
Lasertakst i Vestlandsterreng
(Bionær WP1)

Hans Ole Ørka, Endre Hofstad Hansen & Ole Martin 
Bollandsås







Bratt og fælt 2



Normaliseringseffekt



Kronesymetri



Effekt fra terrengmodel



GPS effekt



Tidligere funn

• Hodgson et al. (2003), Hollaus et al. (2006) og Su & 
Bork (2006) fant at terrenghelling påvirker 
nøyaktigheten på terrengmodellen.

• Næsset (2004) fant bare svake sammenhenger 
mellom feilleddene for regresjonsmodeller utviklet 
for V, G, Ho, Dg, HL og N og hellingen.

• Breidenbach et al. 2008
• Høyere laserekko ved samme middelhøyde ved økende 

helling



Problemstillinger

• Hva er effektene av terreng på nøyaktigheten til 
modellprediksjoner basert på data fra flybåren 
laserskanner?
• Helling

• Hellingsretning

• Hvordan kan vi korrigere for effektene av terreng i 
lasertakster?
• Helling
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Studieområde

• Kommuner
• Fusa

• Tysnes

• Deler av Kvinnherad

• Ca 260 km2 produktiv 
skog

• To datasett



Designet forsøk i bratt terreng

• Kalibrering
• 147 flater fra ordinær takst for å kalibrere modell

• Validering
• 192 kontrollflater er lagt ut i Fusa og Tysnes

• Flatene er dekker 
• terreng fra flatt til 50 grader helling

• gran og furu i hogstklasse IV og V

• Flatene er clustret, tre og tre
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Analyser I

• Modell (ALS – Felt)

• Prediksjon på datasett
• Validering -> Validering
• Calibering -> Validering

• Differanse mellom predikert og observert

• Multivariat og univariate parametric and non-
parametric ANOVA
• Systematiske og tilfeldige feil
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Er det forskjell i laservariablene?

MEDIUM

LARGE

SMALL



Er systematiske feil avhengig av 
terreng?

• Tja,
• Sensor viktigst

• Volum påvirket av 
helling

• Volum og treantall 
påvirket av 
hellingretning.

• Gran påvirkes, ikke furu.



Er tilfeldige feil avhengig av terreng?

Nei, påvirkes av treslag



Prediksjoner fra prøveflatetakst

ASPECT

SLOPE SLOPE



Kan vi korrigere effekten av 
helling?





Resultater II



Konklusjon

• Effekten av terreng er liten, men eksisterer.
• Samme konklusjon som Næsset 2004: svake sammenhenger
• I sum viktige!
• Hellningsretning viktigere enn helling??

• Påvirker i hovedsak volum, grunnflate, middeldiameter 
og treantall.

• Overhøyde og middelhøyde lite påvirket.

• Har forslag til løsninger for å redusere effektene.



Det er i motbakke det går oppover!


