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Förord
Efter nästan sex års studier i Samällsbyggnadsteknik med inriktningen Geografisk
informationsteknik vid Luleå Tekniska Universitet står jag nu här vid vägs ände, examensarbetet.
Detta 20 poängs examensarbete har utförts på uppdrag av Norra Militärområdesstaben i Boden
vid Metria ao GIS i Luleå och det här är en del av resultatet, nämligen rapporten. Examensarbetet
har utförts för att ta fram dels en systemutvecklingsmetod som kan användas vid skapande av
terränganalystillämpningar inom ramen för Försvarsmaktens GeoPres-koncept och dels ett
siktfältsanalystillägg till ArcView.

Ett speciellt tack till min handledare på Norra Militärområdesstaben i Boden, Mats Larsson. Stort
tack också till Per Reinholdt och Thomas Andersson för hjälp med arbetet samt Matthew Archer
och sist men inte minst min far, Tore Nilsson, för värdefulla synpunkter vid rapportskrivandet.

Luleå i April 1999

Erik Nilsson



Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag åt Norra Militärområdesstaben i Boden vid
Metria affärsområde GIS i Luleå.
Syftet är att utveckla och dokumentera en metod för användarnära utveckling av
terränganalysmoduler inom ramen för försvarsmaktens GeoPres-koncept. Dessutom skall det
utifrån denna metod utvecklas ett siktfältsanalystillägg med brett användningsområde.
Siktfältsanalystillägget skall förenkla arbetet med siktfältsanalyser och skall kunna användas i
Norra Militärområdesstabens nätverk.

En metod för utveckling av terränganalysmoduler inom ramen för försvarsmaktens GeoPres-
koncept togs fram med tio olika steg där de ingående stegen är:
• Steg 1. Verksamhetsanalys och användarkrav.
• Steg 2. Kravspecifikation analys och datamodell.
• Steg 3. Programmering av analysmodulen.
• Steg 4. Framställning av verifieringsunderlag.
• Steg 5. Verifiering i terrängen med bedömning av informationskvalitet hos in- och utdata.
• Steg 6. Revidering av krav, analys- och datamodell.
• Steg 7. Komplettera/ändra terränganalysmodulen.
• Steg 8. Skapa användartillämpning.
• Steg 9. Färdigställa dokumentation och rapporter.
• Steg 10. Utbildning av användare.

Den utvecklade systemutvecklingsmetoden användes sedan för att utveckla ett
siktfältsanalystillägg till ArcView.
Siktfältsanalystillägget svarar på frågeställningarna Vad kan jag se från detta område respektive
Varifrån ser jag till detta område. Resultatet presenteras i fem klasser beroende av hur stor del av
målområdet som kan ses alternativt från hur stor andel av observationsområdet ett område kan
ses. Resultatet kan presenteras i 2D eller 3D.
En preliminär verifiering av siktfältsanalyserna gjordes i terrängen och den visade ett acceptabelt
resultat.

De slutsatser som drogs under arbetet var följande:
• Den utvecklade metoden för utveckling av terränganalysmoduler är användbar vid utveckling

av siktfältsanalyser i GeoPres-miljö.
• Vid preliminär verifiering av en siktfältsanalys utförd på höjddatabas, vegetationskarta och

blå kartans vägar var ca 75% av de undersökta punkterna rätt klassificerade.
• Vid preliminär verifiering av en siktfältsanalys utförd på höjddatabas, vegetationsklassade

landsatdata och blå kartans vägar var ca 61% av de undersökta punkterna rätt klassificerade.
• Geodatas noggrannhet och aktualitet är av betydelse för resultatet av siktfältsanalysen.
• Hyggesdatabas är viktigt att använda vid siktfältsanalyser.



Abstract
This masters thesis has been done on commission for the Northern Joint Command in Boden, at
Metria GIS division in Luleå.
The purpose is to develop and document a method for the development of modules for analysis of
terrain with consideration to the Swedish Armed Forces GeoPres-koncept. This method will then
be used when a ArcView-extension for visibility analysis is to be developed. The purpose of the
ArcView-extension is to simplify the work with visibility analysis and is supposed to run in the
computer network at The Northern Joint Command.

A method for development of modules for analysis of terrain was developed and contains ten
steps. The steps are:
• Step 1. Analysis of activity and user demands.
• Step 2. Specification of demands on analysis and datamodel.
• Step 3. Programming of the analysis module.
• Step 4. Production of material for verification.
• Step 5. Verification in the terrain with evaluation of quality of input data and results.
• Step 6. Alteration of demand, analysis- and datamodel.
• Step 7. Completion and alteration of the terrain analysis module.
• Step 8. Creation of a complete program.
• Step 9. Completion of documentation and rapports.
• Step 10. Education of the users.

The method above was then used for developing an ArcView-extension for visibility analysis.
The extension can answer questions such as “What can I see from this area” or “From which
areas can I see this area”. The result of the analysis is presented in five different classes
depending on how much of the target area is visible or from how much of the observation area
any area can be seen. The result can be presented either in 2D or 3D.
Due to lack of time a complete verification in the terrain could not be made. A simpified
verification was however done and showed an acceptable result.

The work gave the following conclusions:
• The suggested method for terrain analysis can be used to develop a modul for visibility

analysis in the GeoPres-environment.
• In the simplified verification of a visibility analysis using the height database, the vegetation

map and roads from “Blå kartan”, approximately 75% of the examined points were correctly
classified.

• In the simplified verification of a visibility analysis using the height database, the vegetation
classified landsat scenes and roads from “Blå kartan”, approximately 61% of the examined
points were correctly classified.

• Geodata’s accuracy and up-to-dateness is of importance for the result of the visibility
analysis.

• A database with clearings is important to have if a visibility analysis is to be made.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Information om terrängen utgör ett mycket viktigt beslutsunderlag när försvarsmakten skall lösa
ålagda uppgifter. Nödvändig terränginformation måste snabbt och enkelt kunna skapas över
aktuellt terrängområde. Till exempel skall det med hjälp av datorstödda analyser av terrängen gå
att:
• Hitta områden där viss typ av verksamhet går att genomföra.
• Bedöma visst terrängområdes lämplighet för viss typ av verksamhet.

För att standardisera IT-stödet för geografisk information inom försvarsmakten (FM) har det
beslutats att använda ett försvarsmaktsgemensamt geografiskt presentationsverktyg kallat
GeoPres97. De produkter som har valts för ändamålet är: ArcView GIS och utvecklingsverktyget
MapObjects. Båda dessa är produkter utvecklade av det amerikanska företaget Environmental
Systems Research Institute Inc (ESRI).
För att hantera försvarsmaktsspecifika funktioner som inte MapObjects ensamt kan hantera har
GeoPres API tagits fram. Denna innehåller bland annat funktioner som symbolhantering. Till
ArcView GIS version 3.0a har det inom ramen för GeoPres97 tagits fram tillägg som bland annat
underlättar inladdning av kartdata och koppling till teckenförklaring samt hantering av militära
symboler.
För att säkerställa tillgången till grundläggande geografiska data har försvarsmakten tecknat
centrala avtal med stora kartproducenter som till exempel Lantmäteriverket/Metria, Sveriges
geologiska undersökning, Satellitbild med flera.

På Norra Militärområdesstaben (Milostab N eller MB N) i Boden används sedan några år
GeoPres-konceptet där användarna i PC-miljö enkelt kan komma åt, visa och använda kartdata.
Nästa steg i utvecklingen kan vara att använda GIS till terränganalyser för att underlätta
planläggning vid övningar och krigsplanering. Med begreppet terränganalys menas att utifrån
geodata utföra geografiska analyser för att till exempel hitta lämpliga luftlandsättningsytor,
grupperingsplatser eller stridsställningar. Tidigare digitala terränganalyser som gjorts, till
exempel för att hitta lämpliga stridsställningar från attackhelikopter, har gjorts i Arc/Info i UNIX-
miljö som server och med ArcView som klient. Tiden anses nu mogen att göra terränganalyser
även i PC-miljö.

I FM informationssystem finns krav på specifik kvalitetsbestämd terränginformation. Detta ställer
krav på enhetliga metoder för utveckling och kvalitetsbestämning. Försvarsmakten skall genom
detta examensarbete erhålla ett förslag på metod för användarnära utveckling av
terränganalysmoduler inom ramen för försvarsmaktens GeoPres-koncept.
Vidare skall den föreslagna metoden användas vid framtagandet av en siktfältsanalysmodul.
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1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att utveckla och dokumentera en metod för användarnära
utveckling av terränganalysmoduler inom ramen för försvarsmaktens GeoPres-koncept.
Dessutom skall det utifrån denna metod utvecklas ett siktfältsanalystillägg med brett
användningsområde. Siktfältsanalystillägget skall förenkla arbetet med siktfältsanalyser och skall
kunna användas i Norra Militärområdesstabens nätverk.

1.3 Mål
Examensarbetet skall resultera i:
• Dokumenterad metodbeskrivning (steg för steg) för utveckling av terränganalysmoduler.
• Rapport från verifiering/kontroll i aktuell terräng med bedömning av informationskvalitet

(relevans och validitet) hos indata och utdata.
• Körbar och dokumenterad sikfältsanalysmodul i GeoPres-miljö.

1.4 Avgränsningar

1.4.1 Genomförande
• Dokumentera en generell metod för utveckling av terränganalyser inom ramen för

Försvarsmaktens Geopres-koncept.
• Tillämpa och utvärdera föreslagen metod vid utveckling av en generell modul för

siktfältsanalyser (Varifrån är det sikt till detta område? Respektive Vilka områden ses från
detta område?)

• Redovisa slutligt förslag på metod och körbar siktfältsanalysmodul.

1.4.2 Handlingsregler
Utvecklingen skall ske inom ramen för Försvarsmaktens GeoPres-koncept:
• ArcView med tillägg
• MapObjects
• Försvarsmaktens GeoPres-tillägg

Föreslagen metod och siktfältsanalysmodul skall kunna användas av GIS-konsult och kunna
förstås och utnyttjas i tillämpliga delar efter kortare utbildning av officer med grundläggande
GeoPres-utbildning.
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2 Norra Militärområdesstaben och Metria
Arbetet har utförts utförts vid Metria affärsområde GIS i Luleå som ett uppdrag åt Norra
Militärområdesstaben i Boden under perioden September 1998 till April 1999.

2.1 Norra Militärområdesstaben
Sverige är indelat i tre militärområden, som vart och ett leds av en militärbefälhavare tillsammans
med en militärområdesstab. Här ansvaras för områdets försvar och dess försvarsförberedelser,
incidentberedskap och försvarsoperationer. Mitt examensarbete har utförts åt
Operationsavdelningen/Ledningsystemsektionen vid MB N i Boden.
Ledningssystemsektionen handlägger sambands- och informationssystemärenden och:
• Tar fram underlag för MB N beslut.
• Följer civil och militär utveckling och användning.
• Ger förslag på åtgärder för att öka nyttoeffekten.
• Leder och samordnar krav på utveckling och förvaltning.
• Deltager i utveckling av lednings och stabsarbetsmetoder.
• Leder projekt.

Digitalt geografiskt underlag är en avgörande faktor i försvarsmaktens ledningssystem. MB N har
under 90-talet aktivt deltagit i försvarsmaktens GIS-verksamhet. Resultaten från genomförda
projekt har avrapporterats och överlämnats efterhand. Resultaten bedöms ha varit till mycket stor
nytta för Milo N och för Försvarsmakten som helhet. Införande av GIS-tekniken i försvarsmakten
sker inom ramen för Geopres-konceptet.

2.2 Metria
Metria är ett av tre verksamhetsområden inom Lantmäteriverket och är således ett statligt företag.
Metria arbetar med konkurrensutsatt uppdragsverksamhet, och verksamheten är helt
avgiftsfinansierad. Huvudkontoret finns i Gävle. Antalet anställda i de fyra affärsområdena (ao)
är totalt cirka 800 stycken. På Metria ao GIS i Luleå arbetar i dag ca 15 personer som i huvudsak
ägnar sig åt GIS-konsulting dvs systemutveckling och databasadministration. Stora kunder är
bland annat försvarsmakten och jordbruksverket. Åt försvarsmakten har Metria på senare år varit
delaktiga i utvecklingen av GeoPres-konceptet, Farbarhetstillämpningen och
Attackhelikopterstudien.
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3 Litteratursökning
En mindre litteratursökning genomfördes för att bedöma vilka systemutvecklingsmodeller som
kan vara lämpliga att använda samt vad som finns gjort inom området siktfältsanalyser.

3.1 Systemutvecklingsmodeller
Vid val av systemutvecklingsmodell stod valet mellan Direct-modellen, som undertecknad
kommit i kontakt med under tidigare kurser på universitetet, och försvarets egna Informatik –
Metodbeskrivning tillsammans med en översiktlig beskrivning på lämpliga aktiviteter vid
framtagning av terränganalyser.
Direct-modellen framstår i mitt tycke som väldigt omfattande och kräver en hel del inläsning för
att kunna användas.
Informatik – Metodbeskrivning är kortare och går mer rakt på sak och är framtagen för att
användas i systemutveckling inom försvarsmakten.
Med utgångspunkt i resonemanget ovan valdes Informatik – Metodbeskrivning som grund för
min metodbeskrivning.

3.2 Siktfältsanalyser
En siktfältsanalys kan sägas svara på någon av följande frågor
• Vilka områden ses från aktuellt område?

För att svara på den frågan innebär det att ett observationsområde (dvs det område där
observatören befinner sig) skall markeras i kartbilden.

• Varifrån är det sikt till ett visst område?
I detta fall skall således ett målområde (dvs det område som skall ses) markeras i kartbilden.

En siktfältsanalys tar som regel någon slags höjddatabas som indata. Vissa siktfältsanalyser tar
också hänsyn till vegetation, vägar och hyggen och detta medför oftast en bättre modell av
verkligheten.

3.2.1 Granskning av befintliga siktfältsanalysverktyg
Visibility tools extension är gjort av ESRI och är en så kallad ”sample-extension” (dvs ett
programtillägg som visar vad som kan göras) till ArcView GIS Spatial Analyst. Detta tillägg
medger siktfältsanalys och siktlinjer från en bestämd punkt i terrängen. En styrka är att olika
parametrar såsom observationshöjd och målhöjd enkelt kan sättas av användaren. En svaghet är
att användaren själv måste ta fram geodata för analysen och att sikten beräknas utifrån en enda
punkt vilket gör analysen väldigt osäker. Till exempel kan det vara så att om punkten flyttas ett
10-tal meter så kan ett helt annat resultat erhållas om punkten ligger i gränslandet mellan skog
och öppen mark.

I den så kallade Attackhelikopterstudien genomfördes siktfältsanalyser med ArcView som klient
och Arc/Info som server, för att hitta lämpliga stridsställningar. Styrkan i dessa analyser är bland
annat att de tar hänsyn till såväl höjdvariationer som vegetation. Svagheten är att den inte är en
generell siktfältsanalys utan bara svarar på frågan Varifrån ser jag till detta område? Den är
dessutom beroende av Arc/Info.
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4 Metod för utveckling av terränganalysmoduler inom ramen
för försvarsmaktens GeoPres-koncept

Denna metodbeskrivningen har utvecklats utifrån en översiktlig metod (i princip namn på de
ingående stegen) som fanns i Stöd till HKV Attackhkpstudie-uppdrag.
Metodbeskrivningen syftar till att dela upp arbetet i lämpliga delmoment vid utvecklandet av
terränganalysmoduler. Metoden skall gå att använda vid framtagning av alla sorters
terränganalyser och skall i så motto vara generell.

4.1 Steg 1. Verksamhetsanalys och användarkrav.

4.1.1 Syfte
Syftet med detta steg är att klarlägga hur verksamheten bedrivs idag och hur man vill att
verksamheten skall förändras/förbättras med införande av datorstödd terränganalys. Syftet är
också att de blivande användarna skall beskriva vilka krav som ställs på terränganalysen.

4.1.2 Deltagare
De personer, förutom GIS-konsult, som genomför detta steg skall vara väl insatta och ha
erfarenhet av det verksamhetsområde som terränganalysen skall behandla och kan tänkas vara de
potentiella användarna av en terränganalysmodul.

4.1.3 Arbetsgång
En projektledare utses som skall leda den fortsatta verksamheten.
Nedanstående punkter bör besvaras för att göra en verksamhetsanalys och för att föra in
användarkraven på terränganalysen.
• Beskriv hur verksamheten bedrivs idag och hur den kan/ska förändras i framtiden med

införandet av terränganalyser i GeoPres-miljön. Eftersom terränganalysen skall görs för att
underlätta verksamheten utifrån det uppdrag som föreligger bör framtiden beskrivas utifrån
uppdraget och inte utifrån långsiktiga framtidsvisioner.

• Vad är terränganalysens syfte?
• När skall terränganalysen användas?
• Vilka parametrar skall tas hänsyn till?
• Vilka villkor gäller för parametrarna ovan?
• Vilka geografiska data kan uppfylla ställda villkor?
• Vilka parametrar eller villkor skall kunna varieras av användaren inför varje terränganalys?
• Hur skall terränganalysen presenteras?
• Förslag på användargränssnitt.

4.1.4 Resultat
Ett dokument som innehåller svaren till frågorna i avsnitt 4.1.3 .

4.2 Steg 2. Kravspecifikation analys och datamodell

4.2.1 Syfte
Att specificera vilka data som bör användas samt organisera dataflödet.
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4.2.2 Deltagare
GIS-konsult och personer som är väl insatta och har erfarenhet av det verksamhetsområde som
terränganalysen skall behandla.

4.2.3 Arbetsgång
Med utgångspunkt i dokumentet som producerats i steg 1 ovan, specificeras vilka geografiska
data som krävs för aktuell terränganalys. Beskriv också dataflödet med flödesschema, dvs. hur
och i vilken ordning data skall bearbetas, vilka data som skall matas in av användaren respektive
vilka standardvärden som skall användas och om dessa standardvärden skall kunna ändras.

4.2.4 Resultat
Dokument som innehåller de geografiska data som krävs samt flödesschema med förklaringar.
Ett exempel på flödesschema finns i Bilaga 1.

4.3 Steg 3. Programmering av analysmodulen

4.3.1 Syfte
Att ta reda på vilka programvaror som behövs samt att prova om de riktlinjer som dragits upp i de
tidigare stegen är praktiskt genomförbara.

4.3.2 Deltagare
GIS-konsult och projektledare.

4.3.3 Arbetsgång
GIS-konsulten utreder och väljer i samråd med projektledaren vilka programvaror som behövs
för att kunna utföra uppdraget. GIS-konsulten programmerar sedan enligt de riktlinjer som dragits
upp i steg 1 och 2 ovan. För det fortsatta arbetet kan det också vara en god idé att dokumentera
koden. Det viktigaste i detta steg är inte att skapa en användarvänlig applikation utan att skapa en
prototyp. Huvudsakligen skall denna prototyp användas för att kunna producera
verifieringsunderlag för att se om idéerna i steg 1 och 2 stämmer och sedan bygga vidare på den
till en färdig terränganalysmodul.

4.3.4 Resultat
Steget resulterar i en för GIS-konsulten exekverbar terränganalysmodul samt dokumentation om
denna.

4.4 Steg 4. Framställning av verifieringsunderlag

4.4.1 Syfte
Att framställa verifieringsunderlag för att kunna verifiera analysmodellens riktighet i steg 5.

4.4.2 Deltagare
GIS-konsult tillsammans med person med insikt i verksamheten.
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4.4.3 Arbetsgång
Deltagarna ställer samman ett frågeformulär avsett för steg 5, där avsikten är att verifiera om det
är rätt geodata (relevant och med verkligheten överensstämmande) som ingår i analysen, om
analysen är riktig, om presentationen är bra och även få synpunkter till förbättringar.
Terränganalysresultat plottas också ut över olika förutbestämda provområden.
För att kunna bedöma kvaliteten hos analysen bör åtminstone 20 slumpvis utvalda punkter av
varje klassificering slumpas fram för att få ett någorlunda gott statistiskt underlag.

4.4.4 Resultat
Frågeformulär enligt ovan, utplottade terränganalysresultat och koordinater och analysresultat för
de punkter som skall besökas i terrängen. Exempel på frågeformulär finns i Bilaga 2

4.5 Steg 5. Verifiering i terrängen med bedömning av informationskvalitet
hos in- och utdata

4.5.1 Syfte
Att verifiera med hjälp av verifieringsunderlagen framtagna i steg 4 till vilken grad antagen
modell och analys stämmer överens med verkligheten.

4.5.2 Deltagare
Projektledare och personer med god insikt i verksamheten och med god förmåga att tolka
kartbilder. Vid behov också personal för transporter och liknande. GIS-konsult kan delta för att få
en inblick i hur systemet skall användas och därigenom få en ökad förståelse för
problemställningarna.

4.5.3 Arbetsgång
Deltagarna utrustas med verifieringsunderlag och GPS-mottagare och beger sig ut i aktuellt
terrängavsnitt. I terrängen besöks sedan provpunkterna varefter utvärdering av riktigheten sker
genom att besvara frågorna i frågeformuläret.

När fältkontrollen är genomförd samlas frågeformulären in och sammanställs.
Överensstämmelsen mellan utförd terränganalys och det aktuella terrängavsnittet klassas i två
klasser, 0 (felklassad) och 1 (rätt klassad) för att kunna beräkna statistik.

Om antalet punkter benämnes n och varje klassad punkt benämnes x så blir andel rätt klassade
punkter p enligt formeln:

p = (∑ xi) / n

Med hjälp av binomialfördelningen kan sedan variansen ,s2 ,beräknas enligt:
s2 = (1 – n / N)*(p (1 - p)/(n - 1))

Där N är totala antalet punkter, n är antal punkter i stickprov.
Om n<<N kan man approximera denna formel med:

s2 = (p (1 - p) / (n - 1))
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Utifrån framräknade värden på andel rätt klassade punkter, p, och varians s2 avgör sedan
projektledaren om analysen är godtagbar eller måste revideras. Om analysen måste revideras bör
orsaken till detta identifieras genom att nogsamt gå igenom frågeformulären.
Därefter bör slutsatser kunna dras om vad som fallerat, till exempel bristfälliga geodata eller
felaktiga modellantaganden. Det ingående geodatas relevans för analysen bedöms och även
validiteten (stämmer data och verklighet överens) skall kontrolleras.

4.5.4 Resultat
Besvarade frågeformulär och beräknad statistik. Beslut om huruvida analysmodellen skall
revideras och i sådana fall hur modellen skall revideras. Bedömning av relevans och validitet hos
geodata skall också ingå.

4.6 Steg 6. Revidering av krav, analys- och datamodell

4.6.1 Syfte
Att utifrån verifieringen i steg 5 göra eventuella förändringar av krav och modellantaganden så
att terränganalysen blir mer korrekt.

4.6.2 Deltagare
GIS-konsult och de personer som genomfört steg 1 och 2 och även personer som genomfört steg
5 bör ingå i gruppen.

4.6.3 Arbetsgång
Om verifieringen visar att analysen inte stämmer överens med verkligheten måste orsaken till
detta undersökas. Utifrån verifieringen skall man kunna ta reda på vilka delar som skall
förändras. Tex. om bättre geodata måste anskaffas eller om den antagna modellen måste
revideras.
Med utgångspunkt i verifieringen utförs sedan aktuella ändringar i modellerna.

4.6.4 Resultat
Vid behov, reviderade krav, analys- eller datamodeller.

4.7 Steg 7. Komplettera/ändra terränganalysmodulen

4.7.1 Syfte
Att föra in de ändrade modellantagandena i terränganalysen.

4.7.2 Deltagare
GIS-konsult.

4.7.3 Arbetsgång
GIS-konsulten ändrar terränganalysen enligt de revideringar som gjordes i steg 6. Om stora
förändringar görs bör man sedan starta om i steg 4 för att säkerställa att resultatet blivit
tillfredställande.
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4.7.4 Resultat
Förbättrad terränganalysmodul.

4.8 Steg 8. Skapa användartillämpning

4.8.1 Syfte
Att vidareutveckla terränganalysmodulen till en användartillämpning.

4.8.2 Deltagare
GIS-konsult.

4.8.3 Arbetsgång
GIS-konsulten utvecklar nu terränganalysen till en användarvänlig användartillämpning.
Betatester genomförs och synpunkter på utformningen beaktas och ändringar i programkoden
görs för att rätta eventuella buggar.

4.8.4 Resultat
Användartillämpning för terränganalys.

4.9 Steg 9. Färdigställa dokumentation och rapporter

4.9.1 Syfte
Att dokumentera det som gjorts så att erfarenheter kan användas vid andra tillfällen samt att
skapa en användarhandledning.

4.9.2 Deltagare
De som tidigare deltagit i arbetet.

4.9.3 Arbetsgång
Grundregeln är att alla dokumenterar sin verksamhet. Tex. GIS-konsulten dokumenterar
systemutvecklingen och skriver användarhandledning på terränganalystillämpningen.
Projektledaren bör dock styra så att rätt rapport skrivs av rätt person.

4.9.4 Resultat
Dokumentation. Användarhandledning.

4.10 Steg 10. Utbildning av användare

4.10.1 Syfte
Att utbilda slutanvändarna av terränganalysmodulen.

4.10.2 Deltagare
GIS-konsult och slutanvändare.
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4.10.3 Arbetsgång
GIS-konsulten tar fram utbildningsmaterial och håller en kortare utbildning för slutanvändarna av
terränganalystillämpningen.

4.10.4 Resultat
Utbildningsmaterial och välutbildade slutanvändare.
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5 Utveckling av ett siktfältsanalys-tillägg till ArcView
Vid utvecklingen av ett siktfältsanalystillägg användes metoden som presenterades i kapitel 4.
Rubrikerna i kapitel 5 härhör därför från respektive metodsteg från kapitel 4.

5.1 Verksamhetsanalys och användarkrav.
I dagsläget utförs siktfältsanalyser genom att göra manuella kartstudier och fältrekognoscering.
Detta är ett tidsödande och ofta svårt arbete. Syftet med införande av datorstödda
siktfältsanalyser är att öka kvaliteten i kartstudien, minska fältrekognosceringen, minska behovet
av personella resurser och snabbare få svar på frågeställningarna.

Siktfältsanalysen skall ha ett brett användningsområde och kunna användas såväl för markbundna
som luftburna observations- och målområden. Siktfältsanalysen skall svara på de två
frågeställningarna : Varifrån är det sikt till detta område, respektive vilka områden kan ses från
detta område?

Användaren skall som ett ytobjekt ange observations1- eller målområde2 i kartbilden beroende på
vilken typ av siktfältsanalys som skall utföras. Detta skall gå att utföra på vilken kartbakgrund
som helst och programmet skall sedan själv leta reda på vilka geodata som finns att tillgå över
aktuellt område. Analysen presenterar sedan resultatet ovanpå den valda kartbakgrunden.
Analysresultatet skall kunna presenteras i både 2D och 3D. Presentationen bör visa
siktfältsanalysresultatet i 4-5 klasser som visar hur mycket av mål- eller observationsområdet
som kan ses i varje gridruta3. Anledningen till att ett område och inte en enstaka punkt skall
anges är att om en enstaka punkt anges så är sikten till eller från punkten väldigt beroende av
lokala variationer, t ex om punkten är belägen i skog eller ligger på ett hygge. Genom att ange ett
område kan betydelsen av de lokala variationerna minskas.

De parametrar som skall beaktas är vilka avstånd från mål- eller observationsplatsen (största och
minsta) som är intressanta för analysen. Observatörens och målets höjd över mark eller
vegetation liksom synfältsvinkel och utgångsriktning är också parametrar som skall ingå och
kunna varieras av användaren. Med höjd över mark menas höjden över markplanet och med höjd
över vegetation menas höjden ovanför vegetationen där vegetationens höjd över marken varierar
beroende på vilken typ av vegetation det är. Höjd över vegetation används främst för att kunna
studera luftburna mål såsom helikoptrar.

De geodata som har betydelse för analysen är höjddatabas, vegetationsdatabas, vägdatabas och
hyggesdatabas. Tanken är att vegetation, vägar och hyggen översätts till ett höjdtillägg som sedan
adderas till höjddatabasen för att på så sätt få en modell som stämmer överens med vegetationens
överyta. Dessa höjdtillägg bör vara förutbestämda men vara möjliga att ändra vid behov.

Användargränssnittet bör vara en menyingång med två val. Ett för angivelse av målområde som
skulle svara på frågan: Varifrån är det sikt till detta område, och ett för angivelse av
observationsområde som svarar på frågan: Vilka områden kan ses från detta område?
                                               
1 Observationsområde är det område där observatören/observatörerna befinner sig.
2 Målområde är det område som observatören vill kunna se.
3 Grid är ett rasterformat för lagring av geografiska data där varje ruta har ett värde kopplat till sig.
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.

Användaren skall varnas om mer än 30 % av det markerade området ligger i terräng med mer än
2 m hög vegetation och få möjlighet att avbryta analysen eller fortsätta och ändra vegetationens
höjd inom markerat område till 0 om det är ett målområde som angivits. Om det är ett
observationsområde som markerats så skall vegetationens höjd ändras till 0 i och inom 200 m
från området om användaren väljer att fortsätta analysen.

5.2 Kravspecifikation analys och datamodell
Som diskuterats redan i föregående avsnitt bör vissa geodata finnas med. De data som skall ingå i
analysen är: Höjddatabasen som grid med 50*50 m pixlar, Vegetationskartan där den finns och
vegetationsklassificerade landsatscener där vegetationskartan inte finns.
Finns vegetationskarta eller Landsatscener skall även Blå kartans vägar och hyggen tas med i
analysen. För samtliga geodata gäller att helst skall gridformat användas men även vektorformat
kan användas och konverteras till grid med 50*50 m pixlar under analysens gång.
För framför allt blå kartans hyggen gäller att data måste vara så färska som möjligt eftersom
hyggen har en benägenhet att växa igen samtidigt som det hela tiden tillkommer nya.
En översättningstabell från vegetationstyp till vegetationshöjd (till exempel att barrskog är 18 m
hög) måste också göras. I attackhkp-studien gjordes en översättningstabell för detta ändamål och
mycket av dessa värden gick också att använda i detta projekt. Vissa värden fick dock
kompletteras med hjälp av en erfaren vegetationskarterare på Metria Geodata i Luleå.
Översättningstabeller för norrbotten finns i Bilaga 3. Dock måste olika höjdtillägg användas i
olika delar av landet beroende på att det i norra Sverige inte växer lika bra som i södra.
Ett flödesschema gjordes för datamodellen och redovisas i Bilaga 1.

5.3 Programmering av analysmodulen

5.3.1 Programvaror och utvecklingsmiljö
Eftersom siktfältsanalysen enligt uppdraget skall användas inom ramen för GeoPres-konceptet,
begränsas de tänkbara utvecklingsmiljöerna till MapObjects och ArcView med tillägg. Eftersom
MapObjects i dagsläget inte har stöd för geografiska analyser anses det inte utgöra något
alternativ vid framtagandet av en siktfältsanalysmodul.
Därför valdes ArcView GIS version 3.1 tillsammans med ArcView GIS 3D Analyst Version 1.0
och ArcView GIS Spatial Analyst Version 1.1 som utvecklingsmiljö för att lösa uppgiften.

5.3.1.1 ArcView
ArcView är en av de vanligaste GIS-programvarorna och är ett verktyg för att analysera,
presentera och göra utsökningar i geografiska data. ArcView hanterar de vanligaste vektor-,
CAD- och bildformaten. Med tilläggsmoduler kan funktionaliteten utökas ytterligare till att
omfatta visualisering och analys av 3D-data, flygfoton och satellitbilder, realtidsinformation,
integrerade vektor- och rasteranalyser, nätverksanalyser, publicering av interaktiva web-kartor
med mera. ArcView finns för flera operativsystem såsom Windows 95/98, NT och UNIX.

ArcView brukar kallas ett slutanvändarsystem. I ett slutanvändarsystem kan användaren bara
erbjudas ett begränsat antal funktioner. Det går helt enkelt inte att ha ett oändligt antal knappar
och menyer och samtidigt bibehålla överskådlighet med mera. Det gör att många
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slutanvändarsystem har de mest elementära funktionerna framlyfta i användargränssnittet direkt
åtkomliga för användaren, medan merparten av funktionerna endast är åtkomliga via något
utvecklingsverktyg som ingår i grundprogramvaran. I ArcView heter detta utvecklingsverktyg
Avenue.

Utvecklingsverktyget Avenue är ett objektorienterat programspråk. Med ett objektorienterat
programspråk är graden av återanvändbarhet för programkod hög, samtidigt som tid och därmed
kostnad för underhåll normalt är lägre än för program utvecklade i ett mer traditionellt
programspråk.

Ett program utvecklat i Avenue kallas för ett skript. Oftast krävs flera samverkande skript för att
åstadkomma en viss funktion. Det bästa sättet att paketera en funktion är att bunta ihop ett antal
skript tillsammans med eventuella knappar och menyer till ett så kallat tillägg. Ett tillägg är
fysiskt en enda fil som enkelt kan levereras. Tillägget kan sedan laddas in till valfritt ArcView-
projekt för att därmed utöka grundprogramvarans funktioner. Det är också på detta sätt som
tillverkaren av ArcView, amerikanska ESRI, levererar tilläggsfunktioner såsom Spatial Analyst
och 3D Analyst till grundprogramvaran.

5.3.1.2 ArcView Spatial Analyst
Spatial Analyst är ett tillägg till ArcView som används för att utföra geografiska analyser på
rasterdata, så kallade Grid.
Spatial Analyst erbjuder möjligheter att bland annat generera höjdkurvor, lutningsdata,
båtnadsytor med mera. Dessutom finns möjligheter att utföra siktfältsanalyser.
Det finns också möjligheter att konvertera från vektordata till grid och tvärtom.
Med hjälp av utvecklingsverktyget Avenue finns möjligheter att utnyttja Spatial Analysts
funktionalitet till fullo.

5.3.1.3 ArcView 3D Analyst
3D Analyst är ett ArcView-tillägg som lägger till funktionalitet för att kunna arbeta med
tredimensionella data. Några exempel på användningsområden är: Skapa och presentera
terrängmodeller, utföra sluttnings- och riktningsberäkningar samt göra area- och
volymberäkningar. Möjlighet finns också att exportera till VRML4 för att presentera i andra 3D-
program. Även här är Avenue ett nödvändigt verktyg för att kunna utnyttja 3D Analyst fullt ut.
3D Analyst har vissa av de funktioner som Spatial Analyst har men tyvärr inte tillräckligt för att
kunna göra fullödiga geografiska analyser. Till exempel saknas möjligheter att manipulera grid.
3D Analyst har dessutom en brist och det är att ytor och linjer som draperats5 på en höjdmodell
bara får höjdvärden i sina brytpunkter. Detta kan göra 3D-presentationen lite kantig och en del
informations döljs om man har flera kartlager ovanpå varandra.

                                               
4 Virtual Reality Modeling Language är ett format som bl a används för att presentera 3D-grafik på internet.
5 Drapera innebär att t ex ett ortofoto eller en kartbild ansluts till en höjdmodell för att visualisera terrängformationer.
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5.3.2 Siktfältsanalyser i ArcView
I ArcView Spatial Analyst finns ett Avenue-request (begäran) som heter Visibility.
Visibility beräknar för varje enskild grid-cell i ett grid hur många punkter i ett angivet punkttema
som har fri sikt till grid-cellen.

För varje punkt i punkttemat lagras också i attributtabellen följande parametrar:
OffsetA: Observationshöjd. En höjdangivelse som anger hur högt över aktuellt grid i meter som
observatören befinner sig.
OffsetB: Målhöjd. En höjdangivelse som anger hur högt över aktuellt grid i meter som ett tänkt
mål befinner sig.
Azimuth1: Startvinkel för synfält, ett tal mellan 0 och 360°. Se Figur 5.1.
Azimuth2: Slutvinkel för synfält, ett tal mellan 0 och 360°. Se Figur 5.1.
Radius1: Minsta avstånd i meter från aktuell punkt vid analys av synliga ytor. Se Figur 5.1.
Radius2: Maximalt avstånd i meter från aktuell punkt vid analys av synliga ytor. Se Figur 5.1.

Figur 5.1. Grafisk förklaring av Radius- och Azimuthparametrarna där det skuggade
området är det intressanta för analysen.

5.3.3 Programmering av ett siktfältsanalystillägg
I steget Verksamhetsanalys och användarkrav definerades riktlinjer som blir styrande för
programmeringen.

Problem: Användaren skall som ett ytobjekt ange observations- eller målområde i kartbilden
beroende på vilken analys som skall köras.
Lösning: Eftersom Visibility requestet i Spatial Analyst arbetar med punktteman som indata
så löstes problemet genom att låta användaren ange mål- eller observationsområdet som ett
ytobjekt och därefter placerar programmet en punkt vardera i den västligaste, nordligaste,
östligaste och sydligaste delen av ytobjeket. Därefter slumpas ytterligare punkter ut så att totalt
10 punkter finns inom det markerade området. Dessa 10 punkter lagras i ett punkttema och
används sedan som indata till siktfältsanalysen.

Problem: Programmet skall själv hitta lämpliga data att köra analysen på och skall använda
både höjddata och vegetationsdata om det finns över aktuellt område.
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Lösning: Detta löses genom att tabeller med tillgängliga geodata byggs upp. Varje gång en
siktfältsanalys utförs så ska programmet leta i dessa tabeller och returnera de geodata som finns i
aktuellt område. Därefter översätts vegetationstyper, vägar och hyggen till en höjd som motsvarar
hur högt över marken dessa objekt sträcker sig. Därefter adderas de till höjddatabasen.

Problem: Siktfältsanalysresultatet skall presenteras i flera olika klasser beroende av hur stor
del av mål- eller observationsområdet som är synligt.
Lösning: Eftersom analysen beräknar sikten till eller från 10 olika punkter kan
analysresultatet visas som hur många punkter av 10 som det är fri sikt till för varje gridcell. Den
klassificering som valdes visas i Tabell 1.

Andel av området som
ses.

Antal punkter av 10
som kan ses.

> 80 % 9-10
60 – 80 % 7-8
40 – 60 % 5-6
< = 40% 1-4
Ej sikt 0
Tabell 1. Klassificering av siktfältsanalysresultat.

Problem: Höjdangivelser skall kunna vara höjd över mark eller höjd över vegetation.
Lösning: Detta problem är sannolikt det svåraste att lösa programmeringstekniskt när man
använder sig av Spatial Analyst. I punkttemat, där information om mål- och observationshöjd
lagras, anges dessa höjder som höjder över indatagridet. Om indatagridet består av både
vegetations- och höjddata så utförs siktfältsanalysen med höjdangivelsen höjd över vegetation. Se
figur 5.2

Figur 5.2 . Grafisk förklaring av höjd över vegetation respektive höjd över mark sett i profil.
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Om höjdangivelsen däremot har satts till höjd över mark uppstår problem eftersom vegetationen
är olika hög i olika delar av terrängen och mål- eller observationshöjden (dvs höjden över höjd-
och vegetationsgridet) kommer då att variera beroende på detta. Vegetationen kan inte heller tas
bort i analysen eftersom den utgör ett sikthinder.
Den lösning som efter viss tankemöda kom att användas för höjd över mark problemet kan i korta
drag förklaras så här: Vid inladdning av vegetationsdata lagras alla förekommande
vegetationshöjder i en lista. Därefter skapas ett grid för varje förekommande vegetationshöjd som
får värdet 1 i de celler där vegetationshöjden är den aktuella och 0 annars. Sedan loopas listan
med alla förekommande vegetationshöjder igenom och mål- eller observationshöjden förändras i
punkttemat varefter en siktfältsanalys utförs för varje vegetationshöjd. Därefter maskas
siktfältsanalysgriden av med hjälp av de förekommande vegetationshöjdsgriden så att varje
siktfältsanalysgrid bara täcker de områden som motsvaras av den vegetationshöjden som var
aktuell när analysen utfördes. Därefter läggs alla siktfältsanalysgrid ihop till ett slutgiltigt resultat.
Hela processen blir dock tidskrävande.

Problem: Resultatet av siktfältsanalysen skall kunna presenteras både i 2D och 3D.
Lösning: Presentation i 2D utgör inga problem. För att göra 3D presentationer i ArcView
måste tillägget 3D Analyst användas. Svårigheterna med 3D Analyst är i huvudsak att det är
dåligt dokumenterat och det blir mycket ”trial and error programmering”.
Vid initierandet av en 3D presentation får användaren dra en siktlinje. Siktlinjens startpunkt blir
observatörens position efter att observationshöjd angivits och siktlinjens slutpunkt blir
betraktelsepunkt (bildcentrum) i 3D presentationen.

Problem: Användargränssnitt bör vara två menyingångar.
Lösning: Det användargränssnitt som föreslagits  fick överges. Eftersom man i ArcView
enbart kan markera områden i kartbilden efter ett tryck på en verktygsknapp fick tre
verktygsknappar (en för markering av målområde, en för markering av observationsområde och
en för skapande av en 3D-presentation) användas istället. En användardialog skapades också och
visas i figur 5.3
Ett siktfältsanalystillägg till ArcView togs sedan fram utifrån idéerna ovan.
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Figur 5.3 . Användardialog för siktfältsanalys.

5.4 Framställning av verifieringsunderlag
För att utvärdera siktfältsanalysens riktighet togs verifieringsunderlag fram. Detta gjordes genom
att först välja ett terrängområde väster om Boden som referensområde. Över området gjordes två
siktfältsanalyser som skulle svara på frågan: Varifrån är det sikt till markerat område? I den första
analysen användes höjddatabas, vegetationskartan och blå kartans vägar som geodata. I den andra
användes vegetationsklassificerade landsatdata istället för vegetationskartan men i övrigt samma
geodata. Både målhöjd och observationshöjd var i båda fallen satta till 2 m över mark.
Målområdet var exakt detsamma i båda analyserna. Ett antal punkter (totalt 137 st) slumpades ut i
området så att varje siktklass skulle besökas i minst 20 punkter. Eftersom två siktfältsanalyser
utförts så kan också skillnader i geodata studeras genom att jämföra båda siktfältsanalyserna i
samma punkter.
Ett protokoll för fältkontroll togs fram och återfinns i bilaga 2. Protokollet innehåller koordinater
för aktuell punkt, vilket siktklass punkten har enligt analysen, vilken vegetationskod som punkten
har samt frågor om analysen är riktig, förklaring på varför analysen inte stämmer och vilken
vegetation det är i aktuell punkt.
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5.5 Verifiering i terrängen med bedömning av informationskvalitet hos in-
och utdata

Tisdagen den 23 mars for undertecknad och Mats Larsson ut i referensområdet längs väg 97
väster om Boden. Eftersom verifiering av 137 punkter skulle bli alltför tidsödande för att kunna
tas med i detta examensarbete valdes istället att kontrollera några enstaka punkter för att få en
första kontroll på hur väl siktfältsanalyserna stämmer överens med verkligheten. Senare skall
dock alla punkter besökas och verifieras genom Milostab N:s försorg.

Vid detta tillfälle besöktes målområdet och sikten bedömdes i  totalt 36 punkter. Dessutom
gjordes en översiktlig kontroll av hur väl analyserna stämde i övrigt.
På grund av att så få punkter verifierades så görs bara en helhetsbedömning av siktfältsanalysen
och inte någon kontroll för varje klassificering.
Verifieringsresultatet presenteras i tabell 2.

Vegetationskartan Vegetationsklassad Landsat
Antal rätt klassade punkter 27 22
Antal felklassade punkter 9 14
Antal punkter totalt 36 36
Andel rätt klassade punkter 0,75 0,61
Varians 0,0054 0,0068

Tabell 2. Resultat av verifiering.

Andelen rätt klassade punkter blev 0,75 för analysen som använde vegetationskartan som
vegetationsdata och 0,61 för analysen som använde klassade landsatdata som vegetationsdata.
Att vegetationskartan som vegetationstema var bättre än klassificerade landsatdata var väntat
eftersom den använder en finare klassificering av vegetationen än vad landsatdata gör och håller
därför högre kvalitet.
Ett problem som uppmärksammades vid verifieringarna var att det ofta växte skärmar av sly vid
åkerkanter och diken. Dessa slyområden är för små för att redovisas på vegetationskartorna och
påverkar ofta sikten negativt. Ett annat problem som uppmärksammades var hur viktigt det är att
ha aktuella hyggesdatabaser. Vid analyserna hade inga hyggesdatabaser tagits med eftersom
aktuella data saknades. Om det är hygge eller inte på en viss plats kan det ge väldigt stora
avvikelser i siktfältsanalyserna.
Någon bedömning av indatas validitet med terrängen gjordes inte vid denna verifiering. Men det
kan fastslås att alla ingående geodata (höjddatabas, vegetationskarta/vegetationsklassade
landsatdata, vägdatabas) var relevanta för analysen och att hyggesdatabas hade varit en tillgång
vid analyserna som konstaterats ovan.

Efter verifieringen beslutades att krav, analys- och datamodellerna ej skall revideras eftersom de
resultat som erhållits ansågs vara tillräckligt bra.

5.6 Revidering av krav, analys- och datamodell
Detta steg utgår eftersom verifieringen i terrängen visade ett acceptabelt resultat.

5.7 Komplettera/ändra terränganalysmodulen
Detta steg utgår eftersom verifieringen i terrängen visade ett acceptabelt resultat.
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5.8 Skapa användartillämpning
Några buggar fixades till och ett ArcView-tillägg togs fram som installerades i Milostabens
nätverk.

5.9 Färdigställa dokumentation och rapporter
Denna rapport gjordes färdig och en användarhandledning skapades och återfinns i bilaga 4.

5.10 Utbildning av användare
Har ej ännu genomförts.
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6 Diskussion och slutsatser
De förväntade målen från examensarbetet var:
• Dokumenterad metodbeskrivning (steg för steg) för utveckling av terränganalysmoduler.
• Rapport från verifiering/kontroll i aktuell terräng med bedömning av informationskvalitet

(relevans och validitet) hos indata och utdata.
• Körbar och dokumenterad sikfältsanalysmodul i GeoPres-miljö.
Målen har till stora delar uppfyllts. En metod för utveckling av terränganalysmoduler finns, och
en siktfältsanalysmodul i GeoPres-miljö har skapats. Bedömningen av informationskvaliteten hos
in och utdata är dock inte fullständig. På grund av tidsbrist kunde bara en preliminär verifiering i
terrängen göras men den indikerade dock ett godtagbart resultat.

Om en punkt vid verifieringen är fel klassificerad innebär det inte att den är totalt fel. Till
exempel kan en punkt vara klassificerad i klassen >80 % och den korrekta klassen visar sig vara
60-80 % vid verifiering i terrängen. I detta fall skulle alltså punkten anges som felklassificerad,
men felet i sig är inte speciellt stort. Med detta exempel vill jag belysa att 75 % resp 61 % helt
rätt klassificerade punkter kan vara ett mycket gott resultat och det allmänna intrycket som gavs
vid verifieringen var att analyserna stämde väl.

Metoden kan och bör utvecklas ytterligare efter att den använts i fler utvecklingsprojekt så att
vunna erfarenheter och synpunkter där kan utnyttjas. Vad gäller siktfältsanalystillägget till
ArcView så finns det ett flertal faktorer som påverkar sikten som, av olika anledningar, inte har
tagits med här. Det kan bland annat vara vilken årstid analysen skall användas där snö eller löv på
träden kan spela viss roll för om det är fri sikt. Ljusförhållanden, dimma och målets storlek
liksom om de föremål som skall ses är kamouflerade eller har dålig kontrast mot bakgrunden
påverkar givetvis också sikten.

En faktor som helt klart skulle förbättra siktfältsanalyserna är noggrannare vegetationskartor. I
dagsläget kan ett område som är klassificerat som öppen mark i själva verket ha höga slyridåer
som effektivt omöjliggör fri sikt. Dock är sannolikt inte kostnaden för att öka detaljeringsgraden i
vegetationskartan motiverad ställd i relation till nyttan av det.

De slutsatser som drogs under arbetet var följande:
• Den utvecklade metoden för utveckling av terränganalysmoduler är användbar vid utveckling

av siktfältsanalyser i GeoPres-miljö.
• Vid förenklad verifiering av en siktfältsanalys utförd på höjddatabas, vegetationskarta och blå

kartans vägar var ca 75% av de undersökta punkterna rätt klassificerade.
• Vid förenklad verifiering av en siktfältsanalys utförd på höjddatabas, vegetationsklassade

landsatdata och blå kartans vägar var ca 61% av de undersökta punkterna rätt klassificerade.
• Geodatas noggrannhet och aktualitet är av betydelse för resultatet av siktfältsanalysen.
• Hyggesdatabas är viktigt att använda vid siktfältsanalyser.
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6.1 Förslag till fortsatt utveckling
Metoden bör uppdateras och fördjupas efter att den kommit till användning och användarna fått
möjlighet att komma med synpunkter. Fler exempel skulle också kunna införas efter att metoden
använts. Kvalitetsbedömningen av in- och utdata kan vidareutvecklas med en handledning.
Dessutom skulle metoder för att kunna bedöma kvaliteten på resultatet i förväg, utan att göra
verifiering i terrängen, vara önskvärt.

För siktfältsanalystillägget finns önskemål om att ange analysområde grafiskt istället för att, som
nu, mata in parametrar i en dialog.
Geodata skulle kunna läsas från så kallade Geodictionaries som är metadatabaser som används
inom GeoPres-konceptet. Detta skulle innebära att den nuvarande lösningen att bygga upp
tabeller med referenser till lämpliga geodata kunde utgå och därmed spara en hel del
dubbelarbete.
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Bilagor

Bilaga 1. Flödesschema.
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Bilaga 2. Verifieringsunderlag.
Fältkontroll av siktfältsanalys

Punkt nr: 1

X: 7319672
Sikt enligt analys: Ingen Sikt

Y: 1759052
Vegkod: Barrskog av frisk ristyp

Är klassificeringen av sikten i aktuell punkt riktig?

JA

NEJ

Om nej, vilken klassificering föreslår du och varför?

… … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Beskriv kortfattat vegetationen och vegetationens höjd i aktuell punkt.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
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Bilaga 3. Översättningstabeller vegetationstyp-terränghöjder.

Vegetationskartan
VEGKOD VEGYTA Z_TILLAEGG

1 Hällmark 0
2 Blockmark 0
3 Grus-sandmark 0
4 Kalkbleke 0
9 Vatten 0

11 Barrskog av lavtyp 15
12 Barrskog av lavristyp 15
13 Barrskog av frisk ristyp 18
14 Barrskog av fuktig-våt 18
15 Barrskog av örttyp 25
16 Barrskog av fuktig ristyp 18
17 Barrskog av våt ristyp 18
22 Torr lövskog 10
23 Frisk lövskog 15
24 Fuktlövskog 15
25 Ängslövskog 15
26 Fuktig lövskog 15
27 Våt lövskog 15
31 Enbuskmark 3
32 Lövbuskmark 3
41 Risrik skogsmyr 12
42 Barrskogskärr 12
43 Lövskogsmyr 7
44 Buskkärr 3
45 Barrskogsmyr 12
49 Ristuvemyr 0
50 Ristuvemyr med 0
51 Ristuvemyr med 0
52 Fastmattemyr 0
53 Fastmattemyr, frodig 0
54 Sumpkärr 0
55 Mjukmattemyr 0
56 Mjukmattemyr, frodig 0
57 Mjukmattemyr, 0
58 Lösbottenmyr 0
59 Lösbottenmyr, frodig 0
61 Gräshed (fjäll) 0
62 Skarp rished 0
63 Torr rished 0
64 Frisk rished 0
65 Våt rished 0
66 Gräshed (skärgård) 0
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67 Sandgräshed 0
70 Block-strandäng 0
71 Strandäng 0
72 Lågörtäng 0
73 Högörtäng 0
74 Torr-frisk äng 0
75 Fuktig-våt äng 0
81 Snölega 0
91 Kulturmark 0
92 Tät bebyggelse 5
93 Exploaterad mark 0
95 Ej karterat område 0

Vegetationsklassade landsatdata
VEGKOD VEGYTA Z_TILLAEGG

0 Okänd 0
1 Vatten 0
2 Blåmyr 0
3 Brunmyr 0
4 Hygge 2
5 Gles barrskog 18
6 Barrskog 18
7 Tätort 5
8 Sly 5
9 Lövskog 15

10 Villa/fritidsbebyggelse 5
11 Öppen mark 0
12 Berg 0
13 Snö/is 0

Blå kartans hyggen
VEGKOD VEGYTA Z_TILLAEGG

1 Hyggen 0

Blå kartans vägar
VEGKOD VEGYTA Z_TILLAEGG

1 Vägar 1
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Bilaga 4. Användarhandledning.


