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Sammanfattning 

Fjärranalys har använts internationellt under flera decennier inom arkeologi, både på en landskapsnivå 
och vid undersökningar av enskilda lokaler. Främst har det rört sig om flygbildsanalys och mer 
teknikintensiva detektionsmetoder har ofta stannat på forskningsstadiet. Tekniken har inte heller fått 
något fäste inom svensk yrkespraxis. De främsta anledningarna till detta är bristen på koppling mellan 
forskning och yrkespraktik, teknikens inneboende begränsningar, behov av svåra utvecklingsarbeten i 
samband med analys, grunddatats kostnad och metodernas komplexitet. Genom de senaste årens 
ökande tillgång till kostnadsfri indata och en allt mer spridd användning av laserdata för modellerings- 
och visualiseringsändamål med stor framgång inom kulturmiljövården internationellt sett har de 
principiella frågorna om möjligheterna med fjärranalys inom även svensk kulturmiljövård aktualiserats. 

Följande rapport analyserar möjligheterna att använda fjärranalys inom svensk kulturmiljövård. 
Utgångspunkten är att det finns en önskan om att använda effektiva instrument för att förbättra det 
digitala fornlämningssystemet FMIS hos Riksantikvarieämbetet. Med denna utgångspunkt presenteras 
en litteraturstudie, i vilken nationella och internationella initiativ till forskning kring metod och 
implementation i yrkespraxis analyseras. Med en samlad bild av hur långt forskningen nått på området 
undersöks förutsättningar för fjärranalys i Sverige. Fokus ligger på geografiska, kulturhistoriska, 
metodiska och tekniskt-administrativa förutsättningar. 

Givet de identifierade förutsättningarna undersöks sedan vilka möjligheter fjärranalys erbjuder mer 
specifikt, med avseende på att detektera och avgränsa fornlämningar, samt vilka ytterligare nyttor 
tekniken kan erbjuda kulturmiljövården. En utgångspunkt är att det ursprungliga syftet var att 
undersöka möjligheten att automatiskt kunna förbättra FMIS. Studien pekar på att alla automatiska 
metoder introducerar fel och brus som är svårt eller omöjligt att hantera automatiskt. Dessutom 
föreligger en tematisk snäv begränsning av vad som är möjligt att behandla automatiskt; metoderna 
omfattar endast ett fåtal, morfologiskt enkla, fornlämningskategorier i vissa terrängavsnitt. Slutligen 
poängterar studien att begreppen kultur- och fornlämning kan vara begränsande att ha som 
utgångspunkt. I synnerhet laserscanning, LiDAR, visar att landskapet är en palimpsest av överlagrande 
spår och att man tämligen ofta inte kan avgränsa kulturlämningar, än mindre hitta deras avgränsning 
med fjärranalys. De flesta fornlämningar har nämligen inga formella, analytiskt definierbara, kriterier för 
deras utbredning utan utbredningen bygger på ett avvägande och en landskapsförståelse. De största 
nyttorna med fjärranalys ligger inte inom en automatisk detektion av avgränsningar eller bestämning av 
position utan istället inom en ökad landskapsförståelse och en möjlighet att identifiera mer 
kulturlämningar och se en mer kontextuell kulturhistoria. 

Med dessa insikter görs en analys av framgångsfaktorer inom internationella projekt. Denna analys 
pekar på en ganska entydig bild. Då automatiska metoder inte bedöms kunna direkt förbättra aktuella 
register kan istället olika derivatprodukter av fjärranalys förbättra landskapsförståelsen och underlätta 
operatörsstyrd revidering av registren. Dessa derivatprodukter (”indikatorskikt”) kan användas direkt för 
att editera geokodade objekt i ett GIS, men även som underlag för fältinsatser (inventering, bedömning 
av skador), vid visualisering av landskap och lämningar med vetenskaplig och pedagogisk nytta och som 
underlag för att arbeta mer integrerat i en digital handläggningsprocess, där historiska kartor, geologisk 
bakgrundsdata osv. tillsammans gör det möjligt att förstå, analysera och presentera historiska landskap. 
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Här är i synnerhet terrängmodeller och visualiseringar utifrån laserscanning relevanta. I öppen mark är 
även behandlade flygbilder eller högupplösta satellitbilder av intresse. Data från båda dessa 
fjärranalysmetoder kan med fördel bearbetas så att anomalier, kontraster och indikationer på historisk 
verksamhet framhävs. Rapporten presenterar en lista på olika derivatprodukter, deras 
användningsområde, begränsningar och kostnadsnytta. 

Det är vidare en rekommendation att en infrastruktur skapas när sådana derivatprodukter har tagits 
fram, en infrastruktur som innehåller en teknisk plattform för att hantera data, en organisatorisk 
förmåga att bilda projektgrupper för att sprida och använda data, samt att dessa projektgrupper verkar 
för att arbeta vidare med hur forskning i fjärranalys i framtiden kan använda sig av dessa 
derivatprodukter och understödja den arkeologiska yrkesprocessen och registerföringen. 
Rekommendationen är att använda existerande data inom INSPIRE och geodatasamverkan 
(laserscanning, ortofoton, IR-bild) för en grundläggande försörjning av derivatprodukter med nationell 
täckning. Vid specifika behov och punktinsatser kan lokalt mer högupplöst data eller t.ex. satellitbilder 
med fler spektralband införskaffas och inlemmas i den för ändamålet utvecklade infrastrukturen. 

Med en sådan infrastruktur, geodata och derivatprodukter blir det möjligt att göra försök med 
semiautomatisk grovkartering baserad på analytiska kriterier och en översiktlig modellering av 
fornlämningsförekomst utifrån landskapsdata. Med en sådan grovkartering kan även registrerade 
fornlämningar som enligt indikatorskikten ligger felplacerade automatiskt märkas upp och hanteras. 
Både vid ett generellt arbete med derivatprodukter och vid mer specifika typvisa processer för 
automatisk eller semiautomatisk detektering av fornlämningar måste processen och det geografiska 
registret över kulturlämningar kunna hantera osäkerhet i form av dels nya indikationer (jämför här med 
”geofysisk observation” i FMIS), dels indikationer på att existerande register har potentiella fel och dessa 
fels omfattning (problemmarkering, avstånd till trolig faktisk fornlämning osv.). Mycket sällan kan 
nämligen en analytisk detektion av en anomali tas som något faktiskt, säkert. 

Givet dessa derivatprodukter, tekniska/organisatoriska system för att använda och förvalta dessa, samt 
en förmåga att hantera indikationer och fel, läggs grunden för efterföljande utvecklingsprojekt riktade åt 
enskilda problemställningar, t.ex. hur man kan detektera och avgränsa vissa typer av fornlämningar i 
vissa landskap, hur man bäst använder dessa underlag vid modellering av kulturhistorisk/arkeologisk 
potential (prediktiv modellering) eller modellerar och visualiserar historiska landskap (t.ex. via 
landhöjnings- och naturtypsmodeller). Här hakar rekommendationerna dels in i problematiken med 
FMIS så som den presenteras i rapporten ”Förstudie FMIS-processen” (RAÄ Dnr: 3.5.5-1146-2013), 
framförallt punkten om geometrisk kvalitet i FMIS. Resultatet från föreliggande rapport lyfter dock upp 
frågan på ett högre plan, och ger ytterligare motiv till att se över struktur och teknik bakom FMIS. 

1 Bakgrund och syfte 

1.1 FMIS och kvalitetsbrister 

FMIS är Riksantikvarieämbetets digitala geografiska informationssystem över landets forn- och 
kulturlämningar. Dess grund utgörs av det tidigare analoga fornminnesregistret som började byggas upp 
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under 1940-talet. I FMIS finns uppgifter om ungefär 633 400 platser med olika lämningar efter mänsklig 
aktivitet på både land och under vatten. Av dessa är knappt 270 000 klassade som lagskyddade 
fornlämningar. Uppgifterna kommer i huvudsak från fältinventeringar, men även från bland annat 
arkeologiska undersökningar och fynd som gjorts i andra sammanhang. Informationen är uppbyggd av 
arkeologer för arkeologer med syfte att användas för Lantmäteriets kartproduktion samt inom 
kulturmiljövården och forskningen. En stor del av uppgifterna har fångats analogt, vilka sedan har 
digitaliserats. När det gäller lägesuppgifterna har dessa vanligen manuellt prickats in i fält på ett 
ortorfoto i skala 1:10 000 eller 1.20 000. 

FMIS har ett gott stabilt rykte och lyfts ofta fram som något positivt både inom och utanför 
Riksantikvarieämbetet. På senare år har dock bilden börjat rubbas och många av de regelbundna 
användarna upplever att det finns problem med systemet. En stor del av dessa har sin grund i att 
informationen idag används i helt andra sammanhang än vad som ursprungligen förutsågs. Problemen 
gäller både informationen i sig och de vägar som uppgifterna når FMIS. Det finns bland annat brister 
gällande lägesuppgifternas noggrannhet och bedömningen av lagskyddet, samt med registreringarnas 
struktur och med ett svårgripbart arkeologiskt fackspråk. Dessutom bidrar problem med aktualitet och 
otydliga krav vid leverans av fornminnesinformation till att systemets tillförlitlighet kan ifrågasättas. 
Även det faktum att landet är ojämnt inventerat försvårar användningen. Från att främst ha används av 
arkeologer inom den traditionella kulturmiljövården, utnyttjas informationen idag betydligt bredare än 
så, till exempel som underlag inom samhällsplaneringen i stort, vilket innebär förändrade krav på 
noggrannhet och tydlighet.  

Brister och problem med FMIS behandlas i rapporten ”Förstudie FMIS-processen” (RAÄ Dnr: 3.5.5-1146-
2013). 

För att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation i statsförvaltningen utifrån ett 
samhällsbyggnadsperspektiv har Riksantikvarieämbetet initierat ett femårigt program, Digital 
arkeologisk process (DAP), där bland annat kvalitetsfrågorna beträffande befintlig information hanteras. 
Föreliggande rapport är en del av detta arbete. 
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1.2 Uppdraget 

Riksantikvarieämbetet har för avsikt att undersöka möjligheterna med att genom moderna 
fjärranalysmetoder förbättra i första hand lägesinformationen om fornlämningarna. Under 2014 avser 
Riksantikvarieämbetet således att studera några utvalda metoder för att uppnå detta. Studierna syftar 
till att fastställa den metod med vars hjälp man uppnår den bästa och jämnaste kvaliteten på 
lägesbestämningen till rimlig kostnad. Vidare ska den valda metoden vara väl lämpad för att kunna 
användas i produktion genomförd av leverantör vars tjänster upphandlas på öppna marknaden. 

Föreliggande rapport är resultatet av ett uppdrag, som består i att genomföra en inventering av 
tillgängliga metoder för att med hjälp av fjärranalys lägesbestämma fornlämningar, och är en del av 
förbättringen av FMIS. 

Riksantikvarieämbetet har, inför vidare studier av lämpliga metoder, behov av en inventering av möjliga 
och lämpliga metoder som finns att tillgå idag, dvs. en inventering av forsknings- och yrkespraxis. Vidare 
ska pågående forsknings och utveckling inom ämnesområdet redovisas översiktligt. Inventeringen ska 
resultera i en rapport som beskriver moderna metoder för att med hjälp av fjärranalytiska verktyg kunna 
detektera, lägesbestämma och i största möjliga utsträckning extrahera detaljinformation avseende 
fornlämningar. 

Med hjälp av inventeringen och analysen ska det vara möjligt att kunna välja ut en eller ett fåtal 
metoder för att kunna testa i fältförsök. Utvärderingen av dessa försök, i ett följande uppdrag (etapp 
två), ska i sin tur ligga till grund för beslut och upphandling om val av metoder som ska tillämpas i en hel 
inventering av de objekt som finns i FMIS eller tillkommande objekt som upptäcks med de använda 
metoderna. Rapporten ska vara utformad så och ha sådant innehåll att den går att använda för ovan 
beskrivet ändamål, dvs. urval av inventeringsmetod för förbättring av FMIS. 

Rapporten skall därför, utöver angivna huvudsakliga innehåll, innehålla sådan information om varje 
metod så att metoden kan värderas utifrån de ändamål för vilket metoden ska användas. I rapporten 
angivna uppgifter om möjligheter, begränsningar och kostnader förknippade med metoderna är aktuella 
i slutet av år 2014. 
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1.3 Arbetsmoment 

Med det övergripande syftet, att utreda hur fjärranalys kan användas för att förbättra FMIS i termer av 
registrering, ajourhållning och kvalitetsarbete kring lägesbestämda fornlämningar, omfattar arbetet 
följande moment: 

• Genomgång av olika fjärranalysmetoder, deras kostnad och användningsområden med
anknytning till kulturmiljövård och arkeologi.

• Litteraturgenomgång med fokus på det senaste decenniets metodutveckling inom fjärranalys
inom kulturmiljövård och arkeologi i synnerhet i en nordeuropeisk kontext. Både akademiska
utvecklingsprojekt och kulturhistorisk/arkeologisk yrkespraxis studeras.

• Granskning av användning och trender för att undersöka åt vilket håll utveckling är på väg
under i synnerhet se senaste fyra åren.

• Utredning av förutsättningar, möjligheter och begränsningar med de tekniker som studeras,
mot bakgrund av Sveriges geografi och kulturmiljöer.

• Genom laborativa övningar identifiera tillämpliga tekniker och metoder givet ett nuläge med
avseende på tillgängliga data och ett framtidsscenario baserat på införskaffade data och
förfinade metoder.

• En genomgång av förutsättningar för hur fjärranalys kan införas i existerande organisation och
en konkretisering av konsekvenser vid införandet av fjärranalys.

• Rapportförfattande (denna rapport).

5 
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2 Fjärranalysmetoder 

Här följer en kort genomgång av inom arkeologisk vetenskap och kulturmiljövård förekommande 
metoder inom fjärranalys. Genomgången skall ses som en introduktion till de mest relevanta metoderna 
och samtidigt en utgångspunkt för analysen av metodernas lämplighet när det gäller att arbeta med och 
förbättra kunskapen om lägesbundna kulturlämningar. Texterna är i allt väsentligt hämtade från tidigare 
publikationer (Rydell et al. 2007, Rydell et al. 2010, Jansson & Alexander 2009). För en mer uttömmande 
genomgång av laserscanning, se den omfattande rapporten ”Laserskanning från flyg och fornlämningar i 
skog”. (Ibid.) 

2.1 Flygbildsanalys 

Flygfoto kan under gynnsamma förhållanden lämna information om kulturlandskapet och vissa 
kulturlämningar som är "osynliga" på kartan eller med blotta ögat på grund av att de befinner sig strax 
under markytan eller bara har en svagt välvd form, endast synlig i släpljus (Norrman 1984; Ericsson & 
Hansen 1992). Lämningar behöver uppvisa någon form av regelbundenhet för att de skall gå att 
identifiera, vilket oftast större lämningar kan ge upphov till. Det finns dock fall när andra data i 
kombination med små spår kan ge indikation på en lämning eller när t.ex. många små gropar, stolphål 
eller skärvstenshögar tillsammans gör en lämning märkbar. 

Sverige var relativt tidigt ute när det gällde att använda flygfotografering som sökmetod inom 
arkeologin. Redan i början av 1920-talet fotograferades Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland och ett 
antal järnåldersboplatser i samma område. I början av 1930-talet skrev Mårten Stenberger en uppsats 
med titeln Ölands fornborgar från luften. Inte förrän i mitten av 50-talet, då flygvapenpiloten, majoren 
och arkeologen Esse Ericsson gjorde sina första upptäckter från luften, återupptogs dock den 
flygarkeologiska verksamheten i Sverige. Vid en inflygning mot landningsbanan på flygfältet i Ljungbyhed 
observerade han spår i vegetationen som senare kunde tolkas som övervuxna fornlämningar. Under 
tjugo år flygfotograferade Esse Ericsson det sydsvenska och allra mest det skånska landskapet. Tidigare 
okända fornlämningar upptäcktes samtidigt som han utvecklade flygfototekniken. Spår av tidigare 
generationers framfart är särskilt tydliga i trädlösa landskap eller grunda vattenområden, 
landskapstyper som är vanligt förekommande just i Skåne. 

Boken Flygspaning efter historia har en katalog med sökindex över Esse Ericssons mer än 2 000 
flygfotografier där 10 000-tals dokumenterade kultur-, natur- och miljöobjekt finns registrerade. Boken 
innehåller artiklar skrivna av ledande skandinaviska experter i ämnet. Esse Ericssons biografi tecknas av 
arkeologen P U Hörberg. Dr Gad Rausing inleder sin flygarkeologiska historik med ett fotografi taget från 
luftballong den 7 april 1894 och avslutar sin beskrivning med möjligheter kring digital behandling av 
fotografier. Esse Ericssons icke tidigare publicerade vetenskapliga avhandling med rubriken 'Arkeologi 
och flygfoto' innehåller en spännande tolkningsnyckel om markkemi, klimat och ljusförhållanden mm. 
Ett kapitel, av arkeologen Jan Norrman, ger läsaren en god inblick i hur flygarkeologi används i det 
vardagliga arbetet med kulturmiljöer i Sverige. Bokens avslutande del innehåller ett kapitel om hur 
katalogarbetet med Ericssons arkiv har utförts samt en fullständig katalog över arkivets fotografier, 
skrivet av bokens redaktör Lars Hansen.  
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Esse Ericssons flygfotoarkiv vid IK Foundation & Company är Sveriges främsta flygfotoarkiv, dock över 
ett begränsat geografiskt område. Samlingen är öppen för alla intresserade som söker kunskap bland de 
över 2 000 katalogiserade flygfotografierna. Arkivet finns vid Lunds Universitetsbiblioteks 
Handskriftsavdelning. 

Under nästan ett sekel har alltså framförallt Skåne blivit fotograferat från luften. Det går här att följa hur 
människan har förändrat landskapet. I fågelperspektivet framträder det som inte syns vid marknivån, 
varför flygfotograferingarna framförallt har lett till arkeologiska upptäckter i agrarlandskapet. Men även 
hög vegetation kan studeras, i syfte att upptäcka t.ex. historisk torvtäkt (Olsson 2003:35) och förekomst 
av marina fornlämningar på grunda vatten kan studeras med flygbilder (Törnqvist 2009). 

Flygarkeologin är numera en vedertagen arkeologisk metod. 

Användningsområden 
Så kallade vegetationsspår (eng. crop marks) kan framträda i odlad åkermark. Större stenkonstruktioner 
eller igenfyllda håligheter i jorden (t ex efter pålar och husgrunder) påverkar grödan på ett sådant sätt 
att man vid flygfotografering kan få mönster från lämningen att framträda. Stenkoncentrationer under 
matjordslagret påverkar sädens strålängd och tjocklek såtillvida att de blir kortare och tunnare på grund 
av att jorden är mer urlakad och innehåller mindre näring än omgivande mark. Detta fenomen kallas 
negativa vegetationsspår. På samma sätt som stenkonstruktioner påverkar säden att bli tunnare och 
kortare, gör gropar, diken och andra sänkor i marken som fyllts med matjord att stråna på dessa platser 
blir längre och kraftigare i och med den högre halten näring. Detta kallas i sin tur för positiva 
vegetationsspår.  

Mönstren kan antingen bestå av en avvikande färg på växtligheten (ljusare eller brunare vid negativa 
vegetationsspår, samt grönare eller frodigare vid positiva vegetationsspår) eller i form av skuggeffekter 
från avvikande vegetation. Skuggeffekter är dock framförallt synliga vid topografiska avvikande 
förhållanden, som t.ex. när solen från sidan belyser en terrasskant, överplöjd vägbank eller ett gravfält. 

Spår efter fornlämningar kan framträda med jämförbar tydlighet, , direkt på jorden t ex om marken är 
täckt av snö, frost eller ligger bar i samband med en arkeologisk undersökning. Denna typ av spår kallas 
för jordspår (eng. soil marks). Lämningar av olika slag påverkar också jordens fuktighetsgrad. 
Fuktigheten kan avläsas i form av mörkare partier på markytan. Vid barmark kan konturer av 
byggnadsverk, åkerparceller, vägar, diken osv. avteckna sig på markytan som skuggspår om solen ligger 
på från rätt håll. 

Andra typer av spår som kan skönjas är färgskiftningar i jorden. Dessa uppstår då man plöjer i, eller 
schaktar bort de översta jordlagren, exempelvis vid vägbyggen eller annat anläggningsarbete. Kol och 
sot efter härdar avtecknar sig relativt tydligt och kan med fördel fotograferas från luften. 

Flygbildern måste rektifieras och georefereras för att lämningarna skall kunna placeras i ett 
koordinatystem och GIS. Sedan kan man precis som vid satellitbildsanalys applicera olika filter och 
analytiska algoritmer för kontrastförstärkning, kantigenkänning (edge detection) m.m. 
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Möjligheter och begränsningar 
Om man fotograferar t ex en kraftig kantkedja till en gravhög, en murrest eller stenpackning som ligger 
dold under en åker framträder konturerna av vallen i säden. För att denna kontur ska bli väl synlig måste 
man fotografera vid rätt tillfälle. Oavsett om det är grödans färg eller höjd som indikerar ett positivt eller 
negativt spår måste säden ha nått en lämplig mognadsgrad. Båda parametrarna färg och höjd är viktiga, 
en enskild parameter för att göra iakttagelsen och båda tillsammans för att med säkerhet avgöra vad det 
är för typ av bakomliggande konstruktion som skapar spåret. Rent operativt är det färgskillnaden ögat 
reagerar på inledningsvis, när man går igenom bilder eller rekognoserar via flyg. Vid analys av skuggor 
måste solen stå i ett sådant läge på himlen att skuggorna förstärker konturerna. Rätt sorts gröda måste 
växa på fältet för att spåren ska bli synliga. Vete, havre och liknande gör det lätt att urskilja skiftningar i 
vegetationen.  

För att flygarkeologin ska kunna ge ett gott resultat i förhållande till de höga kostnader som den medför, 
bör man regelbundet flyga över samma område för att fotografera vid olika temperatur, väder och 
siktförhållanden. Det finns inget idealiskt flygfotoväder när det gäller arkeologiska lämningar. Vissa typer 
av lämningar framträder under eller strax efter varma perioder, t ex spår vars synlighet är avhängig olika 
fuktighet och temperatur. 

Andra lämningar framträder tydligast under vinterhalvåret, då snö och frost kan göra spåren synliga. 
Ljusförhållanden är av avgörande betydelse, vare sig man fotograferar under sommar eller vinter 
eftersom spår kan bli tydligare med hjälp av skuggor. Det är därför lämpligt att fotografera vid lågt 

Figur 1. Vegetationsspår, s.k. "crop marks", synliga i 
ortofoto ovan till vänster, kontrastförstärkt ovan till 
höger. Nedan till vänster syns fyndspridning av 
föremål påträffade med metallsökare. Kulturlager 
fanns bevarade under plogdjup, ca 35 cm. under 
markytan. Platsen har använts för vikingatida 
metallhantverk. Smista, Gotland, RAÄ Linde 109:3. 
Källa: Gustafsson & Viberg 2011.  
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solstånd, vid gryning eller skymning. Olika typer av objekt framträder mer eller mindre bra beroende på 
vilken typ av kamera man använder sig av. Kamerans upplösning, antal pixlar, sätter gränser för vad 
sensorn kan registrera. Dessutom har kamerans dynamiska omfång en inverkan på förmågan att via 
bildmanipulering framhäva anomalier. Det finns även en möjlighet att fotografera med en IR-känslig 
sensor, vilken registrera olika växters klorofyllhalt. Avvikelser i den normala klorofyllhalten beror ibland 
på att t ex stenpackningar i gravar eller fuktiga kulturlager påverkar växtens förmåga att ta upp näring 
vilket syns som ett slags "omvänd röntgen" på den IR-känsliga sensorn. 

När havet ligger stilla och är klart kan man vid goda siktförhållanden och grunt vatten se ner under 
vattenytan och därmed upptäcka lämningar på havets botten. Många av de fynd som görs i vatten är för 
det mesta beklädda med någon form av växtlighet och avtecknar sig som mörka, regelbundna former, 
till skillnad från naturliga ansamlingar av växlighet som vanligtvis har mer oregelbunden form. För att 
lyckas med flygfotografering av objekt under vattenytan är man beroende av många faktorer som måste 
stämma. Dessa faktorer är vattnets färg (klorofyllhalt, suspenderat material, humusämnen), himlens 
färg, ljusets infallsvinkel (brytning), bottnens beskaffenhet m.m. Alla dessa faktorer kan leda till 
feltolkningar av flygfotot eller till att ingenting alls kan ses under vattenytan. Endast under mycket goda 
förhållanden har flygfotografering av vrak eller andra lämningar under vatten utsikter att lyckas. Vid ett 
karteringsförsök påträffades drygt 200 kulturlämningar under havsytan. Ungefär hälften av dessa bestod 
av hittills oregistrerade skeppsvrak och stenkistor (Törnqvist 2009). Merparten av objekten låg 0 – 3 
meter under ytan. 

Tillskillnad från analys av satellitbilder och lantmäteriets ortofoton (färdigpreparerade flygbilder tagna 
på hög höjd) är det stora styrkan med dedikerade flygbilder att man kan fånga in just rätt tidpunkt då 
växtlighet och skuggverkan är som mest avslöjande. Den andra styrkan är att upplösningen blir mycket 
bättre, ofta omkring 0,25m. Vid bruk av lågflygande helikopter eller obemannad flygfarkost, UAV, kan 
upplösningen komma ner till ca 5 cm. En UAV kan utan speciell utbildning och licens bara flygas inom 
synhåll. Arealen överflygbar mark minskar alltså till några få kvadratkilometer per etablering. 
Ometablering är dock enkel.  

Kostnad 
Kostnaden för flygfotografering varierar avsevärt. Om enskilda objekt fotograferas kan ett riktpris ligga 
mellan 1 000 – 5 000 SEK per objekt för flygning med sportplan eller helikopter. Fotograferas en större 
markyta har helikopterfoto länge använts. En förekommande taxa för hyra av helikopter är ungefär 5 
000 SEK per timme. 

De senaste åren har obemannade farkoster (UAV) börjat användas. Dessa är mycket kostnadseffektiva 
och kan snabbt kartera mindre områden. Kostnaden för en dokumentation med UAV ligger kring 15 – 30 
000 per dag. Då kan ett område om ett par kvadratkilometer karteras. Men en helikopter kan 
motsvarande yta karteras till en kostnad av ca. 70 – 100 000 SEK. Men då kan man få både en 
laserscanning och ortofoto samtidigt. Produktionstiden är även olika; ett par veckor för UAV eller någon 
månad för en helikopterscanning (Anders Huhta, Metria, muntligen). 
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Indata och detaljeringsnivå 
Vid flygning med UAV kan en normal flygning ta mindre än en timme och täcka upp till 1 km². Resultatet 
blir positionerade bilder som sedan kan bearbetas till höjdmodell och ortofoto. Som vid vanlig 
flygfotografering används georefererade signaler som hjälp vid rektifieringen. Den typiska 
noggrannheten på hårdgjorda ytor är bättre än 5 cm i plan och 10 cm i höjd. Bildupplösningen på 5 cm 
gör det möjligt att erbjuda ett stort utbud av bild- och kartprodukter med hög kvalitet. 

Vid analys av Lantmäteriets ortofoton har dessa en upplösning av 0,25 – 1 m. Dessa bilder har bättre 
färgdjup än vanliga satellitbilder (14 bitar mot t.ex. QuickBirds 8 bitar) men sämre radiometrisk 
upplösning, då frekvensbanden är delvis överlappande. Kontraster i grödor osv kan därför vara svår att 
ta fram. Ortofoton tas heller inte vid någon optimal tidpunkt, vare sig med hänsyn taget till fenologi eller 
ljusets infallsvinkel (släpljus).  

2.2 Satellitbildsanalys 

Satelliter går på flera hundra kilometers höjd i bana runt jorden och samlar in information om jordytan. 
Det finns både passiva (optiska) och aktiva (radar-) satelliter. Denna introduktion till ämnet behandlar de 
grundläggande förutsättningarna för optiska satellitdata. Satellitdata är i många områden den enda 
tillgängliga geografiska information som finns att tillgå. I många områden där kartinformationen är 
gammal eller icke tillförlitlig kan satellitdata utgöra ett objektivt underlag för nykartering. 

Nedan beskrivna sex delar, beskriver tillsammans med en sjunde, tillämpningar, den fjärranalytiska 
processen med satellitdata från förutsättning till tolkning. 

1. Energikällan (Solen): Förutsättningen för fjärranalys är att det finns en energikälla som 
utsänder elektromagnetisk energi.  

2. Atmosfär: När strålningen rör sig från källan till objekten (jorden) kommer den i kontakt och 
interagerar med atmosfären den passerar igenom. Detta händer även vid energitransporten 
tillbaka från jorden till satellitsensorn. 

3. Objekt: Interaktion med objektet. När energin, ljuset, når objektet interagerar dessa beroende 
på både objektets och strålningens egenskaper. 

4. Satellitsystem: Strålningen registreras i sensorn efter reflektion mot eller emittering från 
objekten och spridning i atmosfären vid transporten till sensorn. 

5. Mottagningsstation: Den i sensorn registrerade energin måste överföras, oftast i elektronisk 
form, till en mottagningsstation och sedan behandlas och omvandlas till en digital bild.  

6. Analys och tolkning: Den producerade bilden tolkas visuellt eller digitalt för att utvinna 
information om det registrerade objektet. 
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Figur 2. Fjärranalysprocessen från energikälla till analys och tillämpning. 

 

2.2.1 Energikällan 

Solen avger elektromagnetisk strålning (ljus) i olika våglängder. Ljuset kan ses som fotoner som rör sig 
framåt i en sinuskurva. Avståndet mellan två toppar i kurvan är ljusets våglängd. Exempelvis har det blå 
ljuset kortare våglängd än det röda.  

Det elektromagnetiska spektrumet sträcker sig från korta våglängder (gammastrålning och röntgen) till 
längre våglängder (mikro- och radiovågor). Många delar av spektrumet är användbart för fjärranalys. 
Den för oss synliga delen av spektrumet (0.4 – 0.7 μm) är mycket liten. Strålning som är osynlig för 
människan kan registreras av andra instrument och innehåller mycket information viktig inom 
fjärranalysen, t.ex. nära infraröd (NIR) och mellaninfraröd (MIR) strålning. 

2.2.2 Atmosfär  

Innan solstrålningen når jorden måste den passera atmosfären. Partiklar och gaser i atmosfären 
påverkar det infallande ljuset och strålningen genom absorption av vissa våglängder samt spridning av 
ljuset (scattering). Atmosfärens genomsläpplighet styrs av halten av olika partiklar och gaser i luften. 
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Figur 3. Det elektromagnetiska spektrumet och atmosfärens genomsläpplighet. 

 

2.2.3 Marktäckets spektrala egenskaper 

Olika objekt reflekterar olika mycket ljus i olika våglängdsområden. Detta innebär att man genom att 
kombinera flera våglängdsband kan särskilja objekt från varandra. Spektralkurvan visar hur stor del av 
det infallande ljuset som reflekteras inom olika våglängder. Kurvan för vegetation visar att vegetation 
reflekterar mer grönt ljus än blått och rött. Detta gör att vegetationen ser grön ut för det mänskliga 
ögat. Se även figur 7. 

2.2.4 Satelliter 

Satelliterna kan delas upp i två huvudgrupper, polära och geostationära. De polära satelliterna går i en 
bana runt polerna på 200 – 1 000 km höjd över jordytan. Olika delar av jorden kommer att täckas in av 
dessa satelliter för varje varv eftersom jorden roterar. Ett varv runt jorden (omloppstiden) tar c:a 100 
minuter. De polära satelliterna kallas också jordobservationssatelliter och används inom fjärranalysen. 
De geostationära satelliterna ligger i ekvatorplanet på 35 900 km höjd över jordytan och följer exakt 
jordens rotation runt jordaxeln. Detta medför att de alltid tycks ligga över samma ställe på jorden, vilket 
gör det möjligt att rikta in en parabol och alltid ha kontakt med en viss satellit. Dessa används främst för 
väder-, TV- och telekommunikation. 
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Figur 4. Polära och geostationära satellitbanor. 

 

2.2.5 Geometrisk upplösning 

Satellitsensorer registrerar jorden med 
varierande geometrisk upplösning, 
vilket motsvarar storleken på det 
minsta objekt som kan avbildas i 
satellitbilden. Det är viktigt att skilja 
mellan pixelstorlek (bildelement) och 
geometrisk upplösning – de är inte helt 
jämförbara. Om en sensor har en 
geometrisk upplösning på 20 meter och 
en bild från den sensorn visas i full 
upplösning kommer varje pixel att 
representera 20 x 20 meter på marken. 
I det fallet är pixelstorleken och den 
geometriska upplösningen densamma. 
Det är dock möjligt att visa bilden med 
en pixelstorlek som skiljer sig från den 
geometriska upplösningen, t.ex. om 
man vill göra en världskarta från 

satellitbilder. Faktorer som styr den 
geometriska upplösningen är 
satellitens avstånd till jorden, kamerans 
öppningsvinkel, fokallängden samt 
storleken på fotocellerna (CCD-sensorerna) i kameran. 

Olika satellitsensorer täcker in olika stora delar av jorden med en bild (benämnd satellitscen).  

Figur 5. Exempel på hur gamla stan i Stockholm ser ut i 
bilder med olika geometrisk upplösning. 
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Exempelvis täcken en LANSAT-scen ett område 
om 185x185 km med 30 m upplösning, en SPOT-
scen täcker 60x60 km med 10/20 m upplösning 
och IKONOS täcker 11x11 km med 1 m 
upplösning. Det behövs alltså 285 IKONOS-
scener för att täcka samma område som en 
LANDSAT-scen 

Figur 6. Täckningsområde för bilder från 
olika satellitsensorer. Varje bild innehåller 
ungefär lika stor mängd data (antal pixlar). 

 

2.2.6 Radiometrisk upplösning  

Satellitsensorns radiometriska upplösning avgör hur många olika grånivåer som kan mätas. Vissa 
sensorer lagrar grånivåer i 11 bitar, dvs binära data (2X kombinationer). Detta innebär att varje 
spektralband i detta fall kan ha 211 = 2048 olika grånivåer, medan andra bara använder 8 bitar (28 = 256 
olika grånivåer). Ju högre den radiometriska upplösningen är, dvs. ju fler grånivåer, desto större 
möjlighet att urskilja detaljer i exempelvis skuggor eller nyanser i markytan.  

I exemplet nedan visas bilder med 2, 4, 16 och 256 olika digitalnivåer (grånivåer), vilket motsvarar 1, 2, 
4, respektive 8 bitars lagringsutrymme för varje pixel. Det mänskliga ögat kan inte särskilja mer än några 
tiotal grånivåer medan datorn kan utnyttja all uppmätt information. 

Figur 7. Bildserien visar hur antalet digitalnivåer påverkar detaljeringsgraden i en 
satellitbild. Från vänster till höger: 2 (svart och vitt), 4, 16 respektive 256 olika digitalnivåer. 
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2.2.7 Spektral upplösning  

En satellit har oftast flera olika sensorer, 
som mäter reflekterat ljus inom specifika 
våglängdsområden. Varje sensors 
mätningar resulterar i en svartvit bild (där 
antalet grånivåer bestäms av den 
radiometriska upplösningen), vilket också 
benämns spektralband. Antalet 
spektralband varierar mellan satelliterna. 
De som kallas multispektrala (MS) 
satelliter har 4–7 olika band medan 
hyperspektrala har 100-tals. Den 
pankromatiska (PAN) sensor, vilken finns i 
många jordobservationssatelliter, täcker 
in hela det synliga våglängdsområdet i ett 
enda band. 

2.2.8 Temporal upplösning  

Den temporala upplösningen utgörs av 
den tid det tar för en satellit att 
återkomma till och registrera samma område 
på jorden, se figur 8. Vissa satelliter kan vinkla 
sensorn så att samma område registreras 
oftare och därmed förbättra den temporala 
upplösningen. Bilden visar hur temporal och 
geometrisk upplösning hänger ihop. Högre 
geometrisk upplösning medför lägre temporal 
upplösning. LANDSAT kan kartera samma plats 
var 16:e dag och det är möjligt att få en 
fullständig täckning årligen. Satelliter med 
mycket hög geometrisk upplösning, t.ex. 
IKONOS, har vanligen en stråkbredd kring 10 
km och det tar många år att täcka in jorden 
med sådana data. Möjligheten att kartera 
samma område igen är dock stor, inom 3–4 
dagar, tack vara möjligheten att vinkla sensorn. 

2.2.9 Mottagning av data 

Satelliterna laddar ner data till en mottagningsstation när de befinner sig inom dess 
upptagningsområde. Däremellan lagras data i satellitens bandspelare. Länken ner begränsar kapaciteten 
för dataöverföring. Om man lägger en mottagningsstation på nordpolen så kan man ta emot användbar 

Figur 8. Spektral upplösning, med sensorns 
känslighet för ljus inom olika 
våglängds¬områden. Bilden visar också hur 
mycket ljus olika marktyper reflekterar vid 
olika våglängder. 

 

Figur 9. Kurvan för temporal upplösning 
visar att satelliter med låg upplösning kan 
leverera bilder över samma område väldigt 
ofta och tvärtom. 
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data från satelliten varje varv den går runt jorden. Om man däremot skulle lägga stationen på ekvatorn 
skulle man bara kunna ta emot data två, 
kanske tre gånger om dagen. Esrange utanför 
Kiruna ligger så pass nära nordpolen att man 
kan ta emot användbar data 11 av de 14 varv 
en fjärranalyssatellit vanligtvis gör under ett 
dygn. 

2.2.10 Analys 

Bildbehandling 

På en datorskärm visas färger genom att 
kombinera intensiteten i tre olika färgkanaler - 
rött, grönt och blått (RGB, se figur 9). Vid 
visning av multispektrala satellitbilder väljer 
man ut tre valfria spektralband åt gången. 
Varje enskilt spektralband utgörs av en 
svartvit bild. De tre spektralbanden läggs 
samman, en för varje färgkanal, för att 
kombineras till en färgbild. 

Intrycket av satellitbilden, och tolkbarheten, beror till stor del på vilka spektralband man väljer och hur 
dessa kombineras, se figur 10. Kombinationen där RGB sätts till banden NIR, MIR och rött är en mycket 
vanlig kombination vid tolkning av vegetation, eftersom både nära infrarött och mellaninfrarött 
registrerar även små skillnader hos vegetation. Kombinationen RGB = NIR, rött, grönt motsvarar det 
intryck man får av en IR-flygbild (se figur 11, bilden längst till vänster), vilket många tolkare, som är vana 
vid detta, uppskattar. Naturliga färger som vi ser dem ger inte lika mycket information om vegetation 

Figur 10. Kombination av tre olika 
våglängdsband i kanalerna rött, grönt och blått 
ger en färgbild på datorskärmen. 

Figur 11. Bildserien visar hur olika våglängdsband från satelliten IKONOS kan läggas i olika 
färgkanaler för visning på datorskärm. Beroende på vad man vill titta på kan vissa 
kombinationer förstärka effekten 
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eftersom de infraröda banden fattas. Exemplet i figur 11 visar hur ett landskapsavsnitt ser ut i olika 
färgkombinationer av en SPOT-bild.  

Figur 12. Exempel från SPOT-satelliten. Längst till vänster en IR-färgbild, som i 
färgsättningen liknar en IR-flygbild. Längst till höger en vanlig kombination för tolkning av 
satellitdata som även har ett MIR-band. 

För att förbättra synintrycket och tolkbarheten av en 
satellitbild kan man öka kontrasten genom att sträcka 
ut digitalnivåerna så att hela den tillgängliga 
gråskalan för varje spektralband utnyttjas. 
Histogrammet för en mörk bild visar digitalvärden 
som ligger samlade nära noll, medan en bild med hög 
kontrast har en jämnare spridning över hela 
gråskalan, se figur 12. 

I bilden till höger visas, från vänster till höger;  

1. Den ursprungliga bilden utan kontraststräckning.  
2. Linjär sträckning där de ursprungliga 

digitalvärdena spridits ut jämnt över hela skalan. 
3. Histogramsträckning, vilket innebär att det i 

slutresultatet finns ungefär lika många pixlar av 
varje färg över hela skalan.  

Analytisk behandling; bandkombinationer och ekvationer 

När man analyserar en satellitbild är man oftast ute efter att detektera eller avgränsa vissa företeelser, 
t.ex. lövskog, bebyggda områden eller sandstränder. Förmågan att kartera sådana företeelser bygger på 
att man i satellitbilden först framhäver de parametrar som avgör företeelserna, dvs. skiljer dem från den 
omkringliggande marken. Metoden går ut på att kombinera olika spektrala band i bilden i en 
matematisk-statistisk ekvation. I exemplet lövskog utgår man exempelvis från ett samband mellan 
reflektansen i infraröda band och reflektansen i det visuella spektrumet, oftast rött och grönt. Genom 
forskning har ett stort antal generellt användbara ”standardsamband” eller analyser tagits fram, ofta 

Figur 13. Exempel på kontraststräckning från 
vänster till höger; ingen sträckning, linjär samt 
histogramsträckning. 
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betecknade ”vegetationsindex”, t.ex. det frekvent förekommande NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index). Om man applicerar sådana ekvationer på en satellitbild framhävs skillnader i bilden 
som främst har med vegetation att göra och dels får man en bild som visuellt framhäver det man söker i, 
i vilken man kan göra visuell tolkning, dels får man en ”kontrastförstärkt” bild som det går att göra 
automatisk urskiljning, digital klassning i. 

Visuell tolkning 

En förekommande metod för visuell bedömning av en bild är att ”tröskla” i en bild, bandkombination 
eller resultatet av t.ex. ett NDVI. Genom en tröskling prövar man sig fram till en brytpunkt, ett värde 
som avgränsar en typ av företeelse från en annan, t.ex. skog i motstats till gräsmark eller gräsmark i 
motsats till bar mark. Detta ger en heltäckande, analytiskt understödd visuell tolkning av olika typer eller 
klasser i bilden; naturtyper, bebyggelse och annat marktäcke.  

Vid visuell tolkning av enskilda objekt i bilderna är det inte enbart objektets spektrala egenskaper (dess 
färg) som avgör tolkningen. Lika viktigt är hur man uppfattar objektets: 

• Form  
• Storlek  
• Mönster  
• Färg  
• Textur 

Allra viktigast är att den som genomför den visuella tolkningen har kunskap inom tillämpningsområdet 
och kan sätta objektet i sitt sammanhang för att göra en kvalificerad bedömning. 

Digital klassning 

Vid digital klassning av en bild strävar man efter att identifiera ett förbestämt antal objekt eller 
marktyper (klasser) automatiskt. För att åstadkomma detta tränar man datorn på att känna igen en viss 
företeelse så som marktyp i bilden baserat på spektral statistik. Antingen kan man plocka ut statistik 
baserat på kända referensytor eller så kan operatören rita in ett antal träningsytor för varje klass i 
bilden. En träningsyta består av ett antal sammanhängande pixlar från vilka statistik över digitalvärdenas 
variation hämtas ur de olika spektralbanden. Denna statistik används sedan för automatiskt räkna ut 
vilken klass varje enskild pixel i bilden tillhör. 

2.2.11 Användning inom kulturmiljövården 

Användningsområden 
Främst VHR-bilder används för detektion av anomalier mot en naturmiljö. Främst rör det sig om 
kulturlager och stenkonstruktioner i åkermark eller annan öppen mark. Metoden kan vara analytisk 
(pixelklassning) eller okulär (operatörsstyrd tolkning, manuell tröskling). Indikationerna kan vara 
överplöjda, utspridda, eller distinkta som i fallet en stenmur eller fossil väg. 
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Möjligheter och begränsningar 
Satellitbilder täcker tämligen stora områden. Viss data (HR) går att få mot ringa eller ingen kostnad, t.ex. 
genom SACCESS-arkivet. För Svensk kulturmiljövård är dock högupplöst VHR-bilder nödvändiga då vi inte 
har behov av att exempelvis inventera stora ökenområden efter fossila städer utan snarare överplöjda 
stensättningar och vägbankar. 

Genom analytisk behandling av en flerbandsbild kan antropogena lämningar framhävas t.ex. genom ett 
vegetationsindex, NDVI, principalkomponenanalys (PCA) eller andra analytiska index (Agapiou et al. 

2013). Multispektrala VHR-bilder kan detaljförstärkas genom s.k. pan-skärpning, då en mer högupplöst 
pankromatisk bild (med 1 meters upplösning eller bättre) används för att göra den multispektrala bilden 
(med ofta runt 2 meters upplösning) mer detaljerad. 

Trots detta föreligger flera stora problem vid användningen av satellitbild inom landskapsarkeologi. 
Upplösningen är egentligen inte tillräcklig utom för de bästa VHR-sensorerna (2-metersdata panskärpt 
till 1 meter eller mindre). Lika problematiskt är det faktum att i motsats till forskningsprojekt, inom vilka 
man ofta först tar fram en spektral signatur för en fornlämning och sedan letar efter samma signaturer i 
samma eller kompletterande bilder, så har vi inget ”facit” att utgå ifrån när vi söker efter fornlämningar 
rent generellt i bilderna. Den spektrala signatur som ett utplöjt kulturlager, överplöjd väg eller annan 
kulturlämning ger beror av flera okända och varierande parametrar; markfukt, vegetation, fenologi, 
geologiskt ytskikt, solvinkel, fornlämningens mäktighet och sammansättning m.m. Även om det går att 
ta fram avvikelser som kan ha att göra med antropogen verksamhet finns det alltså ingen möjlighet att 
varken bedöma sannolikheten att det rör sig om faktiska fornlämningar eller deras precisa utsträckning. 
En operatörsstyrd tolkning ger en något bättre förutsättning då det går att identifiera mönster och linjer 
i landskapet. En ren pixelklassning av kulturlämningar, även om deras spektrala signaturer är kända, 
introducerar alltid osäkerhet och har aldrig lyckats att i praktiken att helt korrekt eller fullständigt 
navgränsa en fornlämning (mer om detta i metodkapitlet nedan). 

VHR-data finns ofta tillgänglig för flera tidpunkter över ett område, vilket ökar möjligheten att 
identifiera eventuella lämningar. Viss typ av VHR finns att tillgå kostnadsfritt inom ramen för 
geodatasamverkan. Det rör sig då inte om egentliga satellitbilder utan om lantmäteriets flygbilder. Den 
praktiska skillnaden är att flygbilderna har sämre radiometrisk upplösning, dvs lämpar sig sämre för olika 
beräkningar så som NDVI. En stor fördel är dock att de är molnfria och med minimal påverkan från 
atmosfären. En annan avgörande fördel är att finns heltäckande för hela landet och till ingen extra 
kostnad. 

Kostnad 
HR-data finns i det nationella sattelitdataarkivet SACCESS, https://saccess.lantmateriet.se/. Dessa data 
är dock direkt olämpliga på grund av bristande upplösning. VHR i form av ortofoto finns att tillgå inom 
ramen för geodatasamverkan. Lantmäteriets bilder inkluderar RGB och IR-bild. Bilderna finns som WMS-
tjänst och lösa bilder. Endast de lösa bilderna lämpar sig för analyser. 

En ortorektifierad satellitbild med VHR-data kostar i storleksordningen 175 kr/km2 för arkivdata och 
närmare 250 kr/km2 om satelliten skall programmeras för nedtagning av en specifik bild. 
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Indata och detaljeringsnivå 
Lantmäteriets ortofoto har mellan 0,25 och 1 meters upplösning, baserat bl.a. på närhet till tätort. 
Täckning och aktualitet framgår av GeoLex, http://www.geolex.lm.se/. Omdrev sker med några års 
mellanrum, olika i olika delar av landet. 

Via distributörer så som DigitalGlobe kan VHR-data köpas in från de globala dataarkiven eller speciell 
bildhemtagning (programmering) beställas. I Tabellen nedan framgår vilken upplösning i multispektrala 
band (rött, grönt och IR-band) och pankromatiskt band (svartvitt) som de olika underlagen ger. 

Tabell 1. Tillgängliga VHR-satelliter 

System Operativt Data Upplösning – MS Upplösning - Pan 

LANDSAT 1–7 1972 – 1999 PAN, RGB, NIR, MIR, termisk 30 - 80 m 15 m 

SPOT 1–7 1986 PAN, RGB, NIR 8 - 20 m 1,5 - 10 m 

IKONOS 1999 PAN, RGB, NIR 4 m 0,8 m 

QuickBird 2001 PAN, RGB, NIR 2,4 m 0,6 m 

WorldView 1–2 2007 PAN, RGB 1,84 m 0,46 m 

GeoEye 1 2008 PAN, RGB 1,65 m 0,41 m 

Pleiades 2011, 2012  2 m 0,5 m 
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2.3 Flygburen laserscanning 

Nedan följer en kort redogörelse för flygburen laserscanning. För en mer uttömmande beskrivning 
hänvisas till Jansson & Alexander (2009), från vilka det mesta av resonemanget är hämtat. 

2.3.1 Bakgrund 

Vid laserskanning från flyg eller helikopter mäts terrängen med syfte att samla in geografiska data som 
underlag för till exempel höjdmodeller och vegetationsanalyser. Det är avståndet mellan sensorn i 
flygfarkosten och de belysta punkterna i terrängen som mäts med hjälp av laser. Utvecklingen av 
flygburen laserskanning startade på 1970- och 1980-talen bland annat vid NASA i USA. Med GPS-
tekniken (Global Positioning System) löstes det kritiska problemet med positioneringen av 
laserskanningsinstrumentet och tekniken utvecklades därefter vidare under 1990-talet. 

LiDAR (Light Detection and Ranging) är det begrepp som idag slentrianmässigt används internationellt 
för flyg- eller helikopterburen laserskanning. Egentligen är det ett begrepp för en viss familj av 
lasermätsystem. LiDAR används också för marklasersystem men har ändå i många fall fått beteckna den 
flygburna laserskanningen. Ett annat begrepp som används i viss utsträckning är Airborne Laser Scanning 
(ALS). Vi använder en försvenskning av det senare begreppet. 

Figur 14 Princip för LiDAR-mätningar (Hämtad från http://www.aspl.ece.ufl.edu/) 
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2.3.2 Metod 

Flygburen laserskanning bygger i huvudsak på tre funktioner: i) avståndsmätning mellan sensorn och de 
platser (ytor) i terrängen där laserpulserna reflekteras, ii) styrning (avlänkning) och fördelning av 
laserpulserna i olika mönster med hjälp av en skanner och med hjälp av flygfarkostens rörelse samt iii) 
en noggrann orientering av mätningarna. I figur 14 illustreras flygburen laserskanning från flygplan. 

För avståndsmätningen används en laseravståndsmätare som sänder ut laserpulser och en mottagare 
som också mäter tiden för, och intensiteten hos, returerna. För avlänkningen av de utsända 
laserpulserna i ett lämpligt mönster används en skanner. Det finns flera olika typer i bruk. Den vanligaste 
består av en vickande spegel som styr serien av laserpulser fram och tillbaka tvärs flygriktningen. På så 
sätt bildas ett sick-sackmönster av mätpunkter i terrängen. För att få fram terrängpositionerna där 
laserpulserna reflekterats finns i laserinstrumentet även GPS och INS (Inertial Navigation System, 
tröghetssystem) på samma sätt som inom modern flygbildsteknik. Med GPS kan farkostens och 
instrumentets position bestämmas med hög noggrannhet och med INS kan instrumentets 
orienteringsriktningar (lutning och vridningar) mätas med en stor noggrannhet. Positionen för 
reflektionen bestäms genom att lägga samman avståndsdata, GPS- och INS-data, och vissa andra 
registreringar. 

2.3.3 Precision 

Slutresultatet av en mätning blir en stor mängd mätpunkter, ett punktmoln, där varje punkt har ett läge 
i tre dimensioner (x, y, z) och ett intensitetsvärde (mått på mängden reflekterad laserenergi). 
Positionsnoggrannheten för punkterna varierar för olika situationer men är ofta i storleksordningen 
någon eller några decimeter. Alla objekt i terrängen som träffas av laserpulsen och som reflekterar 
strålningen så att mottagaren kan detektera en retursignal kan ge upphov till mätpunkter. Det vanliga är 
att de flesta mätpunkterna härrör från träffar på markytan (öppet fält eller åker, glänta i skogen, vägar, 
etc.), i vegetationen (träd, buskar, etc.), eller på byggnader. I figur 15 visas ett exempel på ett punktmoln 
med mätpunkter i träd och på marken. 

Vid flygburen laserskanning är laserpulsens tvärsnittsdiameter, det vill säga diametern hos den belysta 
träffytan (footprint) mot plan mark vid träff rakt uppifrån vanligtvis mellan någon decimeter till någon 
meter beroende på mätsituation. Tvärsnittsdiametern bestäms av instrumentegenskaper, eventuella 
inställningar och av flyghöjden. Beroendet mot flyghöjden är linjärt, det vill säga vid dubbel flyghöjd fås 
dubbel så stor footprint. Med en diameter på någon decimeter eller mer kan naturligtvis olika delar av 
laserpulsens tvärsnittsarea träffa olika delar av ett och samma objekt eller till och med olika objekt. Flera 
objekt kan också rymmas inom samma footprint på grund av att laserpulsen i verkligheten inte är 
momentan utan alltid varar en viss tidsperiod, vilket också motsvarar en viss sträcka under flygningen.  
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Figur 15 Träffar på mark, träd och hustak. Bilden hämtad från Nordkvist el al. 2013. 

De flesta lasersystem som används idag klarar av att detektera och hantera ett antal multipla returer, 
vanligtvis begränsat till första och sista returen och följande kan vara värt att notera; 

i) För öppen mark, till exempel på en vägbana, erhålls enbart enkelreturer. 
ii) I ett skogsområde återfinns enkelreturer huvudsakligen högt uppe i träden eller på 

marken. 
iii) I ett skogsområde återfinns vanligtvis multipla returer, de första returerna huvudsakligen i 

träden och sista returerna huvudsakligen i nedre delen av träden eller på marken. 

Hur tätt mätpunkterna ligger i terrängen beror på hur laserskanningen genomförs. Punkttätheten (antal 
punkter per kvadratmeter) är en direkt följd av hur tätt laserpulserna hamnar. Pulstätheten (antal pulser 
per kvadratmeter) kontrolleras genom att variera höjd och fart för flygfarkosten, skannerns rörelse 
(frekvens och maximal utvridningsvinkel), och hur många laserpulser som skickas ut per tidsenhet. Hur 
många markträffar som erhålls beror dels på pulstätheten, men i ett skogsområde också på hur tät 
vegetationen är. Är vegetationen mycket tät kommer bara en mindre eller ingen del av laserstrålningen 
att nå marken och om någon retur trots allt erhålls blir den inte sällan för svag för att detekteras och 
resultera i en mätpunkt. 

2.3.4 Tolkning och filtrering 

Laserskanning kan också ge ”felaktiga” mätpunkter. Vanligast är så kallade låga punkter (low points). 
Dessa punkter uppstår om laserpulsen reflekteras flera gånger. En enskild felaktig punkt som ligger långt 
under övriga punkter är lätt att detektera och därmed filtrera bort. Om punkten däremot ligger strax 
under omkringliggande punkter eller om det finns flera sådana punkter nära varandra så kan det vara 
svårt avgöra om det är en felaktig punkt eller en riktig punkt som erhållits på grund av någon geometrisk 
formation på marken, till exempel en djup smal grop. 

Hur flygburen laserskanning lämpligen genomförs beror på syftet med kartläggningen. Laserskanning 
från flyg används bland annat vid kartläggning av skog där mätdata användas för att beskriva täthet och 
höjd på skogen. Laserskanning från helikopter och flygplan används också för topografisk kartläggning i 
till exempel väg- och järnvägsprojekt. 
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Sedan några år har så kallad full waveform lasersystem också blivit tillgängliga. Förutom att detektera 
multipla returer och mäta avstånd så kan dessa system registrera och spara hela den mottagna 
”signalen” med alla returer, stora som små. Användning är ännu så länge mycket sparsam och 
förekommer mest i forsknings- och utvecklingsprojekt, men systemen öppnar för flera intressanta 
möjligheter i framtiden. 

2.3.5 Signalbehandling – markmodellering 

En modell av markytan är central i många laserskanningstillämpningar. Detta gäller också inom 
kulturmiljövården där analys av markmodeller för närvarande är ett område som tilldrar sig ett ökande 
intresse. För att skapa markmodeller behöver man kunna avgöra vilka mätpunkter i ett punktmoln som 
är markpunkter. Dessa kan då skiljas ut och används för att skapa en modell i önskat format. Ett 
alternativt namn på markmodell som ofta används är terrängmodell, ofta förkortat DTM (från engelskan 
Digital Terrain Model). En TIN består av punkter mellan vilka plana triangelytor har beräknats medan 
rastret består av ett antal punkter på jämna avstånd, visande markens höjd. Rastermodellens storlek 
beror av valet av upplösning, med andra ord storleken på rastercellerna. I Figur 6 visas två markmodeller 
för ett mindre terrängavsnitt, en rastermodell (höger) respektive en TIN-modell (vänster). 

Vilka punkter som är markpunkter kan bestämmas genom till exempel punktklassificering. Punkterna 
delas in i klasser som mark, vegetation, byggnader etc. Om målsättningen endast är att separera 
markpunkter från övriga punkter så brukar processen kallas filtrering. Punktmolnet filtreras med ett så 
kallat markfilter. Flera olika filtrerings- och klassificeringsmetoder har föreslagits i litteraturen och några 
finns implementerade i kommersiella datorprogram. I Sithole och Vosselman (2003) jämförande studie 
finns flera markfilter beskrivna och analyserade. En svår gränsdragning är om ett objekt är en del av 
markytan eller inte. Exempelvis kan ett större block tolkas antingen som en del av markytan eller som 
friliggande, vilket påverkar hur markmodellen kommer att se ut. En markmodell representeras ofta av 
en TIN (Triangular Irregular Network) eller ett raster.  
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Figur 16 Markmodell med TIN (vänster) och rasterformat (höger). Källa: Metria 

När det gäller framställning av markmodeller från punktmoln kan två huvudprinciper urskiljas hos de 
metoder som används idag. I det första fallet skapas modellen i tre steg; 

1. laserdata klassificeras 
2. markpunkterna väljs ut 
3. den önskade markmodellen skapas 

I det andra fallet avgörs om en mätpunkt är en markpunkt samtidigt som markmodellen successivt byggs 
upp. Ingen särskild klassificering av markpunkter utförs. Om en klassificering önskas måste det ske 
separat vid ett senare tillfälle. Som beskrivits ovan finns inte någon unik markmodell för ett givet 
punktmoln. Varje markmodell, eller likvärdig mängd med markpunkter, är istället ett resultat av flera 
olika val: val av filtreringsmetod, val av inställningar och parametervärden samt val av 
representationsform för modellen. 

2.3.6 Nationell höjdmodell (NH)  

NH produceras av Lantmäteriet och framställs genom flygburen laserskanning. Data levereras i 
referenssystemet SWEREF99 och i höjdsystemet RH2000. Detta gör det möjligt att skapa sömlösa 
höjdmodeller oberoende av administrativa gränser och referenssystem. Målsättningen är att med 
högupplöst laserdata som grund skapa en rikstäckande höjdmodell. Framväxten av skanningen och 
produktionen av höjdmodellen redovisas på Lantmäteriets hemsida. Se http://www.geolex.lm.se under 
Geografiska databaser/Höjd-information/Nationell höjdmodell. 
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Leverans av NH-data/Grid 2+ från Lantmäteriet utgörs i form av rar-komprimerade ascii-filer, 2,5x2,5 
km, med 2 m upplösning i plan. Punktmoln från NH levereras i LAS-format, ett binärt format, vilken är 
den de facto standard som gäller för laserdata. Till detta levereras metadata som redovisar tillkomst- 
och bearbetningshistorik. 

Noggrannheten i höjd hos enskilda laserpunkter är normalt bättre än 0,1 m på plana hårdgjorda ytor 
(kravet är bättre än 0,2 m). Lokalt kan noggrannheten bli betydligt sämre, till exempel i områden med 
starkt sluttande terräng eller svårdefinierad marknivå. I områden med tät skog blir dessutom 
punkttätheten på mark lägre, vilket gör att små terrängformationer kan gå förlorade. Fotavtrycket eller 
träffytan, footprint, på marken är mellan 0,5 – 1 m². Kravet på noggrannheten i plan är att felet skall 
vara mindre än 0,6 meter men är i normalfallet mindre än 0,3 m. I någorlunda plan terräng är detta 
inget problem, men i starkt sluttande terräng inverkar detta på noggrannheten i höjd, som därför 
försämras när lutningen ökar. NH Grid 2+ håller en noggrannhet på 0,5 meter i höjdled. När 
höjdmodellen ska representeras som ett regelbundet raster/grid görs samtidigt en generalisering, vilken 
medför att områden med hög punkttäthet och väldigt låg punkttäthet redovisas på ett likartat sätt.  

 

2.3.7 Användning inom kulturmiljövården 

Användningsområden 
Visualisering av landskap med laserdata har stor möjlighet till operatörsstyrd detektion av avvikelser i 
terrängen som tolkas som fornlämningar. Vanligtvis används terrängskuggning men andra metoder finns 
beskrivna i denna rapport. Det finns även möjlighet att med hjälp av analytiska metoder detektera vissa 

Fakta om Lantmäteriets Nationella höjdmodell 

• Insamlade data redovisas i referenssystemen SWEREF 99 TM för plan och RH 2000 för höjd. 

• Skanningsområden, normalt i storlek 25x50 km. 

• I princip skannas hela södra Sverige före eller efter löv medan Norrland skannas under 

vegetationssäsong. 

• Medelfel i plan, i 3D-punktmolnet, är ca 0,4 m i SWEREF 99 TM och medelfel i höjd är ca 0,1 m 

i RH 2000 på väldefinierade ytor. Det generella medelfelet i höjd i all terräng är cirka 25 cm. 

• Punkttätheten inom ett stråk är minst 1pkt/2m² och maximalt 1pkt/m². 

• Skannerutrustningen är vid skanning inställd för mottagande av minst 3 returpulser (intensitet 

och avstånd). 

• Skanningsvinkeln är maximalt ±20° och övertäckningen mellan stråk är minst 20%. 

• Färdiga höjddataprodukter levereras i rutor om 2,5 x 2,5 km. 

• Tillgänglig via Geodatasamverkan 
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specifika formelement som t.ex. gravhögar eller gropar. Underlagen kan sedan utgöra en bruttolista för 
gallring via manuell granskning och fältbesiktning. Se vidare nedan i denna rapport. 

Möjligheter och begränsningar 
Som en direkt följd av dess höga upplösning har LiDAR-data visat sig mycket användbar i synnerhet för 
landskapsförståelse (både för geologiska formationer och fossila kulturlandskap) och för att detektera 
kulturlämningar. Man skall dock notera att endast vissa typer av fornlämningar låter sig detekteras 
topografiskt och i den skala som indata utgör. Mindre fornlämningar förblir oftast osynliga eller filtreras 
bort. Det är även svårt eller omöjligt att skilja mellan snarlika typer av gropar och högar osv. Det är alltså 
en sak att identifiera en anomali i laserdata som troligtvis är en kulturlämning, en helt annan sak att 
avgöra vilken typ av lämning det rör sig om. Här gör landskapskontexten och betraktarens 
kulturgeografiska kunskap det möjligt att tolka in många kulturlämningar i landskapet. Det pågår en hel 
del forskning kring hur väl laserdata lämpar sig för operatörsstyrd tolkning och maskinell, automatisk 
avgränsning. 

Kostnad 
Höjdmodellen Grid2+ och laserpunktmolnet från Lantmäteriet ingår i geodatasamverkan. Kostnaderna 
för specialscannad topografisk LiDAR beror på om syftet är att översiktligt skanna större markområden 
eller att detaljerat mäta markområden med högupplöst LiDAR. Vid skanning av mycket stora områden är 
kostnaden 2 000 – 3 000 kr per km2 för datainsamling, vartill ytterligare ca 400 – 600 kr per km2 
tillkommer för framtagning av en terrängmodell. Detta motsvarar 1 – 2 inmätta punkter per m2 och en 
noggrannhet i höjd som varierar mellan 30 och 50 cm. För framställning av terrängmodeller med högt 
krav på punkttäthet och en noggrannhet ner mot 5 cm ligger priset runt 6 000 – 9 000 per km2. 
Etablering ingår i de angivna kostnaderna. 

Kostnad för interpolering och visualisering (terrängskuggning) tillkommer, liksom kostnaden för 
derivatprodukter (topografiska index, openness osv). 
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Indata och detaljeringsnivå 

En nationellt täckande grid med två meters upplösning finns för nästa hela Sverige. Denna grid och till 
griden hörande laserdata kan rekvireras från Lantmäteriet inom geodatasamverkan. Dessa laserdata går 
att interpolera till en grid med 1-2 meters upplösning, i vissa gynnsamma fall 0,5 meter, beroende på 
tätheten mellan markpunkterna. Antalet markpunkter per kvadratmeter framgår av metadata som 
biläggs beställningar av laserdata. 

Specialscanning som kan resultera i betydligt tätare punktmoln (i storleksordningen 10-30 punkter per 
kvadratmeter) går i praktiken att använda till markmodeller med en upplösning av 0,5 eller t.o.m. 0,25 
meter. Laserscanning kan beställas av Lantmäteriet eller flera oberoende konsulter. 

 
Tabell 2. Olika datamängder användbara för markmodellering, typ av produkt samt den 
effektiva upplösningen hos markmodellen. 

Datamängd Produkt Upplösning 

NNH Grid 2+ Höjdmodell 2 m 

Laser från Lantmäteriet Laserpunktmoln, interpoleras 1–2 m 

Specialscanning Laserpunktmoln, interpoleras ca 0,5 m 

 

2.4 ”Interferometric Synthetic Aperture Radar” (SAR) 

Den flyg- eller satellitburna sensorn SAR (”Interferometric Synthetic Aperture Radar”) är konstruerad för 
att mäta markytans nivåer för att skapa bilder över topografin. Radarpulserna riktas mot målen på 
markytan och den reflekterade signalen tas emot av antenner monterade på flygplanet/satelliten. 
Systemet levererar nivåer (Z) som är relaterade till specifika koordinatpunkter på markytan (X,Y). 

Användningsmöjligheter 
SAR-metodens främsta fördel är möjligheten att mäta förändringar i marktopografin i realtid eller i nära 
realtid. En möjlig tillämpning är mätning av förändringar av en kustlinje. Eftersom radarsignalen till viss 
del penetrerar översta marklagret kan retursignalen analyseras och avslöja något om markens 
beskaffenhet. 

Möjligheter och begränsningar 
Jämfört med laserskanning (som baseras på ljus) är SAR (som baseras på radar) mindre känslig vid 
mätningar i dåligt väder. 

SAR-systemet har begränsningar när det gäller inmätning av marktopografin under tät vegetation. 
Atmosfäriska effekter kan påverka mätningarna speciellt vid mätning från satellit. Jämfört med 
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laserskanning ger SAR sämre noggrannhet vid vertikal mätning av absolut marknivå men bättre 
noggrannhet vid mätning av markdeformationer. 

Inom arkeologi har SAR främst visat sig vara användbar i att se mikrostrukturer i markytan och strax 
under (Lasponara & Masini 2013), dock med för nordiska förhållanden ganska grov upplösning och 
dessutom till en stor kostnad. 

Indata och detaljeringsnivå 
Vid satellitbaserad SAR-mätning erhålls en noggrannhet som motsvarar några få meter (med nuvarande 
satelliter) i den erhållna digitala höjdmodellen (DEM). Vid upprepade mätningar vid olika passager av 
satelliten för att upptäcka markdeformationer, dvs. rörelser hos ett objekt, erhålls en betydligt bättre 
noggrannhet. Noggrannheten är därvid beroende av antalet mätningar, tidsavståndet mellan 
mätningarna och det geometriska eller ”rumsliga” förhållandet mellan olika satellitpassager, dvs. 
avstånden mellan de olika lägen som satelliten haft vid respektive passage (den så kallade baslinjen). 

Noggrannheten för enskilda mätningar av markrörelser blir cirka 1 cm på grund av lokala atmosfäriska 
störningsförhållanden. Noggrannheten förbättras emellertid proportionellt med antalet ytterligare 
mätningar samt tidsavståndet mellan den första och sista mätningen. Vid exempelvis en tidsram på 10 
år är det möjligt att nå ca 1 mm noggrannhet. Upplösningen i plan är dock mycket större, endast vid 
kartering av smala stråk eller områden kommer man ner i för kulturmiljövården lämpliga 
detaljeringsgrader, dvs. kring 1 meter. 

Kostnad 
För en nytagen högupplöst radarbild (TerraSAR-X) som omfattar mellan ca 15 och 19 km2 ligger 
kostnaden på mellan €6 000 och €7 000. Arkivdata kostar ungefär hälften så mycket. Då ingår en 
grundläggande dataprodukt. Tilläggskostnader för databehandling (projektioner, ortorektifiering mm) 
uppgår till ungefär €300 per scen. 
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Tabell 3. Tillgängliga SAR-satelliter och deras geometriska upplösning. 

Satellit Operationell Upplösning i plan 

ERS-2/SAR 1995 6–30 m 

Envisat/ASAR 2002 30+ m 

Cosmo-SkyMed 2010 1, 3–15 eller 30 m 

Radarsat-2 2007 3–100 m 

TerraSAR-X 2007 1, 3 eller 16 m 

TanDEM-X 2010 1, 3 eller 16 m 

PAZ 2014 1, 3, eller 6 x 18 m 

 

2.5 Geofysiska (markpenetrerande) metoder 

I viss mån skiljer man av tradition, yrkes- eller forskningspraktik på luftburen fjärranalys och 
markpenetrerande fjärranalys. Eftersom metoderna både delar vissa förutsättningar och implikationer 
för arbetet och då metoderna kompletterar varandra görs här ingen principiell skillnad. Fjärranalys från 
luften utgör egentligen en mer översiktlig variant av prospektering jämfört de mer platsbundna och 
areellt begränsade geofysiska metoderna. 

2.5.1 Georadar 

Penetrerande georadar sänder ner radarpulser i marken och registrerar den reflekterade signalen. 
Georadar arbetar med elektromagnetiska signaler i mikrovågsbandet (t.ex. 100 – 1000 MHz). Resultaten 
från georadar liknar akustiska metoder så som reflektionsseismiska mätningar. Frekvensen styr 
penetrationsförmågan och en georadar med låg frekvens har större förmåga att penetrera ner i 
marklager än en med hög frekvens. Vid mätningar med en antenn som ger frekvensen 500 MHz är 
penetrationsförmågan ca 2 – 4 meter, och minsta detekterbara objekt blir ca 10 centimeter.  

Resultatet av en mätning blir en profil (se figur 17). Vid mätning av många parallella profiler kan man 
skapa en tredimensionell datamängd som gör det möjligt att tolka informationen i djupskivor (se figur 
18). Georadar fungerar bra för att detektera gropar, husgrunder, diken och stenar under marken. 
Metoden fungerar bra i torr och sandig mark men har betydligt sämre penetrationsförmåga i områden 
med lera och jordarter med hög vattenhalt. 
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Figur 17 Georadarprofil. Övergången mellan det övre lagret med matjord och mindre 
påverkade jordlager syns som en kraftig reflektion på c. 30 cm. djup. Längre ner i profilen 
syns reflektion från lösa jordlager vilka tolkas som älvsediment. (Ur Gustavsen et al., 2013) 

 

 

Figur 18 Georadardjupskiva som visar en överplöjd järnåldersgrav med mittröse och 
ringdike. På djupskivan syns också ett antal flatmarksgravar som ljusa “fläckar”. Mätytan är 
50×50 meter (RAÄ UV 2014). 
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2.5.2 Magnetometer 

Magnetometern används främst till att mäta variationer i det jordmagnetiska fältet och för att detektera 
magnetiska anomalier. Magnetiska anomalier beror oftast på sammansättningen av berg- och 
jordmaterial, och dess innehåll av ferromagnetiska mineral, men mänsklig påverkan orsakar ofta små 
anomalier i magnetfältet vilka kan mätas. Exempelvis kan mänskligt avfall innehålla magnetiska mineral 
som kan spåras med magetometer. Upphettning av järnmineral kan också leda till förhöjda magnetfält. 
Flera typer av mangnetometrar finns, nedan de vanligaste; 

- Fluxgatemagnetometer. Denna magnetometer skapar ett alternerande magnetfält och mäter 
strömmen som induceras i en intilliggande spole. Signalen omvandlas sedan till spänning som är 
proportionell med magnetfältet. Denna typ är vanligast inom arkeologisk prospektering och också 
den billigaste sensorn men kräver i gengäld regelbunden kalibrering. 

- Protonmagnetometer. Denna magnetometer skapar ett magnetfält som påverkar en vätska med 
väteprotoner så att dessa fungerar som dipoler. När magnetfältet upphör återgår protonerna och 
skapar i sin tur ett svagt roterande magnetfält vars frekvens är proportionellt med magnetfältets 
styrka. 

- Cesiummagnetometer. Detta instrument består i korthet av en ljuskälla, en kammare med förångat 
cesium, och en fotodetektor. Instrumentet utnyttjar sedan ljuskällan för att försätta allt cesium i en 
annan energinivå, då allt ljus kan passera kammaren, då cesiumatomerna sägs vara polariserade. 
Sedan skapar instrumentet ett svagt magnetfält (växelströmsfält) som vid en vid en viss frekvens gör 
att elektronerna återigen kan absorbera en foton. Dessa registreras av fotodetektorn och 
omvandlas till en signal som motsvarar magnetfältets styrka. Denna magnetometer är mycket 
känslig och kan mäta variationer i fältstyrka ner till 0,002 nT (nanotesla).  

Undersökning med magnetometer kan både genomföras med enkelsensor och med flerkanalssystem 
som kan arbeta mer yttäckande i kombination med GPS-positionering. Efterbearbetning kan resultatet 
tolkas som en bild i någon GIS-programvara (se figur 19). Mörkare områden representerar lokala 
förhöjningar magnetfältet, där de mindre cirkelformiga anomalierna har tolkas som kokgropar. 

2.5.3 Mätning av magnetisk susceptibilitet 

Med denna metod är det möjligt att mäta förekomst av magnetiska mineral i markytans över jordlager 
(10- 20 cm). Skillnaden mot magnetometer är att ett magnetfält induceras av instrumentet som sedan 
mäter det tillfälliga magnetfält som skapas när olika mineral i markytan magnetiseras. Metoden kan 
användas vid prospektering av en arkeologisk lokal för att detektera förhöjningar av magnetiska mineral 
vid t.ex. boplatser, industriell aktivitet eller brukad jord. 
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Figur 19 Magnetiska anomalier i Larviks kommun, Vestfold. De mindre cirkulära 
anomalierna representerar ca. 1000 kokgropar. De större mörka fälten är betingade av 
geologin (Ur Gustavsen et al., 2013). 

 

2.5.4 Resistivitetsmätningar 

Resistivitetsmätningar ger information om markens förmåga att leda elektrisk ström och kan ge 
information om t.ex. variationer av geologiskt material, grundvattennivå, vattenhalt och förekomst av 
olika joner. Detta görs genom att skicka ström genom elektroder som sätts i marken på varierat avstånd. 
För arkeologiska tillämpningar sätts vanligen dessa elektroder ganska tätt (vanligen < 1 m) för att kunna 
detektera mindre formationer som husgrunder eller områden med förhöjd ledningsförmåga på grund av 
järnjoner. Genom att göra flera parallella profiler kan man sedan med mjukvara interpolera fram en 
tredimensionell modell över markens resistivitet på olika djup som sedan måste tolkas utifrån de 
förutsättningar som finns på platsen. Metoden kan under gynnsamma förhållanden detektera 
stratigrafiska förhållanden, jordmaterialets packningsgrad, samt hålrum och gropar. Metoden är känslig 
för variationer i nederbörd och temperatur, och kräver relativt stor kunskap och erfarenhet för att ge 
användbara resultat. 
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2.5.5 Användning inom kulturmiljövården 

Användningsområden, möjligheter och begränsningar 
I Norge har geopenetrerande metoder använts med stegrande intensitet framförallt sedan början av 
2000-talet. Den största delen av ökningen står georadar för (Anderson Stamnes & Gustavsen 2014). 
Fortfarande finns problem med nyttan av metoderna, framförallt om bara en metod används åt gången. 
Anomalier som framträder är nämligen lättare att tolka om fler prospekteringsmetoder används. 

Rent allmänt används metoderna vid kartering av enskilda utgrävningsplatser men det finns exempel på 
att de mer storskaligt har använts vid prospektering inför större infrastrukturprojekt, som en första 
”screening” innan sökschaktning (Campana 2011, även Rutar 2011 och Sarris et al 2013). 

Magnetometer fungerar bra i större exploateringsprojekt i boplatskontext med rätt geologiska 
förutsättningar, speciellt lätta, sandiga jordar (Bonsall et al. 2014). Mindre anläggningar så som stolphål, 
men även skelettgravar är svåra att upptäcka. Torvlager, vatten och starkt magnetiskt berg utgör 
problematiska förutsättningar. 

Georadar fungerar dåligt om marken är fuktig. Likaså är en varierande moränmark svårtolkad. En 
genomgång av möjligheter och begräsningar med geopenetrerande metoder i torv- och våtmark har 
gjorts av Armstrong (2010). 

Kostnad 
Magnetometerprospektering: Ett riktvärde för kostnad är 2,40 kr/kvadratmeter (exklusive moms). Då 
registreras 20 mätvärden per kvadratmeter. Minsta mätyta för magnetometermätningar är ca 10 000 
kvadratmeter = 1 hektar. 

Georadarprospektering: Ett riktvärde för kostnad är 15 kr/kvadratmeter (exklusive moms). Då 
registreras 160 georadarmätningar per kvadratmeter. Minsta mätyta för magnetometermätningar är ca 
2 500 kvadratmeter = 1/4 hektar. 

Dessa prisuppgifter (från http://www.archaeoprospection.se/priser.html) förutsätter ideala eller nära 
ideala mätförhållanden, det vill säga att mätytan är rektangulär, plan och fri från hinder. Endast rese- 
och transportkostnader tillkommer. Leveranser sker i form av en rapport i pdf-format inklusive 
tolkningar och djupskivor med olika filtreringar (minst två) i geotif-format, all rådata samt 
geometribeskrivning, animation (-er) av djupskivor samt all tolkningsdata som shape-filer. 

Indata och detaljeringsnivå 
Metoderna håller mycket hög geometrisk noggrannhet men ger oftast ännu mer svårtolkade underlag 
än annan fjärranalysdata. Relevansen vilar på att en expert i samråd med införstådd arkeolog gör en 
bedömning av materialet. 
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2.6 Metoder för undervattensprospektering 

2.6.1 Side scan sonar 

Sidseende sonar, även kallad side scan sonar, arbetar med ljudpulser, från ca 100 kHz upp till ca 400 kHz. 
Instrumentet har två källor som sänder ljudpulser på ömse sidor om fartyget med en bestämd vinkel 
mot bottnen. Sonaren brukar oftast släpas efter fartyget i en så kallad fisk, eller towfish för att hållas på 
ett bestämt djup under ytan och för att minimera bakgrundsljud från fartyget. 

En sidoseende sonar kan även monteras på en ROV eller på en mindre båt då den fälls ner från relingen. 
Ljudpulserna sänds åt sidorna ut med ett bestämt vinkelintervall men i längsled är pulsen samlad. På 
samma sätt som för ekolod reflekteras signalen efter träff mot botten åter till källan och tiden för 
signalens gångtid mäts och ett avstånd kan beräknas. Även föremåls/formationers avstånd och längd 
kan beräknas och med hjälp av skuggor kan även höjden av ett föremål beräknas. Man använder sig av 
rätvinkliga trianglar och kan med hjälp av altituden från sonaren till botten, avstånd från sonaren till 
föremål samt föremålets skugga beräkna föremålets höjd. Skuggorna kan även hjälpa till vid tolkning av 
olika sedimentformationer, t.ex. ger sandvågor, så kallade ripples, ett karaktäristiskt mönster, vilket gör 
det enkelt att avgränsa ett område med sand 
som förflyttas. 

Användningsområden 
Sidoseende sonar används framför allt för 
sökning av föremål på botten samt 
kartläggning av sedimenttyper, formationer 
och olika områden på botten. Vid tolkning av 
sonardata används reflektorns styrka samt 
eventuella reflektionsskuggor, som föremål 
på botten orsakar, vid tolkningen. En hård 
reflektor innebär att en kraftig puls 
reflekteras, vilket betyder en träff på ett hårt 
föremål, t.ex. en sten, mina eller fartygsvrak 
alternativt en kraftig uppgrundning. En 
utsläckning av reflektorn betyder ett 
absorberande material, t.ex. ett bildäck. 
Denna funktion används för att kartlägga 
olika typer av bottnar. En hård botten, t.ex. 
morän eller berg i dagen, ger en hård kraftig 
puls medan lös lera eller gyttja ger en svag 
reflektion. I samband med undersökningen 
loggas data digitalt och koordinatsatt. 

Sonarkartering rekommenderas där 
undersökning med dykare inte är praktiskt 
möjlig eller kostnadseffektiv. Exempel på 

Figur 20. Principen för en Side Scan Sonar fungerar. 
”Fisken” släpas under vattnet och läser av havsbottnen 
åt båda sidor.Uppstickande/hårda respektive mjuka 
ytor ger ljusa eller mörka fält i ekosignalen. Källa: 
http://www.oceanexplorer.noaa.gov 
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exploateringar där kartering med sidseende sonar kan vara lämplig är förläggning av kablar och 
rörledningar, storskaliga farledsutbyggnader samt etablering av våg- och vindkraftsparker. 
Sonarkartering rekommenderas bland annat också då djup-, sikt- och miljöförhållanden inte medger 
säker och effektiv dykning. 

I många fall kan den arkeologiska karteringen samordnas med de bottenundersökningar och 
miljöanalyser som vanligen ändå utförs inför en större exploatering av en havs- eller sjöbotten. Ur 
företagarens perspektiv kan detta vara såväl ekonomiskt som tidsmässigt fördelaktigt. 

Sonarkarteringen bör omfatta hela det aktuella exploateringsområdet, inklusive tillhörande 
arbetsområden. Med arbetsområde avses i detta sammanhang ett område som inte direkt berörs av 
exploateringen, men som man bedömer ändå behöver tas i anspråk, exempelvis för ankring av 
arbetsfartyg. Då stora bottenfasta konstruktioner kan påverka sedimentations- och strömförhållanden i 
ett större område är det i vissa fall motiverat att även kartera en större yta än vad exploaterings- och 
arbetsområdet utgör. 

Det är viktigt att kartering av större bottenområden sker så att fullständig täckning uppnås. Vanligen 
krävs därför att den görs i överlappande stråk. Områden med kuperad topografi kan behöva karteras 
överlappande från minst två riktningar. Eftersom denna typ av överväganden ofta görs på plats kan det 
vara lämpligt att marinarkeologisk expertis medverkar vid karteringen. 

På grund av den snabba utvecklingen inom sonartekniken är det inte meningsfullt att precisera vilken 
typ av utrustning, eller vilka arbetsfrekvenser som ska användas. Det rekommenderas emellertid att 
utrustningen är optimerad för uppgiften och att data som genereras vid sonarkarteringen är av hög 
kvalitet. Det bör vara möjligt att lokalisera en skilda objekt ned till åtminstone 0,5×0,5 meters storlek, till 
exempel enstaka fartygstimmer och uppstickande pålar. 

Positionsbestämningen av uttagna indikationer bör hålla en noggrannhet av två meter för att medge 
senare besiktning av dykare. 

Samtliga indikationer på fornlämningar bör besiktas inom ramen för utredningen för att antikvarisk 
status ska kunna föreslås. Det är av stor betydelse att besiktningen utförs av marinarkeologisk expertis, 
antingen genom dykning eller med kamera. Om utredningen görs med stöd av ett KML-beslut bör 
länsstyrelsen också besluta om antikvarisk status på de besiktade lämningarna. 

Det är också viktigt att samtliga objekt utom de som avförts efter besiktning rapporteras till 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem FMIS, enligt de instruktioner som finns för detta. 
Objekt som av någon anledning inte besiktigats och där osäkerhet föreligger om identiteten ska 
registreras som ”geofysisk observation”. 
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En möjlighet som sällan utnyttjas är att lagra de mosaiker av karteringar som korridorkörningarna kan 
visualiseras som. Genom sådana mosaiker får man en heltäckande kartering av bottnen som är 
visualiserad i ett rasterskikt, möjligt att lagra i ett GIS användbart vid handläggning av 
kulturmiljöärenden eller forskning. Detta är även instrumentellt viktigt om man återkommer till en 
redan undersökt plats. 

Figur 21. Exempel på bottenmosaik vid Kvarnholmen, Nacka. Förutom det inringade vraket (ID6) finns på havsbotten 
flera andra vrak, liggtimmer, kättingar m.m. synliga i sonarbilden. Sådana sonarmosaiker bör införlivas bland övriga 
geodata tillgängliga för kulturmiljövården. Källa: Höglund 2010. 
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Möjligheter och begränsningar 
Tekniken är väl lämpad för sökning av före mål på botten men kräver både utbildning och vana för att 
utföra tolkning av insamlade data. I kraftigt kuperad terräng försvåras tolkningen och delar av 
undersökningsområdet kan vara skuggade och således inte undersökta. Detta kan dock kompletteras 
med en undersöknings linje från andra sidan av ”skuggområdet”. Sonarens puls kan ställas in på olika 
räckvidd (range) beroende på undersökningens syfte. Mätavståndet från sonaren sträcker sig från 25 m 
upp till ett hundratal meter. Vanligtvis används 50 – 100 m av stånd på respektive sida. Används större 
avstånd minskar upplösningen av data (Quinn et al 2005). 

Man bör vara medveten om de begränsningar som kartering med sidoseende sonar har. Den lämpar sig 
till exempel dåligt i små, trånga farvatten, på grundbottnar, vid kuperade eller starkt sluttande bottnar 
samt inom marinor. Helt eller delvis översedimenterade lämningar kan vara svåra att upptäcka, liksom 
vissa kategorier av fornlämningar, till exempel kulturlager och mindre anläggningar som fasta fisken. 
Kuperad botten eller uppstickande objekt eller bottenformationer, t.ex. i form av klippor, skapar 
”skuggor” på formationernas baksida från vilka inget retureko ges. 

Det är viktigt att framhålla att geofysisk kartering inte är en metod för att identifiera alla förekommande 
kulturhistoriska lämningar i ett område. Strömmar, vågor och skiktningar i vattnet kan helt dölja 
indikationer eller resultera i att de feltolkas. På samma sätt kan inte heller lämningar identifieras som 
täckts av t.ex. bottensediment. I detta avseende har geofysisk kartering systematiska brister som ibland 
får den effekten att bl.a. äldre fartygsvrak i stort sett aldrig påträffas inom prospekteringsarkeologin (se 
t.ex. Törnqvist 2013). 

Beroende på bottenslag och bottentopografi, lokala bevarandeförutsättningar samt förväntade typer av 
lämningar, kan det vara lämpligt att komplettera sonarkarteringen med dykundersökningar eller 
undersökningar där andra instrument används, till exempel multibeam-ekolod, bottenpenetrerande 
ekolod, videosläde och/eller magnetometer. 

Indikationer framtagna i en analys av en geofysisk kartering kan inte säkert bedömas som 
kulturhistoriska lämningar annat än om de besiktigats av dykande arkeologer alternativt filmats med 
fjärrstyrd undervattensfarkost (ROV). I vissa fall krävs också datering med dendrokronologi eller 14C -
analys. 

Objekt som identifieras kan lämpligtvis indelas i olika kategorier. En använd kategorisering är (Fredholm 
2012): 

1. Fartygslämning. Indikationen utgörs av en tydlig fartygslämning. 
2. Område med flera tydliga indikationer. Område med flera indikationer som kan utgöra en eller 

flera sönderbrutna och fragmenterade fartygslämningar. 
3. Enstaka objekt. Indikation som utgörs av enstaka oidentifierade objekt. 

Kostnad 
En sidoseende sonar är ett i sammanahanget kostnadseffektivt (< 100 000 SEK) och lätthanterligt 
instrument och kan skötas av en person med någon dags utbildning. Tolkning kräver dock erfarenhet. 
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Instrumenten är oftast inkapslade i en fiskliknande farkost som liknar en torped. Denna är tung och det 
kan behövas en kran för att lägga den i vattnet. Därefter ska instrumentet ställas in med frekvens och 
finjusteras för att maximal data insamlas. Under undersökningen körs fartyget med ca 2 – 4 knops 
hastighet och varje undersökningslinje bör överlappas med 25 % för att säkerställa fullständig täckning 
av området. Tolkning av insamlad data beror till stor del vad undersökningen syfte är samt vad för typ av 
botten man undersöker. Tolkningen utförs oftast efter insamlingen av data, men vid t.ex. sökning av 
vrak kan detta göras i realtid. 

Under de senaste åren har mycket billiga och enkla sonarinstrument som fastmonteras i båtbotten eller 
akterspegeln gjorts kommersiellt gångbara för småbåtsbranschen. Ett sådant instrument är från 
installation integrerat i båtens sjökortsplotter och havsbottnen kan kontinuerligt scannas av och 
resultatet lagras på ett vanligt minneskort. En sådan lösning kostar i skrivande stund under 30.000 SEK 
men både räckvidden och upplösningen är sämre än dyrare yrkesinstrument. 

Indata och detaljeringsnivå 
Upplösningen beror på vald frekvens samt avstånd för pulsen. En frekvens på 100 kHz ger en sämre 
upplösning, men täcker ett större område, medan en högre frekvens på t.ex. 330 kHz når högst 100 m 
men ger en hög upplösning. Med den högre frekvensen kan oftast föremål med ca 0,2-0,3 m storlek 
identifieras, t.ex. mindre stenar, rörledningar och grövre kablar (Quinn et al 2005). 

Positionering av den sidoseende sonaren utförs vanligtvis med GPS – RTK (Real-Time Kinematic, dvs. 
realtidsmätning med centimeternoggrannhet). Vid tolkning av data körs den digitala filen i ett 
uppspelningsprogram där bilden av botten ”rullar” fram. Varje ”träff” tolkas, och mäts och position 
anges samt sparas i en egen fil. Denna fil samkörs med navigationsuppgifter så att samtliga ”träffar” får 
en exakt position och sedan kan plottas på ett sjökort eller ritning över området. I efterhand kan 
karterade bottenområden läggas in som georefererade rasterfiler i ett GIS, varpå det går att i detalj 
mäta i karteringen och forma en heltäckande bottenkarta. 

2.6.2 Penetrerande ekolod, ”sub-bottom profiler” 

Sedimentekolod kallas även penetrerande ekolod eller ”sub bottom profiler” och använder, liksom 
sidoseende sonar, högfrekventa ljudpulser. Frekvensintervallet ligger dock något lägre, ca 2 – 20 kHz, för 
att bättre kunna penetrera botten. Instrumentet sitter ofta i samma fiskliknande farkost som den 
sidoseende sonaren, alternativt på en ROV eller skrovmonterat. Pulsen från instrumentet går rakt mot 
botten i en enda punkt och, som namnet antyder, tränger pulsen genom bottenytan och ner i 
sedimentlagren. Instrumentet är liksom multistråle och bättre sidoseende sonarer relativt dyra vid 
inköp. Instrumenten är avancerade och kräver utbildning och god vana för att utföra mätning samt 
efterföljande tolkning av data.  

Användningsområden 
Mätning med penetrerande ekolod utförs ofta i kombination med multibeam och sidoseende sonar och 
tillsammans kan de olika metoderna ge ytterligare upplysningar. Exempelvis kan information om ett 
område med berg i dagen, som har identifierats med sidoseende sonar, följas ner genom sedimenten via 
data från det penetrerande ekolodet. Instrumentet är också mycket användbart för tolkning av 

39 

 



2014-12-17  

Fjärranalys för kulturmiljövården 

 

sedimentmäktighet eller för att upptäcka dolda föremål under sedimenten, såsom minor, stenar eller 
vrak. Det kan även användas vid tolkning av geologi och stratigrafi. 

Möjligheter och begränsningar 
Signalen från ekolodet kan tränga ner ett par tiotal meter ner i sedimenten, men penetrerar inte berg 
eller grov morän. Om det förekommer gas i sedimenten släcks signalen ut. Data erhålls endast från en 
linje rakt ner under sonaren och därför körs normalt ett flertal linjer över ett område med t.ex. 25 m 
linjeavstånd. 

Det finns inga systematiska sammanställningar över denna typ av data och de profiler som skapas kan 
inte utan vidare användas vare sig i inventeringssyfte eller annat arkeologiskt karteringssyfte. Precis som 
vid georadarprofiler är bilden som det penetrerande ekolodet producerar omöjlig att tolka för en 
lekman. 

Kostnad 
Instrumenten är oftast liksom en sidoseende sonar inkapslad i en så kallad towfish. Denna är tung och 
det behövs oftast kran för att placera utrustningen i vattnet. Därefter ska instrumentet justeras med 
bland annat frekvens för att högupplöst data ska kunna insamlas. Under undersökningen kan fartyget 
köra med ca 2-5 knop. Instrumentet är förhållandevist dyrt och kräver både utbildning och vana för rätt 
användning och tolkning. En undersökning med penetrerande ekolod bör inte vara en större 
extrakostnad om den utförs i samband med en annan undersökning t.ex. med ett sidoseende ekolod. 
Däremot är tolkningen av data helt separat och kräver kunskap och vana. Tiden för tolkning av insamlad 
data beror till stor del vad undersökningens syfte är samt vad för typ av botten/sediment man 
undersöker. Tolkningen utförs ofta efter insamlingen av data, men vid t.ex. sökning efter vrak kan detta 
göras i realtid.  

Indata och detaljeringsnivå 
Upplösningen beror på valet av frekvens men ett föremål på ett par decimeter kan normalt identifieras 
med sedimentekolod. Det finns penetrerande ekolod som har en svepande frekvensintervall, så kallad 
Chirp, som använder samtliga frekvenser mellan t.ex. 2–7 kHz.  

Positionering av det penetrerande ekolodet görs vanligtvis med GPS –RTK.  

Data kan avläsas simultant med körningen/undersökningen, men vanligtvis tolkas informationen ”off-
line” och föremåls, stenars och vraks position anges. Om undersökningens syfte är att kartlägga 
stratigrafin kan den digitala information/bilden användas som bakgrundsmaterial och den geologiska 
tolkningen läggas på bilden för att förtydliga lager och strukturer. Om undersökningens syfte enbart är 
att söka efter ett föremål presenteras inte alltid stratigrafin utan föremålets position markeras på ett 
sjökort med djupangivelse. 
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2.6.3 LiDAR 

Lidar kan användas i grunda vattenområden och då kallas mätmetoden laserbatymetri. 

Siktdjupet varierar med vattnets grumlighet och avgör möjligheterna till laserbatymetri. Siktdjupet för 
det mänskliga ögat, det så kallade secchi-djupet, kan bestämmas med en vit s.k. secchiskiva, med 
diameter 300 mm, som sänks ned till bottnen med ett mätband och djupet vid vilket skivan blir 
synligkallas för secchi-djupet. Penetrationsdjupet med laserstrålen är 2,5 till 3 gånger större än secchi-
djupet. 

Detta innebär att mätningar 
kan utföras till mellan 20 och 
35 m djup i Östersjön och till 
mellan 30 och 60 m djup i 
Nordsjön. Penetrationsdjupet 
är lägre invid kusten på grund 
av vattnets större grumlighet 
nära land. I sjöar och 
vattendrag kan vattnet vara så 
grumligt att siktdjupet inte blir 
tillräckligt stort. 

Exempelvis är i Göta älv 
siktdjupet endast 0,5 m, varför 
mätning med laserbatymetri 
blir begränsat till ca 1,5 m. Vid 
denna metod bestäms avståndet relativt vattenytan med s.k. kinematisk GPS. Parallellt utförs mätning 
av markytan längs stranden, vilket medger en bestämning av vattnets topografi, dvs. vattenståndet 
(vattenytans läge) och vågutseendet vid mättillfället. Laserbatymetrisystemet kompenserar således för 
vågorna. Brytande vågor och skum kan dock orsaka försämrad skärpa. 

Laserbatymetri har utförts i mindre omfattning men en pilotstudie har utförts för bestämning av 
bottennivåer längs Skånes sydkust vid Ystad Sandskog och Löderups strandbad (Rydell och Nyberg, 
2006). Pixlarna som blir resultatet av mätningen har en diameter om ca 2 m och en mätnoggrannhet på 
bottnen under vatten om ca ± 0,5 i XY-led och ± 0,3 m i Z-led. Metoden har inte undersökts med 
avseende på des förmåga att identifiera mindre, skarpa objekt så som uppstickande vrak. 

2.6.4 Multibeam 

Ett ekolod baserat på multipla signaler kallas vanligen multibeam (av det engelska ”Multibeam 
Echosounder”). Multibeam fungerar i princip som ett vanligt ekolod, men istället för en enkel ljudstråle 
sänder instrumentet ut multipla ljudstrålar, t ex. 254 strålar. Samtliga strålar utgår från samma källa 
men sprids med en bestämd vinkel och bildar ett solfjäderlikt mönster ned mot botten, se figur 23. 
Strålarna reflekteras mot botten och tillbaka till instrumentets mottagare (receiver), där tidsåtgången 
registreras. Instrumentet registrerar de olika ljusstrålarna separat och på så vis kan en till fartygets 

Figur 22. Principen bakom flygburen laser i grunda 
vattenområden. 
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färdlinje vinkelrät bottenprofil presenteras. 
Eftersom fartyget hela tiden rör sig framåt 
med ca 3 – 6 knop registreras successivt nya 
profiler och en 3D-batymetrisk bild 
framträder. 

Ett multibeaminstrument är avancerat och för 
att kunna samla in data och presentera en 
grafisk bild över botten krävs utbildning och 
god vana att handha instrumentet. Profilerna 
redovisas som rådata samtidigt som 
undersökningen pågår. Detta råmaterial 
behöver bearbetas, filtreras och samköras 
mot navigation/positionsangivelser, ganska 
analogt med hanteringen av LiDAR-data. 
Därefter kan all insamlad data plottas för att 
presentera områdets batymetri. 

Användningsområden 
Multibeam kan användas till ett flertal olika 
uppgifter. Då instrumentet är relativ litet kan det monteras på små, grundgående båtar som kan gå in i 
vikar och åar. Vid större djup använder man sig av ubåtar (ROV) för att komma tillräckligt djupt och få 
bättre upplösning. Metoden används för sjökartering, kartering av bottnar vid byggnation och 
stabilitetsberäkning, dokumentation av skeppsvrak och i viss mån vid sökning efter föremål. 

Från 3D-data erhållna vid multibeamkarteringar genereras en bottenmodell eller en terrängskuggad 
topografisk modell likt de som produceras utifrån LiDAR-data. Dessa underlag infogas i ett GIS där 
indikationer markeras manuellt. 

En sällan eller aldrig nyttjad datakälla är retursignalen från multibeam, dess s.k. backscatter, som liksom 
vid LiDAR-undersökningar kan användas för att se strukturer i havsbotten. Ett test i Mälaren visade att 
det gick att inte bara kartlägga marin dumpning av sand, grus och muddermassor utan även vad som 
förefaller vara utfallna vrak, osynliga i batymetrin (havsbottenmodellen) men synliga som 
”förhårdnader” i retursignalen (Flood & Törnqvist 2010). 

Möjligheter och begränsningar 
En multibeamkarteringar har fördelen av att skanna av ett större vinkelrätt område mot färdlinjen. 
Täckningen av ”solfjädern” är ca 6 – 8 gånger djupet, dvs. om undersökningen utförs på 10 m djup 
erhålls ca 35 m täckning av botten både styrbord och babord om fartyget. Detta medför att ett större 
område relativt snabbt kan undersökas och en 3D-modell presenteras. 

För att garantera 100 % täckning av bottnen brukar intilliggande undersökningslinjer överlappa varandra 
med ca 10 – 25 %. Är undersökningsområdet kuperat krävs smalare undersökningslinjer, då djuphålor 
kan blir ”skuggade” av närliggande botten. Detta kan dock åtgärdas med en separat undersökningslinje 
direkt över djuphålan. Instrumentet är dyrt och sitter skrovmonterat under vattenytan, vilket innebär att 

Figur 23. En principbild av hur havsbotten kan 
karteras i tre dimensioner med multibeam. 
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ett säkerhetsdjup alltid måste iakttagas för att undvika grundstötning. Multibeamkarteringar brukar 
kunna utföras till ca 2 m djup med grundgående båtar men då blir förstås avsökt korridor mycket smal. 

Kostnad 
En multibeamkartering utförs under gång, med en hastighet av upp till ca 4 – 8 knop och kan därför 
avverka relativt stora ytor på kort tid. Instrumentet och tekniken är dock avancerade och kräver 
utbildning och vana. För att utföra en undersökning krävs minst två personer och en specialbåt med 
aktuell utrustning. Kostnaden kan variera, från 50 000 kr upp till ett par hundra tusen kronor per dag, 
beroende på storlek av fartyg och undersökning. Efterarbetet/processeringen innebär korrigering mot 
vattenståndsvariationer, filtrering av data och samkörning mot navigation så att en exakt position 
erhålls. 

Efterarbetet kan vara relativt tidskrävande och kräver expertkompetens samt dyr programvara.  

Indata och detaljeringsnivå 
Det finns olika typer av multibeam med varierande upplösning, men ett av de vanligare instrumenten 
med en frekvens på 300 kHz har en upplösning vid ca 10 m djup på ca ± 0,1 m. Detta innebär att grövre 
kablar och rörledningar på botten fångas upp liksom mindre stenar och sandformationer. 

Data från instrumentet samkörs alltid med loggad navigation för noggrann återangivelse av 
bottenvariationer. Positioneringssystemet brukar vara en mer avancerad version av GPS, så kallad RTK-
GPS system eller motsvarande. Dessa relateras till satelliter och lokala basstationer alternativt ett 
nätverk som går via mobiltelefonnätet, SWEPOS_internet. Noggrannheten på RTK systemet brukar 
anges till ± 0,02 m i horisontalled och ± 0,03 m i höjdled. 

Bottenförhållandena kan redovisas med höjdvariationer med olika färger så att djupsänkor samt 
grundare områden tydligt framkommer av bilden. Data kan även levereras i digitala modeller, som XYZ-
punkter eller som en virtuell ”flygning” över aktuellt område.  
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3 Fjärranalys inom kulturmiljövården 

3.1 Bakgrunden; att påträffa fornlämningar 

Fjärranalys i form av flygfotografering har under många decennier använts för att lokalisera 
fornlämningar eller detektera vegetations-  eller jordspår, dvs. synliga anomalier i växtlighet och grödor 
respektive i mer bara markytlager. Tidigt insåg man nämligen att även överplöjda fornlämningar kan 
påträffas genom att iaktta topografiska/morfologiska anomalier eller lämningarnas effekter på 
markytan, antingen det är avvikande markfärg (t.ex. ett utplöjd kulturlager), förändrade betingelser för 
vegetation (t.ex. magrare vegetation ovanpå en begravd stenpackning, rikare vegetation ovanpå ett 
kulturlager eller överplöjd ränna med fet matjord). 

I samma syfte har satellitbilder analyserats sedan i alla fall 1970- och 1980-talen. Beroende på 
satellitbildernas upplösning, vilka initialt sällan var bättre än i storleksordningen 10 meter, och det 
faktum att fornlämningar och anomalier i växtlighet och markytor bäst framträder vid magra jordar eller 
i helt öppna landskap, utan störande beskogning, har tekniken främst använts i ökenområden. Men den 
kanske största bidragande faktorn till detta är ändå att i ökenområden förekommer större 
fornlämningskomplex (”ökenstäder”) som dessutom inte har inventerats i någon större grad. 

Under de senaste decennierna har insatserna, oftast utgående från amerikanska universitet, även börjat 
avsöka djungelområden. Detta har blivit möjligt främst då flygburen laserscanning, LiDAR, har blivit en 
användbar teknik. Med LiDAR, vars laserstrålar penetrerar lövverk och har förmågan att kartera även i 
ganska tät vegetation, har många fornlämningskomplex och städer i framförallt tropiska områden 
upptäckts. Samtidigt har en praxis vuxit fram inom marinarkeologin att använda akustiska metoder, 
ursprungligen baserade på ekolod, för att hitta främst skeppsvrak. Denna praxis har gjorts möjlig då 
relativt snabbt oerhört avancerade avsökningsinstrument har blivit så billiga att även entusiastiska 
privatpersoner har kunnat anamma tekniken. Baserat på havsbottnens otillgänglighet och bristen på 
systematiska inventeringar under vatten har även incitament både från upptäckslystna privatpersoner, 
myndigheter och kommersiella företag funnits att upptäcka vad som finns på havsbotten.  

3.2 Forskningsprojekt för detektion och avgränsning 

Inflätat i denna praktik med karteringar av fornlämningar har forskarmöda ägnats åt att försöka 
producera olika metoder med vilka fornlämningar som skall kunna detekteras. Här har satellitbildsanalys 
varit den dominerande trenden. Det har dock funnits liten eller ingen koppling mellan 
forskningsprojekten och yrkespraktiken. 

På senare år har några genomlysande antologier författats inom ämnet fjärranalys och hur det har 
använts inom arkeologin. Sedan 2008 har nätverket ”European Association of Remote Sensing 
Laboratories” arrangerat konferenser och workshops inom fjärranalys och arkeologi/kulturmiljövård. Ett 
stort vetenskapligt samfund bestående av arkeologer, geofysiker, experter inom flygarkeologi, 
fjärranalys och geomatik gav upphov till en livlig debatt om begränsningar och möjligheter med 
traditionella och nya jordobservationsteknologier för arkeologin och hanteringen av kulturarvet. Den 
livliga debatten resulterade initial i fyra specialvolymer i internationella journaler, i Archaeological 
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Prospection vol. 16 (2009), Journal of Cultural Heritage vol. 10S(2009), Photo Interpretation vol. 46 
(2010) samt Journal of Archaeological Science vol. 38 (2011). Nyligen kom även en bok ut, publicerad av 
Springer, med titeln "Satellite Remote Sensing: A New Tool for Archaeology" (Lasponara & Masini 2012).  

Dessa publikationer behandlade användningen av fjärranalys för att upptäcka platser, för att utreda och 
rekonstruera historiska landskap, dokumentera. övervaka och förvalta kulturarvet, samt metodfrågor 
som rör informationsutvinning och integration av olika datakällor. Fokus har kommit att hamna på en 
store landskapssyn där främst regioner under stark utveckling, framförallt Asien och Afrika, har stått i 
fokus. 

Volymen ”Satellite Remote Sensing” från 2012 ger i ett antal artiklar en bred teknisk översikt av 
fjärranalys, från bearbetning av visuell data, extraktion av objekt, mösterigenkänning och 
bildklassificering, men även en mer yrkesinriktad insikt i hur fjärranalys kan integreras med andra data 
och användas för kartering och uppföljning av t.ex. plundring. Artiklarna är ganska typiska för ämnet och 
behandlar främst kartering av större lämningar i öknar och djungler, och då gärna ur ett tekniskt snarare 
än praktiskt perspektiv. En för oss relevant artikel behandlar detektion av överplöjda lämningar i en 
Europeisk agrar kontext (Oltean & Abell 2012). I denna artikel visas att trots flera tillgängliga underlag av 
högupplösta satellitbilder gick det inte att genomföra någon automatisk extraktion av objekt, eller 
någon pixelklassning. Vad som dock visade sig vara användbart var en visuell tolkning av flera underlag 
som dessutom underkastats olika former av analytisk förbättring. Beroende på lämningarnas karaktär, 
geologi, fenologisk fas osv. varierar de olika underlagens lämplighet och metodernas effektivitet. Det 
finns alltså ingen ”silver bullet”, ingen generallösning med vilken fornlämningar kan identifieras i 
fjärranalys. 

Påföljande år utkom volymen “Mapping Archaeological Landscapes from Space” (Comer & Harrower 
2013). Även denna volym fokuserar på större lämningar i öken- eller djungelområden. Jämfört med den 
tidigare volymen finns här dock ett fokus på LiDAR och SAR, samt på modellering av arkeologiska 
landskap utifrån dessa underlag. Analyser och resultat ligger på en landskapsnivå snarare än objektsnivå; 
underlagen underlättar landskapskaraktärisering och förstående av arkeologisk potential och betydelse 
på ett övergripande plan. I den mån enskilda objekt lokaliseras är det större objekt i öppna landskap. 

Dessa båda volymers värde för kulturmiljövården är begränsat, då de egentligen inte diskuterar praktiskt 
genomförande i en nordeuropeisk kulturmiljövård. Det finns dock ett par volymer som direkt tar upp 
sådana frågor. År 2011 utkom volymen ”Remote sensing for Archaeological Heritage Management” 
(Cowley 2011a). I 25 artiklar ges en bred praktisk introduktion till fjärranalys inom arkeologi och hur 
tekniken kan göras operationell. Det generella fokuset ligger på att betrakta landskapet snarare än 
lokalen, applicera multipla metoder och indata för att med olika analytiska redskap extrahera så mycket 
information som möjligt från fjärranalysunderlagen och låta denna information, dessa bilder, ligga till 
grund både för en ”desktop assessment” eller inventering via skärmen, samt som underlag för 
fältinventeringar och undersökningar med geopenetrerande metoder (radar, resistivitet). Lyckade 
storskaliga satsningar på fjärranalys från olika europeiska länder lyfts fram, vilka baseras på 
flygbildstolkning och LiDAR, samt integrerade i GIS-system och på en lokal nivå med geopenetrerande 
metoder. 
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Inom serien BAR (”British Archaeological Reports”) har två volymer utkommit med ett liknande fokus, 
fast något mer tekniskt inriktade. Inom ”A View from the Air” (Lodewijckx & Pelegrin 2011) presenteras 
flera projekt där flygbildstolkning är central, där fjärranalys med VHR möter stora problem, men till viss 
del fungerar som visuella underlag, och där den stora utmaningen, vinsten och möjligheten ligger i 
samarbetsprojekt, gemensamma datalager och kommunikation med markägare, allmänhet, inom 
branschen, via webben och t.ex. WMS. Systervolymen ”A Sense of the Past” har ett tyngre fokus på 
markpenetrerande metoder. 

LiDAR har snabbt seglat upp som den mest givande metoden på en landskapsnivå eller större 
arkeologisk lokal-skala. Som en följd av en exploderande användning av denna teknik utkom 2009 en 
praktisk ”best practices” för LiDAR inom arkeologin, ”The Light Fantastic: Using airborne laser scanning 
in archaeological survey” (Crutchley & Crow 2009), som år 2013 kompletterades med en lite mer 
teoretiskt inriktad artikel (Mlekuž 2013). Samma år utkom en större volym dedikerad LiDAR, 
”Interpreting archaeological topography. Airborne laser scanning, 3D data and ground observation” 
(Optiz & Cowley 2013). Här är fokus helt på visualisering och manuell tolkning av landskap, samt hur 
visualisering och tolkning skall kunna integreras i större kartläggningsprojekt genom olika typer av 
samarbete och fältarbete. 

3.3 Fjärranalys i svensk kulturmiljövård 

I Sverige har fjärranalys inte varit framträdande inom kulturmiljövården, vare sig inom yrkespraxis eller 
inom forskning och metodutveckling. De huvudsakliga områden där fjärranalys har varit framgångsrika 
är flygarkeologi (flygbildstolkning), geopenetrerande metoder (enskilda platsundersökningar) och först 
på senare år marina inventeringsprojekt med sidoseende sonar och multibeamsonar. Oavsett metod är 
dock antalet dokumenterade lokaler försvinnande få i svensk kulturmiljövård eller arkeologi. 

Skåne och Gotland är två landskap där militära flygare redan på 1920-talet började ta kulturbilder från 
luften. Flygarkeologi är numera en vedertagen arkeologisk metod, om än något sedd över axeln av 
arkeologer som ägnar sitt liv åt att "rota i marken". Metodisk avbildning från luften har den stora 
fördelen att den avslöjar mönster och mörkfärgningar som gör det lättare att hitta fornlämningar från 
förhistorisk tid. Skåne är ett av de svenska landskap som har de relativt sett bästa förutsättningarna för 
flygarkeologi och anses även vara ett kontinuerligt väl karterat landskap i ett nordeuropeiskt perspektiv 
(Ericsson & Hansen 1992). 

Geopenetrerande metoder utvecklades på Stockholms universitet under 1990-talet och har sedan dessa 
använts med stigande framgång av bl.a. RAÄ, UV, samt olika privata konsultbolag. Prospekteringen vid 
UV startade 2005 och omfattande test- och uppdragsmätningar med magnetometer och georadar har 
gjorts sedan 2006. Undersökningarna har utförts på ett 60-tal platser i Sverige, Norge, Holland och 
Cypern. Resultaten visar att metoderna har stor potential för att kartlägga arkeologiska lämningar. UV 
har vidare ett nära samarbete med ledande forskare inom området genom forskningsinstitutet Ludwig 
Boltzmann Institute (LBI) i Wien, där UV ingår som en av åtta partnerorganisationer. 

Länsstyrelsen i Dalarna och Stockholms universitet genomförde 2001-2003 projektet ”Tillämpning av 
fjärranalys i kulturmiljövården”. Där togs en metod fram som kombinerar en antikvarisk värdering med 
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teknik för satellitbildsanalys. Metoden gör det möjligt att göra mätbara analyser av förändringar i 
landskapets karaktär. Den gör det också möjligt att söka ut en viss typ av miljöer, t.ex. fäbodar, och 
avgöra vilka kvalitéer som finns i dessa. Metodens upprepbarhet har testas liksom hur den går att 
använda på en regional nivå. Målet var att arbetet skulle mynna ut i en operativ metod som kan 
tillämpas inom kulturmiljöövervakningsverksamhet i hela landet. 

Projektet "Landscape Monitoring by Remote Sensing for Landscape Management of Cultural Heritage" 
har under åren 2005 till 2007 drivits av Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med Stockholms 
universitet och Riksantikvarieämbetet, publicerat som ”Fjärranalys i kulturmiljövårdens tjänst” (Wästfelt 
et al. 2007). Fokus i projektet var att skapa verktyg med vilka man skall kunna efterleva Europeiska 
Landskapskonventionen genom att studera landskapets förändring kunna arbeta med landskapet 
kvaliteter med kulturarvet och kulturmiljöer i fokus. Försök att studera landskap med fjärranalys med i 
detalj har gjorts vid två tillfällen, då fäbodar och landskapskaraktärisering (Frisk & Moström 2003, Frisk 
et al. 2003) , respektive detektion av renvallar och visten i fjällen (Liedgren & Sohlenius 2007) testades, 
med blandad framgång. Framförallt betonas i arbetena satellitbildsanalysens möjligheter till generell 
landskapskaraktärisering och möjlighet att följa utvecklingen över tid, till skillnad från att ge prediktiva 
verktyg med vilka vissa typer av fornlämningar kan detekteras och avgränsas. Därtill var lämningarna för 
vaga och satellitbilderna för grova, 

I Dalarna pågår sedan år 2006 en kartläggning samt metodutveckling för kartering av kultur- och 
fornlämningar i skogsmark med hjälp av laserskanning. Laserscanningen i Dalarna omfattade i Leksand 
och Älvdalen 36 000 ha (scannat år 2006), med ungefär fem laserpulser per kvadratmeter. Mellan 2006 
och 2008 scannades Älvdalen, totalt 160 000 ha, med tio laserpulser per kvadratmeter. Syftet med att 
använda denna laserscanning inom kulturmiljövården har varit att samla underlag/kunskap om 
användning av denna teknik inom kulturmiljövården. Genom studier av kultur- och fornlämningar inom 
området undersöktes hur dessa framträder i laserskanningen, vad man kan använda metoden till och 
hur man kan förfina den för antikvariska syften (Jansson & Alexander 2009). Tyngdpunkten låg då på 
fäbodar och skogsrelaterade lämningar så som kolmilor och fångstgropar. Detta arbete har fortsatt med 
en generell översyn av vad LiDAR kan användas till i termer av visuell tolkning, även i odlingslandskapet 
(Alexander 2013). Ett resultat har varit en ganska omfattande utredning av dessa datas möjligheter och 
begränsningar vid förbättring av existerande register (FMIS), inventering i tidigare ej inventerade 
områden, liksom möjligheter att identifiera skador på fornlämningar. Arbetet har gått ut på bearbetning 
av mätdata, visualisering och manuell, operatörsstyrd tolkning, snarare än metodutveckling för 
automatiskt kartering eller prediktiv modellering. Följande generella observationer gjordes utifrån 
okulär granskning av höjdmodellerna: 

• Laserskanning kan vara ett hjälpmedel för kvalitetssäkring av olika aspekter av FMIS och 
resultaten från inventeringarna inom arbetsmarknadsprojektet ”Skog och historia”. 

– Läge/position: Är fornlämningar rätt inlagda? 
– Utbredning: Är hela lämningens yta markerad på karta? 
– Sammanhang: Har delar av lämningen missats vid tidigare registrering/inventering?  
– Komplettering: Finns det lämningar i närheten som missats? 
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– Skador: Ev. synliga skador efter registrering i fält, framförallt från skogsmaskiner och 
exploatering. 

Skogsstyrelsen arbetar f.n. med LiDAR som underlag vid hantering av skogsavverkningar där 
bedömningar på skador av kulturmiljöer (”Skog och historia”) är ett huvudsyfte. För detta ändamål har 
en terrängskuggning inkluderats i webbtjänsten ”brandkartan” som Skogsstyrelsen tillhandahåller. 

3.4 Parallell utveckling i Norge 

I Norge har man arbetat med fjärranalys till och från i drygt ett decennium. Framförallt under de senaste 
åren har LiDAR undersökts som ett verktyg för dels manuell grovkartering av nya fornlämningar i 
utmarken via visuell bedömning av terrängvisualiseringar, dels som verktyg för att automatiskt peka ut 
sannolika fornlämningar, och undersöka relevansen hos sådan prediktion. Dessa arbeten (Grøn & Loska 
2002, Grøn et al. 2008, 2011, Bollandsås et al. 2012, Gustavsen et al. 2013, Risbøl 2013, Risbøl 
et al. 2013, Trier & Zortea 2012, Trier et al. 2014) ligger till grund för en stor del av den 
kommande analysen och diskussionen i föreliggande rapport. 

År 2013 utkom en översikt över möjligheten att använda fjärranalys inom arkeologiska projekt, främst 
vid större exploateringsprojekt, i syfte att detektera fornlämningar. Rapporten behandlade alla 
relevanta fjärranalysmetoder (Gustavsen et al. 2013) och summerade de olika metoderna med för- och 
nackdelar. Rekommendationerna består av en uppräkning av vilka metoder som fungerar i vilken 
landskapstyp. De slutleder att; 

”Selv om det er opparbeidet mye kunnskap om bruk av de nyere metodene i Norge, er det 
per i dag ikke gjennomført systematiske sammenlignende studier av de forskjellige 
metodenes reelle effektivitet hva angår henholdsvis påvisning av arkeologiske spor og 
kostnadseffektivitet. Det er heller ikke gjennomført prosjekter med tanke på å få frem 
fordelene ved integrert tilnærming som tar i bruk flere supplerende metoder. Det er et 
behov for å komme videre fra gode, men spredte, enkeltresultater til et samlet overordnet 
grep som tar i bruk hele «verktøykassa».” (ibid:71). 

 
Att ingen sådan sammanställning av nytta, kostnad och integreringsbehov med fjärranalys och andra 
data föreligger heller i Sverige fast behovet är stort, är en av de bakomliggande faktorerna varför 
föreliggande rapport ingår i DAP-programmet. Precis som i Norge föreligger även en komplicerande 
faktor i att metoderna måste utvärderas gentemot olika typer av lämningar i olika landskap. Om man 
önskar skapa en generell ”verktygslåda” måste man alltså veta hur dessa verktyg skall byggas upp, vad 
de har att ta hänsyn till och deras möjligheter och begränsningar. Till skillnad från syftet med 
innevarande projekt är arbetena i Norge mest riktade åt att detektera nya fornlämningar, inte arbeta 
med förbättring av redan registrerad lägesbunden information, även om dessa ansatser rent metodiskt 
sett förstås har mycket gemensamt. 
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3.5 Landskapsarkeologi och kulturmiljövård 

Det är lätt att förstå fördelarna med en flygburen inventeringsmetodik. I synnerhet i öppna, lite kargare 
landskap har flygbildanalys och LiDAR en stor potential att enkelt kartera stora ytor. Tydliga lämningar 
av torvhus, stenmurar, gravar osv. syns bra i öppen terräng i ej plöjd mark, och man kan med enkla 
medel i sådana områden kartera hela forntida fossila landskap via flygfoto eller LiDAR (Aldred & 
Hreiðarsdóttir 2011). Viktigt är att förstå att dessa förhållanden bara råder på några vissa specifika 
platser och viss geografi. För att komma vidare i mer otydliga och fragmenterade landskap har det visat 
sig viktigt att samla olika verktyg och integrera olika data i en landskapsansats och testa olika metoder 
för att hitta och kartera lämningar. 

Yrkespraktiken i Europa har under senare år satsat på att bygga upp GIS-databaser och integrera 
geografiska data (t.ex. Boemi 2011), framförallt flygbilder och LiDAR-data, i operationella verktyg för 
lanskapsstudier, snarare än att bedriva forskning kring hur fjärranalys med analytiska medel kan 
användas för detektion av vissa fornlämningar. Fortfarande används främst okulära studier av flygbilder 
och högupplösta satellitbilder för att tolka växt- och jordspår och hitta nya eller grovkartera 
fornlämningar (Ferguson 2011, Goja 2011). Ofta är det en del av en strategi där GIS används med flera 
indata för att bättre förstå landskapets historia och karaktär, där även fältinventering används som 
valideringsinstrument och för bättre förståelse (Czajlik et al. 2011, Einarsson & Aldred 2011, Oelsen 
2011, Palmer 2011). I allt större grad används LiDAR som komplement till ortofoton (Horne 2011, 
Crutchley 2009, Bennet et al. 2011, Bofinger & Hesse 2011) men även satellitbild (Kincey et al. 2014, 
Rowland & Sarris 2007, Lasponara et al. 2012, Parcak 2009). 

Som yrkespraktik har ofta sammansatta databaser och manuell hantering visats fungera för stora 
områden och datamängder. English Heritage har satt upp ett system inom vilket man har flygbildstolkat 
100 000 lokaler med hjälp av ortofoton och LiDAR (Horne 2010). Med ett fokus på att förstå landskapet 
och dess processer (Cowley 2011b, Palmer 2011) och ett genomgående arbete med workflow, underlag 
och processer (Rutar 2011) har data från flera håll integrerats i GIS-databaser (Rączkowski 2011). 
Utgångspunkten har då varit att betrakta landskapet som palimpsest, sammansatt av olika tider och rum 
(Mlekuž 2013). Det har även gått att via LiDAR identifiera erosionskänsliga landskap och erosion på 
fornlämningar (Kincey & Challis 2010) för att förstå och hantera denna palimpsest, detta pågående 
landskap. 

Trenden går alltså mot att tolka landskapet mer kvalificerat, och att tolka t.ex. en LiDAR-modell mot den 
större historiska natur- och kulturgeografiska bakgrunden. Elementen i LiDAR-modellen begrips bäst om 
man förstår mer av den historiska bilden utifrån historiska kartor, geologi m.m. (Doneus & Kühteiber 
2013). Här ger underlagen även bättre förståelse för t.ex. en viss plats valts för en viss verksamhet men 
även för att visualisera kulturarvet och kommunicera det till nya mottagare, t.ex. markägare (Greig 
2011). 

I operationell antikvarisk praxis används LiDAR allt mer som inventeringsunderlag. I Norden märks 
SKAIK, (Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen), som är ett EU-projekt mellan aktörer i Västerbotten 
(Västerbottens museum, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Skellefteå museum, Skogsmuseet) och 
Österbotten (Museiverket, Södra Österbottens skogscentral, Österbottens förbund). Inom SKAIK har i 
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Västerbotten studiet av LiDAR-reliefer legat till grund för riktade fältinsatser vilka resulterat i flera 
hundra nya fornlämningar i skogen (Andersson 2012, 2013). Inom English Heritage har LiDAR i 
kombination med ortofoto utgjort underlag för fältinventering med speciella fältkartor i skala 1:2500 
eller 1:4000, vilka kombinerade LiDAR-reliefer med IR-bilder (VHR). Resultatet blev att dubbels så många 
fornlämningar upptäcktes som vid en ren skrivbordsinventering av samma data. Många falska 
indikationer från LiDAR-data kunde strykas med fältbesiktning (Ainsworth et al. 2013).  

Kunskapen har växt angående LiDARs förmåga att omtolka landskap, framförallt skogsområden som har 
ansetts tämligen obrukade har istället kunnat karteras och uppmärksammas arkeologiskt som en 
produktionszon för olika utmarksnäringar (Risbøl 2013). Man har insett att tolkningen av LiDAR, 
ortofoton och fältbesök ger komplementära bilder som båda dessutom varierar med arkeologens 
kunskap och förmåga (Halliday 2013, Palmer 2013). Man bör alltså spara LiDAR i omtolkningsbart, 
visualiserbart skick, inte skapa en statisk analysprodukt med ett resultat och en bild av landskapet. 
Landskapet har under hand börjat betraktats mer som en palimpsest, en serie överlappande och 
sammanlänkade historier med ”a continuum of traces”, istället för ett landskap med väl avgränsade, 
enkelt urskiljbara fornlämningar (Mlekuž 2013b). I samband med detta har kulturlämningarnas 
avgörbrhet och avgränsbarhet ifrågasatts. Givet flerfaldiga överlagrande rester i t.ex. ett agrarlandskap, 
synliga i LiDAR-reliefer, hur avgränsas inägorna eller gårdstunen? 

LiDAR har några gånger använts storskaligt vid revidering av existerande fornlämningsregister. Här 
märks den tyska delstaten Baden-Württemberg (35 751 km2) som har scannats med 1–4 punkter/m2 och 
där existerande fornlämningsregister reviderats och nya fornlämningar registrerats med hjälp av 
terrängskuggade LiDAR-data, vilket har förbättrat delstatens planeringsunderlag. Mellan 6 och 24% av 
de 6060 synliga lämningarna kunde detekteras visuellt i LiDAR. Samtidigt kunde 215 000 nya potentiella 
arkeologiska objekt prickas in. I detta arbete uppstod frågor kring vad som utgör enskilda objekt, 
sammanförda lämningar, sammanhängande eller överlappande lokaler. De flesta indikationerna 
utgjordes av agrara strukturer (21,6%), gravhögar (14,7%) och terrasser (10,8%). Erfarenheten från 
arbetet i denna delstat visar att markmodeller med en upplösning av 1 m normal räcker för att peka ut 
en arkeologisk indikation (Hesse 2013). Här måste man dock poängtera att många typer av 
fornlämningar i svensk jord är mindre än ett par meter i diameter och förblir alltså vanligen osynliga i en 
markmodell med en upplösning om 1 m. 

I norsk miljö har satellitbild och LiDAR tolkats visuellt och vissa försök att detektera fornlämningar 
automatiskt har gjorts (Grøn et al. 2011, Risbøl et al. 2013). Här varierar detektionsgraden stort mellan 
typ av fornlämning och ligger ofta under 10% och det är svårt att överhuvud taget ange en avgränsning i 
satellitbilden. Indatats upplösning har också stor betydelse. En markmodell baserad på 1 laserpunkt/m2 
ansågs väl grov för att vara användbar (Bollandsås et al. 2012), men har i alla fall visats kunna detektera 
större fornlämningar (Bofinger & Hesse 2011). Störst förbättring kunde förmärkas från 1 till 5 
punkter/m2, där tolkningssäkerheten vid manuell kartering mer än fördubblades till ca 60%. Säkerheten 
varierar dock med avseende på fornlämningstyp, vegetation och terräng.  

I avsikt att mer fullödigt kartera lämningar i skogsmark och därmed komplettera annan 
landskapsarkeologi föreslår Grøn & Loska (2002) att mönsterigenkänning, ”pattern recognition”, och 
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automatiska metoder kan användas för att detektera fornlämningar. Efterföljande försök har visat att 
sådana metoder dels kräver typspecifik utveckling (t.ex. gropar, högar), och att man får upp emot 1000% 
brus om man avser att kartera närmare 100% av alla för ögat i LiDAR synliga gravhögar (Trier 2012, 
2014). För varje korrekt inprickad gravhög får man alltså ungefär 10 falska indikationer. 

En parallell till den norska utvecklingen har skett i USA, där gravhögar karterades med olika komposita 
GIS-metoder baserat på LiDAR-data, dock med sämre resultat (RIlkey 2009, Riley 2012). En metod 
baserad på en medelväg, med analytiska förstärkningar och topografiska index som grund för en 
storskalig inventering testades även i Tyskland (Hesse 2013). En viktig utgångspunkt för sådana 
topografiska analyser är olika derivatprodukter för visualisering men även för analys; olika topografiska 
index, öppenhet, slutenhet osv. (Stular et al. 2012). 

När det gäller att tolka vissa platser har strandförskjutningsmodeller baserade på LiDAR underlättat 
förståelsen för historiska strandlinjer och kustnära landskap (Draganits 2014, Törnqvist 2012). Här har i 
synnerhet LiDAR men även tillsammans med VHR en potential i att rekonstruera historiska landskap 
både som grund för att tolka vissa lokaler men även för att förstå och prediktera arkeologiska lokaler 
under vissa historiska tidsavsnitt. Det har dock inte utvecklasts någon samsyn eller systematisk 
verksamhet inom kulturarvs- eller kulturmiljövårdssektorn, ingen gemensam policy, best practices ellerk 
liknande när det gäller fjärranalys. Ett överskridande och viktigt portalprojekt är det EU-finansierade 
ArcLand , eller ArchaeoLandscapes Europe, som avser att göra det möjligt att arbeta med 
landskapsarkeologi där prospekteringsdata, analysmetod, landskapsarkeologi, visualisering, spridning 
och samverkan utvecklas i en gemensam process. I Norden är NIKU från Norge och Holstenbro Museum 
från Danmark representerade. 

3.6 Marinarkeologi 

I våra farvatten finns ett värdefullt kulturarv. Det rör sig främst om lämningar efter förlista skepp och 
båtar, men även om översvämmade boplatser från stenåldern och rester efter hamnar och försvarsverk. 
På grund av att fornlämningarna ligger i vatten är de ofta välbevarade och därmed ofta tredimensio-
nella, synliga. Kulturarvet under vatten berörs emellertid alltmer av exploateringar och störande verk-
samhet från sportdykning, ankring och fiske. Det är alltså viktigt att fornlämningarna inte skadas eller 
förstörs. Instrument användbara att kartera havsbotten har utvecklats både för båtsporten och fisket. 
Under det senaste decenniet har sådana i allt större utsträckning använts för att upptäcka skeppsvrak. I 
många fall är vraken oregistrerade och blir sedan föremål för sportdykning. Utvecklingen och använd-
ningen av akustiska metoder för att detektera kulturlämningar under vatten är en hel gren inom den 
naturvetenskapligt inriktade arkeologin som även ligger mycket nära andra ämnen så som maringeologi, 
då både sedimentations- och erosionsförhållanden behöver tas hänsyn till, dels landskapets 
föränderlighet med avseende på landsänkning och uppkomsten av submarina kulturlandskap måste 
förstås (t.ex. Benjamin et al. 2011, Firth 2011, Fitch et al. 2011, Doneus et al. 2013, Verhagen 2012). 
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Figur 24. Exempel på en bottenmodell skapad med data från multibeamkarteringar. Figuren 
visar flera oregistrerade fartygsvrak och ankringsspår på botten av Björkfjärden norr om 
inloppet till Södertälje i Mälaren. Här ger systematisk insamling av djupdata en ny 
landskapsbild. Källa: Flood & Törnqvist 2010:15. 

Under de senaste åren har kartering av undervattenmiljöer genomförts i Sverige inom flera stora 
projekt, dels i syfte att leta efter kända vrak, dels som detaljdokumentation av de vrak som påträffas 
(Mars, Svärdet, ”Spökskeppet”). Men hela undervattenslandskap har även avsökts för att rekonstruera 
stenålderslandskap och påträffa framförallt mesolitiska markytor och kulturlämningar, idag 0-20 m 
under vattenytan (se rapporter från MARIS, Södertörns högskola, t.ex. Rönnby et al. 2012). En 
systematisk teknik- och metoduppbyggnad har gjort att MARIS tillsammans med surveyföretaget MMT 
AB har en hel verktygslåda som fungerar dels för storskaliga avsökningar över väldiga ytor och dels för 
detaljdokumentation av enskilda lämningar med multibeam, video och bottenstationär 3D-scanner. 
Både multibeam-scannern och videoutrustning kan sättas på en ROV (fjärrstyrd robot) varvid en 
högupplöst kartering av enskilda vrak även på större djup är möjlig (se t.ex. Holmlund 2014). 

3.7 Aktuella forskningsprojekt angående detektion i norra Europa 

Det har förekommit flera försökt att utarbeta en metod för att förstärka den visuella bilden av LiDAR-
data som inte bara utgör en rigid och determinerad terrängskuggning i en riktning. Sådana enkla 
modeller kan nämligen missa en hel del indikationer framförallt i skuggade partier eller när linjära 
element ligger i samma riktning som solvinkeln. Därför har en uppsättning derivatprodukter utvecklats 
som kombinerar och förstärker olika terrängskuggningar, lutningsbilder och topografiska index (Bennet 
el al 2011, Bofinger & Hesse 2011, Mlekuž 2013a, Kovacs 2012, Werbrouck 2011, Chartin et al. 2011, 
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Corns 2009, Loisios & Nakos 2007, Doneus 2013, Johnson & Ouimet 2014, Stular et al. 2012, Kokalj 

2013). Det finns ett par bra sammanställningar över sådana metoder (English Heritage 2010, Davis 
2012). Underlag framtagna med dessa metoder, nedan alltså kallade ”derivatprodukter”, har använts 
med blandad framgång när det gäller att maskinellt detektera fornlämningar (Riley 2009, 2010, 2012, 
Hesse 2009, Sas et al. 2012, Trier & Zortea 2012, Chen et al. 2013, Crow 2007, Mccoy et al. 2011, 
Schindling & Gibbes 2014). Oftast har det här rört sig om olika signaler, indikationer på topografiska 
anomalier och därmed fornlämningar. 

HR/VHR har mer sällan använts för att detektera spektrala anomalier och därmed fornlämningar (Hritz 
2014, Agapiou et al. 2010, 2012, Aydin 204, Rowlands & Sarris 2007, Parcak 2009, Figorito & Tarantino 
2014, D’Orazio et al. 2012, Laet et al. 2007, 2011) där resultaten är magra och inte har någon potential 
att med någon automatik förbättra FMIS. Däremot fungerar VHR bra för att visuellt kartera tillräckligt 
stora objekt (Laet et al. 2007, 2011). Flera forskare hyser hopp angående hyperspektrala metoder (Beck 
2011, Kelong et al. 2008, Cavalli et al. 2013, Agapiou et al. 2010), men hur de skall bli praktiskt 
användbara med tanke på den oerhörda datamängden, komplicerade analysförfarandet och bristen på 
”facit”, dvs. hur en viss typ av fornlämning ser ut i hyperspektrala data, till skillnad från en viss 
förekomst, är inte utrett. Satellitdata används generellt mer framgångsrikt tillsammans med andra data 
(Rutar 2010, Sarris et al. 2013, Noviello et al. 2013, Coluzzi et al., Parcak 2009). 

I Norge har några projekt testat att använda VHR för att översiktligt detektera fornlämningar och att 
följa upp anomalier i VHR med jordkemiska prover (Grøn & Loska 2002, Grøn et al. 2008). Där kunde 
konstateras att anomalier i VHR till mycket ringa del kunde korreleras med fornlämningar. Där har även 
testats att bygga ett system för automatisk detektion av potentiella fornlämningar/anomalier i VHR 
(Loska et al. 2008). System som byggde på spektrala analyser och s.k. template matching stannade på 
ett prototypstadium. Även där kända fornlämningar fanns i form av cirkulära västspår genererade 
systemet upp emot 1000% brus (ibid:tabell s. 20), dvs. tio falska indikationer på varje sann indikation. 

Måna propagerar även för att integrera översiktlig flygbild/VHR med site-specifika metoder med 
magnetometri, resistivitet och markradar (Stichelbaut et al. 2010, Powlesland 2011, Campana 2011, 
Rączkowski 2011, Cowley 2011b), ibland i kombination med LiDAR (Rutar 2011, Draganits et al. 2014) 
men LiDAR används allt mer på egna ben, eftersom det är en kostandseffektiv metod med mycket goda 
resultat (Donesu & Briese 2013, Shaw & Corns 2011, Georges-Leroy 2011, SKAIK, Kincey & Challis 2010, 
Lasaponara & Masini 2009, 2011a, Risbøl 2013, Riley et al. 2010, Davis 2012, Chase et al. 2011, 
Bollandsås et al. 2012). Oftast används okulär besiktning av framförallt terrängskuggning som metod. 

Försöken att automatisera detektion och katering av fornlämningar och arkeologiska landskap har alltid 
resulterat i en stor mängd brus, både genom pixelklassning av satellitdata (Aydin 2004), genom 
morfologiska analyser av LiDAR-data (Bofinger & Hesse 2011, Hesse 2009, Trier & Zortea 2012) och 
sammansatta GIS-analyser med olika, bl.a. topografiska, indikatorer (Riley 2009, 2010, 2012). När 
träffprocenten mot facit närmar sig 100% blir andelen falska indikationer upp emot 1000–2000% (Trier 
& Zortea 2012). Med strängare metoder blir istället träffprocenten en bråkdel av faktiska fornlämningar 
(Riley 2009). För att bli av med bruset har den stora mängden indikationer måst gås igenom manuellt 
och digitaliseras (Schindling & Gibbes 2014). Extraktionen av linjära element ur satellitdata har visat sig 
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vara komplicerad och ge sämre resultat än en manuell digitalisering (D’Orazio 2012, Figorito & Tarantino 
2014). Satellitbild har främst varit meningsfull visuellt, i ökenområden och vid stora fornlämningar 
(Parcak 2009, Hritz 2014). I teorin kan hyperspektrala satelliter och flygburna hyperspektrala sensorer 
med analytiska metoder avslöja för ögat dolda strukturer (Cacalli et al. 2013) men resultaten hittills har 
varit magra (Kelong et al., 2008) eftersom de arkeologiska lämningarna är svåra att formalisera i termer 
av reflekterade frekvenser och olika kvoter mellan frekvensband. Det hyperspektrala materialet är även 
tungjobbat och oerhört resurskrävande. Många frekvensband kräver mycket träningsdata om det skall 
gå att använda semiautomatiskt för indikationer (Chen et al. 2013, Agapiou et al. 2010, 2012) och den 
rumsliga upplösningen är ofta lägre än de fornlämningar vi söker. Även vid spektrala indikationer måste 
man alltså ha multipla metoder som kompletterar varandra (Rowlands & Sarris 2007, Sarris 2013). 

En situation med fragmenterade data och brister på standardiserad information som dessutom finns 
distribuerade inom olika arkeologisk praktik har på Irland föranlett en utveckling där målet är att skapa 
en nationell gemensam infrastruktur, SDI, Spatial Data Infrastructure, baserat på INSPIRE-direktivet, 
myndighetspraktik och tekniska lösningar så som WMS och KML (Corns & Shaw 2011). Parallellt med 
uppbyggnaden av denna SDI finns även en nationell plan för att specialscanna vissa lokaler med laser 
och skapa terränmodeller med 0,125 m upplösning samt mer generella, övergripande, modeller med 1 
m upplösning. Målet är att införliva dessa data och annan prospekteringsdata i nationens 
kulturmiljöpraktik och fornlämningsdatabas, NIMBR, ”Northern Ireland Monuments and Buildings 
Record”. Deras praktik har även visat begränsningarna i en fornlämnings- eller sitebaserad 
kulturmiljövård då landskapet visar sig mer komplext än vad ett fornminnesregister antyder (McNeary 
2014). Här har en kostnadseffektivitet noterats vid användandet av LiDAR vid en grovkartering av 
landskap i antikvariska syften, jämfört med survey och kartering baserad på endast fältinventering 
(Gojda 2014). 

Fortfarande bygger det storskaliga användandet av LiDAR på en operatörsstyrd okulär tolkning av 
terrängen, en teknik som resulterat i flera stora publikationsvolymer, bl.a. Opitz & Cowley (red., 2013). 

3.8 Modellering och prediktion 

Prediktiv modellering har underåren genererat mycket debatt mellan teknikens förespråkare och 
ständiga belackare. James Ebert (2000:130) pekar på ‘‘seven big mistakes’’ som har plågat andra 
generationens modellerare, problem som inkluderar datakvalitet, metodernas lämplighet, 
tidsperspektivet, samt bruket av induktiv och deduktiv logik. McCoy har nyligen formulerat det som att: 

“[…] It is important to note that fundamental criticisms have been leveled at predictive 
modeling in terms of environmental determinism, questionable assumptions, and the 
need for better thought out models of human behavior and site formation processes 
(Wheatley and Gillings 2002). Wheatley (2004, p. 1) has gone as far as to characterize 
predictive modeling as «over-generalising, deterministic and de-humanised« and «now 
essentially detached from contemporary theoretical archaeological concerns. « On the 
other hand, Kvamme (2006c, p. 5) had defended predictive modeling as playing a role in 
the larger scientific goal of «recognizing order in the chaos of the natural world by 
formulating generalizations or rules (laws, principles) of increasing specificity«. Together, 
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these represent contrasting theoretical viewpoints on the importance to «space« and 
«place« in archaeological research” (McCoy 2009:271). 

Förmågan att modellera eller förutsäga mänsklig verksamhet och arkeologiska lokaler utifrån fysiska 
parametrar relaterar även till rummets och ingående datas skalnivå. Exempelvis kan sägas att en fråga 
om marklutning ger olika svar beroende på hur detaljerat man ser. Är det då exempelvis markens 
lutning så som den framträder i en lasermodell som är relevant för att peka ut en lämplig 
bosättningslokal? Frågan är förstås retorisk. Människan relaterar till landskapet på en annan nivå än vad 
högupplösta geodata (LiDAR, VHR) gör; som biotop, upplevelse, livsrum, landskapstyp, 
kommunikation/centralitet, närhet till dricksvatten osv. Här kan t.ex. analyser av verksamheter (”site 
catchment”, t.ex. Morgan 2008, Grove 2009, Jones 2010) och en grov uppfattning om lokalisering (t.ex. 
gravhögar) i landskapet utifrån landskapselement (Fry et al. 2004) påvisa en skalnivå i prediktion som 
inte är avhängig varje liten sten. Högupplöst data är inte lämpliga för prediktion. Spektrala pixlar i ett 
VHR-underlag kan inte heller användas till annat än att bättre förstå just den specifika lokalen. Men på 
en mer lokal nivå inverkar lokalens stenar fenomenologiskt på betraktaren. Väl på en plats är platsens 
egenskaper avgörande för platsbruk. Vissa av underlagen kan då alltså användas för en 
feonomenologiskt färgad analys (t.ex. av slutenhet, öppenhet, utsikt, skydd) eller mer jordnära 
egenskaper (t.ex. markfukt) vid tolkningen av en plats. Här kan även högupplöst data användas på en 
intermediär nivå, rimligtvis i storleksordningen 10 meter, för att bättre tolka större landskap. Denna 
möjliga ansats relaterar till Archaeological Landscape Analysis by Visual Methods (Jerpåsen 2009) och 
skulle kunna användas för att med GIS teckna en ”habitatmodell” för kulturell praktik; lämpliga att 
arbeta med inom arkeologisk prospektering, t.ex. en utjämnad terrängmodell tillsammans med andra 
underlag (t.ex. vatten, geologi) som indikator på lämpliga forntida bosättningsytor som utgångspunkt för 
vidare prospekteringsinsatser. 

Detta hakar in i prediktiva modeller med generella indikatorer som resultat (t.ex. Ebert 2003), vilka har 
visat på en mer användbar ”mjuk” kunskap om landskapet och dess kulturhistoriska potential än hårda 
metoder som avser att pixel för pixel detektera vissa typer av fornlämningar. Det har alltså visat sig att 
landskapskaraktärisering, dvs modellering av terrängförhållanden, forntida vattendrag, närhet till 
vatten, lämpliga boplatslägen, hotspots för kulturlämningar osv. är relevant och går att realisera om 
olika geografiska data integreras (framförallt topografi, geologi och hydrologi). En sådan modellering är 
dock användbar på en rumslig skala som överstiger högupplöst topografisk, spektral eller geofysisk 
skala. Det har alltså inte visat sig meningsfullt att modellera förekomster av fornlämningsområden direkt 
utifrån högupplösta data utan istället förekomst av olika landskapstyper utifrån data av medelhög 
upplösning. Högupplösta data ingår dock som viktiga underlag vid t.ex analysen av forntida, överplöjda 
vattendrag eller andra relevanta landskapselement. 

Det är alltså en skillnad mellan modellering eller prediktion, som med medelhög upplösning kan beskriva 
eller förklara troliga samband mellan kultur och natur, och en kartering, som direkt kan peka ut vissa 
troliga förekomster. Om den första metoden ger en fingervisning om ”hotspots” för olika verksamhet, 
men rent allmänt bär på en osäkerhet kring människans anpassning till formella landskapskriterier, 
pekar karteringen istället med viss osäkerhet ut faktiska objekt, oaktat orsaken till att de finns där de 
påträffas.Vid viss specialiserad modellering, så som detektion av gravhögar (vilket tas upp på flera 
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ställen i denna rapport) är det alltså inte en förklarande modell, en prediktion, av fornlämningen i 
landskapet som går att göra utan istället en basal kartering av potentiella gravhögar baserat på 
iakttagbara mönster, i gravhögarnas fall topografiska anomalier. Vi ser även flerstädes i denna rapport 
att en metod som avser att fånga in merparten av för ögat synlig gravhögar resulterar i stora mängder 
(upp emot 1000% eller värre) brus, eller falska indikationer. Bruset i en sådan modell kan drastiskt 
minskas genom att recenta störningar (så som vägar, dikeskanter) tas bort. Även här kan LiDAR alltså 
användas, tillsammans med övriga geodata, i synnerhet som en utgångspunkt för detaljkartering 
manuellt, semiautomatiskt via algoritmer eller via fältinventeringar. 

En möjlig utgångspunkt är alltså att med framförallt LiDAR, geologi och hydrologi modellera lämpliga 
lägen för olika fornlämningar på en intermediär skala (t.ex. impedimentskrön, åmynningar osv) och inom 
dessa indikationsområden göra analytiska försök att kartera specifika fornlämningar med högupplöst 
data, främst LiDAR. Metoden kräver dock att artificiellt brus rensas bort. I den mån detta görs (och det 
går med enkla medel) minskar andelen falska indikationer drastiskt. Om detta resulterar i en hanterlig 
mängd falska iakttagelser återstår dock att se och kommer att variera mellan olika fornlämningstyper 
och landskap. 

3.9 Användningsområden i praktiken, en syntes 

Vi har ovan sett att det finns ett mönster i antikvarisk praktik i norra Europa som i stora drag avviker från 
forskningen. Där den senare ägnar mycket möda åt i synnerhet metodutveckling för VHR- och 
hyperspektral data ägnar den förra mer intresse åt; 

• Visuell tolkning av ortofoton och markmodeller renderade med LiDAR-data som underlag för en 
manuell redigering av fornlämningsregister 

• Fältinventering med underlag i form av markmodeller baserade på LiDAR 
• Byråmässig integration av flygfoton, VHR-data, LiDAR-data, geologiska underlag osv. i ett 

komposit GIS använt för landskapsförståelse och prioritering av åtgärder. 
• Med utgångspunkt från integrerade GIS-databaser sker lokalspecifika karteringar med 

markpenetrerande metoder och vid avsökning av havsbotten och detaljkartering av enstaka 
objekt med geofysiska metoder eller multibeamkartering under vatten. 

• Med utgångspunkt från GIS-databaserna sker även areellt stora översyner och editeringar av 
regionala och nationella register av forn- och kulturlämningar. 

• En del försök görs även för att automatiskt hitta vissa specifika fornlämningstyper baserat på 
topografisk signatur (grop, hög). Eftersom dessa introducerar fel och brus måste indikerade, 
potentiella, lämningar valideras i fält. Det är alltså en form av grovkartering. Det är dock oklart 
om automatiska metoder i längden är mer kostnadseffektiva än en operatörsstyrd metod. 

3.10 Utvecklingstendenser och slutsatser 

De generella slutsatserna man kan dra från dessa iakttagelser är att det har vuxit fram ett behov av och 
några ansatser till lösningar angående sammanslagna GIS-databaser som exponerar sin data åt olika 
avnämare (branschfolk, allmänhet, markägare, forskare) via webbaserade portaler (t.ex. med WMS, 
KML). Data i dessa portaler är både till för visualisering och analys och det finns övernationella 
ambitioner att skapa ”best practices” inom området (framförallt projektet ArcLand). 
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Utvecklingen har hittills gått i riktning mot att bygga upp dessa databaser, skapa visualiseringsprodukter, 
analysunderlag och metoder. En växande kritik mot en landskapssyn beströdd med väl avgränsade 
fornlämningar gör att man allt oftare pratar om ”mjuk” landskapsförståelse, olika tidsdjup, överlagrande 
lämningar och behovet av en operatör som tolkar landskapet från gång till annan, utifrån alla 
tillgängligliga geografiska data och analysprodukter. Genom att bygga verksamheten med utgångspunkt 
från gemensamma portaler, samarbete och spridning av data och metoder får specialiserad 
metodutveckling komma i andra hand. En förutsättning för en lyckad implementation av olika metoder 
och data är att de används på ändamålsenliga sätt. Finns tekniska plattformar, datadelning och en 
rudimentär metodapparat kan forskning och praktik tillsammans utveckla fältet vidare och sprida 
metoderna radiellt till inventering, landskapsforskning och kulturmiljövård i vid bemärkelse. 

Här uppstår behovet av att kunna hantera osäkerhet och kvalitetsfrågor, att hantera indikationer och en 
större landskapsförståelse och ”mjukare” bild av lämningarnas avgränsning. Den stora vinsten och den 
stora utmaningen är en ny landskapssyn, inte vissa fornlämningars felaktiga placering. En sådan 
placering har inte visats vara möjlig att med någon större precision förbättra maskinellt, eftersom all 
analytisk bearbetning introducerar nya fel och nytt brus i modeller och geometrier. 

Behov av utbildning, tillgängliggörande och en spridd, gemensam praktik ses som angelägna punkter, 
liksom förmågan att kunna samla in och lagra geofysiska observationer och grundläggande geologiska 
och andra landskapsdata, till skillnad från möjligheten att automatiskt kunna rätta existerande register. 

Slutligen gör denna djupare landskapssyn, understödd med fjärranalys, det möjligt att arbeta mot 
djupare mål kring bevarande och förmedling, så som enligt den europeiska landskapskonventionen med 
förbättrat, skydd, förvaltning, planering och ett rikare nyttjande. 
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4 Analys av möjligheter med fjärranalys för förbättring av FMIS 

4.1 Fjärranalysens förutsättningar 

Rent allmänt har alla fjärranalysmetoder det gemensamt att de kan framhäva strukturer, anomalier och 
kontraster. Analytiska metoder applicerade på dessa anomalier kan sedan i bästa fall avgränsa 
anomaliernas efter verkliga avgränsningar. Anomalierna kan delas in i fyra grupper; 

• Topografiska, vilka detekteras med laserscanning, SAR och hydroakustiska metoder (Side scan 
sonar, Multibeam) 

• Spektrala, iakttagbara i satellitbild eller flygfoto 
• Geologiska (hårdhet, magnetism, ledningsförmåga), vilka framträder med geopenetrerande 

metoder 
• Ytstrukturella, detekterbara med backscatterdata från LiDAR, Multibeam och SAR 

Det finns dock ett antal faktorer som påverkar förmågan att hitta anomalier och att avgränsa dem. 
Dessa utvecklas nedan i en diskussion om förutsättningar för fjärranalys i svenska natur- och 
kulturlandskap. 

4.1.1 Topografiska förutsättningar 

Det finns stora skillnader i förmågan att detektera fornlämningar med topografisk modellering. Följande 
punkter kan ses som en utgångspunkt för bedömning av framgång för olika typer av lämningar: 

• Topografiskt tydliga lämningar i fält framträder även tydligt i laserskanning, om de är i 
storleksordningen 4 gånger indatats upplösning (se sidan 74). Lämningar med (långsträckta) 
geometriska former, även smala (1 pixel) är lättare att identifiera än oregelbundna. 

• Tydligast är objekt som kombinerar både höjd- och djup direkt intill varandra. 
• Linjeelement framträder ofta tydligt. 
• Likaså punktelement (enstaka lämningar) om de är tillräckligt stora (ungefär 3 ggr upplösningen 

i indata) 
• Lämningar som skiljer sig från omgivande terräng märks. Hit räknas form, höjd och djup. 
• En liten höjdförändring i ett geometriskt mönster kan skönjas bättre i en topografisk modell än i 

verkligheten, t.ex. ett celtic field vars bassängdjup kan vara 20 cm utslaget över en yta av upp 
emot en hektar. Likaså är linjära element som t.ex. en överplöjd väg ofta skönjbara i en 
topografisk modell fast den är knappt eller inte alls synlig i terrängen. 

Möjligheten med en automatisk, analytisk avgränsning via t.ex. ett topografiskt index varierar alltså stort 
från lämningstyp till lämningstyp och dessutom mellan olika typer av landskap. Det finns ingen generell 
metod som lämpar sig för alla lämningar och många typer kommer inte att alls kunna detekteras ens 
med mycket högupplöst data. 

4.1.2 Spektrala och okulära förutsättningar 

Om en anomali skall framträda i en multispektral satellitbild eller flygbild beror på om lämningen är 
tillräckligt stor så att indata kan uppvisa en anomali som sträcker sig över ett antal pixlar. Precis som vid 
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topografiska anomalier är det större möjlighet att peka ut linjära, rektangulära eller cirkulära anomalier 
till skillnad från oregelbundna. Dessutom måste antalet spektrala band och den radiometriska 
upplösningen i indata kunna avslöja anomalierna och avgränsa dem. Markens reflektans är ju summan 
av alla inverkande faktorer; grödor, vegetation, markfukt, fenologi, ytsubstrat, jordmån och 
antropogena rester. För att skapa ett underlag för detektion där olika spektralband kombineras i syfte 
att framhäva vissa specifika anomalier (vegetations- och jordspår, fuktiga överplöjda diken osv) måste 
man åtminstone ha en uppfattning om sambandet mellan anomali och dess uttryck i den spektrala 
signaturen. Denna relation (t.ex. mer eller mindre markfukt, vegetation, uttryckt i ett PCA, NDVI eller 
annat analytiskt index) är dock olika för olika lämningar i olika markslag. Det är alltså svårt att skapa en 
generell metod eller dataunderlag som passar alla fornlämningar i alla landskapstyper. Vissa 
”standardmetoder” så som NDVI har dock visat sig ofta vara generellt användbara som trubbigt redskap 
för att peka ut ”något avvikande”. 

Reflektansen i varje pixel är summan av all reflektansen som kommer från pixelns markyta. Metoden 
fungerar alltså inte där det finns hög vegetation eller annan störande information. 

Generellt har det visat sig mycket svårt att detektera fornlämningar i öppen mark i VHR-data. I Norge 
slår Grøn & Loska (2002) fast att i satellitbilden synliga anomalier i stort sett utgör en komplementär, 
dvs. helt annorlunda, bild än de via fältinventering registrerade fornlämningarna. Som de skriver; 

”That the cultural heritage sites registered in open fields, and the anomalies distinguished 
in the IKONOS data, seem to form more or less complementary populations is a 
phenomenon that calls for a closer attention. It leaves us with two possible conclusions: 
that the IKONOS data are unsuited to the location of cultural heritage features, and/or 
that the present registration of cultural heritage features in open cultivated fields is far 
from adequate.” (Grön & Loska 2002:14). 

De menar även att man efter att ha iakttagit misstänka anomalier i satellitdata bör utvärdera 
dessa med t.ex. geokemiska metoder, metalldetektor osv. Här kan man kanske förtröstansfullt 
inflika att möjligtvis är den komplementära bilden en effekt av att de fornlämningar som plöjts 
sönder har producerat lösfynd som gjort att platserna upptäckts. Möjligheten är alltså att den 
”komplementära mängden” indikationer utgör mer intakta, ännu ej upptäckta eller förstörda, 
ytor. 

Lite annorlunda är förutsättningarna för okulär granskning av flygbilder. Här är förmågan att välja 
flygtillfälle och metoden att flyga på låg höjd när skuggverkan och vegetationens tillstånd, som 
gör det möjligt att urskilja anomalier i öppen mark men även ibland i skogsteckning. Flygbildernas 
högre upplösning än VHR eller ortofoto (som bäst med pixlar om ca 0,05 – 0,25 m) gör även 
förmågan att se avvikselser till en användbar metod. Snedfotografering från låg höjd kan även 
avslöja kombinationer av topografiska förhållanden, mark- och växtspår, enskilda stenar i 
mönster m.m., något som VHR eller LiDAR sällan kan fånga upp. 

En översiktlig studie av fyra lokaler med växtspår, baserat på flygfoton i RAÄ:s bildarkiv, visar att 
endast en lokal framträdde i VHR-data genom histogramsträckning och okulär tolkning 
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(lantmäteriets ortofoto), och då endast i en av tre ortofoton (se figurerna 25 och 27). Man bör 
alltså precis som vid flygbildstolkning studera flera ortofoton för att dessa data skall vara 
praktiskt användbara. 

. 

 

Av internationella exempel kan vi sluta oss till att där man hittar arkeologiska lokaler med VHR-data är 
det oftast eller nästan alltid där man inte redan har inventerat, där marken är bar och karg, så att 
strukturer framträder, ofta med en PCA- eller NDVI-analys. Det rör sig då ofta om ganska stora objekt, 
husgrunder av sten eller vägavsnitt.  

Ofta är det dock problematiskt att detektera anläggningar av sten mot en stenig bakgrund, trots 
tillgängliga VHR-data. Exempelvis gav en romersk villa liten eller ingen indikation i QuickBird-data; 
gränsen för med ögat detekterabara strukturer ansågs utgöras av 7 meter långa konstruktioner, trots 
VHR-data som höll en upplösning om 2 m (multispektralt) eller 0,5 m (pankromatiskt). Vid karteringen 
prövades visuell manuell kartering med hjälp av NDVI-index, en pan-skärpt NIR-bild och en rödbild. På 
detta hade ett kantfilter lagts (Lasaponara & Masini, N. 2011b). Tidigare hade samma författare 
karterat en romersk/bysantinsk gård med liknande data och databehandling där en 
stenkonstruktion om 30 x 30 meter kunde karteras med framgång (Lasaponara et al. 2008). Här 
är det alltså betydande lämningar. 

Figur 25. Vegetationsspår, Larv 39:2, Lockeled, Västra Götaland. I låghöjdsbilden syns både linjära element, en 
cirkel och en rund stensättning (markerad med pil). I IR-bilden (ortofoto) syns inte ett spår i den kraftigt 
beväxta årkern. Foto: Jan Norrman, RAÄ, 1988-07-22. 
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När anomalier synliga eller som är möjliga att filtrera fram i VHR har avgränsats manuellt eller med 
maskinell hjälp kan man sedan jämföra dessa med existerande fornlämningsregister, med avseende på 
avstånd, form, storlek osv. Vid akademiska projekt utgår man oftast från en känd lokal som man 
försöker ”fånga in”, eller kartera. Men i motsats till akademiska forskningsprojekt har vi i 
kulturmiljövården inga kända ”facit” att gå efter, formmässigt eller spektralt (det är ju detta vi skall 
kartera, då dessutom för många olika lokaler). Spektralt finns ju inget facit på vad t.ex. en flammig yta på 
en åker avser (överplöjd våtmark? Medeltida kulturlager?). Uppvisar anomalin geometriskt urskiljbara 
former (cirkulära, linjära, rektangulära) kan man dock direkt misstänka antropogen verksamhet. Men 
det har visat sig praktiskt omöjligt att avgränsa även sådana strukturer automatiskt, analytiskt, med 
bildanalys. Även dessa måste alltså tolkas visuellt. Vad som spektralt eller geometriskt avgränsar en 
stensträng från omgivande betesmark eller en åkerparcell från närliggande diken osv är heller inte 
formaliserbart. Vi har alltså principiellt inga möjligheter att veta om en analytiskt understödd 
avgränsning (och eventuellt rättning) av en fornlämning är relevant eller inte. Verkligheten är för 
komplicerad, fornlämningen för liten, svåravgränsad och varierad. Detta har fått Aydin att konkludera 
att: 

“Archaeological data are generally very complex because of the multi-dimensional nature 
of archaeological record” (Aydin 2004:61.), samt att ”the major conclusion of this study is 
that although satellite technology has reached a level of resolution that makes it likely to 
be useful in archaeological research, there are still many obstacles to be overcome.” (Ibid: 
2004:ii.) 

4.1.3 Geologiska förutsättningar 

Markpenetrerande radar är en effektiv metodik för prospektering i väldränerade jordarter som sand- 
och grusavlagringar. Torvmarker lämpar sig också väl för radarundersökningar i synnerhet om objekten 
ligger ovan grundvattennivån. Leror, lerhaltiga jordar och jordarter med hög konduktivitet släcker ut 
signalen helt eller begränsar penetrationsförmågan avsevärt. Tolkning av undersökningar i marker med 
moränjordar kan försvåras av att jordarten är osorterad och vanligen har innehåll av sten/block vilket 
gör det svårt att urskilja antropogena objekt. Förutsättningarna för metodiken är alltså dåliga där silt 
eller lera förekommer, moränen är storblockig eller bergytan täcks av heterogena fyllnadsmassor. 

Resistivitetsmätningar påverkas också av vattenhalt (torra jordar har lägre resistivitet) men inte av 
jordarten i sig. En grundvattenyta påverkar resistivitetsmätningarna och kan försvåra tolkningen. 
Resistiviteten kan påverkas av temperatur och nederbörd och är besvärlig att utföra på frusen eller 
uttorkad mark. 

Magnetometerundersökningar är inte avhängiga av jordartmaterial generellt, men naturliga variationer 
av magnetiska mineral i olika jordar kan försvåra tolkningen. Magnetisk susceptibilitet är en mycket 
ytnära metod där man mäter mängden ferrimagnetiska mineral i de översta jordlagren genom ett 
inducerat magnetfält. Mängden av dessa kan bero på antropogen aktivitet eller ha naturliga orsaker. 
Magnetometerundersökningar kan alltså störas ut av järnskrot och elektriska installationer och metoden 
är därför oftast olämplig i städer och andra störda miljöer. 
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4.1.4 Ytstrukturella förutsättningar 

Tillsammans med den spektrala signaturen kan också den reflekterade elektromagnetiska signalens 
intensitet säga en hel del om markytans sammansättning i åkermark och öppen mark, där just markytan 
till skillnad från vegetation och dylikt reflekteras (Challis & Howard 2013). Intensiteten, oavsett om den 
kommer från en laser- eller SAR-puls (eller ljudpuls om det är en undervattenskartering med 
multibeam), är en summa av mikrotopografi, vegetation, jordmån, fuktighet m.m. Forskningen menar på 
att ytstrukturer går att tolka manuellt, via visuell bedömning, ”Knowledge-based analysis of intensity for 
geoarchaeological mapping”, om än med krav på en egen inlärningsprocess för tolkning, eftersom bilden 
visar detaljer och egenskaper på ett sätt ögat inte är van vid (Challis et al. 2011). Metoden har dock 
inom arkeologi givit ganska klent resultat så här långt (Ainsworth et al. 2012:220). 

En ”mjuk” yta ger en svagare och ”luddingare” retursignal. Styrkan och karaktären på retursignalen 
(backscatter) blir en produkt av hårdhet (ytsubstrat), topografiska ojämnheter, lutning och markfukt 
(LiDAR, SAR). Denna metod fungerar på land bara i öppen mark eftersom lövverk och annat påverkar 
retursignalen och gör den ”mjuk”. 

Den största potentialen för ytstrukturanalys har materialet för att hjälpa till att teckna de geologiska 
substraten, viktiga vid t.ex. rekonstruktioner av paleokanaler, diken och åkerytor. I svenska förhållanden 
har det nämligen visats sig att just överplöjda diken framträder i åkermark (se bild i kapitel 6.4 nedan). 

Mer diffusa indikationer i backscatter måste precis som spektrala indikatorer verifieras i fält med 
geokemiska, geopenetrerande eller andra metoder. 
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Figur 26. Intensitetsbild (t.v.) från LiDAR-data, jämfört med ortofoto (i mitten) och 
markmodell utifrån samma LiDAR-data (t.h.). Vid den gula pilen framträder strukturer 
(mjukare) i markytan, osynliga både i ortofoto och markmodell. Består de av överplöjda 
bebyggelserester? Bild: Benedict Alexander, Länsstyrelsen i Dalarna. 

4.2 Naturmiljöns förutsättningar 

Fjärranalysens möjligheter att detektera anomalier i geografin baserat på antropogen störning är direkt 
avhängig inte bara vilken typ av fornlämning det rör som om (kulturmiljön) utan även den omgivande 
fysiska miljön med sina geologiska formationer, markberedning och vegetation. 

I jordbruksmark är det förekomsten av djupgående plöjning som försvårar både topografiska och 
spektrala signaturer. I djupplöjda åkrar är det i stort sett bara förekomst av feta kulturlager som kan 
detekteras och då endast i den mån dessa kulturlager markant skiljer sig från omgivande jordmån, något 
som inte har testats för Sveriges del med multispektral VHR-data. Här skulle man behöver utveckla 
metoder för att tröskla fram rimliga avgränsningar av anomalier antingen det rör sig om avvikelser i 
närhet av känd fornlämning eller som prospektering efter nya boplatslägen (t.ex. medeltida bytomter). 
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Rent principiellt bör jorddjupet kunna tas som en indikator på möjlighet till bevarade fornlämningar 
under torven som är möjliga att påträffa med fjärranalys. Grundare jorddjup har nämligen inte utsatts 
för djupplöjning. SGU har producerat en nationell jorddjupsmodell med tillräckligt hög upplösning och 
tillförlitlighet för att det skall gå att ta fram magrare betesmarker och impediment. Vid en genomgång 
av jorddjup i Skåne valdes ett område med tunnare jordlager ut norr om Kristianstad. I området visade 
det sig att en stor mängd oregistrerade kulturlämningar finns bevarade, vilka både kan iakttas i VHR-
data (ortofoto från Lantmäteriet) och i LiDAR-data (Grid2+), se figur28 nedan. 

Figur 27. Vegetationsspår från skärvstenshögar och fossila åkrar, Norra Möckelby, Öland. Ovan t.v. 
sedd i VHR (ortofoto), nere t.h. sedd i låghöjds flygbild. Ovan t.h. visas boplatsens omfattning 
enligt FMIS och att den är osynlig i LiDAR-reliefen. Flygbild: Jan Norrman, RAÄ. 
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I områden med betesmark och tunn torv ovanpå fornlämningar kan t.o.m. stolphål framträda bra som 
vegetationsmärke i VHR-data (se Greig 2011, bild s. 80). Exempel på detta från svenskt håll är dock 
okänt. 

Jordbruksmark visar även upp stora skillnader i reflektans över året, baserat på fenologi, markfukt, 
markberedning, grödor osv. Vid en jämförelse av konstaterade vegetationsspår i låghöjds flygbild och i 
VHR-data (ortofoto från Lantmäteriet) visade det sig att en av fyra lokaler kunde spåras i VHR, men bara 
i ett underlag av tre tillgängliga (se figuren 27 ovan). För att med större framgång detektera 
fornlämningar i VHR bör alltså lokalen överflygas vid lämplig tidpunkt, t.ex. vår eller höst, när 
markbeskaffenheten ger störst utslag antingen i kraftig tillväxt eller stress (av torka, kyla) av grödor eller 
annan markvegetation. 

Ungefär 53% av Sverige täcks av skogsmark, men endast 20% av skogmarken är inventerad. I samband 
med skogsavverkningar skadas i regel omkring 45% av lämningarna. I områden som markberetts blir 
omkring 65–70% av kulturlämningarna skadade vid avverkning. För vissa regioner, så som Dalarna, ligger 
ungefär 80% av fornlämningarna i skogsmark (RAÄ 2006, Dolk Fröjd & Norman 2007, Ulfheim 2014). 
Behovet av att kartlägga, positionera, avgränsa och känna till lämningarna i skogen är därför stora. Den 
enda fjärranalysmetod som fungerar i skogen för detta ändamål är laserscanning. 

I skogsmark där flygburen laserscanning är användbar som metod är det skogens typ som direkt avgör 
antalet laserpunkter som träffar markytan och därmed markmodellens detaljeringsgrad. Glesa tallskogar 
på mager mark har visat sig vara bättre än granskog eller lövskog på mer mullrik mark, där även 
undervegetationen stör förmågan att avbilda markytan. Skogplanteringar är även mycket problematiska 
(Jansson & Alexander 2009). Detta ger upphov till en något skev bild av kulturlandskapet, då olika 
fornlämningstyper till viss del förekommer i olika naturmiljöer med olika vegetationen. Fossil åkermark 

Figur 28. Fossilt agrarlandskap i torrback norr om Kristianstad, Skåne. Till höger en lokal reliefmodell med indikationerna; 
A = historisk gräns mellan betesmark och åkermark, B = flera oregistrerade (odlings-?) rösen, C = historiska åkerparceller och 
D = flera historiska hägnader. Röda ringar i bilderna är registrerade ”rösen”. 

C 

A 

B 

D 
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är exempelvis ofta beväxt med tät vegetation, övervägande löv, vilket leder till mindre antal markträffar 
och sämre detektion. Skogsbrukslämningarna i norra Sveriges tallskogar syns däremot bra. 

Markmodellens tillförlitlighet kan förstås utifrån de metadata som kommer med laserscanningen och 
NH Grid 2+. Där framgår i bifogade georefererade dataskikt hur många laserpunkter som varje 
kvadratmeter markmodell baseras på. I Grid 2+ ligger mellan 0 och drygt 2 träffar per kvadratmeter 
enligt följande tabell: 

Tabell 4. Punkttäthet hos Grid 2+ (lasterpulser per kvadratmeter) enligt Grid 2+ bifogad 
metadata. 

Färg Punkttäthet Kommentar 

∎ > 0,5 pkt/m2 På öppna ytor och i överlappen mellan stråk kan det bli fler markträffar än det 
specificerade antalet 0.5 pkt/m2. 

∎ 0,25-0,5 
pkt/m2 

I genomsnitt finns det minst en markträff inom en gridcell (motsvarande 
2×2 m). 

∎ 0,0625-0,25 
pkt/m2 

I genomsnitt finns minst en markträff inom 4 gridceller (motsvarande 4×4 m). 
Höjdmodellen kan ha försämrad detaljeringsgrad. 

∎ < 0,0625 
pkt/m2 

I genomsnitt finns det mindre än en markträff inom 4 gridceller (motsvarande 
4×4 m). Orsaken kan exempelvis vara tät skog, branta stup eller vatten. 
Höjdmodellen kan ha kraftigt försämrad detaljeringsgrad. 

∎ 0 pkt/ m2 Svart färg i bilden beror dels på att vattenytorna har maskats bort dels på hål i 
laserpunktmolnet. Hål i laserpunktmolnet beror på dålig reflektion eller tät 
vegetation, vilket kan orsaka fullständigt bortfall av markträffar. Dålig 
reflektion förekommer på t.ex. vattenytor, byggnader med svart tak eller 
nylagd asfalt. 

  
Men även i något tätare skog kan fornlämningar som har en större utbredning av linjär karaktär iakttas, 
om dock med brus i markmodellen, så som terrasskanter, åkerhak, samt även areellt täckande och 
upprepade förekomster av likartade fornlämningar, främst odlingsrösen. Brus i markmodellen från 
vegetationen försvårar en automatisk extraktion av indikationer, även om ögat har lättare att peka ut 
potentiella förekomster och utbredning. 

Under gynnsamma förhållanden, exempelvis vid gles skog, öppen och betad mark, framträder flera 
detaljer av t.ex. fossila åkrar, däribland åkerparceller, grunda diken m.m. 

I skogsmark kan GROT (högar med avfall, ”grenar och toppar”) lätt misstas för odlingsrösen. Att 
automatiskt skilja GROT från odlingsrösen är mycket svårt. Genom en kontroll mot flygbilder kan dock 
kalhyggen identifieras och GROT avfärdas. Denna kontrollmetod fungerar dock bara så länge hygget är 
synligt i flygbilderna. GROT-högarna ligger som små linser i Grid 2+ tills en ny scanning av Sverige görs, 
vilket är osäkert om det överhuvud taget kommer att göras. När hyggena växer igen kan man alltså inte 
använda aktuella ortofoton för att identifiera GROT. Högarna kan dock även spåras genom GIS-skiktet 
”Faktiskt avverkat”, som anger avverkade skogsytor uppdelat på avverkningsår, från Skogsstyrelsen. 

I moränmark och i synnerhet i ett kuperat sprickdalslandskap som det i Mälardalen är det svårt att 
använda LiDAR för identifiering av fornlämningar eftersom både bebyggelse, rester från markberedning 
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och gärden, fossila likväl som recenta, samsas på impedimentskanterna med moränavlagringar, 
flyttblock och uppkastad sten. Den varierande topografin och de många överlagrande störningarna gör 
att de dominerande topografiskt synliga fornlämningarna i detta landskap, stensättningar och 
höggravfält från järnålder, blir svåra att avgränsa eller ens urskilja. 

 

Figur 29. Två registrerade husgrunder och mer än 20 hektar oregistrerade ”celtic fields” i ett 
skogsområde, södra Gotland. Markens färg anger i bilden absolut höjd över havet. Även i 
åkern märkt med svart pil framträder svagt utplöjda parcellkanter. 

 
Gustavsen et al. (2013, tabell 2) sammanfattar för Norges del hur olika fjärranalysmetoder kan användas 
som komplement vid inventering och prospektering, uppdelat per landskapstyp. Med utgångspunkt från 
deras resultat kan man för svenska landskapstyper föreslå en svensk modell, illustrerad i följande tabell: 
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Tabell 5. Lämpligheten och potentialen med olika fjärranalysmetoder i olika landskap. 
Lämpligheten (uttryckt i antal kryss) anger hur väl metoden fångar upp i landskapet 
existerande spår, potentialen (uttryck i stora eller små kryss) anger hur mycket ny 
information som kan extraheras från olika landskapstyper, dvs. vad som finns bevarat och 
kan detekteras. 

Marktyp LiDAR NNH 
Grid 2+ 

Ortofoto
/VHR 

Flygfoto Geofysik SSS/MB  SBP Marin LiDAR 

Plöjd åker xx x xxx xxxx XXXX*    

Övrig öppen 
mark 

XXXX XXX XX XXXX XX    

Skog XXX XX   x    

Våtmark, torv     (XX)**    

Grunt vatten      x x xx 

Djupt vatten      xxx x  

* i leriga åkrar är georadar inte tillämplig som metod 
** För våtmark är endast georadar lämplig, men då med stor potential att påträffa objekt i framförallt torvmossar 

4.3 Metodiska förutsättningar 

Ovan framstår tekniska förutsättningar och begränsningar som även har en metodisk följdverkan i det 
att vi måste hantera osäkerhet, brus och indikatorer utan direkt avgränsbarhet. 

Det måste alltså finnas en generell beredskap att hantera indikationer, osäkerhet och validering. En 
indikation i fjärranalys kan oftast inte betraktas mer säker än en ”geofysisk observation” under vatten 
(Olsson 2008:14). Detta beror alltså både på indatats kvalitet, vår oförmåga att via analytiska metoder 
ringa in eller visualisera något visst objekt men även oförmågan att korrekt tolka detta objekts typ. 

Dessutom är det ju så att objekt i FMIS har egna identiteter och beskrivningar. Vid förbättringsarbete 
med FMIS blir det då nödvändigt att kunna koppla rätt indikation till rätt fornlämningsnummer. I vissa 
fall ger detta inget problem, t.ex. om man har en hålväg som skall revideras till läge och utsträckning och 
den är synligt i markmodellen. Men vad gör man om det i markmodellen påträffas två gravhögar intill 
varandra? I flera fall har det visat sig att inventeringen av fornlämningar i skog har koordinatsatta 
fångsgropar och kolmilor med koordinater som ligger fel med 50 meter eller mer. Hur skall man veta 
vilken indikation i markmodellen som motsvarar denna faktiska, registrerade, lokal? 

Om man avser att förbättra FMIS bör objekt (registrerade eller indikationer) alltså kunna taggas med en 
kvalitetsstämpel som inte bara har information om medelfel i plan. I synnerhet när man får indikationer 
på utspridda, överlappande eller vagt indikerade lämningar bör det gå att tagga hela områden med en 
indikationstyp; anomali i satellitbild, förhöjt fosfatvärde, iakttagelse i markmodellen osv. Först när ett 
handläggarsystem innehåller metoder för att kunna illustrera landskapet och med denna bättre 
förståelse påträffa eller revidera fornlämningar, klassa om eller gruppera dem, ringa in 
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fornlämningsområden med fler ”mjuka” indikatorer som t.ex. fjärranalysdata kan fjärranalys användas 
med någon framgång i kulturmiljövården. Med ett sådant system för arbete med ”mjuka” indikatorer 
bör man till registret kunna koppla icke validerade objekt, dvs. kunna registrera dessa indikatorer, 
manuellt inritade eller automatiskt framtagna via någon algoritm. Innan man validerat indikationer eller 
förslag på revideringar av existerande lämningar i FMIS bör man kunna märka upp dessa som tentativa. 

Metodiskt kan man både vid manuell granskning/inprickning och automatisk generering av indikatorer 
eller revideringsunderlag kunna reducera brus, dvs. indikatorer som inte rimligtvis kan peka ut relevanta 
indikatorer eller brister i FMIS. En sådan störande faktor är topografiska förhållanden intill recenta 
antropogena spår; vägar, diken och anläggningar av olika slag. Genom att kunna maska av eller plocka 
bort markytor med recenta störningar från analyserna reduceras falska anomalier både i multispektrala 
analyser och analys av topografiska indikatorer. På detta sätt kan vägar, byggnader, diken, sankmark 
osv. avföras från analysytan och öppen mark, skog samt även typindelad jordbruksmark användas för 
riktade analyser med större chans till framgång. Detta går att göra med enkla GIS-operationer givet 
existerande dataset från framförallt Lantmäteriet. 

Under analysmasken/mallen kan både topografiska och spektrala analyser bli mer meningsfulla 
eftersom indikatorernas värdeintervall blir meningsfulla då de representerar naturliga och 
kulturhistoriska signaturer, inte några recenta. Histogramsträckning, pixelklassning, tröskling osv. 
genrerar för en utvald relevant yta alltså mindre felträffar och mer relevanta klassgränser mellan 
indikation/icke indikation. För ett exempel på brus, se figur 36 nedan, i vilken vägar och dikeskanter 
felaktigt identifierats som ”rösen”, eller topografiska toppar. Detta urval av analysområde från vilket 
störnings tas bort är även relevant vid visualisering och tolkning av historiska landskap. 

Trots att forskningen under många år använt satellitdata av HR-typ (t.ex. SPOT), med en pixelstorlek om 
10 meter eller sämre, visar de relativt magra forskningsresultaten och kulturmiljöerna i Sverige att om 
satellitdata skall användas måste den åtminstone hålla VHR-upplösning, maximalt 1-2 meter (Quickbird, 
IKONOS, Worldview, ortofoto). På detta sätt kan bilddata komplettera LiDAR med likande upplösning. 

När en grundläggande grunddataförsörjning har skett och metoder utvecklats är det sedan meningsfullt 
att integrera lokala karteringar av högre kvalitet; laserscanningar (t.ex. i samband med vattenkraft, 
skogsforskning eller på separat beställning), lokal flygbildskartering med hög upplösning (bättre än 0,25 
m) samt insamlande av marina undersökningsdata från SjFV eller andra, privata, sjömätningsfirmor.  

Oberoende av om data består av lasermoln, VHR-bilder, multibeamdata eller geofysiska mätningar beror 
även förmågan att avbilda anomalier/objekt på de filter som läggs på dessa data. De filter som skiljer 
vegetation från mark i laserdata eller skiljer fiskar, grumlighet och alger från havsbotten i 
multibeamdata kan dölja viktig arkeologisk information. För respektive indata bör man prova fram vilka 
parametrar som fungerar bäst, givet en viss naturmiljö. Generösa filter introducerar brus från 
omgivningen (stubbar, trädstammar m.m.) medan stränga filter döljer viktiga detaljer. Precisa 
parametrar finns inte bestämda för kulturhistoriska ändamål även om de standardfilter Lantmäteriet 
använder för sin markmodell till synes fungerar ändamålsenligt för att även inkludera t.ex. celtic fields 
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och gravhögar. Dessa filter har sin motsvarighet i bildbehandlingens kontrastförstärkande filter, t.ex. i 
form av kantdetektering, vilka kan användas på VHR-data. 

4.3.1 Okulär tolkning 

Indatas (LiDAR) upplösning har visat sig vara avgörande för möjligheten att detektera fornlämningar, fast 
i mindre grad för förmågan att tolka precis vilka typer av fornlämningar det rör sig om (Risbøl et al. 
2013). Med utgångspunkt från en markmodell med en upplösning av 2 m i vilken större objekt kan 
iakttas, förbättras förmågan att detektera lämningar avsevärt om upplösningen minskas till 1 eller ännu 
hellre 0,5 m. Detta vilar dock på att antalet laserreturer per kvadratmeter ökas i motsvarande grad. 
Allmänt verkar fördelarna med en ökning från 1 till 5 returer per kvadratmeter vara större än från 5 till 
10 returer. Förmågan att tolka precis fornlämningstyp förbättras dock inte i samma grad, ens med en 
mänsklig tolkare (se figur 28). Vid typbestämningar har finns alltså en större osäkerhet än vid den 
generella iakttagelsen att ”här finns något”. 

Vi har sett att lokal laserscanning ofta kan producera markmodeller med upp till kanske 10–30 
laserpulser per kvadratmeter. Med utgångspunkt i Grid 2+, som håller en upplösning om 2 m, och 
lasermolnet från samma scanning som snarare har ungefär 1 retur per kvadratmeter har på försök gjorts 
en interpolering med upplösningen 0,5 eller 1 m med en spline-metod och som tredje modell en TIN-
metod med 0,5 meters upplösning, se figur 30. Denna figur visar skogsbrukslämningar i Södermanland. 
Det framgår tydligt att den vanligt använda interpoleringsformen TIN försvårar okulär tolkning genom 
att introducera ”kantighet” och att markmodellen med 0,5 meters upplösning har en tendens att 
introducera brus som försvårar tolkningen. Dessutom är en modell om 0,5 m oerhört tung att 
datatekniskt ta fram, lagra och arbeta med nationellt. Bildsviten visar ändå att en markmodell med 1 
meters upplösning är att föredra framför standardprodukten Grid 2+, givet samma indata (dvs. 
lasermoln från Lantmäteriet). 

Efter att ha arbetat med kulturmiljöer i laserscannade skogsområden skriver Länsstyrelsen i 
Västernorrland (2013:11) i en slutrapport om värdering av ej fornminnesinventerade skogsområden i 
Jämtland och Västernorrland att; 
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”Tanken med LIDAR-data var att kunna se om det gick att finna fornlämningar så som t.ex. 
gravhögar och fångstgropar men även kulturhistoriska lämningar av t.ex. 
byggnadslämningar m.m. Detta har lyckats på annat håll (Jansson, Alexander & Söderman 
2009). I rapporten visas hur svårt det kan vara att genomföra en sådan analys. Där hade 
man en punkttäthet på mellan 5 och 10 punkter per kvadratmeter (Jansson, Alexander & 
Söderman 2009:4). Lantmäteriets laserscanning har en punkttäthet på en punkt varannan 
meter. Det säger sig självt att det inte går att göra en noggrann analys utifrån den senare. 
Dock kan man ibland se större anläggningar i Lantmäteriets LIDAR-data. Större gravhögar 
och fångstgropar kan i vissa fall upptäckas.” 

Figur 30. Registrerade skogsbrukslämningar, Södermanland. Över t.v. i Grid 2+. Överst t.h. 
laserdata från Lantmäteriet interpolerade till upplösning 1 m. Nederst t.v. Interpolerat till 0,5 
m. Nederst t.h. TIN-modell i 0,5 m uppösning. 

Vi har ovan sett att detta ställningstagande bör utvecklas. Ställvis håller laserdata en något högre 
upplösning, framförallt i överlappande flygstråk i relativt öppen mark där det kan finnas fler punkter per 
kvadratmeter. Dessutom håller laserdata rent generellt för en interpolering till en markmodell om 1 
snarare än 2 meter. Som tredje punkt måste påpekas att en känd lämnings position kan revideras även 
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med ett sämre underlag, bara markmodeller påvisar var anomalin (kulturlämningen) ligger. Man 
behöver alltså inte kunna typbestämma en indikation om det med viss säkerhet av FMIS framgår vilken 
anomali som motsvarar en redan känd fornlämning. Lägesförbättringar kan alltså ofta ske även vid något 
sämre underlag. Vad som är tydligt är att det är lägesförbättringen hos vissa större fornlämningar inom 
vissa kategorier som med ganska stor framgång kan revideras, även med sämre LiDAR-data. 

För LiDAR gäller vidare att generellt sett är det landskapsbilden som gör att ögat kan tolka in en 
fornlämning i en topografisk anomali. Förekomst av relativt vaga upphöjning i ett mönster i skogsmark 
kan alltså låta ögat avgöra om det rör sig om ett fält med odlingsrösen, eller milor, baserat på 
mikrostruktur och makroskopisk omgivning. Varje enskilt röse är dock svårt att detektera, avgränsa eller 
typbestämma med analytiska metoder. 

På samma sätt är det ögats förmåga att förutsättningslöst tolka mönster som gör det möjligt att 
använda satellitdata för detektion av fornlämningar. Till skillnad från en algoritm klarar hjärnan av att 
leta efter både linjära, cirkulära, rektangulära och oregelbundna anomalier, dessutom skaloberoende 
från någon pixel upp till åkerytans eller ännu större strukturer. 

Topografisk validering är även enklare än en spektral eftersom vi har större intuitiv förmåga att tolka 
t.ex. en rund upphöjning i skogen som en kolbotten, eller en rektangulär sänka mellan upphöjda vallar 
som ett celtic field. Vi har få ofta både topografi, form och någon gång även en spektral signatur. 
Topografiska indikatorer är dessutom ofta distinktare och därmed lättare att analytiskt avgränsa och 
peka ut. Det går alltså att till viss del automatiskt detektera t.ex. gropar och högar i skogsmark, mer 
sällan att typbestämma dem. 

I båda dessa fall (LiDAR och VHR) har ögat användning av den kontrastförstärkning som analytiska 
metoder kan ge. Analytiska datorbaserade metoder för detektion av anomalier har dock aldrig visat på 
en säker och direkt användbar metod, varken i klassningssäkerhet (typ av objekt) eller geometri 
(utsträckning). En analytisk konstrastförstärkning och sambandssökning (t.ex. PCA, NDVI, se Agapiou et 

al. 2013) ger inte mycket bättre möjligheter än ”bara” en visuell ad-hoc-förstärkning (t.ex. 
histogramsträckning baserat på aktuellt vyutsnitt) men ger en mycket tydligare och enklare bild att 
arbeta mer effektivt med för en operatör eller någon som inte är expert på att manipulera bilder eller 
topografi. Tolkningssäkerhet och effektivitet underlättas alltså. 
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Figur 31. Okulär tolkning av anomalier i markmodeller skapade utifrån LiDAR-data visar att 
indatats upplösning inte har så stor inverkan på förmågan att korrekt tolka olika typer av 
anomalier. I graferna ovan framgår procentuell korrekt tolkning i solid linje, y-axeln, mot 
antal laserreturer per kvadratmeter, x-axeln. Med streckad linje anges andelen feltolkade/ej 
påträffade. Exempelvis läser vi att vid en laserretur per kvadratmeter tolkas ca. 25% av 
kolmilorna rätt, en siffra som stiger till 80% vid tio laserreturer per kvadratmeter. Merparten 
av lämningarna tolkas dock endast rätt med mellan 5 och 25%, beroende på indata. Källa: 
Risbøl et al. 2013. 

På samma sätt har det visat sig att enkla terrängskuggningar har brister om de används som 
tolkningsunderlag. Dels framträder inte linjära element som ligger i släpljusets riktning, dels hamnar 
vissa markytor framförallt i mer kuperad terräng i permanenta skuggpartier i en skuggmodell. Av detta 
skäl har det ansetts att man bör ha en bild av åtminstone tre solriktningar representerade i en 
skuggmodell. Därav har olika typer av ”analytical hillshading”, ”multiple hillshading” eller ”PCA of 
hillshading” utveckats (Bennet el al 2011, Bofinger & Hesse 2011, Mlekuž 2013a, Kovacs 2012, 
Werbrouck 2011, Chartin et al. 2011, Corns 2009, Loisios & NAkos 2007, Doneus 2013, Johnson & 
Ouimet 2014, Stular et al. 2012, Kokalj 2013). En sådan mer komplex modell bör alltså skapas även för 
svensk kulturmiljövård. 

Det finns även andra nackdelar med terrängskuggning. Dels fångas landskapets egna formationer upp i 
lika mån som kulturlämningar, dels är det svårt att mer exakt i rummet avgränsa en företeelse med 
avseende på den skugga som företeelsen kastar. Av dessa anledningar har olika typer av topografiska 
index utvecklats, vilka dels kan jämna ut den böljande terrängens signatur, dels mer precist avgränsa de 
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topografiska anomalierna. Som topografisk utjämnare kan man använda avtrenda (de-trend), en 
topografisk yta, vilket ”slätar ut” större onduleringar. I spektrala data tala vi här istället om olika filter 
som har förmågan att t.ex. ta bort effekt från skuggor i bergssluttningar, eller skillnader i olika 
vegetationstyper. En sådan är wallis adaptive filter. För att mer precist peka ut en lämnings geometri 
kan man t.ex. göra en analys av topografisk öppenhet/slutenhet. En analytisk/multippel 
terrängskuggning bör alltså kompletteras med en eller fler modeller över topografiska index. Se t.ex. 
figur 32 nedan för exempel. 

Vid en stickprovskontroll av lämningar har det visat att 35% av 135 registrerade skogsbrukslämningar i 
Dalarna kunde detekteras okulärt i LiDAR, baserat på en enkel terrängskuggning i en riktning och en 
markmodell med 2 meters upplösning. I NNH Grid 2+ kan man som exempel säga att följande lämningar 
regelmässigt kan detekteras, givet en markmodell om upplösningen 2 m: 

• Fångstgropar med en diameter av omkring 8 meter 
• Kolmilor med en diameter om 6 m och över 
• Hålvägar, 3 m breda och 0,3 m djupa eller kraftigare 
• Högar med en diameter av omkring 6–8 meter eller över. Mindre är ofta svåra att skilja från 

stenar och varierande topografi på gravfältsimpediment 
• Odlingsrösen av ungefär 4 meters diameter. Dessa kan med vis svårighet skiljas från GROT i och 

med de senares geometriska mönster (i rader) och deras förekomst på i ortofoton synliga 
hyggen. 

• Stenvastar och stensträngar av gotländsk/öländsk typ med ungefär 50% chans. Stensträngar i 
Östergötland betydligt mer sällan, men ibland detekterbara. 

Detektionsgraden är förstås en funktion av skogens krontäckning, undervegetation, laserpunkternas 
täthet och hålets djup/morfologi men även markmodellens upplösning. Interpoleras aktuellt lasermoln 
till en markmodell av 1 m och mer avancerade derivatprodukter skapas, framförallt multipla 
skuggmodeler och topografiska index, kommer detektionsgraden gå upp och framförallt 
tidseffektiviteten vid en genomgång av ett landskapsavsnitt ökas avsevärt. 
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Figur 32. Grophusen vid det medeltida Falsterbonäset, Skåne. Överst till vänster: 
grophusen i Grid 2+. Överst till höger så som de framträder i en markmodell med 
en meters upplösning ur samma laserdata. Nere till vänster området i ortofoto. 
Nere till höger en analys av negativ öppenhet, där varje grophus framstår mer 
exakt och även oregistrerade grophus tydligt framträder, markerat med grön pil. 
Gul pil visar troligtvis ett område med stigar genom sanddynerna. 
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Det har visat sig att det är mycket effektivt att manuellt granska stora arealer täckta av topografiska 
derivatprodukter. Vid ett försök kunde ett skogsområde i Västergötland som mätte ungefär 150 km2 
manuellt gås igenom på ett par timmar. Då kunde 283 tidigare okända lämningar registreras. Men ett 
försök att kartera bandparceller med närliggande kulturlämningar har visat att det i praktiken var svårt 
att skilja fossila kulturrester från recenta, t.ex. traktorspår (Schill 2013). Här påminns man ånyo om 
tidsdjupet i landskapet. 

Vid okulär granskning av VHR-data kan man dock endast förvänta sig en mindre mängd tydliga 
anomalier som direkt kan misstänkas vara fornlämningar. Utplöjda kulturlager eller överodlande 
stenpackningar osv. framträder otydligt och är svåra att både avgränsa och typbestämma. 
Metodutveckling i Norge (Gustavsen et al. 2013) har resulterat i uppfattningen att de flesta 
indikatorerna i VHR bör besiktigas i fält och typbestämmas med geofysiska eller geokemiska 
undersökningar, t.ex. georadar eller fosfatkartering. Behovet av fältvalidering föreligger dock även vid 
flertalet indikationer i LiDAR-data av mer generell karaktär (grop, hög). Här framstår åter igen behovet 
av att kunna hantera ”indikationer” likt undervattensmiljöns ”geofysiska observationer” i FMIS, och att 
kunna märka upp kulturlämningar som osäkra och fornlämningar med oklar avgränsning. 

Här aktualiseras även behovet av att utreda frågan om huruvida det bör införas någon slags 
hänsynsområde kring forn- och kulturlämningar. Ett sådant hänsynsområde skulle kunna delvis baseras 
på indikationer i fjärranalys och ligga till grund för fördjupade fjärranalys- och fältstudier inom en 
skärskild utredning eller förundersökning inom existerande kulturmiljöarbete. 

4.3.2 Maskinell identifiering 

Det finns förstås en lockelse I att hitta en mer objektiv metod med vilken arkeologiska lämningar skall 
kunna bestämmas till läge och typ. Denna åsikt framhåller Grøn; ”Today the distinction of archaeological 
anomalies is based on visual inspection of the data and, thus, to a high degree is dependent on 
individual experience. For research and management applications it would be desirable to automate the 
interpretation of these images to increase the objectivity and cost efficiency of this technique.” (Grøn et 
al. 2011:2025). 

Vi har ovan berört att det går att analysera både terrängmodellen och derivatprodukter automatiskt och 
till viss del peka ut och avskilja vissa anomalier som troliga, men ej säkra, kandidater till faktiska 
kulturlämningar. Oavsett fjärranalysmetod bygger metoden på att sätta en brytpunkt för anomalins 
tydlighet, dels som intensitet, dels (och mycket svårare) som form eller storlek. 

Spektralt har vi nämnt olika bandkombinationer och analytiska index, t.ex. PCA och NDVI. Som 
strukturmått har vi nämnt backscatter i LiDAR, SAR och multibeam. I både dessa fall bygger den enklaste 
maskinella identifieringen av en anomali på att man trösklar i den analytiska modellen, dvs. hittar en 
brytpunkt över vilken alla värden troligtvis är reella kulturlämningar. Problemet är att vi sällan har något 
”facit”. Vi kan alltså inte rent generellt säga hur en typ av fornlämning ser ut, till skillnad från något 
annat, speciellt med hänsyn taget till de relativt sett grova indata vi har till förfogande. 

76 

 



2014-12-17  

Fjärranalys för kulturmiljövården 

 

Försök har gjorts att kombinera olika indata (lutning, topografiska index mm) för att kunna peka ut t.ex. 
gravhögar. Dessa metoder har resulterat i mycket bristfälliga resultat, både med stora mängder brus och 
många förbisedda lämningar. En mer avancerad metod med ”template matching” som utvecklats i 
Norge visar på en högre träffsäkerhet med introducerar fortfatande en stor mängd brus (upp emot tio 
gånger antalet detekterade gravhögar) och är dels typspecifik (man måste alltså utveckla en metod för 
varje fornlämningstyp), dels bara rimlig att utveckla för primitiva former (cirklar, gropar, högar), inte 
komplicerade former (t.ex. stensträngar). Försök med metoder för detektion av linjära element visar 
även stora svårigheter att hitta mer fullödiga avgränsningar. Ögat har varit bättre i samtliga enskilda fall 
och en sådan maskinell identifiering kan inte automatiskt tas för relevant utan kontroll av operatör. 

Det finns för de flesta fornlämningstyper inga formella, i fjärranalys detekterbara, gränser för deras 
utbredning (t.ex. ett stensträngssystem, boplats, fossilt åkerområde, gravfält osv), även om man 
byråmässigt sätter en gräns för fornlämningen i kartan. För enklare typer så som hög och grop går det 
att med viss sannolikhet peka ut sådana i fjärranalys med frågan uppstår då om vilken hög/grop i FMIS 
som motsvarar vilken anomali i fjärranalysunderlaget. I synnerhet i skogen där både gropar (t.ex. 
fångstgropar) och högar (t.ex. liggmilor) förekommer är områdena dåligt inventerade och det är ofta 
svårt att via fjärranalys avgöra om en synbarligen felplacerad punkt är felplacerad, eller om 
fornlämningen inte syns i fjärranalysunderlaget och vi via fjärranalys ser andra, tidigare icke inventerade 
objekt. Dessutom kan det vara svårt, när flera fornlämningar ligger intill varandra, att avgöra vilka 
indikationer som pekar ut de faktiska objekten som registrerats i FMIS. Här kan löptexten i FMIS hjälpa 
en operatör att tolka landskapet så som det framstår med fjärranalys. 

De maskinellt utpekade anomalierna går dock genom manuell granskning att använda för att både peka 
ut nya, troliga fornlämningar (grovkartering), och att signallera fornlämningar som troligtvis är 
felplacerade och som med hjälp av fjärranalys kan förbättras till läge och storlek. Topografiska primitiv 
som är möjliga att detektera med topografiska index och ”template matching” är grop, vall, dike/ränna, 
kant, block/”objekt”, samt kon (hög), med eller utan intilliggande ränna (t.ex. för milor). Via 
linjeextraktion kan man till någon del detektera kanter och linjära element. 

Mer komplicerade geometrier, som för t.ex. skeppsformiga lämningar eller treuddar, blir svåra att 
detektera med template matching eftersom en sådan metod även måste fungera för objektets alla 
rotationsriktningar och storlekar. En generell bild av fornlämningstypers detekterbarhet via topografiska 
analyser presenteras i tabell 6. 

 
  

77 

 



2014-12-17  

Fjärranalys för kulturmiljövården 

 

Tabell 6. Generella möjligheter att detektera fornlämningar utifrån topografiska 
anomalier. Varje kategori skulle behöva en egen metodutveckling i den mån man avser 
att utföra en maskinell detektion eller avgränsning. 

Kategori Stor potential (ca 10-50% 
med laserdata ur NH) 

Viss potential (ca 5-25% med 
laserdata ur NH) 

Liten potential  
( kräver > 5 
punkter/m2) 

Vallar båtlänning, borg, färdväg, 
fossil åker, gravhägnad, 
hägnad, hägnadssystem 

bro, fornborg, dammvall, 
torvkåta 

Fågelfångst-
anläggning 

Rännor färdväg, hålväg båtlänning, drag  

Gropar kolbotten, fångstgrop, 
fångstgropssystem, stridsvärn, 
gruvhål, kolningsgrop 

boplatsvall, boplatsgrop, 
grophus, skåre, tjärdal, 
skåre/jaktvärn 

förvaringsgrop, 
hjulgrav 

Högar höggravfält, hög, mila kalkugn, dös, röse, slaggvarp, 
skrotstensvarp, gånggrift, 
skärvstenshög, hammare/smedja,  

stensättningar 

Block  husgrund, kvarn, kapell  

Kanter brott/täkt, åkerhak/åkermark, 
terrass 

rengärda,  

Rektanglar fossil åker av olika slag; celtic 
fields, parceller, 

husgrund (kämpagrav) 

ödekyrkogård, stenkista, 
stalotomt, park-
/trädgårdsanläggning 

tomtning 

Linjer vägbank, dike stensträng, tjärränna  

 

Sådana primitiv kan även identifieras i multibeamkarteringar under vatten. Vid större datamängder kan 
alltså troliga skeppsvrak och andra tydliga lämningar maskinellt pekas ut via tröskling i bottenmodellen 
(se bild 33 ovan). Man skall dock notera att eventuella utfallna eller sedimenterade vrak inte kan 
påträffas på detta sätt. Med mindre sedimentöverlagring kan eventuellt vrak påträffas via en analys ac 
backscatter (Flood & Törnqvist 2010). 

Skillnad mellan primitiva (grop, hög osv) signaturer och komposita (”bandparceller”) är stor. Den förra är 
möjlig att detektera med geometriska filter, den senare med olika avancerade ekvationer (som t.ex. 
Kriging, dock hittills med dåligt resultat, se Humme et al. 2006). Punktvisa primitiva objekt är enklare att 
detektera. Man har i Norge gjort försök som med framgång har identifierat nya gravhögar (t.ex. Trier et 
al. 2014), medan extraktion av lite mer komplicerade ringformade lämningar ur satellitdata visade sig 
mycket svårare och i skrivande stund mindre användbart (Grøn & Loska 2002, Loska et al. 2008). Från 
annat håll har även extraktion av linjära element ur VHR-data provats (Figorito & Tarantino 2013), även 
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där med resultat som dels understiger som ögat kan se, dels vilar på en metod som inte är 
produktionsduglig annat än för små testområden och som dessutom baserades på en operatörsstyrd 
process. 

Figur 33. Området i Björkfjärden tidigare avbildat (se figur 24) med vrak okulärt synliga som 

”toppar” ovan t.v. i bottentopografin och maskinellt identifierade som objekt (överförbara 
till FMIS) via tröskling ovan t.h. Området täcker ungefär 5 km2. 

Om man granskar resultaten av automatisk identifiering kan man konstatera att arbetet i Norge har 
utförts till stor del med en bättre markmodell än vad som är tillgängligt via Lantmäteriet, med 2–5 
returer per m2 och en markmodell med upplösningen 0,25 m (Trier et a. 2013). De har endast utfört 
försök med de enklaste typerna, gravhög och grop. Deras resultat vill föreslå att vid >2 returer per m2 är 
automatisk detektion av dessa enkla typer möjlig. Visuell detektering av operatör med terrängskuggning 
gav här som kontrast en god förmåga att kartera t.ex. kolmilor med 90% fullständighet. 

Tittar man i detalj på resultaten framstår det dels att arbetet utgår från vissa ”survey areas”, polygoner, 
inom vilka analysen utförs. Tar man in hela landskapet i analysen visar det sig att antalet falska 
indikationer skulle bli ohanterligt. Vid revidering av FMIS, då det egentligen är dessa ”survey areas” som 
skall förbättras (t.ex. gravfält) uppstår problem med ett kraftigt brus i kanterna. Även inom 
fornlämningspolygonen gav verktyget ”CultSearcher” exempelvis 7 av 11 felträff (och endast 4 
gravhögar av 11 registrerades) i den bästa konfidenskategorin, och hela 30 felträff i den näst bästa 
konfidenskategorin (11 gravar av 44 påträffades, ibid:tabell 10:51). Vid Oseberg gjordes omkring 100 
detektioner varav 7 st visade sig vara gravhögar. I Larvik fick man 158 felträffar och 82 gravar vid 85% 
detektionsgrad (tabell 21). 15% missades alltså och 66% av indikationerna var falska. Totalt i studien 
påträffades 62% av gravhögarna men med oerhört stor andel tillägg av felträffar (ej angivna i tabell 22). 
Exempelvis kan nämnas en siffra om 108 gravhögar, 594 icke gravhögar (s. 104). Med en högre 
upplösning hos indata, 22 punkter/m2, detekterades 72% av gravarna vid 9 lokaler, och 70% med 
laserdata av låg upplösning (1 punkt/m2). Detta baserat på ett träningsset om 165 gravar och 17551 
högar av icke gravkaraktär. Trots en omfattande metodutveckling och en enskild och enkel 
fornlämningstyp får man upp emot 10 gånger så många felträffar som rätt indikerade fornlämningar. En 

79 

 



2014-12-17  

Fjärranalys för kulturmiljövården 

 

sådan metod kan inte användas för att automatiskt rätta ett register av FMIS omfattning och kvalitet, 
där dessutom mycket information ligger i registrets fritextregistrering. 

Med metoderna utvecklade i Norge kan man alltså hitta nya objekt, som sedan måste verifieras i fält. 
Man kan även utveckla ett signalsystem som pekar ut vilka registrerade fornlämningar som inte ligger 
vid en indikation i fjärranalys, dvs. en potentiell felregistrering. Men man kan inte säga vilka topografiska 
indikationer som är av en viss typ, t.ex. gravar (se figur 34). 

 
Automatiska metoder ligger alltså i ett spektrum mellan mycket brus och felträffar (men som identifierar 
mycket) eller lite brus och få, säkra träffar, som missar en stor del av lämningarna. Det finns ingen 
automatisk metod som pekar ut många säkra träffar som kan användas för att automatiskt räta upp ett 
register. Det har på senare år konstaterats att detta brus måste vi leva med eftersom varken mänsklig 
verksamhet eller landskapets form går att stoppa i en enkel mall; 

”The improved resolution also allows observation of archaeological anomalies in more 
detail than previously. It is important to be aware, however, that spatial variations 
occurring within similar types of features due to ploughing, individual behavioural 
patterns in prehistory as well as variations due to the geological background noise can 
cause considerable variation in the way one type of archaeological feature will appear. 
This explains why algorithm based semi-automatised pattern recognition has had very 

Figur 34. Exempel på analys av lokal relief och automatisk extraktion av gravhögar. Exemplet höggravfältet vid Birka visar 
att 501 av gravfältets gravhögar kan karteras automatiskt. Dessutom tolkas ett antal andra objekt (stenar, terrasskanter, 
vassruggar) felaktigt som gravhögar. Det finns alltså ingen metod att med automatik skilja gravhögar från andra, snarlika, 
topografiska anomalier.  
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little success so far in the distinction of small-scale archaeological anomalies. The 
algorithms are unable to define a geometrical shape sufficiently flexible and at the same 
sufficiently precise.” (Grøn et al. 2011:2030) 

Vidare menas att 

“this is one reason why »automated feature extraction» will never replace the skillful 
interpreter. It is up to interpreter to spot and understand and interpret the traces that 
might be important to understand what happened in a landscape. This is a skill that 
“needs to be learned, practices tested, and honed” […] through our own practices of 
manipulation and interpretation of high-resolution topographic data” (Mlekuž 2013a:122). 

Och, slutligen kan en anmärkning från Parcak återges; 

“thus, there is no «one size fits all« for remote sensing techniques in archaeology, and 
there can never be any «automatic« feature extraction in archaeological remote sensing. 
Archaeologists must assess project needs on local and regional levels, and attempt to find, 
specific remote sensing algorithms that best fit project goals. The importance of knowing 
the archaeology and related architecture of a region cannot be understated: Depending 
on the type and size of structures in question, archaeologists can apply alternate analytical 
methods to different imagery” (Parcak 2009:110f). 
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Tabell 7. Generella möjligheter att påträffa kulturlämningar i VHR och lämpliga analys- och 
filtermetoder för VHR-data. 

Typ av anomali Lämplig metod (exempel) 

Antropogena störningar i öppen mark, 
generellt 

Visuell histogramsträckning, lokala filter (t.ex. Wallis 
adaptive) 

Kulturlager i öppen mark NDVI (positiv), PCA, IR-komposit 

Överlagrade stenpackningar, avvikande 
jordmån, överplöjd stensättning 

NDVI (negativ), PCA, IR-komposit  

Överplöjt dike, ränna NDVI (pos), SLI, Wavelet transform, Laplace, convolution, 
Gaussian… 

”hålväg”, vägbank NDVI (neg), Wavelet transform, Laplace, convolution, 
Gaussian 

 

4.3.3 Grovkartering: mellan automatisk korrigering och manuell digitalisering 

Givet problemen med att identifiera och avgränsa mer komplicerade typer av objekt (linjära, 
bandparceller, terrasskanter, celtic fields, se t.ex. Figorito & Tarantino 2014, Humme et al. 2006) bör 
man anse att en grovkartering bäst utförs med analytiskt förstärkta underlag och en manuell 
bedömning. 

I Väststerbotten har LiDAR-reliefer använts som underlag för riktade fätstudier (Andersson 2012, 2013). 
År 2011 studerades LiDAR-reliefer och 182 indikatorer togs fram, varav 129 besöktes och 75% befanns 
vara resultat av mänsklig verksamhet. 200 lämningar registrerades, varav 94 i FMIS. År 2012 studerades 
LiDAR-reliefer och 281 indikatorer digitaliserades. Totalt 147 lämningar registrerades efter fältbesök, 
varav 87 i FMIS. Många av dessa var sådana som inte först iakttogs i LiDAR, t.ex. härdar och kokgropar. 

Här är det exempel på grovkartering utifrån enkla terrängskuggningar. Det skulle vara mer effektivt med 
grovkartering utifrån indikationer baserade på analytiska derivatprodukter så som topografiska index, 
öppenhet/slutenhet, eller som anomalier i VHR. När underlagen har producerats kan man via tröskling i 
underlagens data och vektorisering av indikationerna hitta diskreta punkter eller ytor att gå igenom, 
först via datorskärmen, sedan i fält, efter att koordinaterna överförts till en fältdator med GPS. 

Uppföljning i fält bör för synliga fornlämningar bestå av en enkel besiktning och kontroll, medan 
anomalier i VHR kan behöva kompletteras med provtagning av t.ex. geokemi eller med geopenetrerande 
fjärranalys. 

82 

 



2014-12-17  

Fjärranalys för kulturmiljövården 

 

Tabell 8. Lämplig skalnivå för olika metoder. Antalet kryss anger lämplighet. Ett kryss = 
mindre lämpligt, två kryss = lämpligt, tre kryss = synnerligen lämpligt. 

Metod Nationell Regional (t.ex. 
forsknings-
program) 

Lokal (t.ex. infra-
strukturprojekt) 

Intra-site 

Ortofoto xxx xx xx  

Satellitbild VHR xx xx xx  

NNH xxx xx xx x 

LiDAR  xx xxx xx 

Flygbild  x xx (Helikopter) xx (UAV) 

SAR  x x  

Geofysik   x xxx 

Side scan sonar / 
multibeam 

 x xx xxx 

Sub bottom 
profiler 

  x xx 

 

4.3.4 Att förbättra objekt eller förstå landskap 

Vi har ovan sett att det går att grovkartera fornlämningar utifrån fjärranalys och att en automatisk 
detektion introducerar felträffar och brus, både på indatats otillförlitlighet (grovhet), det arkeologiska 
materialets komplexitet (inga formella kriterier för avgränsning) och bristande stringens i FMIS (enskilda 
fornlämningar, områden, felregistreringar, felplaceringar, sammanförda typer). Hur skall vi hantera 
detta, automatiskt, semiautomatiskt, eller manuellt? Analytiskt kan man märka upp objekt i FMIS som 
”verkar” ligga fel. Men det finns även väl stora fel i FMIS, i synnerhet i skogen. Hur skall man kunna 
relatera en fångstgrop som ligger 60 meter fel till en indikation i fjärranalysunderlaget? Ingår lämningen 
i en ytan med sammanförda lämningar eller är den enskild? Vilka fysiska rester och indikationer ingår i 
en fornlämning egentligen, och vad är dess faktiska, geografiska avgränsning, uttryckt i variabler som går 
att fånga in med fjärranalys? Vi har i landskapet enskilda objekt eller sammanförda lämningar, synliga 
eller osynliga, med eller utan faktisk avgränsning. Förutsätter vi att objekten i FMIS är korrekta och 
deras läge behöver förbättras.  
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Förutsättser vi en maskinellt understödd förbättring av FMIS måste vi alltså ta ställning till följande 
frågor: 

• Satellit/ortofoto: Vad är det vi ser? Kan vi verkligen anse att en fornlämnings yta motsvarar 
en luddig ”fläck” som vi inte vet beståndsdelarna i? 

• LiDAR: kan vi intuitivt via morfologin avgöra lämningens art och storlek? Säger topografin 
allt? 

• Vid automatisering: eftersom modellen inte kan fånga in verklighetens komplexitet, vad 
gör vi med det som missas? 

• Hur ser vi på brukskontinuitet på platsen och överlagrande lämningar? 
• Marina metoder: Tar vi höjd för att vi inte ser ner i sedimentationen? Att vi egentligen bara 

påträffas vissa, i synnerhet yngre, större och helare vrak? (Jfr Törnqvist 2013) 

På senare tid har sådan problematik resulterat i att uppfattningen av landskapet som komplicerat 
palimpsest vunnit mark (se t.ex. figur 35 nedan). Som Mlekuž skriver; 

”And this is what we see on the LiDAR-derived high-resolution topographic data: 
multiplicity and richness of past things, traces of past activities and tasks, and human and 
non-human materialized in a landscape. Landscapes are full of these traces — lime kilns, 
charcoal-burning platforms, fields, holloways, tracks, lynchets, and quarry pits, but also 
animal trails, paleochannels, tree throws, landslides, etc. These features overlap, 
crisscross, and are destroyed, reworked, or incorporated into other features.” (Mlekuž 
2013a:120) 

I synnerhet på Öland och Gotland, med sina magra jordar, långa traditon av bete och omflyttning av 
boplatser märker vi en sådan komplexitet som svårligen låter sig inrymmas i enkla punkter, linje och 
polygoner i FMIS. Hur mäter man förbättring av FMIS i detta perspektiv? 
 

• Fler objekt? Ökad löpmeter linjer, ökad yta? Minskad yta? 
• Förflyttade koordinater, ändrade objekt? 
• Närliggande lämningar som inte registrerats? 
• Ev. synliga skador på registrerade lämningar (t.ex. skogsbruk) 
• Omtolkade fornlämningar, t.ex. rösen som blir odlingsrösen? 
• Bättre helhetsuppfattning av landskapet, omtolkning och gruppering av fornlämningar? 

Vid en djupare förståelse för landskapets historia via främst överlagrande agrar lämningar, bättre 
helhetsbild av t.ex. gårdsmiljöer och rikare inventering i skogsmark byggs en förmåga till bättre 
handläggning av kulturmiljöärenden, prioritering av fältinsatser osv. Nyttan med fjärranalys framstår här 
som en generell, förutsättningslös, snarare än riktad, vilket även påkallar behovet av att skapa ett 
nationellt system för denna typ av kunskapsförstärkning snarare än lokala eller riktade åt några speciella 
fornlämningstyper. Om syftet är denna ökade förståelse kan man börja med grova underlag och arbeta 
vidare med mer detaljerade laserscanningar, flygfotograferingar och marina inventeringar. 
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I detta arbete skulle man även gå mot ett bättre uppfyllande av riktlinjerna i den Europeiska 
landskapskonventionen.  

Figur 35. Impediment i fullåkersbygd, Östergötland. Ett område som registrerats att innehålla hålvägar och gravar (t.v.) 
visar sig i markmodellen avslöjas som bestå av omfattande åkerparceller (inringade områden i blått). Hur hanterar man 
dessa ”indikationer”? 
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4.3.5 Indikatorsystem för att hitta brister i FMIS 

Kanske den mest effektiva metoden att indikera brister i FMIS är ett system som går igenom registret 
och mot höjdmodellen kontrollerar ifall objektet har en rimlig topografi. Om t.ex. en gravhög i 
höjdmodellen har en höjd under en meter kanske punkten eller polygonen är felplacerad och bör 
kontrolleras. 

En sådan analys kan göras med olika verktyg, t.ex. ”lascanopy” från paketet LASTools, men även 
funktionen zonal statistics i ArcGIS. Viktigt att notera är att bara vissa tydliga topografiska fornlämningar 
kan utvärderas på detta sätt, och att i den mån de är så små att aktuell markmodell inte fångar upp dem 
(t.ex. små gropar i NH) kommer de att indikeras som potentiellt problematiska även om de kanske inte 
är det. Genom att systematiskt maskinellt märka upp lämningar i FMIS baserat på misstänkt felaktig 
topografi fås en lista som man manuellt kan gå igenom. I figur 36 nedan har ett sådant försök gjorts, där 
registrerade högar jämförts med topografiska ”toppar”. Avståndet till ”toppa” räknades ut automatiskt. 
Om tillåten felmarginal sattes till 5 meter i detta exempel skulle 5 av 12 (42%) indikeras som 
problematiska.  

Figur 36. Registrerade stenrösen (kryss), indikationer på topografiska ”toppar” (ljusa i bilden 
till vänster), en tröskling i en analys av lokal relief (rött t.h.) och avståndet mellan 
registrerade rösen och topografiska rösen (siffror och gula linjer t.h.). I bilderna framgår att 
maximal felplacering i aktuell bild är drygt 25 meter för röset indikerad av vit pil. 
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4.4 Tekniskt-administrativa förutsättningar 

4.4.1 Indata 

För att kunna arbeta med fjärranalys krävs en förmåga att kunna hantera stora datamängder. Viss data 
ligger under annan myndighets förvaltning och kan hämtas vid behov (NH Grid2+, laserdata, ortofoton). 
Det går även i de flesta fall att nå data via olika WMS-tjänster. Dessa tjänster är dock ”stumma” och det 
går inte att göra någon analys på data från en WMS-tjänst. Dessa data är alltså tänkta som enkla 
betraktelseskikt. Detta innebär att data måste lagras och göras tillgängligt för analys och visualisering för 
respektive brukare. 

De terrängskuggningar som Lantmäteriet och även Skogsstyrelsen har och tillgängliggör ger en enskild 
betraktelsevinkel vilket inte är lämpligt för alla lämningsförekomster (framförallt linjära objekt med 
samma riktning som solvinkeln i terrängskuggningen). Dessutom ger en terrängskuggning mörka partier 
på ”skuggsidan” av topografiska prominenser vilket kan dölja viktig information, i synnerhet i kraftigt 
kuperad terräng. Det bör alltså finnas möjlighet att ta fram och lagra större heltäckande dataskikt av 
liknande, men komplementära, datamängder som Lantmäteriet och Skogsstyrelsen tar fram och arbetar 
med. De problem med existerande ”färdiga” data som tillhandahålls via WMS-tjänster inom 
geodatasamverkan har följande problem i ett analysperspektiv; 

• Man kan ej ”maska” fjärranalysdata, dvs. beskära och endast ta fram relevanta utsnitt (t.ex. 
åkermark utan störning från vägar). 

• Data är ej preparerade och går ej att analysera (t.ex. via bandkombinationer, rasteranalys, 
tröskling osv.). 

• Terrängskuggning användbar vid analys av LiDAR-data föreligger i en enskild riktning med en 
satt z-faktor, vilket försvårar och i vissa fall omöjliggör detektion. 

• Data kan ej sträckas om visuellt eller visualiseras på annat sätt, t.ex. med andra 
färgkombinationer. 

I viss mån kan en teknik byggt på WCS och/eller ”SLD layer descriptors” motverka dessa problem. Med 
dessa tekniker kan den lokala klienten (t.ex. ArcGIS eller webbtjänst) få i det först fallet själv rendera 
bilden, i det andra fallet få ”egna” visualiseringar av data levererade för betraktelse. SLD gäller dock bara 
den visuella presentationen. Förmågan att utgöra beräkningar på rasterband, maska av data, analysera 
topografiska index och all automatisk eller halvautomatisk detektion av fornlämningar blir bara möjlig 
med en WCS-tjänst. 

Fjärranalysdata paketerade som ”halvfabrikat” behöver alltså vara fullt beräkningsbara för att deras fulla 
potential skall kunna realiseras och de skall kunna nyttjas i en analys. En teknisk möjlighet här är att 
arbeta utifrån ett läge noll, ett nuläge, då man utgår från existerande geodata och analysprodukter 
(terrängskuggning) och skapar en för kulturmiljövården gemensam arbetsmiljö med derivatprodukter. 
Underhand när fler anpassade underlag tas fram införlivas de i arbetsprocessen och verktygen. 

I några fall är ett samarbete med dataproducenter utanför geodatasamverkan relevant. Främst rör det 
sig om sjömätningsfirmor som sitter på oerhört stora arealer avsökt havsbotten. Här bör en aktiv 
strävan vara att samla in sådan information. Det bör även vara en aktiv strävan att se till att 
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Sjöfartsverket rapporterar in alla geofysiska observationer. Vid en kontroll (Flood & Törnqvist 2010) 
visade det sig att många indikationer på eller säkra observationer av skeppsvrak inte rapporteras in, 
trots att data ligger hos Sjöfartsverket. En systematisk genomgång av karterade områden bör därför 
göras. Vid arbete med undervattensmiljöer i havet föreligger dock en generell sekretess både att lagra 
och ta del av djupdata. Tillstånd ges av Sjöfartsverket. Sekretess gäller inte Sveriges insjöar. 

En avgörande teknisk skillnad föreligger mellan en metodutveckling och en storskalig produktion av 
preparerade fjärranalysunderlag, dvs. derivatprodukter. Kunskap om optimering av analysflöden och 
hantering av stora datamängder, i storleksordningen flera terrabyte, behövs för att en uppskalning av 
metoder till nationell teckning skall kunna ske. 

4.4.2 Programvaror 

Rent allmänt bygger förstås förmågan att utföra analyser på fjärranalysdata att det antingen finns ett 
gemensamt, anpassat verktyg, integrerat i en webbtjänst eller som tillägg till ett GIS-system, eller att 
man utnyttjar GIS-systemens funktioner. Det sistnämnda är det mest ekonomiska men ställer stora krav 
på teknisk expertis. På sikt vore det alltså önskvärt om det fanns ett enkelt menysystem i en webbtjänst 
eller i ett handläggar-GIS med vilket man kunde välja indata, analysmetod och visualiseringsmetod. 

Ett exempel på ett för handläggare anpassat analysverktyg är ENFORMA, utvecklat av Metria. Detta 
verktyg som fungerar både fristående och integrerat i ArcGIS, ger handläggare inom skogsavverkning 
själva möjlighet att identifiera hyggen i satellitbild genom några ganska enkla handgrepp. Systemet är 
dock mycket begränsat och arbetar filbaserat, inte mot en central server med nationellt täckande data. 

Merparten av de analyser som kan eller bör utföras med fjärranalysdata går att göra med kompletta 
GIS-system så som ArcGIS eller QGIS. Ett behov att skapa derivatprodukter eller tillgå mätdata i 
ursprunglig eller behandlad form (t.ex. ”bottenmodell”) ställer krav på tillgäng specialmjukvara 
åtminstone i form av s.k. tittskåp. Sådana ger bra möjligheter att vrida och vända på data, färgsätta, 
kontrastförstärka bilden osv. men ger sällan möjlighet att överföra information till ett GIS-system eller 
analysera data vidare. 

Nödvändiga analyser både för derivatprodukter och vidare modellbygge och automatisering vilar på 
specialistverktyg för bildanalys (t.ex. ERDAS Imagine eller ENVI), datatransformationer (t.ex. FME) eller 
modellering av undervattenstopografi (t.ex. Fledermaus, SonarWiz). Varje sådant kommersiellt paket 
kräver dock specialistkompetens och är mycket kostsamma, i runda tal $10 000 för en full licens. 

En realistisk implementation av fjärranalys inom kulturmiljövården vilar alltså på att en utredning av 
behov och möjligheter resulterar i en teknisk specifikation av analys- och visualiseringsmetoder som 
ombesörjs av sektorsspecifika konsulter (flyg-, och sattelitbild, sjömätning) men där data i analyserbart 
skick, liksom enkla verktyg för analys och visualisering, tillgängliggörs för kulturmiljöbranschen. 

För arkeologiska ändamål finns två verktyg med vilka man kan skapa olika typer av visualiseringar av 
markmodeller; Relief Visualization Toolbox samt LiDAR-Visualisation Toolbox. Dessa är dock begränsade 
till att behandla ganska små terrängavsnitt och tillhandahåller inga verktyg för automatisering och 
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storskalig produktion. Exempel på användbara verktyg för hantering av fjärranalysdata presenteras i 
nedstående tabell.  

Tabell 9. Exempel på verktyg för fjärranalys. Verktygen är: Grönt = helt ändamålsenliga, gult 
= bra, men med begränsningar, orange = kan användas för vissa moment. 

 GIS LiDAR Bildanalys Multi-
beam 

Side 
Scan 
Sonar 

Ortofoto, 
flygfoton 

Konver-
tering 

Derivat-
produkter 

QGIS med GRASS* ∎ LASTools ∎   ∎ ∎ ∎ 
SAGA 

ArcGIS ∎ LASTools ∎    ∎ ∎ 

LASTools till ArcGIS 
/ QGIS* 

 ∎       

ERDAS Imagine ∎ ∎ ∎   ∎ ∎ ∎ 

ENVI   ∎     ∎ 

Fledermaus  ∎  ∎ ∎    

GlobalMapper ∎ ∎ ∎    ∎ ∎ 

SonarWiz    ∎ ∎    

QuickTerrain 
Modeller 

 ∎       

FME ∎  ∎    ∎  

Relief Vis. 
Toolbox* 

LiDAR Vis. 
Toolbox* 

       ∎ 

∎ 

*Frikod, licensfritt 
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4.5 Erfarenheter från europeiska projekt 

Under de senaste decennierna har kulturmiljövårdens uppgift förändrats. Från att främst ha haft ett 
bevarandeperspektiv skall nu kulturmiljövården verka för att kulturmiljövärden både bevaras och 
används som en resurs i samhällsutvecklingen i stort. En förskjutning av fokus har också skett från 
enskilda objekt som byggnader och fornlämningar till hela miljöer och landskap med dess sammansatta 
innehåll. Ett innehåll som består av t.ex. vägnät, odlingsmarker, rester av äldre hägnadssystem, 
bebyggelse och fornlämningar. Ett holistiskt upplevelselandskap som har ett ökande betydelse regionalt 
sett, med regional prägel (Wikström 2014).  

I synnerhet med erfarenhet från olika visualiseringsprojekt som använder LiDAR-data har det blivit 
tydligt att det inte finns några diskreta ”fornlämningar”. Både utifrån en uppfattning av det holistiska 
kulturlandskapet och det i LiDAR-data framträdande gyttret av överlagrande mänskliga spår från olika 
tider framstår landskapsförståelsen som central, ett landskap som vi ofta ser bättre främst i LiDAR och 
även i VHR-bilder, än vid fältbesök. I synnerhet gäller detta historiska agrarlandskap och skogens 
industrilandskap. Kanske kan WMS, WCS och derivatprodukter användas som ett led i att bygga bryggor 
från nationella mål, regionala planer och lokal landskapsförståelse. 

I Norden har det sedan 2009 bedrivits ett samarbetsprojekt kring skogens kulturarv, kallat SKAIK. Detta 
projekt hade likt det EU-understödda projektet AcLand, ArchaeoLandscapes Europe (Posluschny & 
Musson 2012) ett antal moment som inkluderade samarbete med och utbildning av skogsbranschen, 
framtagning av inventeringsunderlag från LiDAR-data, fältinventering och digital dokumentation samt 
framtagande av information för webbpublicering (Museiverket 2010). Inom SKAIK II avses ett större 
nätverkande utvecklas genom samarbete med andra branscher och en bredare antikvarisk praxis (t.ex. 
vård och kulturstigar). Med detta som inspiration kan man rekommendera att en bredare användning av 
fjärranalys går tillväga på ett liknande sätt, med en initial metod- och datauppbyggnad och en 
påföljande fas med nätverkande, spridning och breddning. 

Modellerat efter ArcLand kan man mena att det från ax till limpa i ett sådant utvecklingsprojekt 
behövs följande block; 

• Skapa nätverk av användare och experter. Utan personliga nätverk och faktiska 
användare ”dör” tekniken och idéerna lätt efter att pilotprojekt avslutats. 

• Kommunicera värde och behov. Utan en utpekad roll förblir tekniken en akademisk 
nisch. 

• Underlätta spridning av kunskap och erfarenheter. Skapa forum, t.ex. gemensam 
webbplats och konferenser 

• Utbildning i fjärranalys och landskapsstudier.  
• Utnyttja existerande data mer effektivt.  
• Underlätta omsättningen av fjärranalys och data i yrkespraktik. Inför metoder stegvis 

inom olika praktikområden. 
• Utveckla nya, anpassade metoder. Först när ramverket är lagt kan man förfina 

metoder och hitta metoder som fyller specifika syften. 
• Utverka ”best practices”, guider och standards. Genom en gemensam konsensus 

kan branschpraxis utvecklas stegvis och vinna acceptans. 
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Arbetet vid English Heritage har under de senaste tio åren inbegripit LiDAR. Olika visuella produkter har 
skapats åt olika användargrupper; bildfiler, rasterdata, och utskrifter i olika skalor, bland annat för 
fältinventering. Dessa underlag har alla olika styrkor och svagheter (Crutchley 2013). 

I Norge har teknikkonsulten COWI och Oppland fylkeskommune precis lyckats realisera ett testprojekt 
där man i ett WMS levererar derivatprodukter i form av local relief model, sky view factor, slope, 
hillshade och andra visualiseringstekniker för alla områden som är laserscannade i Oppland (Larsø  Poilö 
muntligen genom Benedict Alexander). 

På Irland har man arbetat med världsarv genom att scanna dem högupplöst med LiDAR. Från detta har 
de kunna detaljinventera områdena, fått bättre kunskap om deras geologi och skapat underlag för 
bevarande och fysisk planering. Man har använt underlagen för att kunna rektifiera gamla ritningar och 
inventeringar. Ett antal sidoresultat har även uppnåtts; karteringskvaliteten har ökat, volymen 
forskningen har ökat, det publika intresset har intensifierats och fler illustrationer och visualiseringar har 
skapats kring dessa nationellt viktiga miljöer (Corns & Shaw 2013). 

Analytiska metoder används nu med viss framgång för att detektera fornlämningar, inte avgränsa dem. 
Metoder används även specifikt för en viss enkel typ av lämning i ett visst naturlandskap. Olika 
företeelser kräver olika metoder och det är bara metoder för gropar och högar i skogen som har 
studerats i någon relevant omfattning. Analytiska metoder har vidare inte visat sig lika bra som det 
mänskliga ögat i att tolka landskap, identifiera objekt eller bedöma faktiska gränser. Automatiska 
metoder kan inte heller rent generellt anses ge bättre resultat än existerande poster i FMIS och alla 
maskinellt skapade förändringar måste granskas av handläggare. 

Det har dock vid upprepade tillfällen visats att och hur man kan använda analytiskt förstärkta 
fjärranalysunderlag i olika kombinationer för att tolka landskap, samt påträffa och avgränsa 
fornlämningar. Både topografiska, batymetriska, geopenetrerande och spektrala underlag fungerar var 
för sig men ännu hellre ihop med andra geografiska data för att förstå landskap och identifiera 
fornlämningar. I många projekt, i synnerhet större, både inom exploateringsarkeologi och inventering på 
landskapsnivå, används fjärranalys med stegvis ökad detaljeringsgrad. Storskaliga ortofotomosaiker 
kombineras led regional eller lokal laserscanning och lokalspecifik geopenetrerande eller geokemiska 
undersökningar. Vid framgångsrika projekt samsas all data i ett landskaps-GIS tillsammans med 
historiska kartor, geologiska underlag osv.  

Alla försök har visat att fältbesök har varit nödvändiga och att just kombinationen fjärranalys och 
fältbesök har givit mer information än traditionella och fjärranalysbaserade metoder var för sig. 
Erfarenheter har även visat att de stora vinsterna uppstår när man utnyttjar ett gemensamt GIS i både 
karterings-, analys- och presentationssyfte. 

I Sverige skulle ett sådant gemensamt system kräva ett tätare samarbete mellan RAÄ, Lantmäteriet, 
Sjöfartsverket, SGU och universitet- och högskola. Först när aktörer inom kulturmiljövården regelmässigt 
börjar använda ett sådant gemensamt GIS uppstår de stora synergieffekterna. Korrigering av FMIS kan 
och kommer då att enkelt kunna ske vid behov, t.ex. inför ett planerat hygge i skogen, med eller utan 
stöd av en maskinellt utförd grovkartering och signalsystem för brister i FMIS. 
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4.6 Ekonomiska och kvalitativa förutsättningar 

Enligt diskussionen ovan om olika vägval kan man polarisera kostnad och nytta med två tänkta 
grundvärden; en nationell försörjning av grundläggande kunskap eller olika specifika insatser riktade 
tematiskt eller geografiskt, t.ex. en fornlämningstyp i en viss landskapstyp. Följande punkter blir då 
vattendelare; 

• Produktionsskala. Nationell storproduktion av homogena data eller akademiska små 
fallstudier? Är det bästa med generell eller specifik nytta? Enligt erfarenheterna från 
internationella projekt är det minst lika viktigt med en bred spridning och förankring av 
metoder och data, som några specifika instrumentella mål. Men en gemensam organisatorisk 
och teknisk mognad kommer mer detaljerade följdprojet att bli möjliga. 

• Datatillgång. Är homogena data, kostnadsfritt (geodatasamverkan) att föredra, eller skall 
specialdata och specialkarteringar köpas in? Om arbetet börjar med homogena data av 
tillräcklig kvalitet kan dessa kostnadseffektivt användas för att ”öppna upp” ämnet. Sedan kan 
vissa områden (tematiska/geografiska) kompletteras med speciellt framtagna data av högre 
kvalitet. 

• Derivatprodukter eller riktade analyser. Kostnad för produktion av halvfabrikat måste vägas 
mot kostnad för metodutveckling (per fornlämningstyp), körning och efterkontroll. 
Erfarenheter visar att derivatprodukter både kan användas pedagogiskt, vetenskapligt och 
administrativt. Dessutom kan den ligga till grund för vidare metodutveckling inom analytisk 
avgränsning m.m. Effektivt är alltså att börja med derivatprodukterna. 

• Enskild drift (FMIS-handläggning) eller gemensam (kulturmiljövård). Kostnad för införande 
och drift av indikatorer/skikt, att integrera dessa med andra data och system (t.ex. FMIS) måste 
sättas i relation till den nytta detta innebär. Många erfarenheter visar att forskning och 
kulturmiljövård som yrkespraktik ofta löper i separata spår. Det är alltså av flera anledningar 
oundgängligt att söka en bred spridning av data och metoder. Med en spridd kunskap om 
möjligheter kan behovsbilden klarna och positiva synergieffekter uppstå. 

En realistisk arbetsgång är att bygga upp en organisation eller projektgrupp som kan se till att geodata 
(primärt derivatprodukter) och en databas med indikationer byggs upp och, arbetsmetoder specificeras. 
Externa samarbeten inom metodutveckling (universitet och högskola) samt användare 
(kulturmiljövården) bör kopplas in och metoder och tillgång till data spridas till dessa. Data från 
geodatasamverkan bildar här en grund att stå på. Från dessa erhålls ett antal grundläggande 
derivatprodukter. Först i ett senare skede bör specialdata köpas in och/eller specialkarteringar utföras 
och arbetsmetoderna förfinas, riktat åt olika frågeställningar, t.ex. kartering av vissa fornlämningar i 
olika landskap.  

Då har även ansvarig organisation nått en viss mognadsgrad. En erfaren beställare som vet precis vad 
som behövs har bättre förutsättningar att beställa relevanta tjänster och följdprodukter. 

4.7 Slutsats 

Vi har ovan sett att fjärranalys kan användas på tre övergripande sätt när det gäller att arbeta med 
kvalitetsförbättring av FMIS; (i) en manuell editering med fjärranalysdata som grund, (ii) en maskinell 
detektion av fornlämningar med större eller mindre manuell övervakning samt (iii) en mer automatisk 
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metod med vilken nya lämningar kan detekteras. Dessa tre olika ansatser ger upphov till ett antal 
implikationer nämligen; 

Ansats 1: Manuell, handläggarstödd editering av FMIS med adderade geografiska stödunderlag 

• Kräver ingen direkt förändring av de tekniska systemen 
• Förändrar inte i grunden handläggning men tillför användbar information 
• Inte känsligt för förändringar av tekniska eller administrativa system 
• Geografiska stödsystem går att bygga upp efter hand och komplettera med stödjande 

information 
• Det finns beprövad teknik för editering och versionshantering av geometrier 
• Kräver vissa utbildningsinsatser 
• Kräver kunskap om de geografiska underlagens noggrannhet 
• Kräver att rutiner utarbetas för att hantera ny information och indikationer 
• Ger handläggare ny kunskap om landskapet 

Ansats 2: Automatiska metoder för editering och förbättring av FMIS 

• Massiv teknisk utveckling av algoritmer och expert-/logikfunktioner 
• Forskningsnära 
• Kräver många speciallösningar och är datahungrigt 
• Kräver nya tekniska lösningar 
• Noggrann utvärdering av prototyp, dock svårt att mäta kvalitet och prestanda 
• Rutiner för att hantera osäkerheter, eventuell manuell hantering av felaktigheter 
• Kan generera svårupptäckta felaktigheter 

Ansats 3: Automatisk detektion av nya fornlämningar 

• Litteraturen visar att ett fåtal typer går att detektera med fjärranalysmetoder (linjära element, 
gropar, kullar) 

• Forskningsnära 
• Metoderna genererar ett stort material felträffar, ”false positives”, vilket gör att någon form av 

kontroll blir nödvändig och sannolikt ganska omfattande 
• Principer och rutiner krävs för att hantera den stora mängd information som genereras 
• Rutiner för kvalitetskontroll krävs 

Det uppkommer även ett antal generella frågeställningar vid analytiskt understödd korrigering av 
geometriska fel i FMIS. En analytisk metod, helt eller delvis byggd på maskinell identifiering via 
algoritmer; 

• Kräver principbeslut om vilka kriterier som måste uppfyllas för att korrigering ska kunna ske 
• Kräver rutiner och beslut om hur korrigering ska genomföras (utökning, flyttning etc.) 
• Kräver kunskap om de geografiska underlagens noggrannhet 
• Vissa ”tydliga” företeelser i landskapet kan vara enkla att korrigera geometriskt (t.ex. 

gravhögar, gropar och linjeobjekt som stensträngar) men svårt att föra en specifik indikation i 
fjärranalysunderlaget till en specifik identitet i FMIS 
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Här kan man tänka sig några speciella tematiska förbättringsåtgärder där tekniken ställe vissa krav. Det 
måste framförallt:  

- vara möjligt att använda geografiska underlag för att ”flagga” potentiella geometriska fel, t.ex. 
objekt som ligger på väg eller i vatten eller långt från en indikation i fjärranalysdata 

- Det måste finnas en möjlighet att tagga objekt med osäkerhet; antingen i bemärkelsen osäker 
kulturlämning, osäker placering eller tecken på felplacering eller felaktig utbredning 

- Det måste finna rutiner för att följa upp och åtgärda osäkra objekt eller objekt flaggade som 
potentiellt störda utifrån fjärranalysunderlag eller derivatprodukter 

- Principbeslut måste tas vilken säkerhet som behövs för att godkänna en förändring utifrån ett 
fjärranalysunderlag, eller om indikerade brister i FMIS måste verifieras via fältbesök 

Med denna studie som bakgrund och erfarenheter från liknande projekt i bl.a. Storbritannien är 
rekommendationen att bygga ett system från grunden i vilken fjärranalys stegvis kan föras in till en 
början som underlag för manuell redigering och handläggning. I vissa fall kan det vara motiverat att göra 
insatser där man använder sig av mer automatiserade metoder för att upptäcka felaktigheter i FMIS. 
Syftet med detta kan exempelvis vara att prioritera objekt som kontextuellt och/eller lägesmässigt anses 
särskilt viktiga att korrigera. Ett sådant arbete är utvecklings- och forskningsorienterat och bör ske i 
samarbete med akademiska institutioner och/eller teknikkonsulter. 

Följande punkter kan enligt ovan föreslås som tänkta tjänster eller produkter, riktade i första hand åt 
den arbetsgrupp som är inblandad i metodutvecklingen, i andra hand åt kulturmiljövården i ett större 
perspektiv. Punkterna följer en möjlig utvecklingsordning: 

1. Derivatprodukter, inventeringsunderlag, bakgrunder i handläggarsystem (FMIS). 
2. Manuellt förbättringsarbete. Operatörsstyrt arbete. Kostnad för tematiska genomgångar 

manuellt i FMIS och fältvalidering. 
3. Tematiskt förbättringsarbete. Utvecklingsprojekt i samarbete med aktörer och universitet, 

modeller och analytiska index för förekomst av olika fornlämningar; djupstudier. Signalsystem 
för förekomst resp. icke förekomst av fornlämningar, främst morfologiska ”koner” och gropar i 
skogsmark. Resultat från denna utveckling körs mot FMIS och registerposter som detekteras 
och inte detekteras undersöks, samt hur man arbetar med avvikelser och fel. Hur arbetar man 
med fornlämningar som inte påträffas, är de felplacerade eller osynliga i fjärranalys? 

4. Landskapsförståelse, bättre underlag för kulturmiljövård. Historiska kartor införs i samma GIS-
databas, workshops hålls med kulturgeografer. Kostnad för bl.a. historiska kartor som 
komplement. 

5. Landskapsmodeller. Topografiska modeller och strandlinjeförskjutningsmodeller tas fram. 
Möjligheten med landskapsmodellering (rekonstruktion), av kulturmiljöer och naturtyper 
undersöks och landskapsmodellernas nytta för kulturmiljöarbete utforskas. 

6. Modellering av förekomst av fornlämningar. GIS- och statistiska modeller med bl.a. topografin 
som faktor undersöks i olika prediktiva instrument för arkeologisk prospektering och 
kompletterande fältinventeringsprojekt för att förbättra FMIS. 
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4.8 Synergieffekter för kulturmiljövården 

Om arbetet med fjärranalys, istället för att ha som målsättning att med svårutvecklade metoder och 
med tveksam framgång rätta FMIS, som kontrast syftar till att bygga en plattform i vilken olika GIS-data, 
däribland derivatprodukter från fjärranalys, historiska kartor, geologiska underlagg m.fl. kan hanteras på 
ett enhetligt sätt kommer detta att resultera i ett antal positiva synergieffekter för kulturmiljövården. 
Med utgångspunkt från diskussionerna ovan och erfarenheter från internationella projekt ger en sådan 
plattform vinster genom att; 

• Användare kan rektifiera historiska kartor mot markmodellen och se olika överlagrande 
tidsdjup. 

• Handläggare förstår kulturlandskapet bättre och kan välja och prioritera åtgärder av t.ex. 
hänsynskaraktär. 

• Fler fornlämningar kan visuellt påträffas av handläggare eller annan användare och 
fornlämningar kan tolkas om givet en bättre förståelse för landskapet. 

• Ett bättre underlag skapas inför kulturhistoriska inventeringar och utredningar samt 
arkeologiska undersökningar. 

• Landskapet kan visualiseras och kommuniceras till forskare, allmänhet och markägare. 
• Relationen mellan kulturlämningar och geologiska formationer kan förstås och illustreras 

bättre, t.ex. boplatser i littorinavallar, förutsättningar för olika odlingsmetoder givet geologi 
och geomorfologi, eller historiska hamnlägen i relation till landhöjning och strandmorfologi. 

• Landskapet kan rekonstrueras och analyseras som fysiskt rum men också som fenomenologisk 
arena, och komplettera existerande analyser av t.ex. topografisk prominens eller utsatthet. 
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5 Bilagor 

5.1 Tillgängliga geodata 
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Terrängmodellering, 
statisk bild 

 

Grid 2+ 

Lasermoln 

Spektrala analyser,  
omdrev med några 

års mellanrum 

Färgorto 

IR-orto 

Analys, visualiseringsmask 
och landskapsförståelse 

Historiska kartor från Lantmäteriet 

Jordartskartan från SGU. Dock dålig upplösning 

Fastighetskartan från Lantmäteriet 

Jordbruksblock (LPIS ) från SLU 
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Sjöfartsverket, 
sjömätningsfirmor 

Ruttspår eller mosaiker av data från sidoseende sonar 

Karteringar med multibeam 

Återförsäljare av 
satellitdata, t.ex. 

DigitalGlobe 

Sattelitbild 

Radarbilder 

  

96 

 



2014-12-17  

Fjärranalys för kulturmiljövården 

 

5.2 Möjligheter, begränsningar och nytta med olika fjärranalysunderlag 

Ortofoto Sattelitbilder av typen VHR 

• Kostnad: gratis, geodatasamverkan. 
• Produkter: kontrastbehandlade underlag, 

infraröd, vegetationsindex. 
• Arbetsinsats: automatfilter. 
• Möjligheter: detektera anomalier i öppen 

mark. 
• Begränsningar: ofta mindre lämpliga 

flygtidpunkter, ingen fältvalidering, 
osäkra indikationer. 

• Fördel: harmonierade underlag, nationell 
täckning. 

• Nackdel: relativt dålig radiometri, få 
bandkombinationer. 

• Geografisk täckning: öppen mark, plöjd 
mark problematisk. 

• Kostnad: riktpris 200 kr/m2. 
• Produkter: kontrastbehandlade underlag, 

infraröd, vegetationsindex. 
• Arbetsinsats: automatfilter. 
• Möjligheter: detektera anomalier i öppen 

mark. 
• Begränsningar: ingen fältvalidering, 

osäkra indikationer. 
• Fördel: många underlag, olika tidpunkter, 

bra radiometri, många 
bandkombinationer. 

• Nackdel: kräver något mer behandling; 
projicering, mosaikning, molnmasker. 
Lokal täckning, inga harmonierade 
underlag. 

• Geografisk täckning: öppen mark, plöjd 
mark problematisk. 

Markmodell, Lantmäteriet Laserdata, Lantmäteriet 

• Kostnad: gratis, geodatasamverkan. 
• Produkter: terrängskuggningar, 

topografiska index. 
• Arbetsinsats: automatfilter. 
• Möjligheter: visualisering, detektera 

anomalier, jfr FMIS och anomalier. 
• Begränsningar: endast synliga lämningar, 

endast större lämningar. 
• Fördel: harmonierade underlag, nationell 

täckning. 
• Nackdel: relativt grov modell (2m), 

många lämningar missas eller feltolkas. 
• Geografisk täckning: all mark, tät skog 

problematisk. 

• Kostnad: gratis, geodatasamverkan. 
• Produkter: terrängskuggningar, 

topografiska index, intensitetsbild. 
• Arbetsinsats: terrängmodell, 

automatfilter. 
• Möjligheter: visualisering, detektera 

anomalier, jfr FMIS och anomalier . 
• Begränsningar: mest synliga lämningar, 

endast större lämningar. 
• Fördel: harmonierade underlag, nationell 

täckning, vissa överplöjda syns. 
• Nackdel: relativt grov modell (2m), 

många lämningar missas eller feltolkas. 
• Geografisk täckning: all mark, tät skog 

problematisk. Intensitetsbild för plan 
mark. 
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LiDAR Lokal/egenflygning Geofysiska metoder 

• Kostnad: 3000-30000 kr/km2. 
• Produkter: terrängskuggningar, 

topografiska index, intensitetsbild 
• Arbetsinsats: terrängmodell, 

automatfilter. 
• Möjligheter: visualisering, detektera 

anomalier, jfr FMIS och anomalier. 
• Begränsningar: endast synliga lämningar, 

endast relativt stora lämningar. 
• Fördel: bra upplösning, mindre objekt 

detekteras, säkrare analyser, vissa 
överplöjda syns. 

• Nackdel: endast lokal täckning. 
• Geografisk täckning: all mark, tät skog 

problematisk. Intensitetsbild för plan 
mark. 

• Kostnad: varierar. Hög. 
• Produkter: kartering av anomalier under 

marken. 
• Arbetsinsats: fältarbete, efterbehandling. 
• Möjligheter: visualisering, detektera 

anomalier, kartera lämningar under 
mark.  

• Begränsningar: endast plan mark, endast 
relativt tydliga lämningar. 

• Fördel: bra upplösning, mindre objekt 
detekteras, säkrare analyser. 

• Nackdel: endast lokalspecifik täckning, 
dyrt och komplicerat. 

• Geografisk täckning: plan mark. 

Marin prospektering SAR 

• Kostnad: n/a. Hämta in externa data 
(SjFV, mätfirmor). 

• Produkter: Yttäckande terräng- (botten-) 
modell lagras som dataskikt i GIS-system, 
yttäckande modell över hårdhet 
(intensitet, backscatter), yttäckande 
mosaiker från sidoseende 
sonarkarteringar med skugg- och 
intensitetsbild. 

• Arbetsinsats: insamling. 
• Möjligheter: påträffa kulturlämningar, 

förstå havsbotten. 
• Begränsningar: endast en mindre andel 

av havsbotten karterad, svårt att få tag 
på data, sekretessbelagda djupdata i 
havet, licensfrågor. 

• Fördel: bra upplösning, mindre objekt 
detekteras, många okända vrak. 

• Nackdel: endast lokal täckning. 
• Geografisk täckning: främst farleder och 

hamnar, vissa andra områden. 
 

• Kostnad: varierar. Låg till hög. 
• Produkter: kartering av anomalier i 

markytan. 
• Arbetsinsats: analysarbete, fältarbete 
• Möjligheter: detektera större anomalier 

och grovkartering. 
• Begränsningar: endast plan mark, endast 

relativt tydliga lämningar. 
• Fördel: n/a. 
• Nackdel: dyrt och komplicerat, tveksam 

nytta, välj LiDAR backscatter. 
• Geografisk täckning: plan mark. 
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5.3 Tillämpliga analytiska metoder 

Tabell 10. Exempel på lämplig analytisk behandling av laserdata respektive VHR-data, från 
förberedande processer, visuell förstärkning/visualisering till analytisk avgränsning av 
anomalier (möjliga kulturlämningar) i data. 

Steg Fas Laserdata  VHR 

1 Förberedelser Mask (recent 
störning) 

Filtrering 

Interpolation 1x1 m 

Mask (recent störning), molnmask (vid 
satellitdata) 

Pan-skärpning 

 

2 Visuell normalisering Avtrendning 

Lokal reliefmodell 

Histogramsträckning/normalisering 

Adaptiva filter 

3 Förstärkning av 
anomalier 

Visuell (multippel 
skuggning, PCA, 
öppenhet, slutenhet) 

Spektrala filter (NDVI, PCA, IR-komposit osv.) 

4  Analytisk 
(Topografiska index, 
kvoter, 
formigenkänning) 

Edge enhacement, Wavelet transform 

5 Avgränsning av 
anomalier 

Tröskling, template 
matching, fourier-
transformering 

Segmentering, pixelklassning, tröskling, 
fourier-transformering 

6 Extraktion av enskilda 
“objekt” 

Vektorisering, 
rensning, validering 

Vektorisering, rensning, validering 

7 Validering Okulär verifiering 

Fältvalidering 

Okulär bedömning 

Geofysisk/geokemisk verifiering 

Fältvalidering 
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5.4 Exempel på användbara derivatprodukter 

Derivatprodukter 

 

Ortofoto (Lantmäteriet) och 
satellitbild av VHR-typ (QuickBird, 
IKONOS, WorldView, GeoEye) 

• IR-bild eller multispektral 
• Pan-skärpt 
• Kontraststräckt 
• Maskade, beskurna, i mosaik 
• NVDI 
• Edge detection eller andra 

filter applicerade 
 

Pankromatiskt ortofoto (RGB), 
historgramsträckt och efter wallis 
adaptive filter under en analysmask 
som omfattar jordbruksmark. 

Oregistrerade jordspår, Adelsö, väster 
om Alsnöhus. 

 

Analytisk terrängskuggning 

• Multipel hillshade 
• PCA av hillshade 

”Alla riktningar” synliga 

Terrängmodell interpolerad från 
nationell laserdata (NH) till 1 meters 
grid. Multipel hillshade (tre riktningar) 
med z-överdrift 2,5 ggr. 

Oregistrerade celtic fields, södra 
Gotland. 
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Derivatprodukter 

 

Öppenhet och slutenhet 

• Sky View factor 
• Positive Openness 
• Negative Openness 

Oregistrerade celtic fields, södra 
Gotland 

Terrängmodell interpolerad från 
nationella laserdata (NH) till 1 
meters grid. Analys av positiv 
öppenhet. 

Oregistrerade celtic fields, södra 
Gotland. 

 

 

Topografisk prominens 

• Local Relief Model 
 

Reliefmodell över Hemlanden, 
Birka, och därur automatiskt 
extraherade gravhögar (kryss). 
Reliefmodell baserad på Grid 2+. 
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 Derivatprodukter 

 

  

Intensitet (markyta) 

• Signalstyrka från både LiDAR 
och SAR  
 
Intensitetsdata ur 
markpunkter från 
nationella laseredata (NH). 

Intensitetsbild ur data från nationella 
laserdata (NH) 

Fossila åkerparceller i 
Mälardalen.etsbild 

 

 

 Intensitet (havsbotten) 

• Signalstyrka från multibeam 
• Skugg- och intensitetsbild 

från sidoseende sonar 

Intensitetsbild ur multibeamdata, 
Björkfjärden i Mälaren. 

Oregistrerade anomalier, den t.v. 
troligen ett utfallet skeppsskrov. 

 

    Marina djupmodeller 

• Gäller både marin LiDAR och 
multibeam 

Bottenmodell ur multibeamdata med 
en upplösning i sida om 1 m. 

Oregistrerade anomalier (vrak), 
Björkfjärden, Mälaren.egistrerade 
vrak. 
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5.5 Terminologi 

Batymetri: Sjömätning, djupmodell. 

Elektromagnetiskt spektrum: Omfattar gammastrålar, röntgen, ultraviolett ljus, synligt ljus, infrarött 
ljus, mikrovågor och radiovågor. Skillnaden mellan olika typer av ljus eller strålning är deras våglängder 
eller frekvenser. Våglängd ökar och frekvens, inklusive energi och temperatur, minskar från 
gammastrålar till radiovågor. 

Geometrisk upplösning: Avståndet mellan två på varandra följande mätningar av reflekterat ljus från 
jordytan. Oftast samma distans som en bildpunkts (pixel) sida i satellitbilden.  

IKONOS: Amerikansk mycket högupplösande satellit med optiskt instrument och fyra spektralband. 

Klassning: En satellitbild delas automatiskt in i ett antal områden med likartade spektrala egenskaper, 
dvs. i områden som är statistiskt lika med avseende på t.ex. reflektion av solljuset i ett antal 
våglängdsintervall. Varje sådant område åsätts en klasstillhörighet. Även andra egenskaper som relation 
till närliggande objekt, form, textur mm kan tas med i beräkningen. 

Kriging: En interpoleringsmetod som försöker anpassa en kurva till ett antal mätpunkter genom 
matematiska, statistiska formler. 

LANDSAT: Amerikansk högupplösande satellit med optiskt instrument. 

MIR: Mellaninfrarött - Kallas också på engelska SWIR (Short Wave Infra Red). Det är ett intervall med 
längre vågor än de i NIR-intervallet, de är osynliga för ögat, kan t.ex. skilja snö från moln och vågornas 
längd är mellan 1,3 – 2,5 mikrometer. 

NIR: Nära infrarött - Det intervall med vågor som är längre än de röda, osynliga för ögat, som reflekteras 
kraftigt av vegetation och har våglängder i intervallet 07 – 1,1 mikrometer. 

NIR och MIR/SWIR: Omfattar våglängder mellan den synliga strålningen och den termiska, eller uttryckt 
på annat sätt: mellan den synliga och den kännbara värmestrålningen. 

NDVI: Vegetationsindex beräknat ur en satellitbilds röda och nära infraröda våglängdsband. Används 
bl.a. för särskilja ytor med mycket eller avsaknad av vegetation. 

Multispektral satellitbild: Satellitbild som visas i färger vilket förutsätter att reflekterad strålning från 
området på jordytan har mätts i mer än ett våglängdsintervall. Multispektrala satellitdata har ca 4-7 
olika spektralband medan hyperspektral kan ha hundratals. 

Optiska instrument: Mäter styrkan av reflekterat solljus i valda våglängdsområden med hjälp av ett 
system av linser. 
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Ortofoto: En flygbild är en centralprojektion, det vill säga att alla objekt projiceras genom en tänkt 
mittpunkt. Om man fotograferar en plan markyta rakt uppifrån blir bilden geometriskt korrekt, men om 
det finns höjdskillnader såsom en liten kulle i ena bildkanten kommer föremålen som befinner sig på 
kullen att projiceras längre ut mot kanten, exempelvis kommer i flygbilden ett staket som går över 
kullen att se ut som om det går i en båge. Höjdskillnaden medför alltså en sidförskjutning av föremål i 
bilden. 

Ortorektifiering: Geometriskt korrigera en flyg- eller satellitbild så att felavbildningar till följd av 
höjdskillnader elimineras. Man menar också att bilden är inpassad med markkoordinater och kan visas i 
ett GIS ihop med andra kartdata. 

PAN, pankromatisk: En sensor som fångar in alla visuella frekvensband, ”svart-vit”. 

Panskärpning: En metod med vilken t.ex. en färgbild med lägre upplösning kan ”skärpas till” med en 
högupplöst pankromatisk bild över samma område. I resultatet ser färgbilden högupplöst ut. 

Polär satellit: Vanligen obemannad farkost som i en omloppsbana på hög höjd rör sig över jordytan, 
passerar nära båda polerna, för vilken banplanets vinkel mot ekvatorplanet och höjden över jordytan 
bestämmer hur ofta man passerar över samma markstråk. 

QuickBird: Mycket högupplösande satellit med optiskt instrument och fyra spektralband. 

Radar-instrument: Sänder själv ut elektromagnetisk strålning och mäter styrkan av den reflekterade 
strålningen. 

Radiometrisk upplösning: Det antal databitar, dvs. antalet möjliga nivåer, som används för att mäta 
intensiteten av den reflekterade strålningen i ett specifikt våglängdsintervall. 

SAR: ”Synthetic Aperture Radar”. Flyg- eller sattelitburen aktiv mikrovågsradar som mäter markhöjd, 
struktur och förändringar i höjd eller struktur. 

Spektrala egenskaper: Beskrivning av hur objektet påverkar ljuset inom ett visst våglängdsintervall, dvs. 
hur stor andel av ljuset i olika våglängder som reflekteras. 

Spektralband: En satellitsensor kan ha flera spektralband, som vart och ett är känsligt för ljus reflekterat 
inom ett visst våglängdsområde. 

Spektralkurva: Beskriver hur ett objekt reflekterar ljuset inom ett visst våglängdsintervall. 

Spektral upplösning: De våglängdsområden i vilket den reflekterade strålningen mäts. 

Spline: En kurva som passerar genom kontrollpunkterna. Som terrängmodell skapas med spline en 
”mjuk”, rundad yta till skillnad från TIN. 
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SLD: med en SLD, ”Styled Layer Descriptor” kan man vid anropet av en WMS-tjänst till viss del styra dess 
utseende och innehåll. Det med WMS hämtade skiktet går dock inte att arbeta vidare med i analyser 
osv. 

SPOT: Fransk högupplösande satellit med optiskt instrument. 

Temporal upplösning: Det minsta möjliga tidsintervallet mellan två tidpunkter för avbildning av en viss 
punkt på jordytan, dvs. hur ofta satellitens instrument skulle kunna avbilda ett visst område förutsatt att 
det är molnfritt. 

TIN, Triangular Irregular Network: En metod med vilken man skapar ytmodeller genom att dra raka 
linjer mellan ytmodellens mätpunkter, i motsats till utjämnande modeller som t.ex. Kringing eller Spline. 

Tolkbarhet: Ett mått på hur mycket information man kan erhålla vid analys av t.ex. en satellitbild, dvs. 
hur väl man kan identifiera föremål, byggnader, fordon och olika områden m.h.a. t.ex. form, färg och 
position. Avser oftast visuell analys. 

VHR: Satellitdata med mycket hög upplösning, ”Very High Resolution”. Upplösningen i bilderna är ca 0,5-
4 m och satelliterna går i polära banor. De har vanligen ett pankromatiskt och fyra multispektrala band; 
RGB + Nir. Exempel: IKONOS, QuickBird, WorldView (endast pan), Geoeye, Kompsat. 

WCS: ”Web Coverage Service” är en öppen standard för att dela rasterdata över internet. Data som 
hämtas kan användas för analys och modellering, till skillnad från data hämtat via WMS. 

WMS: ”Web Map Service” är en öppen standard med vilken det går att dela dynamiska kartbilder över 
internet. Kartbilden som levereras kan inte manipuleras av klienten utan är bestämd till utseende och 
innehåll. Om man använder SLD kan man till någon del styra kartskiktets utseende. 
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