
Kombinasjon av lidar og hyperspektrale data for

• lønnsom skogsdrift og optimal verdiutnyttelse

• bykartlegging og andre mulige anvendelser 

Den spektrale skogen
…og byen 



Alle ønsker å bli sett…

…også trærne

Vi har 10 milliarder trær i Norge

og vi bruker bare 100 øyne for å kartlegge dem.

Vi har ikke nok tid til å se på alle trær og vi vet ikke hvordan de 
egentlig har det:

• Det hogges skog for 3 mrd NOK i Norge årlig (48 Norden) 

• Kartlegging for optimal drift er kostbar og tidkrevende

• Uoppdaget sykdom i skogen kan koste enda mer!

• Stor potensiell merverdi i bedre «varetelling»





Ved bruk av våre data kan skogtakstekspertene:

• Tilby detaljert og korrekt oversikt over skogens 
sammensetning, verdi og forvaltningsbehov

• Få ferdig klassifiserte treslag for hele området

• Oppdage tørke, råte og sykdom på tidlig stadium

• Redusere manuell tolkning og feltarbeid med 50%

• Fokusere mer på rådgivning og faglig ekspertise



Hva leverer vi?

• Opptak fra fly: laserdata
(LiDAR) + hyperspektrale bilder        
>400 kanaler (400 -2500 nm) 
med nøyaktig georeferering

• Prosessering og klassifisering 
ved bruk av ”deep learning”: 
kunstig intelligens

Effektivt, nøyaktig, objektivt og detaljert



Laserdata (lidar) 
gir en 3D-modell 
av skogen med 
nøyaktige 
trehøyder
og treets form

Hyperspektrale 
data gir et 
detaljert 
spektrum oppdelt 
i mange hundre 
fargekanaler i 
synlig og infrarødt 
lys, og synliggjør 
«usynlige» 
forskjeller i 
overflaten



Forskjellene i spektrum mellom furu, gran og 
bjørk er minimale – kjent utfordring
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Eksempel, klassifiseringsresultater fra NR:



Stand age

Optimalisering av hogsttidpunkt
for maksimal verdi: 







Eksempel fra Sverige, hogstkostnader: 
Tømmer fra 200.000 hogstfelt skal fraktes til 1000 ulike mottak



Potensiell besparelse i skogmarkedet

Norge Norden totalt

Eksempelpris: 3 NOK/daa (4 M daa/år) (25 M daa/år)

Årlig skogkartlegging

Kostnader (M NOK) 50 400 

Mulig effektivisering (M NOK) 20 (40%) 160 (40%)

Årlig hogst

Verdi (M NOK) 3 000 48 000 

Mulig effektivisering (M NOK) 300 (10%) 4 700 (10%)



Team

+Internasjonal rådgivningsgruppe for prosjektet

I tillegg er det svært viktig med dialog 
med skogbruks– og skogtakstnæringen!



Prøv selv!

• Vi ønsker å kartlegge et utvalg testområder i ulike 
skogtyper i Norden for interesserte skogeiere

• Kostnad for deltakelse i testprosjekt: 

Størrelsesorden 25.000 – 250.000 NOK

• Kontakt: dagrun.aarsten@terratec.no



Velkommen til den spektrale skogen!!!



Hyperspektrale bildedata og 
multispektrale laserdata, Oslo 2017 



En ambisiøs plan våren 2017…

…ble til et unikt bydatasett i verdensklasse!

Titan 5pkt/m2

Titan 10 pkt/m2

Titan 10 pkt/m2

+ HySpex VNIR og SWIR



Titan, multispektral laserskanner

Aktiv sensor 
(krever ikke sollys, 
kan flys i mørket) 
med tre 
bølgelengder

Kanal 1: 1550 nm
Kanal 2: 1064 nm
Kanal 3: 532 nm



Spesifikasjoner Titan, multispektral laserskanner

Aktiv sensor (krever 
ikke sollys, kan flys i 
mørket) med tre 
bølgelengder

Kanal 1: 1550 nm
Kanal 2: 1064 nm
Kanal 3: 532 nm



Spesifikasjoner HySpex: 
avbildende hyperspektralt spektrometer

Passiv sensor (krever 
sollys som lyskilde) med 
totalt 474 kanaler:

VNIR-område:  
400 - 1000 nm
SWIR-område: 
1000-2500 nm



Spesifikasjoner HySpex: bølgelengdeområde

VNIR-område:  400 - 1000 nm SWIR-område: 1000-2500 nm



Spesifikasjoner HySpex:

Description VNIR-1800 SWIR-384 Total

Number of bands 186 288 474

Spectral range 407 - 997 nm 955 - 2523 nm 407 - 2523 nm

Spectral resolution 3.19 nm 5.46 nm

Spatial resolution (GSD) 30 cm 70 cm

Field of view 17° 16°

Normal operating altitude 1 300 m AGL 1 300 m AGL

Normal swath width 390 m 370 m



Datafangst 19.7.2017



HySpex eksempler: punktsky og spektra



Eksempel, laserdata 
Botanisk hage 
(Farget etter 
intensitet og høyde)



Eksempel, laserdata 
Botanisk hage 
(Kun intensitet)



Eksempel, 
RGB fra tre synlige 
kanaler
(VNIR)
-forskjellige nyanser 
av grønt



Eksempel, punktsky 
farget etter tre VNIR-
kanaler
(R: 755 nm
G: 563 nm
B: 452 nm)
Kontrastjustert for 
vegetasjon



Eksempel, punktsky 
farget etter tre SWIR-
kanaler
(R: 2152 nm
G: 1660 nm
B: 1223 nm)
Mindre kontraster i 
vegetasjon, men ser 
tydelig bl.a. 
takmaterialer, 
drivhustak i glass og 
grusganger



Det funnes unektelig spennende vegetasjon i Botanisk 
hage, men hva med en helt vanlig skog? 

For eksempel på Ekebergåsen?

Store spektrale 
forskjeller mellom helt 
vanlige treslag!

Og ved å påføre HySpex-
fargene på punktskyen 
fra laserdata får 
man en tredimensjonal, 
hyperspektral skog!



VNIR: 400-1000 nm:
Eksempler på testklassifisering på normalisert 
spektrum: sykkelveier, marmor, betong, grus, 
vegetasjon, asfalt og vann



SWIR: 1000-2500 nm:
Eksempler på testklassifisering på normalisert 
spektrum: sykkelveier, marmor, betong, grus, 
vegetasjon, asfalt og vann



Eksempel på 
første test av  
automatisk 
pixelklassifisering
i bymiljø fra 
spektrum



Mørkegrønt 
gress inne på 
stadion… 
eller?



Et SWIR-bilde 
viser at dette 
IKKE er 
vegetasjon



Og en 
automatisk 
klassifisering 
indikerer: 
Kunstgress! 



De mulige anvendelsene er tallrike! 
(Eksempel på klassifikasjon av takmaterialer)



Eksempler Titan (punktsky og komposittbilde)



Titan-data i 3 kanaler: 10 pkt/m2 i hele byggesonen: 



Intensitetsverdier kanal 1: 1550 nm



Intensitetsverdier kanal 2: 1064 nm



Intensitetsverdier kanal 3: 532 nm



Komposittbilde 3 kanaler Titan



Bymodell i 3D 
med 3-kanals 
komposittfarger 
fra Titan:



Co-registrering 
mellom 
laserdata og 
hyperspektrale 
data er MEGET 
god, og er med 
å gjøre dete
datasettet helt 
unikt!

Laserdata 
(Titan)

Hyper-
spektralt 
ortofoto 
(HySpex)



Og takk for oss!

vetle.jonassen@terratec.no dagrun.aarsten@terratec.no

Velkommen 
inn i den 
hyperspektrale 
fremtiden 
– i 3D!

mailto:vetle.jonassen@terratec.no
mailto:dagrun.aarsten@terratec.no

