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hyperBio: Avansert kartlegging av skog ved hjelp av 

laserdata og hyperspektrale data



hyperBio

• Målet med prosjektet er å utvikle en metode for 
skogkartlegging som gir mer nøyaktig og effektiv 
skogtaksering basert på flybåren laserskanning (lidar) 
kombinert med hyperspektral avbildning. 

• Laserdata gir en punktsky i 3D som beskriver trehøyde, 
struktur og underliggende terreng med høy nøyaktighet. 

• Hyperspektrale bilder gir meget detaljert fargeinformasjon 
der både synlig og infrarødt lys splittes i mange hundre der både synlig og infrarødt lys splittes i mange hundre 
kanaler. 

• Ved korrekt prosessering kan man hente opplysning om 
biokjemiske sammensetninger i vegetasjonen slik at man 
potensielt kan identifisere treslag, sykdommer og  skogens 
alder. 

• Ved å kombinere disse to metodene ønsker vi å utvikle nye 
verktøy for kartlegging av skog som reduserer behovet for 
tidkrevende feltarbeid og manuell klassifisering av data. 
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Samarbeidspartnere i prosjektet:

•Terratec AS

•Institutt for Naturforvaltning (INA) på NMBU

•Norsk Regnesentral

•Fondazione Edmund Mach i Trento, Italia•Fondazione Edmund Mach i Trento, Italia

•Internasjonal rådgivningsgruppe for prosjektet

•I tillegg er det svært viktig med dialog med 

skogbruks– og skogtakstnæringen!



Hyperspektral avbildning

• Passiv sensor (i motsetning til laserskanning): basert 

på refleksjon av sollys

• Ulike objekter eller vegetasjonstyper reflekterer ulike 

farger i større eller mindre grad

• Bølgelengdeområde 400 – 2500 nm

• Vår sensor har totalt 450 (farge)kanaler
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Samme område: 

Hyperspektrale 

data gir tilgang 

på mye skjult på mye skjult 

informasjon!
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Eksempler på visualisering

• Visualisere IR-fargebånd i bilde – ENVI

• Spektrum – sammenlikne flere pixler (ENVI)

• ”Band animation” - ENVI

• Raster av dZ laserdata (høyde og intensitet) – ENVI• Raster av dZ laserdata (høyde og intensitet) – ENVI

• Z og dZ laserdata med og uten intensitet  - QTM

• Laserdata i profil – QTM

• ”Hyperspektrale laserdata” – VNIR og hybrid: QTM

• RGB fra Titan - ENVI



Andre produkter/egenskaper som kan trekkes ut

• Tekstur i DEM (gran vs nabotre) – ENVI

• Automatisk generering av trekroner – åpne i ENVI

• Sammenlikning med prøveflater og bestandsinfo• Sammenlikning med prøveflater og bestandsinfo

• Et utall forskjellige vegetasjonsindekser mm (ENVI)

• Klassifisering med og uten treningsdata fra felt



Lansering av ferdig produkt



Potensielle kunder? 

• Takstfirma/konsulent – det var planen, men kan det 

være aktuelt med andre? 

• Skogeier?• Skogeier?

• Skogeierorganisasjon?

• Offentlig forvaltning? 



Hvilke verktøy brukes? 

• GIS-løsning (ArcGis, QGis, Global Mapper….)

• Analyse/visualisering (ArcGIS, ENVI, Imagine)

• Bestandsinndeling i 3D/2D?• Bestandsinndeling i 3D/2D?

• Visualisere og bruke laserdata (QTR, QTM, LasTools..)



Potensielle produkter?

• Treslagsklassifisering (Gran, furu, løv eller skille også på 

løvtrær)

• Klassifiseringsnivå: pixel, trekrone, 10x10m, 16x16m, hel 

bestand?

Automatisk inndeling i bestand?• Automatisk inndeling i bestand?

• Trehelse: mulig å detektere stresset vegetasjon i tidlig 

stadium? 

• Kartlegging av f.eks truede arter, svartelistede arter

• Naturtyper…?



…kun fantasien setter grenser!

dagrun.aarsten@terratec.no

Takk for meg!














