jättebra resultat. Skanningstätheten är inget bekymmer och i övrigt är det väldig 

kvalitetsgranskat det här datat. 
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6. Hur upplever ni kvaliteten på NNH‐data? Tillräcklig. 

7. Använder ni er av data från andra leverantörer, i så fall vilka och varför? Nej, inte så länge 

som det här NNH‐drevet pågår, så kör vi det. Vi får se om det blir något över, någonting 

som inte kommer täcka upp. (Stefan pekar på en Sverigekarta med Bergviks skogsområden  

och frågar om fjällområdet i Sverige). Vi har en del fjällnära områden både i Jämtland och 

Härjedalen. Senaste budet är att nog att man ska upp i fjällvärlden också. (Eric påpekar att 

när Lantmäteriet är klar med sin skanning och NNH är klart kommer det inte uppdateras) Vi 

har ett beslut på att göra det en gång, eftersom det här innebär att vi mäter mycket mindre 

i skogen och går över till fjärranalys. Behovet kommer kanske om 7 år igen, ungefär, och 

om det då blir laser eller om det blir någon annan metod, det här med pixelanalys håller 

tydligen på att utvecklas enormt där man kan fånga ungefär samma saker ur vanliga 

flygbilder. Vi får se vart det bär hän, om det blir någonting sånt eller laser nästa gång, det 

vet vi inte. Vi är helt inställda på att göra någonting liknande om max 7‐8 år. Den unga 

skogen utvecklas fortare men å andra sidan får man färre data på den unga skogen men vi 

tror 7‐8 år. 

8. Saknar ni stöd för någon typ av data, i så fall vilka? Nej. 

2 Programvaror 

2.1 ArcGIS 
9. Använder ni ArcGIS i er verksamhet? Ja. Vi använder ju ArcGIS dagligen och i det här 

samanhanget då, vad gör vi? Dels leverera ett underlag till entreprenören COWI som 

plockar ur vårat beståndsregister, beståndsindelning, ålder, virkesförråd och lite annat på 

varje bestånd. Det behöver de för att kunna lägga ut de markmätta ytorna på ett effektivt 

sätt, plus att de ska rätta upp beståndsindelningen. (Stefan flikar in en fråga: Är det COWI 

som går ut i skogen och faktiskt mäter?) Dom har en underentreprenör i sin tur. Sådant är 

jag väldigt noga med, COWI har hela ansvaret för kvaliteten. Skulle vi gå ut och markmäta 

och så blir det något tjafs med kvaliteten, vem har då ansvaret? 

10. På vilket sätt använder ni ArcGIS? Allt när vi jobbar med sånt här och sen när vi får tillbaka 

det här som sagt och ska vidareförädla en del saker och preparera det för import i vårt 

bestånds‐GIS. Nu har jag bara visat det skogliga men vi håller på med terräng också, 

”hillshade” och grejer. Vi är väl inte riktigt nöjda med de ”hillshade” vi lyckats åstadkommit 

men det kan man göra på många olika sätt. (Stefan frågar vad dom använder hillshade till?) 

Som underlag för avverkningsplanering, för visualisering. I hyfsat liten skala är det bra men 

det som vi håller på med nu i samband med Stora Enso är att de (hillshade) ska in i 

skördarnas datorer. Skördarföraren ska ha en hillshade och det visar sig att i dom skalorna 
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var det inte riktigt bra, dålig upplösning och suddigt av andra skäl. En vanlig hillshade har ju 

alltid den nackdelen att man har bestämt sig en belysningsriktning och då ser man vissa 

saker men dom diken som ligger i belysningsriktningen ser man inte. Det finns andra som 

har experimenterat med mer utvecklade produkter som vi håller på och tittar på.    

11. Uppfyller ArcGIS de behov ni har? Ja det gör det. Behoven uppfyller det.  

12. Vilka funktioner i ArcGIS tycker ni är bra? 

13. Saknar ni något i ArcGIS funktionalitet, i så fall vad? Nej, det tycker jag inte. Begränsningarna 

sitter ju i den egna tiden att lära sig och sätta sig in saker och naturligtvis de dyra 

licenserna. Nu har vi köpt en ArcInfo annars har vi kört ArcView. Vi har en Spatial Analyst, 

men det kostar skjortan ju. Tillägg kostar 30‐40 000 spänn per singel user. 

14. På vilka sätt skulle ArcGIS kunna utvecklas för att göra er verksamhet bättre? Att göra det 

mer användarintuitivt och där har det gjorts framsteg men fortfarande så är det en del 

som… och sen ska det ju vara rätt i hjälpen. Jag letade efter något här om sisten och det var 

fel i hjälpen. Grejerna finns där men det gäller ju att hitta dem. Fast jag tror inte på att 

bygga ut själva programvaran utan göra den mer tillgänglig på olika sätt. (Eric frågar om ni 

har några utbildningar i ArcGIS?) Vi lär varandra. Det är Lars och jag som kör mycket sen är 

det ju, jag skulle tro att vi har ca 10 ArcView‐licenser och då för vi stötta dom andra. Dom 

jobbar ju med andra saker som inom naturvårdssidan. 

15. Vilken typ av data använder ni i ArcGIS? ‐ 

16. Hur skulle ni vilja att ArcGIS ser ut i framtiden? ‐ 

2.2 Andra programvaror 
17. Vilka andra programvaror använder ni? Om ja, vilka? Nej, lite beräkningar bara med MatLab. 

18. Använder ni andra programvaror för att komplettera ArcGIS eller för att ni anser denna vara 

bättre/mer användarvänlig än ArcGIS? Nej. 

19. Vad är det som gör den programvaran bättre, i så fall? ‐ 

Vi diskuterar vidare angående SingelTree‐metoden och arealmetoden. 

20. Har ni provat SingelTree‐metoden? Ja, i tre projekt. Om man ska vara helt ärlig. SingelTree 

skulle kunna ge betydligt bättre information till exempel antalet träd, vad det är för 

trädslag men det har inte lyckats. Grundproblematiken är att man försöker ju se en 

trädkrona men ofta står ju ett antal träd tätt ihop och uppfattas som ett fast det är flera 

och att omsätta det till verklighet är inte riktigt lyckat.  
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Halvförberedda frågor till skogsindustrin/Esri:s kontakter angående 
användning av LiDARdata och ArcGIS 

Intervjuinformation 
Namn:      Simon Ahlberg 

Företag/organisation:    Foran Remote Sensing 

Befattning/position:    Produktionsledare 

Roll i organisationen:    Projektledning, marknad, konsulting 

Relation till Esri Sverige:    God 

Plats:      Linköping 

Datum:      2012‐04‐26 

Intervju: personlig, telefon eller mejl:   mejl 

1 Data 
1. Vilken typ av data använder ni; LiDAR, flygfoto, fältstudier, kombination? 

a. En kombination av ovanstående. Vår bakgrund är mångårig forskning inom LiDAR‐

området, så det är en naturlig första datakälla. Vi använder dock andra data för att 

ytterligare stötta beräkningarna. 

2. Hur skaffar ni era data; egna flygningar/mätningar eller köper ni färdiga data? 

a. Vi har inte några egna insamlingsresurser. Laserskanning är idag en etablerad teknik 

med flera duktiga operatörer, så vår roll är snarare som kravställare och rådgivare 

vid LiDAR‐projekt. I de fall våra kunder har egna data så använder vi naturligtvis 

dessa. 

3. Hur bearbetar ni data? 

a. Vi har utvecklat ett eget system för analys och bearbetning av stora mängder laser‐ 

och bilddata. Systemet är baserat på de erfarenheter och resultat som vi gjort 

under vår tid som forskare inom lasersystem, databearbetning och analys. 

4. Använder ni er av data från NNH? 

a. Ja, i förekommande fall. Vår metod Foran ForestGrid™ använder NNH‐laserdata och 

vi har gjort flera skogliga projekt med NNH‐data. Vi använder även NNH‐data i 

andra fall, t ex Foran UrbanTree, träddatabaser för stadsbebyggelse. 

5. Anser ni att NNH täcker era behov eller skulle ni behöva andra egenskaper i datat också? 

a. Då NNH‐data är relativt glesa så uppfyller de inte de behov som finns för t ex Foran 

SingleTree® (inventering av skog ner till enskilda träd). Där behövs tätare data. 
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6. Hur upplever ni kvaliteten på NNH‐data? 

a. Kvaliteten är god 

7. Använder ni er av data från andra leverantörer, i så fall vilka och varför? 

a. Om frågan avser laser‐ och bilddata så är svaret ja. Vi använder de data som finns 

tillgängliga, alternativt så är vi med och ställer kraven vid ny datainsamling. 

8. Saknar ni stöd för någon typ av data, i så fall vilka? 

a. Beror på vilket stöd som avses. Är det att verktygen inte har stöd för vissa data så 

saknas inget för våra ändamål. 

2 Programvaror 

2.1 ArcGIS 
9. Använder ni ArcGIS i er verksamhet? 

a. Nej, inte annat än att vi levererar data som kan användas i ArcGIS (shapefiler, raster 

etc, dvs standardformat) samt om vi arbetar med programvaran hos kund. 

10. På vilket sätt använder ni ArcGIS? 

a. Se ovan. 

11. Uppfyller ArcGIS de behov ni har? 

a. Nej. Inte för bearbetning och analys av stora mängder laserdata, till exempel. 

12. Vilka funktioner i ArcGIS tycker ni är bra? 

a. Modulärt uppbyggt 

13. Saknar ni något i ArcGIS funktionalitet, i så fall vad? 

a. Smidighet, snabbhet, skalbarhet, 64‐bitarssystem samt att saker är byggda kring 

data i tre dimensioner redan från början. 

14. På vilka sätt skulle ArcGIS kunna utvecklas för att göra er verksamhet bättre? 

a. Hantera större datamängder 

b. Inte så krångligt att göra enkla operationer. 

c. För många klick för väldigt lite. 

15. Vilken typ av data använder ni i ArcGIS? 

a. Vi exporterar data i standardformat som kan användas i ArcGIS, bland annat. 

16. Hur skulle ni vilja att ArcGIS ser ut i framtiden? 

a. Anpassning till moderna operativsystem och hårdvara. Enkelt gränssnitt, ”2D” och 

”3D” som standard, arbetar mot samma data oavsett vy. Samma verktyg. 

2.2 Andra programvaror 
17. Vilka andra programvaror använder ni? Om ja, vilka? 

a. Ja, egenutvecklat system, Global Mapper, TatukGIS, har testat FME 
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18. Använder ni andra programvaror för att komplettera ArcGIS eller för att ni anser denna vara 

bättre/mer användarvänlig än ArcGIS? 

a. Storskalighet och snabbhet, utbyggnadsmöjligheter (eget system), bättre och 

smidigare uppsättning (FME) och mer användarvänlig (Global Mapper). Båda 

arbetar väsentligt snabbare än ArcGIS. Enklare setup, enklare att göra enkla 

analyser. De har visserligen begränsningar, men så många fördelar att alternativet 

inte är tillämpbart för många delar i vårt arbete. 

19. Vad är det som gör den programvaran bättre, i så fall? 

a. Priset, smidigheten, snabbheten, storskaligheten 
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Halvförberedda frågor till skogsindustrin/Esri:s kontakter angående 
användning av LiDARdata och ArcGIS 

Intervjuinformation 
Namn:      Martin Sjödin 

Företag/organisation:    Blom AB 

Befattning/position:    Product Manager 

Roll i organisationen:    Marknadsföring och hitta vad som är lämpligt för en viss 
kund 

Relation till Esri Sverige:    Ingen speciell personligen men som företag, ja 

Plats:      Sollentuna 

Datum:      2012‐04‐25 

Intervju: personlig, telefon eller mejl:  Personlig 

Okej att spela in samtalet?    Ja 

1 Data 
1. Vilken typ av data använder ni; LiDAR, flygfoto, fältstudier, kombination? ALLT 

2. Hur skaffar ni era data; egna flygningar/mätningar eller köper ni färdiga data? Både egna 

flygningar och köper in färdigt data i och med att Lantmäteriet samlar in flygfoton så är det 

svårt att konkurera med då kan det vara bättre i vissa fall och köpa. 

3. Hur bearbetar ni data? Med egna programvaror och med andra befintliga program. 

4. Använder ni er av data från NNH? Ja, vi gör NNH‐data sen levererar vi till Lantmäteriet. Vi 

flyger och samlar in NNH, sedan så processerar vi data också så att det är bra, 

kvalitetssäkrar det och sedan skickas det vidare till Lantmäteriet.  

5. Anser ni att NNH täcker era behov eller skulle ni behöva andra egenskaper i datat också? Det 

beror på användningsområdet, man måste komma ihåg att NNH är ett glest dataset och 

man ser inte detaljer. I min verksamhet som är inriktad på skog, man ser ju inte enskilda 

träd men för de allra flesta inom skogsbruk är inte det intressant med enskilda träd utan 

data för större områden, för den typen av användning är det ju fullt tillräckligt. Vill man 

veta enskilda träd vid en kraftledning och man vill digitalisera själva kraftledningen är det 

inte tillräckligt.  

6. Hur upplever ni kvaliteten på NNH‐data? Tillräckligt för ändamålet. 

7. Använder ni er av data från andra leverantörer, i så fall vilka och varför? Nej, det är ju i så fall 

om en kund redan har köpt in data som vi kan vidareförädla 
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8. Saknar ni stöd för någon typ av data, i så fall vilka? Nej, inga problem. 

2 Programvaror 

2.1 ArcGIS 
9. Använder ni ArcGIS i er verksamhet? Ja, till viss del. 

10. På vilket sätt använder ni ArcGIS? ArcGIS har ju en del verktyg som är väldigt bra. 

11. Uppfyller ArcGIS de behov ni har? ArcGIS har ju inte allt, därför använder vi andra 

programvaror också. 

12. Vilka funktioner i ArcGIS tycker ni är bra? Rasterhanteringen tycker jag om, sen själva model 

builder är bra. Det är väldigt lätt för mig som inte är så insatt i programmering att kunna 

bygga ihop olika verktyg till en helhet. 

13. Saknar ni något i ArcGIS funktionalitet, i så fall vad? Det är väl lite segt ibland när det börjar 

bli stora datamängder, där finns det andra program som hanterar mycket enklare i övrigt 

är det väl inte så mycket annat. 

14. På vilka sätt skulle ArcGIS kunna utvecklas för att göra er verksamhet bättre? Vi utvecklar 

egna för att det inte finns kommersiella programvaror som gör samma sak men ArcGIS 

skulle kunna bli bättre på laserdata nu om det kommer med den nya uppdateringen för att 

kunna hantera laserdata bättre, nu är inte jag så insatt i vad som ingår i dem men det ska 

bli intressant att se det. 

15. Vilken typ av data använder ni i ArcGIS? 

16. Hur skulle ni vilja att ArcGIS ser ut i framtiden? 

2.2 Andra programvaror 
17. Vilka andra programvaror använder ni? Om ja, vilka? Global Mapper 

18. Använder ni andra programvaror för att komplettera ArcGIS eller för att ni anser denna vara 

bättre/mer användarvänlig än ArcGIS? Det är bättre på vissa saker. Vissa saker är det bättre 

på, vissa saker är det sämre på. Så det kompletteras bra. 

19. Vad är det som gör den programvaran bättre, i så fall? Det hanterar större datamängder 

lättare. Det går fortare att arbeta i Global Mapper. 
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Halvförberedda frågor till skogsindustrin/Esri:s kontakter angående 
användning av LiDARdata och ArcGIS 

Intervjuinformation 
Namn:      Fredrik Walter 

Företag/organisation:    Dianthus AB 

Befattning/position:    VD 

Roll i organisationen:    VD, systemutvecklare, fjärranalysutveckling 

Relation till Esri Sverige:    Kund 

Plats:      Boden 

Datum:      2012‐04‐25 

Intervju: personlig, telefon eller mejl:   Personlig 

Okej att spela in samtalet?    Ja 

1 Data 
1. Vilken typ av data använder ni; LiDAR, flygfoto, fältstudier, kombination? LiDAR, flygfoton är 

det väl främst, satellitbilder också. En kombination av LiDAR, ortofoton och satellitbilder.  

2. Hur skaffar ni era data; egna flygningar/mätningar eller köper ni färdiga data? Vi köper 

färdigt data, vi har väl gjort någon specialbeställning av flygfoton. När det gäller flygfoton 

kan jag väl säga att vi använt ”smartplanes”[obemannade radiostyrda lättviktsflygplan 

Unmanned Aircraft System (UAS) med digital sensor för flygfoton], det Skellefteå‐företaget 

som flyger. Sådana data har vi använt tillsammans med ett företag som heter RickLar Skog i 

Sala. 

3. Hur bearbetar ni data? Vi köper laser rådata i LAS‐format sedan bearbetar vi det med egna 

rutiner för att ta fram höjder och övriga skogliga variabler som vi vill ta fram. 

4. Använder ni er av data från NNH? Ja, NNH främst. Sen har vi använt andra data åt 

Upplands‐Väsby kommun men numera bara NNH. Men vi kan använda andra laserdata 

också. 

5. Anser ni att NNH täcker era behov eller skulle ni behöva andra egenskaper i datat också? Det 

täcker de behov vi har. 

6. Hur upplever ni kvaliteten på NNH‐data? Den är tillräcklig, det tycker jag. Vi har inte sett 

några direkta fel. Ibland så har det väl flugits när det har varit mycket löv men alltså i 

lövdominerande bestånd efter lövkanten har vi väl sätt men det funkar ändå. Vi filterar 
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bort punkter som hamnar högt upp. Vi har en max‐höjd som vi anser ett träd kan ha. Men 

det får man väl räkna med när man köper laser‐rådata.  

7. Använder ni er av data från andra leverantörer, i så fall vilka och varför? Åt Upplands‐Väsby 

var det Blom som hade flugit men då fick vi tillgång till data från kommunen Upplands‐

Väsby. 

8. Saknar ni stöd för någon typ av data, i så fall vilka? Det skulle vara stereo‐matchning av 

flygbilder. Nu är de programvarorona hyfsat dyra, det tror jag inte vi skulle ta fram själva. 

Där kan man väl räkna med att det dyker upp, det är ju inte det att det måste vara billigt 

utan bara ett sådant stöd i, om vi pratar om ArcGIS skulle det kunna vara ett verktyg. 

2 Programvaror 

2.1 ArcGIS 
9. Använder ni ArcGIS i er verksamhet? Mm. 

10. På vilket sätt använder ni ArcGIS? Just för LiDAR‐data är det mer som ett, det är för 

redigering av, vi gör ju en avmappning av skogen i beståndsfigurer automatiskt men det är 

ganska enkla redigeringar som att klyva och slå ihop strukturer. Och sen använder vi det 

som gränssnitt till vår rutin Dianthus Forest Mapper. Vi använder det ju mycket mer men 

då är det annat fokus än just LiDAR. 

11. Uppfyller ArcGIS de behov ni har? Ja, i dagsläget och vi kör ju ArcView‐versionen så vi har 

inga större krav på mer avancerade funktioner. 

12. Vilka funktioner i ArcGIS tycker ni är bra? De enkla redigeringsfunktionerna. Vi har inget 

behov av topologisk redigering. Klyvning och hopslagning och det funkar hyfsat bra utan 

allt för mycket konstigheter. 

13. Saknar ni något i ArcGIS funktionalitet, i så fall vad? Att skapa höjdmodeller från stereo‐

matchade flygbilder. Det finns ju andra programvaror att köpa där, andra lösningar, men 

det kanske är smart att ha det i samma program. 

14. På vilka sätt skulle ArcGIS kunna utvecklas för att göra er verksamhet bättre? En rutin för 

matchning med flygfoto. 

15. Vilken typ av data använder ni i ArcGIS? Alla typer av data. Vektor‐data i form av shape‐filer 

och geodatabaser, det är raster‐data i godtyckligt format, det är WMS‐tjänster som 

bakgrundskart‐data.  

16. Hur skulle ni vilja att ArcGIS ser ut i framtiden? 

2.2 Andra programvaror 
17. Vilka andra programvaror använder ni? Om ja, vilka? Ja, Q GIS. För att det ska vara ett 

lättare insteg för mindre firmor som kanske vill testa eller komma undan billigare. Det är 
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väl lite strategiskt för oss för att få lättare vridning på det. Vi ska inte behöva sälja in 

ArcGIS samtidigt som vi säljer vår del även om huvuddelen av de som kommer använda 

våra Dianthus Forest Mapper kommer vara i ArcGIS i och med att det är en stabil plattform, 

man har support från Esri. 

18. Använder ni andra programvaror för att komplettera ArcGIS eller för att ni anser denna vara 

bättre/mer användarvänlig än ArcGIS? Q GIS som motsvarighet för att göra det mer 

tillgängligt för mindre konsulter som inte har ArcGIS från början.  

19. Vad är det som gör den programvaran bättre, i så fall? Tillgängligheten. 

20. Har du läst någonting om den nya versionen ArcGIS 10.1? Nääe, 10.0. (Eric berättar om 

hantering av LAS‐filer i den nya versionen) Det är i och för sig, att kunna titta på det i 3D 

skulle vara ett lyft för det gör att man kan jobba rätt mycket manuellt. Då kan man få en 

bild på skogens struktur kanske. 
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Halvförberedda frågor till skogsindustrin/Esri:s kontakter angående 
användning av LiDARdata och ArcGIS 

Intervjuinformation 
Namn:      Tobias Jonmeister 

Företag/organisation:    Foran Sverige AB 

Befattning/position:    Utvecklingschef 

Roll i organisationen:    Teknisk utveckling 

Relation till Esri Sverige:    Anders Ottofors, kundansvarig för skogen, Esri Sverige 

Plats:      Östersund     

Datum:      2012‐04‐18, kl.13:30 

Intervju: personlig, telefon eller mejl:  Telefon 

Okej att spela in samtalet?    Ja 

1 Data 
1. Vilken typ av data använder ni; LiDAR, flygfoto, fältstudier, kombination? Allt vi kan få tag 

på, fältstudier, laserskanning, satellitbilder. 

2. Hur skaffar ni era data; egna flygningar/mätningar eller köper ni färdiga data? Vi arrangerar 

egna flygningar men då hyr vi in folk som flyger och laserskannar åt oss, så vi köper data av 

en extern leverantör. När det gäller Lantmäteriets köper vi direkt från deras server och när 

det gäller egna projekt då ger vi ett bud till en kund i samarbete med någon som har ett 

flygplan och en laserskanner. 

3. Hur bearbetar ni data? Foran Sverige bearbetar inget data, men det gör ju Remote Sensing 

[Foran Remote Sensing]. De har alla de verktyg de behöver till det, det är olika 

programvaror. ArcGIS använder de mest till lite presentation, utan det är andra tyngre 

system som används i själva dataprocessen. Jag kommer inte ihåg på rak arm vad de heter, 

men de har en del renodlade laserprogram som de använder. Sen har de framför allt 

utvecklat mycket egen programvara som de har ”in house” för att processa och bearbeta 

data till de produkter vi ska ha. De har även egna programvaror för visualisering, generera 

verklighetstrogna 3D‐modeller. 

4. Använder ni er av data från NNH? Ja, i ganska stor grad. 

5. Anser ni att NNH täcker era behov eller skulle ni behöva andra egenskaper i datat också? 

Datat som sådant är ju bra, för Foran Remote Sensing har ju suttit med i den referensgrupp 

som har tagit fram riktlinjer för hur NNH‐inventeringen skulle göras, så NNH görs ju på det 
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sättet vi bett om att det ska göras. Men det som är problemet med NNH är att det flygs ju 

liksom, det blir ett lapptäcke, jämfört med om man beställer en egen flygning. Alltså 

lapptäcket innebär att ditt data för en fastighet kan vara från en årstid på ena delen och en 

annan årstid på den andra delen och det kan dessutom vara gjort med olika typer av 

skanners. Det är ju det som är det stora problemet, utmaningen och nackdelen med NNH. 

Jämfört med att arrangera en egen flygning, där man flyger med ett instrument och man 

vet att man får det taget på samma årstid och samma lövsträckningssituation och så 

vidare. Vi tycker att det täcker behovet men som sagt, utmaningen är ju just det där med 

lapptäcket men avseende på årstid och instrument. 

6. Hur upplever ni kvaliteten på NNH‐data, punkter som hamnar högt upp etc.? Det hanterar 

våra program. Vi har egna rutiner som filterar bort ”outlayers” och sånt och jag menar, det 

är en förutsättning för att man ska kunna använda NNH. Men vi upplever att kvaliteten på 

NNH är så som vi hade förväntat oss det. Dom brister som finns i NNH‐data har vi system 

för att hantera. 

7. Använder ni er av data från andra leverantörer, i så fall vilka och varför? Ja, vilka, det är tre 

fyra olika operatörer som vi använder oss av och det är ju som sagt, anledningen till det är 

ju att få heltäckande data från samma flygtidpunkt, över hela innehavet. Jag menar, även 

om NNH är billigt så är det faktiskt problem med lapptäcket alltså. Det innebär fler 

provytor och mycket mer funktioner än vad man behöver om man vet att datat är 

homogent. R‐media, Aratec, Geo In är väl de tre som jag snabbast kommer och tänka på 

som vi har beställt data från. 

8. Saknar ni stöd för någon typ av data, i så fall vilka? Nej, det tycker jag inte. Det är på gång 

det här med våglängdssdata men det har vi möjlighet att hantera i våra egna 

programvaror.  

2 Programvaror 

2.1 ArcGIS 
9. Använder ni ArcGIS i er verksamhet? Ja. 

10. På vilket sätt använder ni ArcGIS?  

11. Uppfyller ArcGIS de behov ni har? Ja, det gör det väl. Jag kan bara kommentera, jag har 

hållit på med GIS i 15 år och började väl liksom ArcView 3, när det var ?? på skolan och jag 

må ju ärligt säga att jag det är fortfarande så att jag kickar igång en gammal ArcView 3 

licens när jag behöver göra någonting snabbt. ArcGIS på en laptop är ett rackarns monster 

till program, det är tungt , det tar tid att starta, det växlar mellan moduler, det är segt och 

speciellt om man är van, man vet var man hittar dom här grundfunktionelliteten i gammal 
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äldre version, så är det väldigt lätt att man använder ArcView 3 till vardags och sen så drar 

man igång ArcGIS när det är någon specialkonvertering eller större grej som måste göras. 

Det är det man hör från alla som använder ArcGIS, att det är ett monster till att ta 

processorkraft, det att installera och det är ganska, ja. Det är stort och mäktigt och bra 

men det är ganska otympligt, det är inget som ett vardags‐GIS. 

12. Vilka funktioner i ArcGIS tycker ni är bra? Nja, jag vet inte. Jag tycker själva ArcGIS som 

sådant, jag tycker styrkan med Esri och ArcGIS‐familjen generellt är ju att det finns ett bra 

forum på nätet, där man kan hitta tillägg och skript för att anpassa det man inte hittar i 

toolboxen, det är bra. Toolboxen är ju bra i ArcGIS och funktionaliteten finns det ju 

ingenting, den gör ju det den behöver göra, men jag tycker ju fördelen med Esri i det stora 

är att det finns mycket frågor och svar på diskussionsforumen, och de innehåller mycket 

hjälp.  

13. Saknar ni något i ArcGIS funktionalitet, i så fall vad? Det är säkert en vanesak men för mig 

som började jobba i ArcView 3 där det var ett program som man startade och där man 

definierade fält i tabeller man hade toolboxen via extension eller knappar, allt var ett 

program istället för att som det är nu, utspritt. Man ska in i toolbox och hämta 

tilläggsfunktionallitet och man ska till ArcCatalog för att definiera upp filer och ArcView för 

att jobba med kartan. Jag gillar inte riktigt det, men det är ju som det är. Men annars 

funktionalitet, det finns ju allt, stöd för exportera ut till iPads, kml‐filer, till allt möjligt. Det 

finns ju så jag kan inte säga att det är något jag saknar. Det skulle möjligtvis vara, Global 

Mapper använder jag ofta för batchkonvertering av shapefiler när man ska byta 

koordinatsystem. Det går säkert i ArcGIS, det är bara det att jag inte har lärt mig det. 

14. På vilka sätt skulle ArcGIS kunna utvecklas för att göra er verksamhet bättre? Det vette 

fåglarna. Det är möjligtvis, om ArcGIS var enklare, om det fanns en lightversion av ArcGIS 

då skulle fler i Foran använda sig av det till vardags‐GIS, tror jag. Då skulle vi använda GIS 

bättre och det skulle utveckla vår verksamhet men som det är nu så är det nog många som 

tycker att det är för mastigt att komma igång med ArcGIS och licenserna är för dyra också 

för att vi ska ha 20 licenser, en licens till varje fältinventerare till exempel och, det är pris 

och hur man uppfattar programmet är ju en begränsande faktor.  

15. Vilken typ av data använder ni i ArcGIS? 

16. Hur skulle ni vilja att ArcGIS ser ut i framtiden? 

2.2 Andra programvaror 
17. Vilka andra programvaror använder ni? Om ja, vilka? Det är ju framför allt Global Mapper, är 

ju liksom ett suveränt allt i allo vardagsprogram som vi använder istället för ArcView, det 
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kan man ju titta på i så fall. Det läser och skriver alla format och hanterar 

koordinatkonvertering väldigt enkelt. 

18. Använder ni andra programvaror för att komplettera ArcGIS eller för att ni anser denna vara 

bättre/mer användarvänlig än ArcGIS? Jag vet inte. Det är faktiskt så att det är nog fler som 

har någon gammal ArcView 3 licens som sätts igång och använder det som vardags‐GIS än 

det är som har ArcGIS i Foran, tyvärr är det så. Det är ju för att det är enklare program inte 

bara att använda men det är enklare att lära upp folk och börja jobba med det också. Det 

går fortare för mig att via en gammal ArcView 3 licens, få den installerad på en laptop och 

instruera en kollega hur han ska skapa en shapefil, definiera fält och exportar ut den till en 

ny shapefil. Det är enklare i ArcView 3 än var det är i ArcGIS, där man måste in i ArcCatalog 

för att definiera filer och fält och sedan växla över till det ena, det andra, det tredje. Så det 

är väl det då. Som komplement till ArcGIS använder vi gamla ArcView för att det är 

snabbare och enklare. 

19. Vad är det som gör den programvaran bättre i så fall? Se ovan. 

20. Har ni tittat på den nya versionen ArcGIS 10.1? Nej, det har jag inte. Jag har inte kollat på 

det. Vi har en äldre version som jag inte har något underhållsavtal på heller så att jag har 

9:an eller om det är 9 punkt nånting som jag har och jag tror inte jag kommer uppgradera 

till någon 10.1 heller för att det är för sällan jag använder ArcGIS. (Eric påpekar det nya 

med ArcGIS 10.1 med behandling av LAS‐filer i 3D etc.) Vi har andra program för just det 

där. Jag tror inte att jag eller någon av våra inventerare kommer hålla på med laser‐data i 

3D på sina laptops, det kräver stationära, det är för tungt att hantera, det är för mycket 

data, det kräver en stationär dator och så jobbar inte riktigt vi. Däremot Foran Remote 

Sensing, de använder ju stationära datorer och stora servrar med massa kapacitet som kan 

hantera laser‐data. De har ju andra programvaror för att göra det, de använder främst 

ArcGIS för presentation av färdiga resultat, göra temakartor och sådana grejer.  
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 Fråga?

Simon Ahlberg, 

produktionsledare, Foran 

Remote Sensing AB 

(konsult)

Anders Barth, forskare, 

SkogForsk (forskare)

Ingemar Gillgren, 

specialist skoglig analys, 

Bergvik Skog AB 

(skogsägare)

Tobias Jonmeister, 

utvecklingschef, 

Foran AB (konsult)

Martin Sjödin, product 

manager, Blom 

Sweden AB (konsult)

Fredrik Walter, VD, 

Dianthus AB 

(konsult)

Kommenter

1. Vilken typ av data används? En kombination. Det mesta. LiDAR Allt man kan få tag på. Allt. Främst flygfoton.

Skogsägaren bara Lidar, därför att det är 

tillräckligt. Slutsats- LiDAR är lämpligt för 

skogsbruk.

Konsulter väjer ofta fler insamlingskällor 

– kanske för att de sysslar med bredare 

aktiviteter, olika saker, djupare analyser? 

2. Hur skaffas data? Inga egna insamlingar. Köper. 
Samarbetar med andra som man har 

projekt med. 
Är inte med och gör något själv. Köper.

Arrangerar egna flygningar, 

köper in Lantmäteriets data. 

Egna flygningar, köper in från 

Lantmäteriet.
Köper färdigt rådata. 

Varierande, några flyger själva, andra 

köper.

3. Hur bearbetas data? Egna system för analys. 

ArcGIS mest till presentation. 

Andra tyngre system i själva 

dataprocessen. Renodlade 

laserprogram. Egna 

programvaror för visulalisering 

osv.  

Egna programvaror andra 

befintliga program. 

Köper laser rådata som 

bearbetas med egna rutiner 

för att få fram vad som 

önskas. 

4. Används NNH? Ja, ibland.
Nej, inte än. Men det verkar vara 

användbart.
Ja, överallt där det finns. Ja, i ganska stor grad. Ja. 

Ja, främst, men även annat 

laserdata. 

Alla utom forskarna använder NNH, men 

även forskarna verkar vara på gång att 

använda programmet. 

5. Täcker NNH behoven?
Beror på användningsområde. Grova 

analyser, ja. Noggrannare analyser – nej. 
Egna programvaror, Ja.

Datat är bra. Problem med 

årstiderna, lapptäcke. 

Beror på hur det ska användas. 

Fullt tillräckligt för skogsbruk.
Ja. 

NNH täcker de flestas behov, men är inte 

tillräckligt för detaljerade analyser, ger en 

relativt god översiktsbild.

6. Uppfattning av NNH:s kavlitet? God. Tillräckligt.

Som förväntat. De brister som 

finns i NNH-data har vi system 

för att hantera. 

Tillräckligt för ändamålet.
Tillräckligt, filtrerar bort 

ibland. 

Kvaliteten är tillräcklig för syftet – att ge 

en översiktlig bild. 

7.
Används data från andra 

leverenatörer?
Ja, allt som finns tillgängligt.

Nej, inte nu är NNH är på tapeten. 

Kanske vid nästa inventering.

Ja, tre fyra olika operatörer för 

att få heltäckande data från 

samma flygtidpunkt. 

Nej, bara om en kund redan köpt 

datat.

8. Saknas någon form av data? Nej. 

Nej, saknar snarare kunskap kring 

programmen och allt man kan göra 

med dem

Nej. Nej. Nej. 

Stereomatchning av 

flygbilder. Önskvärt att detta 

är ett verktyg i ArcGIS. 

9. Används ArcGIS?
Nej, men levererar data som kan 

användas i ArcGIS.
Ja, tre licenser.

Ja, dagligen. Ex. leverera data till 

entreprenör.
Ja. Ja, till viss del. Ja. Alla använder GIS utom en. 

10. På vilket sätt används ArcGIS?
För avancerade analyser, 

ruttoptimering, avverkning.

Hillshade som underlag för 

avverkningsplanering, visualisering. I 

liten skala bra, större lite suudigt och 

dåligt upplöst. 

ArcGIS har en del verktyg som är 

väldigt bra.

Används för lite mer avancerade 

operationer.

11. Uppfyller ArcGIS era behov? Nej. 

För lite kunskap inom programmet. 

Snarare att det sätter stopp än att det 

saknas funktioner.

Ja. 

Använder fortfarande enklare 

gamla versionertill enklare 

operationer. ArcGIS är tungt, 

tar tid att starta och känns segt 

om man är van vid föregående 

versioner. 

Enklare program till vardags, 

ArcGIS till specialkonvertering 

eller svårare grejjer

ArcGIS har inte allt, därför anv. 

även adra programvaror. 

Ja, men vi kör ArcView-

versionen och har inga större 

krav på mer avancerade 

funktioner. 

ArcGIS uppfyller inte alla funktioner som 

man önskar.

Skogsforskarna har inte tillräckligt med 

kunskap om programmet – vilket är deras 

begränsning. 

Konsulterna – som kanske sitter på 

väldigt stor kompetens inom data och ev. 

mindre om nya rön inom skogsforskning 

– koncentrerar sig på att ta fram egna 

programvaror som underlättar arbetet 

som de utför. 

Det handlar alltid om vad man har för 

behov. Alla har olika behov – därför 

passar inte en programvara alla.

12.
Vilka funktioner är bra med 

ArcGIS?
Modulärt uppbyggt. 

Begränsningen sitter i den egna tiden 

att lära sig.
Hjälpforum på nätet är bra. 

Rasterhantering och model builder 

är bra. Lätt att få ihop allt till en 

helhet.

Enklare 

redigeringsfunklionerna. 

Klyvning och hopslagning 

funkar hyfsat. 

13.
Saknas någon funktion i 

ArcGIS?

Snabbhet, smidighet, skalbarhet, 64-

bitarssystem, 3D från början. 

Mer användarvänligt. Inte bygga ut 

programvaran, göra den mer tillgänglig. 

Allit-i-ett som förr. Känns för 

utspritt nu.

Segt om det är stora 

datamängder. Andra programsom 

är enklare.

Att skapa höjdmodeller på 

stereomatchade flygbilder.

ArcGIS saknar användarvänligheten. 

Programmet är stort och kan göra 

mycket, men det verkar vara en allmänn 

uppfattning att det är lite för krångligt för 

att göra enkla operationer. 

14.
Hur kan ArcGIS förbättras för 

att gynna er verksamhet?

Hantera större datamängder, enklare att 

göra enkla operationer, färre klick - 

snabbare resultat.

Problem med licenser, uppkoppling. 

Lokal programvara, enklare att köpra 

offline.

Light-version skulle gör att 

ArcGIS användes mer till 

vardags. Licencerna är dyra. 

Utveklar egna programvaror. 

ArcGIS kan bli bättre på laserdata.

En rutin för matchning med 

flygfoto.

15.
Vilken typ av data använder ni i 

ArcGIS?
Exp. data som kan användas i ArcGIS. Alla typer. Alla typer av data. 

16.
Hur skulle ArcGIS se ut i 

framtiden? 

Anpassat till moderna op.system och 

hårdvara. Enkelt grässnitt, 2D och 3D 

som standard. Arbetar mot samma data 

oavsett vy. Samma verktyg.

Licenser! 

17.
Används andra programvaror 

än ArcGIS?
Ja, egenutvecklat. Ja, framförallt gratisprogram. Nej. Global Mapper Global Mapper. Q GIS

18. 

Används andra programvaror 

som komplement eller för att 

de anses bättre?

Bättre. Storskalighet, snabbhet, 

utbyggnadsmöjligheter med eget system, 

bättre och snabbare uppsättning, arbetar 

väsentligt snabbare än ArcGIS, enklare 

att göra enkla analyser. 

Lokalt, kan köras utan nätverk. Bra till 

enklare operationer.
Kompletterar ArcGIS. 

Lättare insteg för mindre 

firmor som kanske vill testa 

eller komma undan billigare. 

Tillgängligheten är en fördel. 

19. 
Vad gör den programvaran 

bättre i så fall?

Priser, smidigheten, snabbheten, 

storskaligheten. 

Hanterar större data mängder, 

snabbare än ArcGIS. 

Lättare insteg för mindre firmor som 

kanske vill testa eller komma undan 

billigare. 

Tillgängligheten är en fördel. 

Detta är en sammanställning av intervjuerna, och ligger till grund för resultatanalys och diskussion. Fullständigt intervjudokumentation finns bifogad, se bilaga B-F. 



Bilaga J 

Lista på program som kan hantera LiDARdata och .lasfiler framtagen 
av Stefan Haglund, Esri Sverige 
 

E3De från Exelvis: http://www.exelisvis.com/ProductsServices/E3De.aspx 
Kraftfullt verktyg för analys och hantering av lidar. Även feature Exctraction, bra koppling 
mot ArcGIS. 
 
Erdas programsvit (IMAGINE, LPS, APOLLO):  

http://www.erdas.com/Resources/education/lidar/details.aspx 
Hantera, analysera och serva lidar. 
 
Lidar Analyst från Overwatch: http://www.featureanalyst.com/lidar_analyst.htm 
Kraftfullt men väldigt dyrt, har även möjlighet till feature extraction för t.ex. semi-
automatiserat skapande av hustak, funkar som tillägg till bl.a. ArcGIS och Erdas IMAGINE. 
 
FME från Safe:  http://www.safe.com/highlight/lidar/ 
Manipulera punktmoln, klipp, konvertera och skriver även till .las. 
 
LP360 från QCoherent: http://www.qcoherent.com/ 
Tillägg till ArcGIS, har bearbetning, kvalitetskontroll, omklassning interaktivt och baserat på 
annan geodata mm, även semi-automatiserat skapande av hustak mm. 
 
Mars från Merrick: http://www.merrick.com/index.php/geospatial/services-gss/mars-software 
Hantera och analysera lidar. 
 
Terra-sviten från Terrasolid: http://www.terrasolid.fi/en/products/4 
Mest för hantering av ”råa” .las-filer, kvalitetssäkring, filtrerar och skapar Model Key Points. 
 
Autocad Civil 3D och Map 3D: http://usa.autodesk.com/civil-3d/white-papers/ 
 
Microstation: http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation/ 
Finns stöd för LiDAR. 
 
 
Open Source LiDAR/.las verktyg: 
 
Liblas: 
http://liblas.org/ 
 
pylas: 
http://code.google.com/p/pylas/ 

https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fwww.exelisvis.com%2fProductsServices%2fE3De.aspx
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fwww.erdas.com%2fResources%2feducation%2flidar%2fdetails.aspx
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fwww.featureanalyst.com%2flidar_analyst.htm
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fwww.safe.com%2fhighlight%2flidar%2f
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fwww.qcoherent.com%2f
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fwww.merrick.com%2findex.php%2fgeospatial%2fservices-gss%2fmars-software
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fwww.terrasolid.fi%2fen%2fproducts%2f4
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fusa.autodesk.com%2fcivil-3d%2fwhite-papers%2f
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fwww.bentley.com%2fen-US%2fProducts%2fMicroStation%2f
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fliblas.org%2f
https://mail.esri-sgroup.com/owa/redir.aspx?C=7e0e7391eb354f0a9c017dcab8550df2&URL=http%3a%2f%2fcode.google.com%2fp%2fpylas%2f
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