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ABSTRACT 

Floating debris poses a threat to dam safety at hydropower dams as it increases the risk 

of spillways becoming blocked, which can in turn result in dam overflow and failure. 

Until now it has not been considered a problem in Sweden. However, the occurrence of 

several major international incidents, together with a projected future increase in 

streamflow intensities and flood events in Swedish rivers has raised the interest of Swe-

dish dam owners. Presently there is a lack of robust methods for forecasting potential 

magnitudes of floating debris in extreme streamflow scenarios, which limits planning of 

preventive measures. This study aims to develop explicit methods for automated quanti-

fication and geographical analysis of floating debris. A model is developed in ArcGIS 

Modelbuilder for (i) identification and classification of risk areas along a river based on 

identified risk factors for floating debris formation, (ii) quantitative estimation of vege-

tation volume from elevation raster datasets derived from LIDAR point clouds, and (iii) 

identification of trees within risk areas based on locating local maxima in a digital sur-

face raster derived from laser-data. In order to evaluate the applicability of the method 

as well as to investigate the existence of geographical patterns in potential floating de-

bris quantities, the model is applied on selected dam facilities along the Ljungan River 

in Sweden. The accuracy of modeled tree amounts is validated in a field study. 

The results indicate high correlation between modeled number of trees and ground truth 

data, though modeled values are slightly underestimated. A greater number of trees at 

risk of falling into the river were identified during higher streamflow events as a result 

of larger areas being flooded. Large volumes of vegetation were identified in risk areas 

with a high proportion of tall trees as well as in risk areas with a large number of trees. 

In some risk areas, greater relative vegetation volumes were obtained despite a signifi-

cantly smaller relative number of trees. This suggests that vegetation volume as a factor 

depends both upon the number of trees as well as tree height. The results of performed 

statistical and geographical analyses provide a better overview of floating debris distri-

bution along rivers, leading to a better understanding of potential magnitudes of the 

problem for specific dam facilities. The automated method generates reproducible re-

sults that are comparable between different dam facilities and rivers over time. The 

method has significant potential for future floating debris analyses as it offers the possi-

bility to identify risk areas and estimate floating debris quantities within them. 

 

Key Words: Floating debris, GIS, LIDAR, Local maxima, Modelling, Risk area mapping, Tree 

identification, Vegetation volume estimation. 
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SAMMANFATTNING 

Drivgods utgör ett hot mot dammsäkerheten vid vattenkraftsverk eftersom det ökar ris-

ken för blockering av kraftverkens utskov vilket i sin tur kan resultera i överströmning 

av dammen och dammbrott. Fram till idag har drivgods inte ansetts vara ett problem i 

Sverige. Flera allvarliga drivgodsincidenter utomlands i kombination med en prognosti-

serad ökning av flödesintensiteter och översvämningstillfällen i Svenska vattendrag har 

dock lett till ett ökat intresset hos Svenska dammägare. Det saknas idag tillförlitliga 

metoder för prognostisering av potentiella drivgodsmängder vid extremflöden, vilket 

försvårar planering av preventiva åtgärder. Denna studie har som mål att utveckla speci-

fika metoder för automatiserad kvantifiering och geografisk analys av drivgods. En mo-

dell har utvecklats i ArcGIS Modelbuilder för (i) avgränsning och klassificering av 

riskområden längs ett vattendrag baserat på identifierade riskfaktorer för drivgods-

bildning, (ii) kvantitativ estimering av trädvolym utifrån höjdrasterdataset framtagna 

från LIDAR punktmoln, och (iii) identifiering av trädindivider baserat på lokalisering 

av lokala maxpunkter i en digital ytmodell skapad från laser-data. I syfte att utvärdera 

metodens tillämpbarhet samt undersöka förekomsten av eventuella geografiska mönster 

i utbredningen av potentiella drivgodskvantiteter appliceras modellen på utvalda damm-

anläggningar längs med älven Ljungan i Sverige. Modellens noggrannhet i uppskatt-

ningen av trädindivider valideras i en fältkontroll. 

Resultaten indikerar en mycket god överrensstämmelse mellan modellerade och fältkon-

trollerade värden på trädantal, dock med något underestimerade modellerade värden. Ett 

större antal träd som riskerar att falla i älven identifierades vid högre vattenflöden som 

ett resultat av en generellt större geografisk omfattning på översvämmade ytor. Stora 

vegetationsvolymer identifierades främst i riskområden med en stor andel höga träd 

men även i riskområden med ett stort antal träd. I vissa riskområden erhölls större rela-

tiva vegetationsvolymer trots ett betydligt mindre relativt antal träd vilket antyder att 

både trädhöjd och trädantal styr vegetationsvolymers storlek. Resultaten av utförda stat-

istiska och geografiska analyser förbättrar överblicken över drivgodsets volym och geo-

grafiska fördelning längs vattendrag vilket i sin tur även leder till en bättre förståelse för 

drivgodsproblemets magnitud för specifika dammanläggningar. Den automatiserade 

metoden genererar reproducerbara resultat som är jämförbara mellan olika damman-

läggningar och vattendrag över tid. Metoden har stor potential för framtida drivgodsana-

lyser då den erbjuder möjligheten att identifiera riskområden och estimera drivgods-

kvantiteter inom dessa. 

 

Nyckelord: Drivgods, GIS, LIDAR, Lokala maxima, Modellering, Riskområdeskartering, Träd-

identifiering, Vegetationsvolymestimering 

  



Helge Hedenäs 

IV 

  



GIS-modellering av potentiellt drivgods i Ljungan baserat på LIDAR-data 

V 
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1 INTRODUKTION 

Drivgods är sedan länge ett känt hot 

mot dammsäkerheten vid vattenkrafts-

anläggningar i hela världen då det riske-

rar att fastna i kraftverkens utskov och 

reducera avbördningskapaciteten från 

dammarna (Rundqvist, 2005 och 

Åstrand & Johansson, 2011). Detta kan 

leda till att dammar överströmmas med 

dammbrott som följd. Drivgods definie-

ras i denna studie enbart som flytande 

träd och buskar, men omfattar i verklig-

heten alla typer av okontrollerat fly-

tande föremål som exempelvis flyt-

tuvor, sjunktimmer, is, bryggor, båtar, 

övriga byggnader, bäverdammar och 

ensilagebalar.  

I Rundqvist (2005) beskrivs ett flertal 

fall av inträffade drivgodsolyckor i bl.a. 

Schweiz, Nordamerika och Kanada som 

orsakat betydande skador på damman-

läggningar och i vissa fall även resulte-

rat i dödsfall. En större drivgodsolycka 

inträffade exempelvis vid Palagned-

radammen i Schweiz som vid ett kraf-

tigt regnväder år 1978 överströmmades 

på grund av att utskoven, som inte var 

dimensionerade för det extrema flödet, 

sattes igen med mycket stora mängder 

drivgods (figur 1).  

 

Figur 1: Drivgodsolycka vid Palagnedradammen i 

Schweiz år 1978 där de underdimensionerade utsko-

ven sattes igen av drivgods under ett extremflöde 

vilket ledde till överströmning av dammen. (Internat-

ional water power & dam construction, 2009) 

En annan allvarlig olycka inträffade år 

1993 vid dammen i Lake Lynn i Penn-

sylvania där en översvämning drev stora 

mängder drivgods mot dammen vars 

luckor som reglerar intaget förstördes. 

Detta fick vattennivån i magasinet att 

sjunka snabbt och resulterade i stora 

egendomsskador samt dödsfall (figur 2).  

 

Figur 2: Drivgodsolycka vid Lake Lynn i Pensylvania 

år 1993 som orsakade stora skador på egendom samt 

dödsfall. (Worthington Waterway Barriers 2013) 

I svenska dammanläggningar har driv-

gods inte utgjort något större problem 

fram till idag, men vetskapen om ut-

ländska olyckor i kombination med 

kraftiga oväder i Sverige, som bevislig-

en resulterat i stora mängder träd i vat-

tendrag (t.ex. SMHI, 2003 och Run-

dqvist, 2005), har antytt vikten av be-

redskap för extremsituationer. Dammä-

gare och elbolag satsar därför i förebyg-

gande syfte stora ekonomiska resurser 

på forskning om metoder för framtida 

bedömning av anläggningars utsatthet 

för drivgods, exempelvis vilka mängder 

det kan röra sig om och var de främsta 

källorna till drivgods är lokaliserade. 

Internationellt sett har erfarenheterna av 

drivgodsproblematiken resulterat i so-

fistikerade metoder för hantering av 

drivgods i vattendrag samt vid anlägg-

ningar genom olika tekniska lösningar 

för länsning, avledning och filtrering av 

drivgods innan det hinner bli ett damm-

säkerhetsproblem (Rundqvist, 2005 och 

Åstrand & Johansson, 2011). I de 
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Svenska Riktlinjerna för Dammsäkerhet 

(RIDAS) anges olika sätt att hantera 

drivgodsproblemet varav ett innebär att 

förebygga uppkomsten av drivgods 

(RIDAS, 2012). För att möjliggöra en 

sådan åtgärd behövs mer kunskap dels 

om lokalisering av riskområden för 

drivgodsbildning och dels om potenti-

ella kvantiteter som kan förväntas i 

dessa riskområden. I dagsläget saknas 

dock ett gemensamt förhållningssätt till 

drivgodsproblematiken vid extremtill-

fällen samt verktyg för att bedöma an-

läggningars sårbarhet och konsekvenser 

avseende drivgods (Åstrand & Johans-

son, 2011). En metod för beräkning av 

potentiella drivgodsvolymer längs en 

älv för olika flödesscenarier torde därför 

vara av mycket stort intresse för samt-

liga berörda dammägare för att; skapa 

överblick över problemets omfattning, 

kunna planera var åtgärder primärt bör 

sättas in för att uppnå största möjliga 

effekt samt för att minimera eventuella 

kostnader kopplade till drivgodspro-

blematiken. Enligt Wallerstein et al. 

(1997) är detta även något som efterfrå-

gas på internationell nivå. 

När drivgodset når en dammanläggning 

förutsätts det passera genom utskoven. 

Utskov är en avstängningsbar anordning 

som reglerar avtappningen av vatten 

från dammen. Dimensioneringen av 

utskoven är mycket viktiga för damm-

säkerheten då det har visat sig att ca 40 

% av alla dammolyckor beror på under-

dimensionering av dessa (French, 

1985). Enligt Devenay (1992) utgör träd 

och buskar av dimensioner som kan 

passera genom utskoven sällan någon 

större risk för en anläggning. Problemen 

uppstår ifall drivgodset delvis består av 

trädstammar som är lika långa eller 

längre än utskovens tvärsektion då 

dessa lätt kilas fast och dessutom funge-

rar som ett galler för drivgods av 

mindre dimensioner. Piégay et al. 

(1999) framhåller att drivgods även kan 

ackumuleras i större bröten vid sten-

block eller i grundare partier av älvfåran 

redan innan det når fram till dammen 

vilket medför en större risk för att 

material ska fastna i anläggningens ut-

skov. 

Enligt Abbe & Montgomery (2003), 

Åstrand och Johansson (2011) och Mi-

narski (2008) är de huvudsakliga orsa-

kerna till drivgodsproduktion kraftiga 

regn som kan utlösa skred i branta slän-

ter, starka vindar som kan stormfälla 

skog ner i vattendragen och höga flöden 

som kan medföra stranderosion och 

trädfällning genom underminering av 

marken. Framtidsprognoser tyder på 

generellt ökade nederbördsmängder i 

Sverige i samband med pågående kli-

matförändringar, högre regnintensitet 

samt ett mer frekvent inträffande av 

extremflöden, t.ex. hundraårsflöden 

(Q100) och tiotusenårsflöden (QklassI), 

i Svenska vattendrag (Andréasson et al., 

2007 och SMHI, 2010). Detta kan även 

förväntas medföra en framtida ökad risk 

för drivgodsbildning. 

Det är viktigt att förstå komplexiteten 

av drivgodsanalyser då det bortsett från 

redan kända faktorer för drivgodsbild-

ning är okänt exakt hur många övriga 

parametrar som ligger till grund för fe-

nomenet samt hur de samverkar med 

varandra (Rundqvist, 2005). Huvudor-

sakerna till drivgodsbildning kan även 

variera geografiskt beroende på topo-

grafi, vindriktning, markförhållanden, 

nederbördsförhållanden, branta biflö-

den, strömningshastighet, extremflöden, 

islossning, markskötsel, bäverförekoms-

ter, etc. Vattendragets morfologi samt 

utskovens lokalisering kan sedan vara 

avgörande för om drivgodset verkligen 

når fram till dammväggar och utskov. 

Uppskattning av potentiell drivgodsvo-

lym vid extremsituationer har gjorts i 

tidigare studier (t.ex. Minarski, 2008 

och Åstrand, 2009). Minarski (2008) 

identifierade skred- och erosionskäns-

liga älvsluttningar längs Luleälven och 
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försökte uppskatta det totala antalet träd 

inom dessa områden, vilket ansågs ut-

göra den totala mängden potentiellt 

drivgods. Den praktiska tillämpbarheten 

av studiens resultat är dock begränsad 

då ingen hänsyn togs till variationer i 

vattenutbredning vid olika vattenflöden 

samt till storleksfördelningen av driv-

godset. 

Åstrand (2009) estimerade potentiell 

drivgodsvolym vid extremtillfällen för 

Höljesdammen i Klarälven baserat på 

skredrisken i branta sluttningar samt 

risken för vindfällen i översvämnings-

området. Enligt rapporten har en be-

dömning gjorts av antalet träd som stod 

inom fallavstånd från vattenlinjen vid 

dämningsgräns samt vid överdämning i 

samband med fältinventering. Detta kan 

anses som ett relativt osäkert kvantita-

tivt mått eftersom det är mycket svårt 

att bedöma noggrannheten av en sådan 

uppskattning. Det är dessutom mycket 

svårt att upprepa en sådan uppskattning 

med samma resultat. Då det sällan finns 

tillräckliga ekonomiska medel för fält-

inventering av hela älvar är det även 

osäkert hur väl en sådan volymestime-

ring stämmer utanför inventerade områ-

den.  

Geografiska Informationssystem (GIS) 

är datorbaserade system för insamling, 

lagring, analys och visualisering av lä-

gesbundna data. GIS fungerar utmärkt 

som modelleringsverktyg vid analyser 

av rumslig karaktär och är därför ett väl 

lämpat verktyg vid drivgodsanalyser för 

att bl.a. kunna skapa en bättre överblick 

över drivgodsets lokalisering i förhål-

lande till både riskområden för driv-

godsbildning och till dammanläggning-

ar. 

LIDAR-data (Light Detection and Ran-

ging) i kombination med GIS har med 

framgång använts i andra sammanhang 

för estimering av trädvolym med rela-

tivt god noggrannhet (Nilsson, 1996, 

Maltamo et al., 2004, Korhonen et al., 

2008 och Mallet & Bretar, 2009). Mall-

et & Bretar (2009) beskriver t.ex. hur 

LIDAR tillämpas för olika typer av 

skogsanalyser som volymuppskattning, 

artidentifiering, uppskattning av kron-

täckning, estimering av biomassa, seg-

mentering av individuella trädstammar 

samt beräkning av stamdiametrar och 

trädhöjder. Korhonen et al. (2008) visar 

att estimering av sågtimmervolym med 

hjälp av flygburen laserskanning (från 

flygplan eller helikopter) är en lovande 

metod. Resultaten i Maltamo et al. 

(2004) indikerar att samma noggrannhet 

kan uppnås för trädvolymsberäkningar 

baserade på LiDAR-data som vid nat-

ionella finska fältinventeringar.  

Austin et al., 2002 och Rauste et al., 

1994 m.fl. visat att det med god nog-

grannhet även är möjligt att estimera 

biomassavolym med hjälp av satellitbu-

ren radar. Fördelen med LIDAR-data 

vid drivgodsanalyser är dock möjlighet-

en att använda samma underlagsdata för 

såväl produktion av högupplösta ter-

rängmodeller som för beräkning av bi-

omassavolym och estimering av trädan-

tal vilket bidrar till en smidigare analys-

process. 

Flera tidigare studier har visat att det är 

möjligt att använda LIDAR-data för 

identifiering av antalet trädindivider 

med noggrannheter som varierar mellan 

ca 40-70 % (Hyyppä et al., 2001, 

Brandtberg et al., 2003, Holmgren & 

Persson, 2004, Morsdorf et al., 2004 

och Pitkänen et al., 2004, m.fl.). I de 

flesta av de ovan nämnda studierna an-

vänds olika matematiska beräkningsme-

toder för lokalisering av lokala max-

punkter från yt- och terrängmodeller i 

syfte att extrahera och identifiera indi-

viduella träd. Det visar sig fungera bra 

för dominanta och högre träd men 

mindre bra för lägre träd lokaliserade 

under andra större träds krontak. Tiede 

et al. (2005) har utvecklat en matema-

tisk algoritm som kan identifiera antalet 
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trädindivider genom att beräkna lokala 

maxpunkter direkt från LIDAR-

punktmoln. Detta kan visserligen vara 

en fördel bland annat för att undvika de 

under- eller överestimeringar av träd-

höjder orsakade av interpolerade höjd-

värden i raster-dataset, som beskrivs i 

samma studie, men påverkar inte mo-

dellens förmåga att uppskatta antalet 

träd.  

Andra metoder för trädidentifiering är 

ofta baserade på segmentering av träd-

kronor i satellitbilder och flygbilder 

baserat bland annat på trädens form och 

art. Den senare faktorn kan exempelvis 

identifieras utifrån skillnader mellan 

olika trädarters spektrala egenskaper. 

Ett sådant fall beskrivs exempelvis i 

Bunting & Lucas (2006) där en mer 

avancerad algoritm utvecklas för identi-

fiering och segmentering av individuella 

trädkronor i hyperspektrala fjärranalys-

data. 

Ovan beskrivna möjligheter för identifi-

ering av antalet trädindivider från laser-

data indikerar att även estimeringar av 

potentiellt drivgods, i form av träd, i 

framtiden med fördel torde kunna utfö-

ras med hjälp av GIS-metoder baserade 

på LIDAR-data och därmed erbjuda en i 

högre grad automatiserad och tydligare 

kvantitativt kopplad analysmetod för 

drivgods. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det primära syftet med denna studie är 

att utveckla GIS-baserade metoder för 

robusta kvantitativa automatiserade 

uppskattningar av drivgods baserat på 

LIDAR-data för olika dammanlägg-

ningar och flödesscenarier i älven 

Ljungan. Studien syftar även till att 

identifiera potentiella riskområden för 

drivgodsbildning längs med vattendra-

get för att skapa bättre överblick över 

potentiella drivgodskällor. Baserat på 

detta har följande frågeställningar for-

mulerats: 

 Kan basdata som behövs för driv-

godsanalyser (t.ex. trädvolymer) 

uppskattas med automatiserade GIS-

baserade metoder och i sådana fall, 

hur kan genererade resultat förbättra 

kunskapen om anläggningars poten-

tiella exponering för drivgods vid ex-

tremflödessituationer? 
 

 Går det att urskilja eventuella möns-

ter i den geografiska fördelningen av 

drivgods mellan olika dammanlägg-

ningar, riskklasser och flödesscena-

rier och i sådana fall vilka?  
 

 Hur ser den geografiska utbredning-

en av riskområden för drivgodsbild-

ning ut längs älven Ljungan och hur 

bör olika riskfaktorer beaktas vid 

klassificering av riskområden? 

1.2 Rapportens struktur 

Kapitel 1 har presenterat en bakgrund 

som visar att det finns intresse och be-

hov av att utveckla metoder för estime-

ring av drivgodsvolymer samt kartering 

av riskområden för drivgodsbildning. 

Det visar också att det finns förutsätt-

ningar att utveckla automatiserade me-

toder för detta genom modelleringar i 

GIS baserade på bl.a. LIDAR-data. Ka-

pitel 2 redovisar hur metodutvecklingen 

i ArcGIS har fortlöpt samt de under-

lagsdata som använts vid modellut-

vecklingen. I kapitel 3 presenteras resul-

taten av modellen. Dessa diskuteras i 

kapitel 4 och slutsatserna av studien 

presenteras i kapitel 5. 
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2 MATERIAL OCH METOD

Metoden som utvecklats i denna studie 

består delvis av olika befintliga metoder 

för bl.a. skogsanalyser som kombinerats 

till en unik GIS-modell specifikt avsedd 

för drivgodsanalyser. Modellen är upp-

byggd av flera sammankopplade GIS-

verktyg i ArcGIS 10.1 tilläggsmodul 

Modelbuilder och är avsedd för automa-

tiserade översiktliga drivgodsanalyser. 

Programversionen ArcGIS 10.1 eller 

senare krävs för tillgång till verktyg för 

laserdatahantering. Modellen är ett 

första steg i utvecklingen av en automa-

tiserad metod för robusta kvantitativa 

drivgodsanalyser med möjlighet till 

framtida vidareutveckling och optime-

ring. Den avses i första hand tillämpas 

på Svenska älvar utbyggda för vatten-

kraft. Detta kapitel ger inledningsvis en 

kort introduktion till LIDAR tekniken 

samt en presentation av studieområdet 

och de data som tillämpas i GIS-

modellen. Därefter redogörs för metod-

utvecklingens olika steg samt för hur 

metoden kan tillämpas för generering av 

olika resultat. För en mer detaljerad och 

teknisk metodbeskrivning samt redovis-

ning av modellens flödesschema och 

specifika inställningar hänvisas till bi-

laga A.  

2.1 Grundläggande om LIDAR 

LIDAR eller laserskanning är en fjär-

ranalysmetod som med stor noggrann-

het kan uppskatta avståndet mellan ett 

objekt och en detektor genom att be-

räkna tidsfördröjningen av en utsänd 

laserpuls med specifik våglängd och 

signalens eko (Mallet & Bretar, 2009 

och Wehr & Lohr, 1999). LIDAR-

sensorer är aktiva i bemärkelsen att de 

sänder ut och registrerar sin egen energi 

och är således oberoende av solens 

strålning. Distansmätningarna karteras i 

punktmoln där varje returnerat eko regi-

streras som en individuell punkt med 

tredimensionella koordinater (figur 3).  

 

Figur 3: Inskannade returpunkter i a) 3D-punktmoln 

samt b) längs en transekt. Gröna punkter represente-

rar vegetationsekon, gula markekon och blå vatten-

ekon klassade efter inskanning. 

Punkttätheten avgör upplösningen på 

laserdata och innebär för flygburna LI-

DAR-system ca 0,2-2 punkter/m
2
 för 

lågupplöst data och ca 5-50 punkter/m
2 

för högupplöst (Blom Sweden AB, 

2013). Sattelitburna LIDAR har idag 

betydligt lägre upplösning. Det tredi-

mensionella punktmolnet kan klassifice-

ras både utifrån ordningen på returekot 

från den utsända signalen och med hjälp 

av masker för olika typer av objekt som 

t.ex. vatten och byggnader. Beroende på 

den träffade ytans beskaffenhet kan 

multipla ekon detekteras från en och 

samma puls (figur 4). Tekniken innebär 

en fördel i skogsområden eftersom både 

 

Figur 4: Inkommande laserpuls på ett träd med mul-

tipla returekon från krontak, grenverk och mark. 
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horisontell och vertikal information 

samlas in simultant i likhet med meto-

der som t.ex. Syntetisk Apperturradar 

(SAR) och stereo fotogrammetri (Hudak 

et al., 2002 och Lim et al., 2003). Tek-

niken används idag bland annat för pro-

duktion av mycket högupplösta digitala 

höjdmodeller (Jensen, 2000). 

Att använda LIDAR för kvantitativa 

drivgodsestimeringar torde vara fördel-

aktigt i jämförelse med exempelvis fält-

inventeringar eftersom det erbjuder 

högupplösta data för noggrann upp-

skattning av trädantal och trädvolym i 

ofta otillgängliga områden längs med 

vattendrag. I dagsläget är dock lasers-

kanning mycket kostsamt att genomföra 

men det förväntas bli billigare i framti-

den bl.a. tack vare utvecklade möjlig-

heter till flygburen laserskanning från 

obemannade flygplan (Lin et al., 2011). 

2.2 Områdesbeskrivning 

Älven Ljungan (figur 5) sträcker sig 

från Storsjön i Jämtlands län till utlop-

pet i Bottenhavet straxt söder om 

Sundsvall i Västernorrlands län. Älven 

är ca 400 km lång och dess avrinnings-

område är 12851 km
2 

till ytan. Ljungan 

har en medelvattenföring på 137,6 m
3
/s 

och den totala fallhöjden uppgår till ca 

570 m. Studieområdet omfattar även ett 

av Ljungans större biflöden, Gimån, 

som ansluter ca 60 km från älvens ut-

lopp. Fallhöjden för Gimån (beräknat 

från sjön Leringen till Ljungan) är ca 

140 m. Det finns idag 20 stycken dam-

manläggningar längs Ljungan och två 

längs Gimån som reglerar vattenflödet i 

älven. Den totala effekten från samtliga 

kraftverk uppgår till ca 479 MW och 

normalproduktionen uppgår till ca 2 

TWh/år. Fem stycken dammanlägg-

ningar valdes ut för mer detaljerade 

drivgodsanalyser (figur 5), dessa är Tur-

inge, Holmsjön, Parteboda, Torpsham-

mar och Skallböle. Urvalet inkluderar 

en anläggning för samtliga dammägare i 

Ljungan (tabell 1) med stor variation i 

lokalisering längs älven. 

2.3 Data 

Flera olika underlagsdata har använts i 

denna studie. Vid identifiering av risk-

områden användes jordartsdata, höjd-

data samt vattenutbredningsdata för de 

olika flödesscenarierna. För modellering 

av drivgodsvolymer samt uppskattning 

av antalet trädindivider har i första hand 

laserdata legat till grund för analyserna. 

Eftersom samtliga data levererades i 

koordinatsystemet RT90 2,5 gon V och 

höjdsystemet RH70 har systemen an-

vänts som standard genom hela studien. 

På grund av stora datamängder uppde-

lades samtliga dataset i älvsektioner i 

syfte att inte överbelasta modellen. En 

älvsektion definieras i detta fall som 

området mellan två dammanläggningar 

lokaliserade efter varandra. 

 

Figur 5: Karta över studieområdet Ljungans lokalisering och utbredning med befintliga och detaljstuderade damm-

anläggningar markerade. 
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Analyser av längre älvsträckor kräver 

addition av resultaten för enskilda sekt-

ioner i efterhand. Det förutsätter dock 

att de drivgodsmängder som kan för-

väntas passera en anläggning och bli ett 

problem för nästa anläggning nedströms 

uppskattas. 

Tabell 1: Ägare till studerade dammanläggningar. 

Dammanläggning Ägare 

Turinge E.ON 

Holmsjön LVF 

Parteboda Fortum 

Torpshammar Vattenfall 

Skallböle Statkraft 

2.3.1 LIDAR-data 

LIDAR-data har samlats in av Blom 

Sweden AB genom laserskanning av 

Ljungan ifrån flygplan på uppdrag av 

Ljungans Vattenregleringsföretag. La-

serskanningen genomfördes i mitten av 

september 2006, Flyghöjden var 3000 

m, scanningsfrekvensen 18 Hz, pulsfre-

kvensen 33,3 KHz och öppningsvinkeln 

20 grader. Detta resulterade i en genom-

snittlig punkttäthet på 2,4 punkter per 

kvadratmeter. 

Efterbehandling av laserdata har gjorts 

genom eliminering av systematiska fel 

samt klassning av returpunkter i Terra 

Modeler. De klassade returpunkterna 

har sedan använts för beräkning av ter-

rängmodell i Terra Modeler. De färdiga 

datafilerna levererades i LAS-format 

uppdelade i mindre inskanningsområ-

den beståendes utav punkter som klas-

sats i tre olika klasser. Det var därmed 

möjligt att skilja mellan punkter som 

representerar vegetationsytor, markytor 

och vattenytor (se exempel i figur 3, 

avsnitt 2.1). 

2.3.2 Vattenutbredningsdata 

I studien används vattenutbrednings-

skikt för flödesscenarierna Q100 samt 

QklassI genererade med hjälp av den 

hydrologiska modellen MIKE-11 i ett 

av WSPs tidigare projekt för bered-

skapsplanering i älven Ljungan (Sten-

ström et al., 2008). Q100-flöden innebär 

att flödena i älven motsvarar beräknade 

hundraårsflöden, vilket i många fall är i 

nivå med vad som hittills uppmätts. 

QklassI-flöden innebär att flödena i 

älven motsvarar beräknade tiotusenårs-

flöden, vilket motsvarar avsevärt högre 

flöden än vad som hittills uppmätts. Vid 

Q100-flöden inträffar översvämningar 

på sina ställen längs med älven medan 

det vid QklassI-flöden inträffar över-

svämningar av större omfattning längs 

stora delar av älven. Dataseten har ex-

porterats från raster- till vektorfiler i 

shp-format. Manuella efterkorrigeringar 

gjordes för att skapa ett sammanhäng-

ande dataset då det ursprungliga datase-

tet innehöll ett flertal enskilda pixlar 

som inte hängde samman med den hu-

vudsakliga översvämningsytan. På vissa 

ställen upptäcktes även glapp där det 

uppstått tomma ytor inom området för 

älvens normala utbredning samt tvära 

avbrott tvärs över älvfåran vid bl.a. 

dammväggar. Samtliga brister i data-

kvaliteten åtgärdades manuellt i edite-

ringsläget i ArcGIS. 

Polygonskikt som markerar strandlinjen 

vid normalvattenflöde (QN) användes 

också i studien. QN-flöden motsvarar 

flöden vid normala produktionsförhål-

landen, vilket innebär att vattenstånden i 

älven är normala. Strandlinjen är fram-

tagen vid avdelningen för Geografisk 

Information på WSP utifrån ortofoton. 

Brytpunkter i polygonskiktet för strand-

linjen modifierades manuellt i efterhand 

med referens av ortofoton för att erhålla 

bättre överensstämmelse med den verk-

liga strandlinjen då ursprunglig av-

gränsning bedömdes vara för grovt ge-

neraliserad. 
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2.3.3 Övrig GIS data 

Utöver laserdata har följande GIS-data 

använts i denna studie:  

 Terrängmodell av markytan med 

upplösningen 5x5 meter skapad 

från laserskannad höjddata, levere-

rad av Blom Sweden AB. Den fär-

diga terrängmodellen innehöll en-

staka celler utan nivådata, vilket 

kompletterats i efterhand genom 

Spline-interpolering i ArcGIS. 

 Jordartsdata från SGU för klassning 

av jordarters skredkänslighet. Indel-

ning skedde i skredkänsliga (lera 

och silt) respektive ej skredkänsliga 

jordarter samt i erosionskänsliga 

(silt och sand) och ej erosionskäns-

liga jordarter. 

 Ortofoton i färg med upplösningen 

0,5 meter levererade av Blom Swe-

den AB. Ortofotona har använts för 

modifiering av strandlinjen samt för 

validering av modellens uppskatt-

ning av individuella träds lokali-

sering och antal samt som kartun-

derlag. 

 Punktdata för dammanläggningar 

längs med Ljungan. 

2.4 Modellutveckling i ArcGIS 
Modelbuilder 

Modellen som utvecklats i denna studie 

är designad för att köras i två separata 

steg. I det första steget identifieras om-

råden längs vattendraget där det förelig-

ger potentiell risk för drivgodsbildning. 

Dessa kategoriseras i tre olika riskklas-

ser baserat på vilka riskfaktorer för 

drivgodsbildning som finns represente-

rade inom respektive område. Riskom-

rådena utgör underlagsdata i modellens 

andra steg för avgränsning av områden 

inom vilka estimering av drivgodsvo-

lym och antal träd baserat på laserdata 

är relevant. Modellen illustreras mycket 

översiktligt i figur 6. 

Då träd har identifierats görs statistiska 

analyser i syfte att ta reda på hur träden 

är lokaliserade i förhållande till strand-

linjen vid normalvattenflöde (QN). Av-

ståndet påverkar sannolikheten för att 

träd som hamnar i den översvämmade 

zonen verkligen dras ut i huvudvattenfå-

ran. Större avstånd kan exempelvis in-

nebära större sannolikhet för att driv-

godset fastnar i andra träd och buskar 

innan det lyckas transporteras ut i vat-

tendraget.  

Statistisk analys görs även av fördel-

ningen av trädhöjder inom respektive 

riskklass och dammsektion. Detta kan 

tillföra relevant information för damm-

ägare då trädhöjden är avgörande för 

trädets möjligheter att passera genom 

utskoven på en dammanläggning. 

 

Figur 6: Grov översikt av modellutvecklingen i ArcGIS Modelbuilder. 
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2.4.1 Identifiering av potentiella risk-
områden för drivgodsbildning 

Modellens första steg bygger på flera 

olika kriterier och grundantaganden för 

att möjliggöra automatisering av identi-

fiering, extrahering samt klassning av 

riskområden för drivgodsproduktion 

längs med älven. Detta är endast ett 

förslag till hur en översiktlig generell 

avgränsning av riskområden för driv-

godsbildning kan göras. I takt med 

framtida utökad kunskap om faktorer 

som påverkar hur drivgods bildas och 

transporteras i vattendrag finns det möj-

lighet att modifiera och uppdatera hur 

riskområdesmodelleringen ska utföras 

av modellen. 

Ett grundantagande som görs är att om-

råden som översvämmats vid extrem-

flöde i vattendraget, alltid anses vara en 

riskzon för drivgodsbildning då exem-

pelvis vindfällda träd snabbt kan dras ut 

i älvfåran på grund av det ökade vatten-

flödet. Ytor inom det översvämmade 

området som dessutom innehåller eros-

ionskänsliga jordarter (silt och sand) 

eller skredkänsliga jordarter (lera och 

silt) som sammanfaller med sluttnings-

vinklar som överstiger 1:10 har tillde-

lats en högre riskklass relativt över-

svämmade områden som saknar dessa 

kriterier. 

Utanför översvämmade områden antas 

sluttningar som lutar mer än 1:10 och 

som innehåller skredkänsliga jordarter 

utgöra potentiella riskområden då det 

finns en ökad risk för ras och skred i 

dessa, dels pga. erosion i släntfoten och 

dels pga. ökat portryck i slänten i sam-

band med att vattnet sjunker undan. 

Lutningsförhållandet >1:10 valdes ef-

tersom markområden med förutsätt-

ningar för skred i Sverige vanligen ut-

görs av detta (Statens Geotekniska Insti-

tut, 2013). I realiteten beror detta förhål-

lande även på faktorer såsom exempel-

vis förekommande jordart, vattenförhål-

landen i marken samt förekomsten av 

vegetation i området. 

Eftersom det är svårt att beräkna exakt 

hur långt in från släntens brytpunkt som 

ett eventuellt skred kan förväntas släppa 

skapades en bufferzon på markytor 10 

meter inåt land från denna som säker-

hetsmarginal i riskområdesavgränsning-

en (figur 7). Zonens bredd kan i reali-

teten variera på grund av exempelvis 

variationer i markförhållanden och växt-

lighet mellan olika platser. Bufferzonen 

inkluderades dock i detta fall för att 

tydliggöra att hänsyn tagits till osäker-

hetsfaktorn. 

 

Figur 7: Bufferzon som modellen skapar 10 m inåt 

land från släntens brytpunkt p.g.a. osäkerhet i var 

eventuella skred (gula streckade linjer) släpper. 

För att säkerställa att riktningen på 

skredsluttningar är mot och inte bort 

ifrån älven selekteras enbart de identifi-

erade skredsluttningar som ligger i di-

rekt anslutning till vattendraget. Ef-

tersom dessa sluttningar sträcker sig 

ända fram till vattendraget torde de rim-

ligen ha en kompassriktning som pekar 

mer eller mindre mot vattnet. Vattnet 

hade i annat fall runnit bort från älvfå-

ran. Detta innebär att eventuella skred 

sannolikt skulle ske i riktning mot älven 

med risk för att träd belägna inom skre-

dytan skulle kunna hamna i vattnet och 

bilda drivgods. 

Riskklassificeringen i modellen bygger 

på kombinationen av tre olika riskfak-

torer som potentiellt kan ligga till grund 

för drivgodsbildning. Dessa är vindfäl-

len, erosion samt ras och skred (figur 8).  
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Figur 8: De riskfaktorer som beaktas i modellen är 

vindfällning, erosion samt ras & skred. 

Ras- och skredområden definieras som 

de områden som täcks av jordarterna 

lera eller silt, har ett sluttningsförhål-

lande på >1:10 samt är belägna maxi-

malt 50 meter från älven eller den över-

svämmade zonen (figur 9).  

 

Figur 9: Modellens begränsning (streckad linje) för 

ras- & skredriskområden (mörkrött) intill älven 

(blått). Ytor belägna utanför 50 m zonen (ljusrött) 

exkluderas. 

För områden belägna i 50 meters zonen 

utanför det översvämmade området är 

villkoret att området ska nudda strand-

linjen för det översvämmade området. 

Femtiometersbegränsningen sattes för 

att exkludera de delar av ras- & skredy-

tor belägna på sådana avstånd från vat-

tendraget att det bedöms osannolikt att 

träd kommer hamna i vattnet vid ett 

eventuellt skred (ljusröda ytor i figur 9). 

Erosionskänsliga områden utgörs av de 

ytor som täcks av jordarterna silt eller 

sand och är belägna i eller inom 10 me-

ter från den översvämmade zonen. Buf-

ferzonen på 10 meter valdes för att sä-

kerställa att de områden som påverkas 

av stranderosion inkluderas helt och 

hållet då viss variation i vattenutbred-

ning kan förekomma på grund av exem-

pelvis vågverksamhet. 

Områden med risk för vindfällen utgörs 

av den översvämmade zonens utbred-

ning eftersom det är där eventuella 

vindfällda träd kan förväntas hamna i 

älven. Teoretiskt sett kan även träd 

inom ett visst avstånd från strandkanten 

vindfällas ner i vattnet. Då detta bl.a. är 

beroende av trädhöjder, vindriktning 

samt vattenhastigheter i kombination 

med att rotsystemet inte håller kvar trä-

det är det mycket komplext och därmed 

även mycket osäkert att inkludera ett 

sådant scenario i den aktuella GIS-

modellen. Enligt Åstrand (2013: pers. 

komm.) råder stora osäkerheter kring 

hur många träd inom ett riskområde 

som kan antas vindfällas ner i älven då 

tillräckliga vindstyrkor uppnås. Idag 

används ofta ca 5 procent som ett värde 

för dessa uppskattningar inom konsult-

branschen. Denna studie inkluderar 

samtliga träd inom riskklass III-

områden som potentiellt drivgods då det 

är svårt att selektera vilka fem procent 

som kan antas fällas. Osäkerhetsfaktorn 

beaktas dock vid resultatanalysen. 

Då områdena för de tre riskfaktorerna 

har lokaliserats enskilt identifieras de 

områden som uppfyller flera av riskfak-

torerna. Ett klassificeringsschema ut-

vecklades för klassificering av riskom-

råden i tre separata riskklasser (I-III) 

baserat på hur många samt vilka risk-

faktorer som finns representerade inom 

samma geografiska yta (figur 10). Det 

anses föreligga störst sannolikhet för 

drivgodsbildning vid det aktuella ex-

tremflödesscenariot i riskklass I och 

minst i riskklass III. Vindfällning be-

döms utgöra lägre risk än erosion samt 

ras & skred eftersom fenomenet dessu-

tom är beroende av tillräckliga vind-

styrkor för att inträffa. I de områden 

som inte omfattas av någon riskklass 

antas risken för drivgodsbildning vara 

obetydlig. Detta resulterar i tre olika 

polygonfiler i vektorformat som repre-

senterar utbredningen av de tre potenti-

ella riskklasserna. 



GIS-modellering av potentiellt drivgods i Ljungan baserat på LIDAR-data 

11 

 

Figur 10: De kriterier för indelning av områden i riskklasser som tillämpas i GIS-modellens första steg.

2.4.2 Estimering av drivgodsvolym 
och antal träd 

I modellens andra steg skapas inled-

ningsvis ett LAS-dataset där samtliga 

LAS-filer för aktuell älvsektion laddas 

in i ett gemensamt dataset för effekti-

vare hantering i ArcGIS. LAS-

datasetets utbredning beskärs till den 

aktuella riskzon som ska analyseras. 

Samtliga punkter belägna utanför risk-

zonen exkluderas eftersom volym och 

antal träd endast ska beräknas inom 

riskzonerna. Detta är mycket viktigt för 
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att begränsa datamängderna vid modell-

körning och kan, beroende på tillgänglig 

datorkraft, till och med vara en nödvän-

dighet. När det ursprungliga laser-

punktmolnet har begränsats i utbredning 

till aktuellt riskområde skapas två olika 

höjdraster från LAS-datasetet, ett med 

höjdvärden som representerar marky-

tans höjd (digital höjdmodell) och ett 

med höjdvärden som representerar höj-

den på vegetationens överyta (digital 

ytmodell). De specifika ytorna kan fil-

treras ut tack vare laserpunkternas klas-

sificering vid insamlingstillfället. Top-

pen av vegetationen motsvaras exem-

pelvis av punkter från den första returen 

av den utsända laserpulsen och marky-

tan av punkter från den sista returen. 

Upplösningen på höjddataseten visade 

sig i utprovningen av modellen ha 

mycket stor betydelse för noggrannhet-

en när det gällde att identifiera antal 

individuella träd. Därför beslöts att an-

vända så hög upplösning som punkttät-

heten i tillgänglig laserdata samt dator-

kraft tillät, i detta fall 1x1 meter. Laser-

datans genomsnittliga punkttäthet på 2,4 

punkter per kvadratmeter kan förväntas 

resultera i underskattning av trädhöjder 

eftersom mätpunkterna sällan träffar 

exakt på trädtopparna. 

Genom att subtrahera den digitala 

höjdmodellen från den digitala ytmo-

dellen erhålls ett nytt raster som inne-

håller vegetationshöjder (figur 11).  

 

Figur 11: Vegetationshöjd som relativt mått på vege-

tationsvolym. Röd färg innebär högre vegetations-

höjd. 

Detta kan dels vara till stöd vid över-

siktliga analyser av exempelvis trädhöj-

der men kan även ge en grov indikation 

på hur vegetationsvolymerna är förde-

lade på en relativ skala då högre träd 

oftast innebär större trädvolym. 

Ett mer exakt kvantitativt mått på volym 

erhålls genom att definiera två separata 

referensplan, ett för den digitala höjd-

modellen och ett för den digitala ytmo-

dellen. Nivåerna på referensplanen 

måste vara desamma för båda raster och 

motsvara det lägsta befintliga höjdvär-

det, eller lägre, i den digitala ytmodellen 

för det aktuella området. I detta fall 

angavs havsytans nivå. Mellan refe-

rensplanet och rasterytornas höjdvärden 

beräknas sedan volymen. Slutligen sub-

traheras volymen för den digitala höjd-

modellen från volymen för den digitala 

ytmodellen för att erhålla volymen för 

objekt belägna ovanpå markytans nivå, i 

detta fall träd och övrig vegetation (fi-

gur 12). Volymberäkningen i modellen 

görs därmed helt oberoende av pixel-

storlek. 

 

Figur 12: Modellens beräkning av vegetationsvolym. 

Luft mellan trädens grenverk samt den 

lägre vegetationen inkluderas i beräk-

ningen vilket resulterar i att mycket 

stora volymer erhålls. Det ger dock ett 

relativt mått på vegetationsvolymen 

som kan användas för jämförelser mel-

lan olika områdens potentiella driv-

godsvolymer. 
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För att identifiera träd inom de modelle-

rade riskområdena används den ”Lokala 

maxima-metoden” som är en metod för 

identifiering av lokala maxpixlar i ett 

höjdraster. Den digitala ytmodell som 

skapades från laserdata i samband med 

tidigare beräkning av vegetationsvolym 

används som underlagsdata för ana-

lysen.  

Metoden utgår från att varje träd repre-

senteras av en lokal maxpixel i den digi-

tala ytmodellen och strävar efter att ex-

trahera dessa ur datasetet. Metoden val-

des för trädidentifiering i första hand 

eftersom den är relativt smidig att till-

lämpa i ArcGIS Modelbuilder då den 

enda underlagsdata som krävs är laser-

data. Alternativa metoder innebär ofta 

behov av andra typer av fjärranalysdata 

av större datastorlek (exempelvis satel-

litbilder) och som dessutom kräver viss 

manuell bearbetning vilket förhindrar 

automatiseringsprocessen i ArcGIS 

samt försämrar reproducerbarheten vid 

upprepade analyser. Den lokala maxima 

metoden har tillräcklig noggrannhet för 

drivgodsanalyser i denna studie då den 

har som syfte att ta fram översiktliga 

uppskattningar av problemets storlek.  

För att extrahera de lokala maxpixlarna 

filtreras den digitala ytmodellen inled-

ningsvis med ett fokalt maximumfilter. I 

filtreringsprocessen förflyttas en annu-

lus med en inre radie av en pixel och en 

yttre radie av tre pixlar löpande över 

bilden. För varje enskild pixel som be-

finner sig i annulusens mitt (centralpix-

eln) jämförs höjdvärdena inom annulu-

sens yta (centralpixeln utelämnas i jäm-

förelsen). Ett nytt dataset genereras (fi-

gur 13) där det högsta identifierade 

höjdvärdet inom annulusens yta skrivs 

till centralpixeln. De ursprungliga lo-

kala maxpixlarna får därmed lägre vär-

den i det genererade datasetet än i den 

digitala ytmodellen och övriga pixlar får 

oförändrade eller högre värden. 

 

Figur 13: Resulterande raster efter filtrering med 

fokalt maximum filter i form av en annulus. 

Det filtrerade datasetet subtraheras se-

dan från den ursprungliga digitala yt-

modellen vilket resulterar i positiva 

värden för samtliga lokala maxpixlar 

och noll eller negativa värden för övriga 

pixlar. Detta möjliggör extrahering av 

alla pixlar med positiva värden från 

rastret vilka sedan omvandlas till punk-

ter i vektorformat (figur 14). 

 

Figur 14: Extraherade positiva värden från filtrerat 

raster. Röda punkter representerar trädindivider. 

Eftersom de lokala maxpunkterna i ve-

getationsrastret inte enbart består av 

träd utan även andra komponenter så 

som stenblock och lägre buskar i öppen 

terräng filtreras modellerade lokala 

maxpunkter med höjder lägre än 2 me-

ter bort. Punkter med höjder som övers-

tiger 35 meter filtreras också bort för att 

undvika att högre objekt som exempel-

vis master inkluderas. Modellen definie-

rar därför träd som lokala maxpunkter 

med höjder mellan 2-35 meter. Inom 
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detta intervall inkluderas samtliga lo-

kala maxpunkter vilket innebär att, föru-

tom trädtoppar, även andra lokala max-

punkter som t.ex. byggnader klassas 

som träd. I denna studie anses byggna-

der utgöra en försumbar andel av lokala 

maxpunkter. Modellerade trädpunkter 

som motsvarar bebyggelse kan dock 

exkluderas i efterhand genom maske-

ring i ArcGIS med t.ex. ett dataset för 

byggnader från Lantmäteriets fastig-

hetskarta. Det är även möjligt att åt-

gärda problemet genom klassificering 

av byggnader i en separat klass i ur-

sprunglig laserdata. Om det, som i detta 

fall, inte är gjort av dataleverantören 

kan det utföras i efterhand genom verk-

tyget ”Set LAS class codes using featu-

res” i ArcGIS. 

Modellen har även en inbyggd möjlig-

het att filtrera på trädhöjd, vilket är en 

stor fördel i de fall information finns 

tillgänglig gällande en anläggnings ka-

pacitet vad gäller storlek på utskov. 

Modellen kan då hantera enbart de träd-

höjder som är kritiska för respektive 

anläggnings specifika utskov. 

2.4.3 Fältvalidering av trädantal 

I syfte att validera modellens noggrann-

het i estimering av antal träd gjordes en 

fältkontroll där antal träd räknades ma-

nuellt inom definierade testområden 

med kända hörnkoordinater och jämför-

des med modellens resultat för samma 

område. Då det inte fanns möjlighet att 

göra ett besök i det aktuella studieområ-

det utfördes fältkontrollen på Lidingö i 

Stockholms län (figur 15). Sex testom-

råden med olika typer av skogstyper, 

krontäthet och trädslag valdes ut och 

lokaliserades med hjälp av GPS. Hörn-

koordinaterna för respektive testområde 

finns redovisade i bilaga C. 

Manuell räkning av trädantalet inom 

avgränsade testområden gjordes även 

från ortofoto med upplösning på 0,5 

meter för att undersöka eventuella skill-

nader i noggrannhet mellan en relativt 

enkel och en tekniskt mer avancerad 

metod. 

LIDAR-data som genererats i samband 

med produktion av den Nya Nationella 

 

Figur 15: Överblick över testområden på Lidingö för validering av modellens noggrannhet i estimering av antal träd. 
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Höjdmodellen (NNH) fanns tillgänglig 

och kunde därmed användas som indata 

i modellen. En viktig skillnad mellan 

NNH-datan och laserdatan över Ljung-

anområdet är upplösningen (mätt i antal 

registrerade punkter/laserträffar per 

kvadratmeter) som för NNH-datan över 

det aktuella testområdet är 0,8 och för 

datan över Ljunganområdet är 2,49 i 

genomsnitt. Detta påverkar hur många 

trädtoppar som kan extraheras ur datan 

eftersom chansen att träffa fler träd vid 

datainsamlingen med laserskannern är 

större vid en högre upplösning. 

Förhoppningen var att denna kontroll 

skulle kunna ge en indikation på hur väl 

modellen fungerar generellt men även 

mer specifikt för olika skogstyper, 

trädslag och krontäthet. Plottning av 

erhållna värden på trädantal vid GIS-

modellering, manuell räkning i fält samt 

i ortofoto gjordes i Microsoft Excel för 

att undersöka eventuella linjära sam-

band mellan metodernas noggrannhet 

(redovisas i kap. 3.2.1, sid. 23). 

2.5 Analyser av befintliga träd 

Då ett potentiellt riskområde för driv-

godsbildning är identifierat, vegetat-

ionsvolymer beräknade och träd lokali-

serade återstår fortfarande en osäker-

hetsfaktor angående trädens fördelning 

inom riskområdet. Det är intressant ef-

tersom ytor inom riskområdet som sak-

nar träd kan uteslutas då de inte innehål-

ler något potentiellt drivgods. Att loka-

lisera trädmassornas fördelning kan 

även ge en indikation på var inom risk-

området eventuella preventiva åtgärder 

mot drivgods bör prioriteras. 

Trädhöjd inom riskområden är också av 

intresse då det, tillsammans med dam-

mutskovens dimensionering, är en av-

görande faktor för sannolikheten att 

trädet passerar genom eller fastnar i 

utskoven. Även avståndet från träd 

inom riskområdet till älvens strandlinje 

vid normalvattenflöde (QN-flöde) bör 

utredas, eftersom sannolikheten att ett 

träd som fallit i den översvämmade zo-

nen verkligen lyckas ta sig ut i huvud-

vattenfåran minskar ju längre bort från 

den ”normala” strandlinjen trädet står. 

Orsaken till detta är bland annat andra 

träd, buskar och övriga objekt som ut-

gör naturliga ”drivgodsfällor”. 

2.5.1 Analys av trädparametrar 

Statistiska analyser av trädantal, vege-

tationsvolym, trädhöjder samt trädens 

avstånd till strandlinjen vid QN-flöde 

gjordes i Microsoft Excel för samtliga 

flödesscenarier, riskklasser och damm-

anläggningar. Trädhöjder fanns tillgäng-

liga från tidigare modellberäkningar och 

trädens avstånd till strandlinjen vid QN-

flöde beräknades i ArcGIS. Analyserna 

baserades på de modellerade trädstam-

marna och är tänkta att utgöra ett un-

derlag vid jämförelse av drivgodsförhål-

landen mellan olika älvsektioner, risk-

områden och flödesscenarier. 

Eftersom de statistiska analyserna inte 

avslöjar några exakta koordinater för 

var längs älven som träd av olika höjd 

och volym är belägna visas med ett ex-

empel hur geografiska analyser kan till-

lämpas för att filtrera fram träd av en 

viss höjd belägna inom ett visst avstånd 

från vattendragets strandlinje. På detta 

sätt kan de träd som bedöms ha kritiska 

dimensioner och lokaliseringar för en 

specifik dammanläggning sorteras ut, 

vilket underlättar och effektiviserar åt-

gärdsplanering längs den aktuella älv-

sektionen. 

2.6 Avgränsning av skogsytor 
inom riskområden 

För att identifiera skogsytor inom risk-

områden och exkludera ytor med öppen 

mark som inte innehåller något drivgods 

utvärderades två olika GIS-baserade 

analysmetoder, punktdensitetsanalys 

med resulterande dataset i rasterformat 

samt aggregering av punkter till poly-
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goner genom definiering av ett maxi-

malt tillåtet avstånd mellan trädpunkter 

för att räknas till samma skogsyta.  

Vid punktaggregeringsmetoden skapas 

polygonytor baserat på de modellerade 

trädpunkternas utbredning. Punkter lo-

kaliserade längre än 20 meter ifrån 

andra punkter exkluderas från poly-

gonytan. Modellerade skogspolygoner 

extraheras sedan från den ursprungliga 

totala ytan för riskområdet för att er-

hålla ett nytt polygondataset i vilket 

öppen mark är exkluderat. Det resulte-

rande raster-datasetet från punktdensi-

tetsanalysen uppdelas i två separata 

klasser som representerar skog och 

”icke skog”. Analyserna gjordes enbart 

för flödesscenariot QklassI och riskklass 

III i ett mindre område längs älvsekt-

ionen mellan Ringdalsdammen och Par-

teboda (figur 5) för att demonstrera 

eventuella skillnader mellan metoderna 

visuellt. För båda analysmetoder använ-

des punktdatasetet med modellerade 

träd som indata. 
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3 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras samtliga 

resultat av utförda drivgodsanalyser. 

3.1 Riskområden för drivgods-
produktion 

För de fem studerade älvsektionerna 

Turinge (figur 16), Holmsjön (figur 17), 

Parteboda (figur 18), Torpshammar 

(figur 19) och Skallböle (figur 20) pre-

senteras kartor över modellerade poten-

tiella riskområden för drivgodsbildning 

vid (a) Q100-flöde samt (b) QklassI-

flöde. Normalvattenutbredningen (blå 

färg i figur 16-20) samt bakomliggande 

ortofoton ger en tydlig uppfattning om 

storleken av ytorna på berörda riskom-

råden. Röd färg (figur 16-20) represen-

terar riskklass I-områden, orange risk-

klass II- och gul riskklass III-områden. 

 

Figur 16: Modellerade potentiella riskområden för drivgodsproduktion längs älvsektionen som berör anläggningen 

vid Turinge för a) Q100-flöde och b) QklassI-flöde. 
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Figur 17: Modellerade potentiella riskområden för drivgodsproduktion längs älvsektionen som berör anläggningen 

vid Holmsjön för a) Q100-flöde och b) QklassI-flöde. 
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Figur 18: Modellerade potentiella riskområden för drivgodsproduktion längs älvsektionen som berör anläggningen 

vid Parteboda för a) Q100-flöde och b) QklassI-flöde. 
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Figur 19: Modellerade potentiella riskområden för drivgodsproduktion längs älvsektionen som berör anläggningen 

vid Torpshammar för a) Q100-flöde och b) QklassI-flöde. 
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Figur 20: Modellerade potentiella riskområden för drivgodsproduktion längs älvsektionen som berör anläggningen 

vid Skallböle för a) Q100-flöde och b) QklassI-flöde.

Tydliga skillnader i utbredningen av 

riskområden mellan de två flödesscena-

rierna kan identifieras i figur 16-20. 

Den totala riskområdesarean är generellt 

större vid QklassI flöde än vid Q100-

flöde. Utbredningen av riskområden 

skiljer sig även mellan de olika anlägg-

ningarna. Detta är tydligt vid jämförelse 

mellan exempelvis Parteboda (figur 18) 

och Torpshammar (figur 19). 

Riskklass I-områden förekommer i 

större skala endast längs Parteboda- och 

Skallböle-sektionerna medan riskklass 

II- och III-områden förekommer längs 

samtliga studerade älvsektioner i olika 

omfattning. Arean för samtliga riskom-

råden vid respektive flödesscenario 

finns redovisade i bilaga B, tabell A. 
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3.2 Estimering av potentiell driv-
godsvolym och antal träd 

Figur 21 visar fördelningen av (a) antal 

trädindivider och (b) vegetationsvolym 

mellan de tre modellerade riskklasserna 

för respektive anläggning och flödes-

scenario. Exakta resultatvärden finns 

redovisade i bilaga B, tabell A. Enligt 

figur 21 innebär QklassI-flöden expone-

ring för ett större antal träd och vegetat-

ionsvolym än Q100-flöden för de stude-

rade anläggningarna. Vegetationsvoly-

men tycks öka generellt i samband med 

ett ökat trädantal. Vid jämförelse mellan 

exempelvis Parteboda och Holmsjön för 

QklassI-flöde och riskklass III-områden 

förekommer dock större vegetationsvo-

lymer för Parteboda trots ett lägre träd-

antal än Holmsjön. Samma företeelse 

uppträder vid jämförelse mellan 

Holmsjön och Turinge för QklassI-flöde 

och riskklass II-områden. 

3.2.1 Validering av GIS-modellens 
skattning av antal träd 

Tabell 2 visar resultatet för valideringen 

av modellens skattning av trädantal för 

de undersökta testområdena på Lidingö. 

Antal träd som räknats manuellt i fält 

redovisas i grön kolumn i tabell 2 och 

visas i förhållande till GIS-modellens 

uppskattning baserat på laserdata samt 

till manuellt beräknade trädantal från 

ortofoto. Noggrannheten för modelle-

rade trädantal relativt fältvaliderade 

värden varierar mellan ca 63-90 % mel-

lan testområdena. Trädantalen som be-

räknats från ortofotot uppnår noggrann-

heter mellan ca 53-93 %. Av totalt 351 

träd (enligt fältkontroll) identifierades 

327 vid modellering och 221 vid beräk-

ning i ortofoto vilket innebär en total 

noggrannhet på ca 93 % för det model-

lerade trädantalet samt ca 63 % för orto-

fotot.  

 

Figur 21: a) Antal träd och b) vegetationsvolym per riskklass, flödesscenario och dammanläggning. 
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Tabell 2: Beskrivning av testområdenas karaktär samt antal träd som kunde identifieras inom dessa med hjälp av 

modellen, ortofoton med en upplösning på 0,25 m samt genom fältkontroll. 

Testomr. samt områdeskaraktär Trädantal Modell Trädantal Ortofoto Trädantal fältkontroll 

1) Enskilda träd på ängsmark 27 29 31 

2) Blandskog gran, tall & björk 18 17 20 

3) Hällmarkstallskog 16 10 19 

4) Blandskog Tall, björk, asp & enbuskar 51 47 64 

5) Blandskog gran, tall & björk 36 25 46 

6) Tät lövskog, björk, asp, ek 22 21 35 

Totalt antal träd: 327 221 351 

Modellens skattade värden på trädantal 

plottades mot fältkontrollerade värden 

för samtliga testområden (figur 22a). 

Fältkontrollerade värden plottades 

också mot uppskattade värden genom 

beräkning av träd i ortofotot (figur 22b).  

3.3 Statistiska trädanalyser 

I figur 23 presenteras antalet modelle-

rade träd som står inom olika avstånds-

intervall mätt från strandlinjen vid nor-

malvattenflöde (QN) för respektive an-

läggning, riskklass och flödesscenario. 

Definierade avståndsintervall är 0-20 m, 

20-50 m, 50-100 m, 100-200 m och 

>200 m. 

Tydliga skillnader finns mellan de stu-

derade älvsektionerna gällande hur långt 

träden står från strandlinjen vid QN-

flöde. Skillnader förekommer också 

mellan de två studerade flödesscenari-

erna. Detta är exempelvis tydligt för 

Parteboda-sektionen där antalet träd 

mellan givna avståndsintervall är rela-

tivt konstant vid Q100-flöde medan 

fördelningen vid QklassI-flöde är betyd-

ligt ojämnare med ett förhållandevis 

stort antal träd som står mer än 200 m 

från strandlinjen vid normalvattenflöde 

(se figur 23).  

Skallböle är den sektion där flest träd i 

riskklass I-områden står inom 0-20 m 

från strandlinjen vid QN-flöde. Detta 

gäller för båda studerade extremflödes-

scenarier. I Torpshammar-sektionen står 

samtliga träd närmare än 100 m från 

strandlinjen vid QN-flöde bortsett från 

nio träd vid QklassI-flöde inom risk-

klass II-områden som står mellan 100-

200 m från strandlinjen (bilaga 2, tabell 

B). 

 

Figur 22: De linjära sambanden mellan a) modellerade trädantal inom testområdena och fältkontrollerade värden 

samt b) manuellt beräknade trädantal i ortofoto och fältkontrollerade värden. 
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      forts. 
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Figur 23: Antal träd för respektive riskklass, flödesscenario och anläggning inom olika avstånd från strandlinjen vid 

QN-flöde.

Figur 24 visar andel modellerade träd 

för respektive anläggning, riskklass och 

flödesscenario med höjder inom inter-

vallen 1-5 m, 5-10 m, 10-15 m, 15-20 m 

samt >20 m. Skillnader i trädhöjder 

finns mellan olika anläggningar, risk-

klasser och scenarier. I Holmsjön-

sektionens riskklass III-områden vid 

QklassI-flöde är exempelvis ca 62 % av 

träden mellan 1-5 m höga medan mot-

svarande andel för Parteboda-sektionen 

uppgår till ca 13 % (bilaga 2, tabell B). 

De älvsektioner som har jämförelsevis 

stor andel träd med höjder över 15 m är 

framförallt Turinge i riskklass I-

områden vid Q100-flöde där andelen 

uppgår till ca 47 %, Torpshammar i 

riskklass II-områden vid QklassI-flöde 

där andelen är ca 47 % samt skallböle i 

riskklass I- och II-områden vid Q100-

flöde där andelarna högre träd (<15 m) 

uppgår till ca 39 % respektive ca 38 %. 

 
       forts. 
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Figur 24: Andel träd av olika höjder för respektive anläggning riskklass och flödesscenario.

3.3.1 Geografisk analys av drivgods-
fördelning 

Figur 25 visar ett exempel på resultat 

från utförd geografisk analys av driv-

godsfördelning längs en kortare älvsekt-

ion i Ljungan. I exemplet har träd med 

höjder över 20 meter antagits utgöra 

potentiellt kritiskt drivgods för en viss 

dammanläggnings utskov. I Figuren 

visas träd (bruna punktobjekt) av kritisk 

höjd inom respektive riskklass, belägna 

inom 50 meter från strandlinjen vid QN-

flöde (blå färg). Avståndsbegränsningen 

på 50 meter sattes enbart i demonstrat-

ionssyfte och kan liksom kritisk träd-

höjd variera från fall till fall. Resultatet 

anger även trädens och därmed det po-

tentiella drivgodsets exakta geografiska 

läge i koordinater. 
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Figur 25: Träd inom respektive riskklass som är högre än 20 meter och står inom 50 meter från strandlinjen vid 

normalvattenflöde. 

3.4 Resultat - identifiering av 
skogsytor i riskområden 

Figur 26 visar (a) ett ortofoto över den 

aktuella fördelningen mellan skog och 

öppen mark i riskområdet, vilket jäm-

förs med resultaten av metoderna (b) 

punktdensitetsanalys och (c) punktagg-

regering för separation mellan skogsytor 

och öppen mark inom ett riskområde. 

Figuren visar ett riskområde för driv-

godsbildning beläget på en ö i Ljungan 

straxt uppströms från Parteboda. Grönt i 

figuren representerar skogsytor, blått 

vattenutbredning vid normalvattenflöde, 

gult öppen mark, mörkröda linjeobjekt 

markerar gränsen för riskområdet och 

mörkbruna punktobjekt utgör modelle-

rade trädstammar. 

Resultatet i figur 26 visar att större 

trädkluster identifierats både genom 

punktdensitetsanalys och punktaggrege-

ring till polygoner. Det som främst skil-

jer metodernas resultat åt är en större 

noggrannhet i avgränsningen för punk-

taggregeringsmetoden jämfört med 

punktdensitetsanalys. Detta är tydligt 

vid jämförelse mellan figur 26b, där ett 

stort antal träd har exkluderats från 

skogsytor, och figur 26c där endast ett 

fåtal av träden är exkluderade. 
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Figur 26: Jämförelse mellan a) ortofoto 

som representerar verklig skogsutbred-

ning, b) resultaten för punktdensitetsana-

lys samt c) aggregering av punkter till 

polygoner som metod vid separation mel-

lan skogsytor och öppen mark inom ett 

potentiellt riskområde för drivgodsbild-

ning. 
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4 DISKUSSION 

Följande kapitel är uppdelat i två olika 

delar. I den inledande delen diskuteras 

de erhållna resultaten. Därefter följer en 

metoddiskussion där både fördelar och 

osäkerheter med den utvecklade meto-

den berörs. Slutligen diskuteras kom-

plexiteten av drivgodsanalyser samt 

framtida möjligheter för vidareutveckl-

ing av metoden. 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Riskområden för drivgodsbild-
ning 

Av de modellerade områdena med risk 

för drivgodsbildning som presenteras i 

kapitel 3 (figur 16-20) framgår att den 

totala riskområdesarean i samtliga fall 

är större vid flödesscenariot QklassI 

jämfört med Q100. Detta beror troligt-

vis främst på att arean för översväm-

made ytor är större vid högre flöden 

vilket innebär större områden som kan 

utsättas för vindfällen, ras, skred och 

erosion. Hur stor andel av riskområdena 

som klassificerats i respektive riskklass 

är bl.a. beroende av den geografiska 

fördelningen av jordarter samt den lo-

kala topografin. 

4.1.2 Drivgodskvantiteter 

Beräknade drivgodsvolymer möjliggör 

relativa jämförelser mellan olika damm-

anläggningar och älvar och kan även ge 

en uppskattning av vilka potentiella 

drivgodsvolymer en dammanläggning 

är exponerad för. Att beräkningen in-

kluderar all vegetation samt luften mel-

lan grenverk resulterar visserligen i 

mycket stora volymer. Syftet med denna 

studie var dock inte att beräkna exakta 

drivgodsvolymer utan att ta fram ett 

kvantitativt mått på drivgodsvolym för 

exempelvis relativa jämförelser mellan 

olika riskområden för drivgodsbildning. 

Detta syfte uppfylls väl. För drivgodsa-

nalyser behöver det dessutom inte vara 

en nackdel att inkludera luft mellan 

grenverk eftersom volymen för hela 

trädets rumsliga utbredning är relevant 

att beakta när det gäller kapacitet på 

dammluckor och utskov. 

Att antalet träd för Holmsjön-sektionen 

skiljer sig stort från de övriga älvsekt-

ionerna (figur 21) beror troligtvis främst 

på att sektionen omfattar ett större geo-

grafiskt område. Skillnaderna i trädfö-

rekomst mellan olika riskområden kan 

även antas bero på variationer i mar-

kanvändning mellan olika områden. 

Markanvändningen påverkar exempel-

vis förhållandet i utbredning av jord-

bruksmark, kalhyggen och andra öppna 

ytor i relation till skogsytor. 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att ve-

getationsvolymen är större för Parte-

boda-sektionen än för Holmsjön-

sektionen i riskklass III-områden vid 

QklassI-flöde (figur 21) trots att trädan-

talet är ca dubbelt så stort för Holmsjön. 

En orsak till detta kan vara lägre träd-

höjder längs Holmsjön-sektionen jäm-

fört med Parteboda-sektionen vilket i 

sådana fall skulle kunna innebära en 

mindre vegetationsvolym. Att detta kan 

vara fallet indikeras av den statistiska 

trädhöjdsanalysen (figur 24) där det 

framgår att ca 60 % av träden längs 

Holmsjön-sektionen, i riskklass III-

områden vid QklassI-flöde, har höjder 

på 1-5 meter medan motsvarande andel 

för Parteboda-sektionen är ca 10 %. 

Samma förklaring är relevant vid jämfö-

relse mellan Turinge- och Holmsjön-

sektionerna för riskklass II-områden och 

QklassI-flöde (figur 21) där den större 

vegetationsvolymen i Turinge-sektionen 

trots ett lägre trädantal än i Holmsjön-

sektionen kan förklaras med en jämfö-

relsevis större andel lägre träd i 

Holmsjön-sektionen. Resultatet indike-

rar att antal träd som enda parameter 

inte räcker för att uppskatta drivgodsvo-
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lymer och bedöma exponeringsgraden 

för en dammanläggning. Trädantal 

måste analyseras i kombination med fler 

parametrar som exempelvis vegetat-

ionsvolym och trädhöjd för att generera 

bedömnings- och planeringsunderlag 

med substans. Att flera parametrar, trä-

dantal och trädhöjd, tycks överrens-

stämma med skillnader i vegetationsvo-

lym är dock en indikation på att resulta-

ten är tillräckligt robusta för relativa 

jämförelser mellan olika områden. 

4.1.3 Validering av trädantal 

Trädantalsestimering baserat på manuell 

räkning av träd i ortofoto tycks uppnå 

en lägre lägsta grad av underestimering 

än GIS-modellen, 7 % jämfört med 10 

%. Förklaringen till detta är att det i 

ortofotot var relativt enkelt att visuellt 

identifiera glest växande träd på en öp-

pen gräsmark (figur 15, testområde 1) 

medan modellen missade några fler träd 

på grund av svårigheter att separera 

tättväxande träd på två ställen inom 

testområdet. Totalt sett uppnåddes 

mindre underestimerade resultat för 

trädantalsvärden genom modelleringen 

jämfört med manuell beräkning av träd i 

ortofotot. Modellerade värden uppvisar 

totalt sett en hög noggrannhet, som va-

rierar mellan ca 63-90 % beroende på 

områdeskaraktären, i jämförelse med 

tidigare studier som till exempel 

Hyypppä et al. (2001), Brandtberg et al. 

(2003), Holmgren & Persson, (2004), 

Morsdorf et al. (2004) och Pitkänen et 

al. (2004) som med liknande metoder 

uppnådde noggrannheter på 40-70 %. 

Med tanke på den betydligt lägre upp-

lösningen av NNH-data jämfört med 

data som använts i nämnda tidigare stu-

dier är noggrannheten anmärkningsvärt 

hög. En förklaring kan vara de relativt 

små testområdena samt förekomsten av 

specifika, mer lättidentifierade, trädarter 

inom dessa. Det krävs dock fler detalj-

studier för att med säkerhet kunna fast-

ställa orsaken. Fältkontrollen bygger 

dessutom enbart på en persons tolkning 

vid ett enda tillfälle. Upprepade fältkon-

troller utförda av olika personer är där-

för nödvändigt för att styrka modellens 

tillförlitlighet. 

4.1.4 Utvärdering av trädanalyser 

De skillnader vad gäller trädens avstånd 

till strandlinjen vid QN-flöde (figur 23) 

samt skillnader i trädhöjder (figur 24) 

som förekommer mellan olika damman-

läggningar, riskklasser och flödesscena-

rier uppvisar inga tydliga generella 

mönster. Troligt är dock att skillnaderna 

främst beror på hur riskområdena är 

belägna i förhållande till trädens ut-

bredning vilket i sin tur styrs av lokala 

variationer i topografi markförhållan-

den, markanvändning, samt vattenut-

bredning vid aktuellt flödesscenario. 

Om det antas generellt att risken för 

drivgodsbildning minskar ju färre träd 

som står nära strandlinjen vid QN-flöde 

samt att lägre träd innebär en mindre 

risk för att de ska fastna i utskoven på 

en dammanläggning kan analysen 

hjälpa till att värdera problemets storlek 

för olika anläggningar. Det totala trä-

dantalet i sig säger inte mycket om ris-

ken för drivgodsbildning ifall inte in-

formation finns tillgänglig om trädens 

geografiska lokalisering samt deras höj-

der. Den geografiska analysen är därför 

ett bra verktyg för att filtrera fram det 

”kritiska” drivgodset baserat på trädhöj-

der och trädlokalisering och skapa en 

tydlig överblick över drivgodsvolymer-

nas fördelning och lokalisering längs 

älven (figur 25). 

4.1.5 Utvärdering av metoder för 
trädlokalisering 

Förekomsten av träd är en central faktor 

vid avgränsning av riskområden för 

drivgodsbildning eftersom det är träden 

som utgör det potentiella drivgodset. 

Enligt resultaten i figur 26 genererar 

punktaggregeringsmetoden (figur 26c) 

en noggrannare avgränsning av skogsy-
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tor med fler träd inkluderade än punkt-

densitetsmetoden (figur 26b) vid jämfö-

relse både mot ortofotot (figur 26a) och 

mot modellerade trädpunktsobjekt, vil-

ket förespråkar tillämpning av den 

förstnämnda metoden i GIS-modellen. 

4.2 Metoddiskussion 

Följande avsnitt diskuterar fördelar och 

osäkerheter med den utvecklade meto-

den vilka syftar till att underlätta vid 

tolkning av de genererade resultaten. 

4.2.1 Metodens bidrag till bättre 
drivgodsanalyser 

Studiens primära syfte var att utveckla 

metoder som kan tillföra värdefull in-

formation vid framtida drivgodsana-

lyser. Trots att den utvecklade metoden 

innefattar vissa osäkerheter så kan den 

med gott resultat skapa nödvändiga 

basdata för analys av drivgodsproblem 

längs ett vattendrag genom: 

 Automatiserad identifiering och kart-

läggning av potentiella riskområden 

för drivgodsbildning längs vatten-

drag baserat på kända riskfaktorer. 

 Automatiserad uppskattning av vege-

tationsvolym samt antal träd inom 

riskområden. 

 Automatiserad identifiering av skog-

sytor inom riskområden. 

 Statistiskt jämförande analyser av 

drivgodskvantiteter mellan olika om-

råden och flödesscenarier. 

 Geografiska analyser av drivgodsets 

fördelning längs med vattendrag med 

möjlighet att filtrera drivgodset base-

rat på kritiska trädhöjder och lokali-

seringar i förhållande till vattendra-

get för specifika dammanläggningar. 

Samtliga ovan nämnda applikationer 

tillför värdefull information vid driv-

godsanalyser då informationen bidrar 

till en bättre överblick över den geogra-

fiska utbredningen av grundläggande 

riskfaktorer för drivgodsbildning samt 

för potentiella drivgodskvantiteter inom 

ett område. Baserat på sådan informat-

ion kan en bättre förståelse för magnitu-

den av drivgodsproblematiken för 

dammanläggningar och älvar uppnås.  

Resultat som genererats av modellen 

kan enkelt reproduceras till skillnad från 

resultat genererade av fältbaserade me-

toder som t.ex. vid de tidigare nämnda 

studierna av Minarski (2008) och 

Åstrand (2009). Modellen är dessutom 

konsekvent i analysutförandet vilket 

innebär att resultaten kan användas för 

relativa jämförelser över tid samt mel-

lan olika anläggningar och vattendrag. 

GIS-modellens automatisering av meto-

den bidrar till ökad effektivitet i ana-

lyserna i jämförelse med tidskrävande 

fältinventeringar. 

4.2.2 Åtgärdsplanering 

De genererade resultaten kan användas 

som underlag vid planering av eventu-

ella åtgärder för att förhindra eller före-

bygga drivgodsbildning. Några exempel 

på möjliga åtgärder enligt Rundqvist, 

(2005) är avverkning av träd, förstärk-

ning av älvstränder för att minska risken 

för ras, skred och erosion, installation 

av olika typer av drivgodsfällor för han-

tering av drivgods i vattendraget (t.ex. 

galler) samt förbättring av dammars 

kapacitet att släppa förbi eller hantera 

drivgods. Det är dock inte syftet med 

denna studie att bedöma vilka eventu-

ella åtgärder som är relevanta längs 

Ljungan.  

4.2.3 Riskområdesmodelleringen 

Det är viktigt att poängtera att riskom-

rådesmodelleringen som gjorts inom 

ramen för denna studie är påverkad av 

urvalet riskfaktorer som inkluderats. 

Riskområdenas utbredning ska därför 

inte ses som definitiv utan som ett för-

slag baserat på modellerade riskfaktorer 

och kriterier. I samband med ökad kun-

skap om faktorer som påverkar driv-

godsbildning kan fler faktorer inklude-
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ras i GIS-modellen vilket kan komma 

att förändra riskområdenas lokalisering 

och utbredning. Några faktorer som i 

framtiden torde vara intressanta att in-

korporera i modellen är exempelvis 

vindriktning, strömningshastighet samt 

vattendragets morfologi då de alla kan 

antas påverka möjligheterna för eventu-

ellt drivgods att transporteras ut i hu-

vudvattenfåror och nå fram till damm-

anläggningar. Områden som saknar 

transportmöjligheter för potentiellt 

drivgods skulle därmed kunna uteslutas 

ur analysen. 

Då samtliga modellerade träd inklude-

rats i analysen ger det intryck av ett 

osannolikt stort trädantal i riskklass III-

områden då endast ca 5 procent av det 

totala trädantalet kan antas vindfällas 

vid tillräckliga vindstyrkor (se kapitel 

2.4.1). Samtliga modellerade träd inklu-

derades dock i alla riskklasser eftersom 

det i denna studie inte fanns möjlighet 

att identifiera vilka specifika träd som 

berörs av de 5 procenten. 

För modellerade riskområden som om-

fattas av riskklass I och II och har eros-

ion samt ras och skred som huvudsak-

liga riskfaktorer bör det ifrågasättas hur 

stor andel av de träd som står inom 

riskområdena som kan antas hamna i 

vattnet vid exempelvis ett skred. Det är i 

realiteten inte heller troligt att ras- eller 

skred kommer att ske i samtliga model-

lerade områden vid samma tillfälle. I 

denna studie har dock samtliga träd in-

kluderats i analysen för att presentera ett 

”värsta-scenario”. Det kan vara en för-

del då ytterligare förfinade avgräns-

ningar av riskområden snabbt blir 

mycket komplexa och osäkra. Det är 

dessutom bättre att förbereda sig på det 

värsta även om utfallet sedan visar sig 

bli lindrigare än vad eventuella analys-

resultat indikerat. 

I GIS-modellen har jordarter med skred-

risk förenklat avgränsats till enbart lera 

och silt. Risken för skred bör dock be-

aktas även för andra jordarter då det i 

samband med extrem nederbörd och 

höga vattenflöden kan medföra en ökad 

risk för sluttningsprocesser även i jordar 

som annars är relativt stabila som ex-

empelvis morän (Åstrand, 2013 pers. 

komm.). 

Riskområden som omfattas av riskklass 

III med vindfällen som huvudsaklig 

riskfaktor styrs enbart av utbredningen 

på den översvämmade zonen vid aktu-

ellt flödesscenario och dessa områden 

måste därför tolkas med viss försiktig-

het. Det kan antas att en andel av de träd 

som står inom denna zon kommer att 

vindfällas i realiteten ifall tillräckliga 

vindstyrkor uppnås. Det är dock mycket 

osäkert i dagsläget hur stor denna andel 

är. Det kan även antas att träd som står 

precis i kanten av riskområdet har lika 

stor sannolikhet att fällas i en riktning 

bort från riskområdet vilket troligtvis 

eliminerar risken för de träden att om-

bildas till drivgods. Dessa träd kan dock 

komma att utgöra en risk i samband 

med framtida översvämningar. Likaså 

kan träd som står utanför riskområdet 

tänkas falla in i detta och därmed bilda 

drivgods. Vindfällda träd lossnar dessu-

tom sällan helt utan bibehåller ofta nå-

gon form av förankring med marken, 

t.ex. i form av rotvältor vilket minskar 

risken för att trädet ska lossna och bilda 

drivgods. Det krävs därmed att rätt 

transportförutsättningar uppfylls för att 

fällda träd ska kunna slitas loss och 

transporteras ut i vattendraget. 

Av det totala antalet träd inom riskklass 

III-områden kan antas att endast en viss 

andel verkligen kommer att vindfällas. 

Av denna andel kan ytterligare endast 

en begränsad andel förväntas ha till-

räckliga förutsättningar att transporteras 

ut i vattendraget och hela vägen fram 

till en dammanläggning. 

Längs Turinge-sektionen (figur 16) har 

en sjö modellerats som riskklass III vid 

flödesscenario QklassI. Detta beror på 
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att sjön översvämmas vid detta vatten-

flöde och tillhör därmed den över-

svämmade zonen som inkluderas i risk-

områdesmodelleringen. Vid den separe-

ring av skogsytor från ytor med öppen 

mark som sker i ett senare skede i mo-

delleringen utesluts områden som detta 

ur analysen då ytan saknar träd. 

4.2.4 Lokala maximum metoden 

Identifiering av lokala maxpunkter som 

metod för att lokalisera träd i laserdata 

är fördelaktig att tillämpa i områden 

som domineras av vegetation. För om-

råden med bebyggelse registreras även 

byggnadernas lokala maxpunkter som 

trädstammar. Detta kan korrigeras ge-

nom bortfiltrering av bebyggelse redan i 

ursprunglig laserdata. Metoden har även 

problem att separera vissa typer av träd 

beroende på deras art och form. Stora 

ekar med grenverk som spretar åt 

många olika håll och som saknar tydliga 

toppar registreras exempelvis av mo-

dellen ofta som flera träd vilket kan leda 

till missvisande resultat. För områden 

som domineras av dessa träd kan ett 

noggrannare resultat erhållas vid manu-

ell räkning utifrån ortofoto. Detta är 

dock inget problem vid applicering av 

GIS-modellen längs Norrländska älvar 

eftersom ekar är obefintliga och det 

generellt dominerande trädslaget är 

barrträd. Bebyggelse utgör inte heller 

något större problem för dessa områden 

då den är relativt sparsam. Den lokala 

maximum metoden fungerar därför bra 

för Norrländska förhållanden men för 

att kunna tillämpa den även längs syd-

svenska reglerade vattendrag krävs fler 

detaljstudier av lövträdsidentifiering 

från LIDAR-data samt att bebyggelse 

exkluderas från ursprunglig laserdata. 

Den underestimering av trädantal som 

både GIS-modellering av laserdata och 

manuell beräkning från ortofoto resulte-

rar i (tabell 2) har flera möjliga förkla-

ringar. Vad gäller manuell beräkning i 

ortofoto så är de främsta orsakerna svå-

righeten att urskilja gränsen för ett träd i 

områden där träden växer tätt samt iden-

tifikation av lägre träd som döljer sig 

under grenverken på mer dominanta 

träd. Vad gäller GIS-modellens unde-

restimering av trädantal är upplösningen 

på laserskannad data den avgörande 

faktorn då en lägre punkttäthet minskar 

chansen för utsänd puls att träffa ett 

träd. Eftersom NNH-data med lägre 

upplösning än tillgänglig data för älven 

Ljungan användes för valideringen kan 

eventuellt en bättre noggrannhet förvän-

tas för uppskattade trädantal längs 

Ljungan. Storleken på underestimering-

en tycks även bero på det inskannade 

områdets karaktär (tabell 2). I områden 

där träden växer relativt glest som i ex-

empelvis testområde 1 (figur 15) med 

enskilda träd på ängsmark, uppnås en 

större noggrannhet i uppskattningarna 

jämfört med tätare skogsområden som 

exempelvis testområde 6 (figur 15). 

4.2.5 Drivgods – ett komplext pro-
blem 

Det faktum att drivgodsprocesser omfat-

tar så många olika faktorer gör det oer-

hört komplext att modellera och analy-

sera risken för drivgodsbildning. Tids-

faktorn avgör dessutom hur allvarlig 

utvecklingen av en drivgodsincident blir 

eftersom kortare tidsintervall mellan två 

händelser som leder till drivgodsbild-

ning innebär att det blir svårare att 

hinna ta hand drivgodset från den första 

händelsen innan nästa inträffar. Därmed 

behöver inte drivgodsbildning i sig in-

nebära ett problem ifall det finns tid och 

resurser för att hantera drivgodset innan 

det når fram till dammanläggningen. I 

de fall drivgods ändå lyckas ta sig fram 

hela vägen till en dammanläggning be-

ror risken för att fastna på trädets längd 

i förhållande till dimensionering på an-

läggningens utskov. Ifall utskoven ex-

empelvis börjar sättas igen av större träd 

så ökar risken även för mindre träd och 

buskar att fastna. Därför är det viktigt 
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att inte helt utesluta de mindre träden 

vid drivgodsanalyser. 

4.3 Framtida utvecklingsmöjlig-
heter 

För att öka förståelsen för olika anlägg-

ningars exponering för drivgods vid 

extremflödesscenarier vore det intres-

sant att undersöka ifall det finns någon 

eventuell korrelation mellan drivgods-

mängder vid normaldrift och extremsi-

tuationer. Provtappningar i torrlagda 

vattenfåror skulle också kunna ge vär-

defull information om bl.a. drivgods-

bildning vid extremflöden där exempel-

vis ett hundraårsflöde kan simuleras 

under kontrollerade former. Detaljstu-

dier av idag osäkra riskfaktorer för 

drivgodsbildning kan bidra till förbätt-

rad noggrannhet i avgränsning av risk-

områden. Den viktigaste nyckeln till 

framtida utveckling av den här utveck-

lade metoden ligger dock i insamling av 

empirisk data vid verkliga drivgodsinci-

denter för att kunna spåra källor och 

orsaker till drivgodsbildning samt ute-

sluta irrelevanta faktorer ur analysen. 
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5 SLUTSATSER 

Det primära syftet med denna studie var 

att utveckla metoder för robusta kvanti-

tativa automatiserade uppskattningar av 

drivgods baserat på LIDAR-data. 

Den utvecklade GIS-modellen kan för-

bättra kunskapen om dammanläggning-

ars potentiella exponering för drivgods 

vid extremflödessituationer genom: 

 Uppskattning av vegetationsvolymer 

inom riskområden för drivgodsbild-

ning. 

 Estimering av antal träd inom risk-

områden. Validering av modellens 

uppskattning av trädantal jämfört 

med fältkontrollerade värden indike-

rar en god överrensstämmelse. Mo-

dellerade värden är dock något unde-

restimerade. 

Metoden innefattar dessutom möjlighet 

till avgränsning av potentiella riskområ-

den för drivgodsbildning baserat på 

aktuella riskfaktorer, identifiering av 

skogsytor inom riskområden samt geo-

grafisk och statistisk analys av driv-

godsets dimensioner och lokalisering. 

Samtliga nämnda parametrar utgör ett 

viktigt underlag vid bedömning av driv-

godsproblemets magnitud samt geogra-

fiska fördelning längs ett vattendrag.  

Den automatiserade GIS-baserade me-

toden är konsekvent i analysutförandet 

och genererar reproducerbara resultat, 

vilket är en fördel i vid jämförande ana-

lyser av specifika objekt över tid samt 

vid jämförelser mellan olika damman-

läggningar och vattendrag.  

Följande generella mönster kunde ur-

skiljas i den geografiska fördelningen 

av drivgodskvantiteter mellan olika 

dammanläggningar, riskklasser och flö-

desscenarier: 

 Dammanläggningar är exponerade 

för större trädantal och vegetations-

volymer vid QklassI-flöde jämfört 

med Q100-flöde på grund av en rela-

tivt större översvämmad yta, vilket 

inkluderar större områden i analysen. 

 I Parteboda-sektionen som har en 

större andel höga träd jämfört med 

Holmsjön-sektionen identifierades 

relativt större vegetationsvolymer 

trots ett betydligt lägre trädantal. 

Detta indikerar att skillnader i vege-

tationsvolym mellan olika områden 

styrs både av antalet befintliga träd 

och av skillnader i trädhöjd. 

 Inga tydliga mönster kunde urskiljas 

vad gäller trädhöjders fördelning och 

träds lokalisering i förhållande till 

strandlinjen vid normalvattenflöde 

för studerade dammanläggningar. 

Förekommande skillnader antas 

främst bero på skillnader mellan de 

olika områdena vad gäller markför-

hållanden, topografi, markanvänd-

ning samt utbredning av den över-

svämmade zonen vid aktuellt extrem-

flödesscenario. 

Den här uppskattade geografiska ut-

bredningen av potentiella riskområden 

för drivgodsbildning längs älven Ljung-

an styrs av de ingående riskfaktorerna i 

modelleringen. Då fenomen som orsa-

kar drivgodsbildning främst styrs av 

naturliga processer som dessutom ofta 

varierar mellan områden är det mycket 

komplext att genom automatiserade 

modelleringar avgränsa potentiella risk-

områden i GIS. Riskfaktorer för driv-

godsbildning är även belagda med stora 

osäkerheter vad gäller hur risken ska 

värderas i jämförelse mellan riskfak-

torerna samt hur stor sannolikheten är 

att de ska utlösas vid en viss situation. 

Tolkning av riskfaktorers betydelse bör 

därför beaktas med försiktighet i väntan 

på fler detaljstudier. För framtida ut-

veckling av GIS-modellen är även in-

samling av empiriska data från verkliga 

drivgodsincidenter viktigt. 
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BILAGA A: DETALJERAD ARBETSPROCESS I ArcGIS 

Nedan presenteras ett flödesschema från ArcGIS modulen Modelbuilder som visar hur 

verktyg är sammankopplade i modellen, ingående dataset, samt resulterande dataset för 

respektive process. Ingående beskrivningar av separata steg samt specifika inställningar 

för respektive process finns i efterföljande lista enligt de röda siffrorna på de specifika 

verktygen. Om inget annat uppges används grundinställningarna för verktyget. 

Modell för identifiering av potentiella riskområden för drivgodsproduktion 
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1)   En digital höjdmodell i rasterformat används för att beräkna lutningen av terrängen.  

  ”Output measurement”:  PERCENT_RISE. 

2)   Sluttningsvinklar på 10 procent eller större selekteras 

  “Map algebra expression”:  ”slope > 10”. 

3)   Pixlar med sluttningsvinklar inom selekterat intervall klassas som 1och övriga pixlar klassas som 

NoData. 

4)   Ytorna med de selekterade sluttningsvinklarna konverteras från raster- till polygonformat. 

5)   Jordar med ras- & skredrisk (silt och lera) selekteras från attributtabellen i ett jordartsdataset. Ras- 

& skredkänsliga jordarter har tidigare manuellt tilldelats attributet 1 i ett eget fält i attributtabellen 

kallat ”ras_skred”. ”Expression”: "ras_skred" = 1. 

6)   Ytan för vattenutbredningen vid normalvattenflöde raderas från ytan för vattenutbredningen vid det 

extrema flödesscenariot för att erhålla enbart ytorna för de översvämmade områdena då vindfällen 

ej antas inträffa inom ytan för vattenutbredning vid normalflöde (p.g.a obefintlighet av träd i dessa 

områden). Filerna sparas i en filgeodatabas. 

7)   Jordar med risk för erosion (silt och sand) selekteras från attributtabellen i ett jordartsdataset. Eros-

ionskänsliga jordarter har tidigare manuellt tilldelats attributet 1 i ett eget fält i attributtabellen kallat 

”erosion”. ”Expression”: "erosion" = 1. 

8)   En bufferzon på 10 m, från strandlinjen vid aktuellt extremvattenflöde, skapas för att ha en säker-

hetsmarginal för vilka områden som berörs av stranderosion. 

9)   Bufferzonen för stranderosion sammanslås med ytan för vattenutbredningen vid aktuellt extrem-

flöde för att erhålla den totala ytan inom vilken erosion potentiellt kan antas kunna inträffa. 

10)  De sammanslagna yt-objekten för potentiell erosionsrisk löses upp till en enskild polygon som re-

presenterar vattenutbredningen vid extremflödesscenariot samt en bufferzon på 10 m längs denna. 

11)  Polygonen från steg 9 läggs över polygonen för erosionsriskjordar för att erhålla områden inom den 

potentiella riskzonen som faktiskt täcks av erosionsbenägna jordarter. 

12)  Ett nytt polygondataset skapas bestående av de områden som sammanfaller mellan ras- & skredrisk-

jordar, kritiska sluttningsvinklar samt översvämmat område vid det aktuella extremflödesscenariot. 

för att lokalisera områden innanför översvämmad zon med risk för ras och skred. 

13)  Ett nytt polygondataset skapas bestående av de områden som sammanfaller mellan ras- & skredrisk-

jordar samt kritiska sluttningsvinklar för att inkludera områden utanför översvämmad zon med risk 

för ras och skred. 

14)  Polygonerna i datasetet från steg 13 klassades som ett sammanslaget objekt och delades därför upp 

så att varje enskild polygon istället klassas som ett individuellt objekt i ArcGIS. Detta görs för att i 

ett senare skede kunna selektera polygonerna baserat på deras geografiska läge i förhållande till 

vattnet. 

15)  Polygondatasetet från steg 14 omvandlas till en temporär lagerfil för att göras kompatibel för verk-

tyget ”select layer by location” (steg 15). 

16)  Ras- & skredriskområden som nuddar ytan för vattenutbredning vid aktuellt extremflödesscenario 

selekteras då dessa antas ha en lutning mot vattnet vilket innebär att träd faktiskt skulle hamna i 

vattnet vid ett eventuellt ras eller skred. Aktuellt intervall för tillåtna sluttningsvinklar innebär att 

ifall en polygon nuddar strandlinjen lutar den troligtvis mot vattnet eftersom polygonen i annat fall 

hade blivit översvämmad. 

  “Relationship”: CROSSED_BY_THE_OUTLINE_OF 

  “Selection type”: NEW_SELECTION. 

17)  De selekterade polygonerna från steg 16 exporteras till ett separat polygondataset. 

18)  En bufferzon på 10 m utåt från gränsen för ras- och skredriskområden utanför den översvämmade 

zonen skapas för att inkludera en säkerhetsmarginal p.g.a. osäkerheten i hur långt från en slänts 

brytpunkt som ett eventuellt ras eller skred skulle släppa. 

19)  Bufferzonen på 10 m från steg 18 slås samman med övriga ras- & skredriskområden från steg 17. 

20)  En bufferzon på 50 m från strandlinjen för vattenutbredningen vid aktuellt extremvattenflöde skapas 

för att begränsa områden inom vilka inträffade ras och skred kan antas resultera drivgodsproduktion. 

21)  Ras- & skredriskområden klipps efter bufferzonen på 50 m från steg 20 för att begränsa det maxi-

mala avståndet från strandlinjen som ett ras eller skred kan antas resultera i att eventuella träd ham-

nar i vattnet. 

22)  Samtliga ras- & skredriskpolygoner slås samman till ett gemensamt objekt. 

23)  Då det i samband med sammanslagningen av de olika bufferzonerna har bildats nya polygoner som 

inte nuddar ytan för vattenutbredning, vilket var ett krav för ras- och skredområden utanför den 

översvämmade zonen, löses den gemensamma polygonen upp till flera polygoner som kan hanteras 

individuellt. 
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24)  Polygondatasetet från steg 23 omvandlas till en temporär lagerfil för att göras kompatibel för verk-

tyget ”select layer by location” (steg 25). 

25)  Återigen selekteras de områden som nuddar ytan för vattenutbredning vid aktuellt extremflöde för 

att utesluta de nybildade polygonerna som inte uppfyller kravet. I detta fallet kunde inte ”crossed by 

the outline of” användas, eftersom polygonerna i samband med tidigare processer klippts efter kan-

ten på den översvämmade zonen. Därför användes istället villkoret att endast polygoner som ligger 

inom 5 m från gränsen för den översvämmade zonen inkluderades i urvalet.  

  “Relationship”: WITHIN_A_DISTANCE 

  ”Search distance”: 5 m från ytan för vattenutbredning vid aktuellt extremflöde 

  “Selection type”: NEW_SELECTION. 

26)  Ett nytt polygondataset skapas av de, i steg 25, selekterade riskområdena för ras- & skred. 

27)  En 10 m bufferzon skapas runt ras & skredriskområden inom den översvämmade zonen för att in-

kludera en säkerhetsmarginal p.g.a. osäkerheten i hur långt från en slänts brytpunkt som ett eventu-

ellt ras eller skred skulle släppa. 

28)  Samtliga ras- & skredriskområden både inom och utanför översvämmad zon slås samman till ett 

gemensamt dataset. 

29) Det sammanslagna polygondatasetet från steg 28 löses upp till en gemensam polygon som kan be-

handlas som ett enskilt objekt i ArcGIS. 

30) Ras- & skredpolygoner som gör intrång på ytan för vattenutbredning vid normalvattenflöde (QN-

flöde) raderas. 

31) Ett nytt dataset skapas av de riskområden för ras- & skred som överrensstämmer med ytan för den 

översvämmade zonen vid aktuellt extremflödesscenario för att kombineras med erosionsriskfaktorn 

som är ett kriterium för riskklass I. 

32) Ett nytt polygondataset skapas av ras- & skredriskpolygoner inom översvämmad zon som överrens-

stämmer med erosionsriskpolygoner för att lokalisera områden som omfattar både erosion samt ras- 

& skred som riskfaktorer. 

33) Ett nytt polygondataset skapas för ras- & skredriskpolygoner utanför översvämmad zon som över-

rensstämmer med erosionsriskpolygoner för att lokalisera områden som omfattar både erosion samt 

ras & skred som riskfaktorer. 

34) Polygondataseten från steg 32 och 33kombineras för att skapa ett gemensamt dataset för områden 

inom vilka både erosionsrisk samt ras- & skredrisk förekommer. 

35) Det kombinerade polygondatasetet från steg 34 löses upp till en gemensam polygon som kan be-

handlas som ett enskilt objekt i ArcGIS. 

36) Grova kanter putsas bort i polygondatasetet från steg 35 för att erhålla kartografiskt mer estetiska 

polygoner. Det resulterande datasetet innehåller de områden som uppfyller kriterierna för att klassas 

som riskklass I, vilket innebär att de antingen omfattas av risk för erosion + ras- & skred eller av 

risk för översvämning + erosion + ras- & skred. 

 ”Smoothing tolerance”:  20 m. 

37) Ett nytt dataset skapas som innehåller både ras- & skredriskområden samt erosionsriskområden. 

Resulterande polygoner kan därmed antingen vara ett ras- & skredriskområde eller ett erosionsrisk-

område. 

38) Det kombinerade polygondatasetet från steg 37, med erosionsriskområden och ras- & skredriskom-

råden, löses upp till en gemensam polygon som kan behandlas som ett enskilt objekt i ArcGIS. 

39) Riskklass I-områden raderas från datasetet med erosionsrisk eller ras- & skredriskområden för att 

erhålla de områden som enligt kriterierna klassas som riskklass II-områden. Riskklass II-områden 

definieras som de områden som berörs av; enbart ras- & skred risk, enbart erosionsrisk, erosionsrisk 

+ översvämning eller ras- & skredrisk + översvämning. 

40) De riskklass II-områden som gör intrång på ytan för vattenutbredning vid normalvattenflöde (QN-

flöde) raderas. 

41) Riskklass I raderas från ytan för den översvämmade zonen för att utesluta riskklass I från riskklass 

III. 

42) Riskklass II raderas från det resulterande datasetet från steg 41 för att erhålla riskklass III, vilket 

omfattar områden som berörs av den översvämmade zonen och samtidigt ej omfattas av riskklass I 

eller riskklass II.  
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Modell för estimering av vegetationsvolym och trädantal 
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1)   Ett LAS-dataset skapas som refererar till samtliga LAS-filer för aktuellt intresseområde. LAS-

datasetet kan även begränsas i utbredning genom ytrestriktioner (”surface constraints”). I detta fall 

används en variant på ytrestriktion kallad ”Hard clip”, vilket innebär att gränsen för LAS-datasetets 

utbredning definieras av ett polygondataset (ex. ett potentiellt riskområde för drivgodsproduktion).  

  ”Coordinate system”: XY = RT90 2,5 gon V. och Z = RH70. 

2)   Ett LAS-dataset lager skapas som kan applicera olika filter på LAS-filer. Detta görs för att filtrera ut 

”förstaekon” som representerar toppen på vegetationen ur originaldatan. 

3)  Ett LAS-dataset lager skapas som kan applicera olika filter på LAS-filer. Detta görs för att filtrera ut 

markekon ur originaldatan. 

4)   Ett raster-dataset skapas som representerar en höjdmodell av vegetationens överyta (digital ytmo-

dell).  

  ”Value field”: ELEVATION 

  ”Interpolation Type”: Binning,  

  ”Cell Assignment Type”: NEAREST,  

  “Void Fill Method”: LINEAR 

  “Sampling Value”: 1. 

5)   Ett raster-dataset skapas som representerar en höjdmodell av marken (digital höjdmodell). 

  ”Value field”: ELEVATION 

  ”Interpolation Type”: Binning,  

  ”Cell Assignment Type”: NEAREST,  

  “Void Fill Method”: LINEAR 

  “Sampling Value”: 1. 

6)   En extra maskning av aktuellt studieområde görs på den digitala ytmodellen eftersom det visade sig 

att ytrestriktionsfunktionen i steg 1 inte alltid avgränsade önskat område perfekt. Funktionen behölls 

trots detta i modellens första steg för minskade datamängder och effektivare modellkörningar. 

7)   En extra maskning av aktuellt studieområde görs på den digitala höjdmodellen av samma anledning 

som i steg 6. 

8)   Volymen beräknas mellan den digitala ytmodellen och en given referensyta. 

  ”Referene Plane”: ABOVE 

  ”Plane Height”: 0. 

9)   Volymen beräknas mellan den digitala höjdmodelen och en given referensyta. 

  ”Referene Plane”: ABOVE 

  ”Plane Height”: 0 

Volymen för den digitala höjdmodellen subtraheras sedan från volymen för den digitala ytmodellen 

för att erhålla volymen för enbart vegetationen. 

10)   Höjdvärdena i den digitala höjdmodellen subtraheras från höjderna i den digitala ytmodellen för att 

erhålla ett nytt rasterdataset med trädhöjder. Datasetet kan användas för enklare analyser av hur träd-

höjder är fördelade inom ett område.  

11)  Ett lokalt maximum filter appliceras på vegetationshöjdsrastret för att identifiera lokala maxpunkter 

då dessa kan antas representera trädtoppar. En ”annulus” med en inre radie av 1 pixel och en yttre 

radie av 3 pixlar används för att skriva det högsta värdet inom annulusens yta till centralpixeln belä-

gen i annulusens mitt. Detta genererar ett nytt raster där värdet för lokala maxpixlar är lägre än i den 

ursprungliga digitala ytmodellen och högre eller oförändrat för övriga pixlar. När sedan det filtrerade 

rastret subtraheras från originalrastret (den digitala ytmodellen) får de lokala maxpixlarna positiva 

värden medan alla övriga pixlar antingen får värdet 0 eller negativa värden. 

12)  Den filtrerade digitala ytmodellen subtraheras från den ursprungliga digitala ytmodellen vilket resul-

terar i ett nytt rasterdataset med positiva värden för lokala maxpunkter som därmed kan skiljas från 

övriga pixlar med värden <.0. 

  ”Expression”: veg_msk – foc_max. 

13)  De positive värdena i det resulterande rasterdatasetet från steg 12 extraheras. Detta är de lokala max-

punkterna i vegetationshöjdsrastret. 

  “Expression”: diff > 0. 

14)  Rastret med de lokala maxpunkterna omklassificeras så att de lokala maxpunkterna får värdet 1 och 

övriga pixlar får värdet NoDATA. Detta är nödvändigt för att kunna exportera de lokala maxpixlarna 

till punktobjekt i vektorformat. 

15)  De lokala maxpunkterna i rasterformat exporteras till punktobjekt i vektorformat som sparas i en fil-

geodatabas. 

16)  Höjdvärden extraheras från den digitala höjdmodellen och den digitala ytmodellen till två nya ko-

lumner i punkternas attributtabell.  

17)  En ny kolumn för beräkning av trädhöjder skapas i attributtabellen för punktobjekten.  
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  ”Field Type”: FLOAT. 

18)  Trädhöjder beräknas för varje individuell trädpunkt genom att subtrahera markhöjdvärdet från vege-

tationshöjdvärdet (representerat av höjdvärdet från den digitala ytmodellen) för den specifika punk-

ten. 

19)  Ett temporärt lager skapas för att filtrera fram relevanta trädhöjder. Här definieras en lägsta trädhöjd 

på 2 m, dels för att exkludera små träd som är av mindre fara för dammanläggningar men även för att 

filtrera bort andra lägre objekt, t.ex. stenblock, som annars kan registreras som träd. Högsta tillåtna 

trädhöjd definieras som 35 m. Detta är nödvändigt för att exkludera andra höga objekt t.ex. master 

som annars registreras som osannolikt höga träd. Tillåtna trädhöjder kan modifieras efter önskemål 

då bl.a. utskovens kapacitet kan vara avgörande för vilka trädhöjder som utgör ett problem för en an-

läggning. Ifall utskoven exempelvis är dimensionerade för att släppa igenom 15 m höga träd så kan 

modellen ställas in så att endast träd med höjder över 15 m identifieras. 

  ”Expression”: tree_z > 2 AND tree_z < 35. 

20)  Punkterna med de selekterade trädhöjderna från steg 19 kopieras till ett nytt permanent dataset. Detta 

är det slutgiltiga resultatet där varje enskild punkt representerar ett individuellt träd. 

GIS-processer utanför Modelbuilder: 

För beräkning av avståndet mellan träd och strandlinjen vid QN-flöde användes verktyget ”join data from 

another layer based on spatial location” för att förena trädpunktsdatan med vattendragspolygonen för 

Ljungan. Genom att välja alternativet: ”Each point will be given all the attributes of the polygon that is 

closest to it” skapas en distanskolumn i punktdatasetets attributtabell som visar avståndet mellan respek-

tive trädpunkt och vattendragspolygonen. Select by attribute tiullämpades sedan för att analysera hur 

många träd som fanns lokaliserade inom olika avståndsintervall från vattendraget. Select by attribute 

användes också för att beräkna andelen träd inom riskområdet med olika höjder. 

Modell för skogsdensitetsanalys och separation av kalhyggen 

 

1)  För att skilja mellan skogsytor och öppen mark inom ett potentiellt riskområde för drivgodsbildning 

görs en punktdensitetsanalys på det modellerade punktdatasetet med individuella träd. Det resulte-

rande raster-datasetet delas upp i två klasser som representerar skog och icke skog och klipps sedan 

efter gränsen för riskområdet. 

2)  Polygoner skapas runt kluster av närliggande modellerade trädpunktobjekt. Om avståndet mellan två 

punkter överstiger 20 m inkluderas inte punkten i samma polygon. Resulterande vektor-dataset inne-

håller polygoner som representerar skogsområden. 

  ”Aggregation Distance”: 20 meter. 

3)  Polygonerna som skapats runt trädkluster i steg 2 framträder i en mycket skarp och spetsig form då 

polygonerna byggts upp utav räta linjer mellan klustrens yttersta punkter. De skarpa kanterna korri-

geras för att framträda mer kartografiskt estetiskt. 

  ”Smoothing Tolerance”: 20 meter. 

4)  Skogspolygonerna raderas från riskområdespolygonerna. Resulterande polygoner representerar kal-

hyggen samt annan öppen mark. Dessa kan t.ex. användas för att maska bort områden som saknar 

skog från drivgodsanalyserna. 
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BILAGA B: RESULTATTABELLER 

Tabell A: Resultat för beräkning av vegetationsvolym, antal träd, riskområdesarea samt andel skog och icke skog 

längs samtliga analyserade älvsektioner i Ljungan. 

  

Anläggning, Riskklass och 

Flödesscenario 

Volym vegetation 

(m3) 
Antal träd Area (ha) Skog (%) Icke skog (%) 

Turinge  
        

   Riskklass I - Q100 5,7E+03 57 0,2 11,0% 89,0% 

   Riskklass II - Q100 1,7E+06 7115 39 58,2% 41,8% 

   Riskklass III - Q100 3,3E+05 2589 24 27,5% 72,5% 

   Summa 2,1E+06 9761 63,2   
 

   Riskklass I – QklassI 3,6E+04 220 0,7 42,9% 57,1% 

   Riskklass II – QklassI 5,6E+06 21743 117 75,0% 25,0% 

   Riskklass III - QklassI 1,2E+06 8250 88 31,0% 69,0% 

   Summa 6,9E+06 30213 205,7   
 

Holmsjön  
        

   Riskklass I - Q100 1,2E+04 83 0,3 36,6% 63,4% 

   Riskklass II - Q100 3,8E+06 17676 97 76,0% 24,0% 

   Riskklass III - Q100 8,4E+06 84603 423 82,1% 17,9% 

   Summa 1,2E+07 102362 520,3   
 

   Riskklass I - QklassI 6,2E+04 428 1 80,0% 20,0% 

   Riskklass II - QklassI 5,5E+06 26069 139 53,0% 47,0% 

   Riskklass III - QklassI 1,6E+07 126846 641 54,1% 45,9% 

   Summa 2,2E+07 153343 781   
 

Parteboda          

   Riskklass I – Q100 1,3E+06 4693 41 37,8% 62,2% 

   Riskklass II – Q100 2,2E+06 9445 86 38,0% 62,0% 

   Riskklass III – Q100 6,7E+06 29325 176 66,1% 33,9% 

   Summa 1,0E+07 43463 303 
  

   Riskklass I - QklassI 4,9E+06 16515 183 35,0% 65,0% 

   Riskklass II - QklassI 4,7E+06 18704 172 34,9% 65,1% 

   Riskklass III - QklassI 1,8E+07 66786 411 68,4% 31,6% 

   Summa 2,7E+07 102005 766 
  

Torpshammar  
        

   Riskklass I - Q100 0,0E+00 0 0 0,0% 0,0% 

   Riskklass II - Q100 4,0E+05 1340 13 59,2% 40,8% 

   Riskklass III - Q100 1,8E+05 812 4 38,5% 61,5% 

   Summa 5,9E+05 2152 17   
 

   Riskklass I - QklassI 7,0E+01 3 0,02 0,5% 99,5% 

   Riskklass II - QklassI 1,3E+06 3432 27 68,5% 31,5% 

   Riskklass III - QklassI 1,2E+06 4362 26 62,7% 37,3% 

   Summa 2,6E+06 7797 53,02   
 

Skallböle  
        

   Riskklass I - Q100 1,4E+06 3905 30 37,7% 62,3% 

   Riskklass II - Q100 4,1E+06 12121 121 32,8% 67,2% 

   Riskklass III - Q100 1,2E+06 4832 47 24,0% 76,0% 

   Summa 6,7E+06 20858 198   
 

   Riskklass I - QklassI 2,2E+06 5521 51 58,8% 41,2% 

   Riskklass II - QklassI 6,2E+06 16598 182 55,8% 44,2% 

   Riskklass III - QklassI 2,8E+06 8307 77 58,4% 41,6% 

   Summa 1,1E+07 30426 310 
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Tabell B: Detaljerade resultat från beräkning av andel träd inom olika höjdintervall, högsta trädhöjd samt antal träd 

inom olika avstånd från vattenutbredningen vid normalvattenflöde (QN-flöde) för respektive anläggning, riskklass 

och flödesscenario. 

  

  
Andel träd inom olika höjdintervall 

(m) 

 

Högsta 

träd-

höjd 

(m) 

Antal träd inom olika avstånd fr. 

QN (m) 

Anläggning, Riskklass 

och Flödesscenario 
1-5 5 -10 10-15 15-20 >20 0-20 20-50 

50-

100 

100-

200 
>200 

Turinge 
                      

    Riskklass I - Q100 7,0% 17,5% 28,2% 36,8% 10,5% 23 10 0 32 15 0 

    Riskklass II - Q100 13,4% 24,6% 30,3% 24,0% 7,7% 28 4266 1474 765 576 34 

    Riskklass III - Q100 25,4% 33,6% 26,0% 12,5% 2,5% 25 1924 462 177 26 0 

    Riskklass I - QklassI 4,1% 16,8% 50,5% 21,8% 6,8% 23 17 18 89 90 6 

    Riskklass II - QklassI 10,2% 28,2% 36,9% 20,5% 4,2% 28 7215 6636 4466 2406 1020 

    Riskklass III - QklassI 22,3% 40,9% 26,8% 8,9% 1,1% 25 3743 1564 1633 713 597 

Holmsjön 
                      

    Riskklass I – Q100 19,6% 26,3% 37,6% 13,6% 2,9% 23 13 61 152 110 92 

    Riskklass II – Q100 26,3% 22,5% 30,4% 16,6% 4,2% 29 3949 4829 5740 5364 6187 

    Riskklass III – Q100 49,7% 22,2% 17,3% 8,8% 2,0% 29 33584 27871 22517 21476 21398 

    Riskklass I - QklassI 27,7% 27,7% 27,7% 16,9% 0,0% 20 10 12 27 17 17 

    Riskklass II - QklassI 30,1% 21,7% 25,7% 17,6% 4,9% 29 3679 2896 3389 2903 4809 

    Riskklass III - QklassI 61,8% 15,3% 12,6% 7,6% 2,7% 30 27675 18764 15072 9039 14053 

Parteboda 
                    

  

    Riskklass I - Q100 11,9% 27,1% 32,3% 24,1% 4,6% 26 1135 833 680 974 1071 

    Riskklass II - Q100 15,3% 31,6% 28,4% 19,0% 5,7% 28 1244 2070 1812 1787 2532 

    Riskklass III - Q100 16,9% 35,5% 28,4% 14,7% 4,5% 28 5859 6577 6455 4737 5697 

    Riskklass I - QklassI 13,3% 29,1% 30,2% 22,8% 4,6% 29 1276 1587 1549 3060 9043 

    Riskklass II - QklassI 14,9% 29,7% 29,1% 20,4% 5,9% 29 1134 1921 2297 3296 10056 

    Riskklass III - QklassI 12,9% 31,5% 30,0% 18,7% 6,9% 30 6547 9882 11424 11774 27159 

Torpshammar 
                      

    Riskklass I - Q100 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 0 

    Riskklass II - Q100 32,8% 14,1% 21,8% 23,2% 8,1% 28 950 802 23 0 0 

    Riskklass III - Q100 35,6% 16,7% 20,9% 17,5% 9,3% 26 1068 20 0 0 0 

    Riskklass I - QklassI 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 9 3 0 0 0 0 

    Riskklass II - QklassI 21,9% 10,6% 20,6% 28,7% 18,2% 29 1267 1897 928 9 0 

    Riskklass III - QklassI 26,9% 20,7% 27,6% 19,9% 4,9% 27 4144 966 277 0 0 

Skallböle            

    Riskklass I - Q100 10,2% 21,7% 29,1% 24,4% 14,7% 30 2535 845 363 152 10 

    Riskklass II - Q100 13,7% 22,2% 26,3% 24,9% 12,9% 30 6416 3421 1682 510 92 

    Riskklass III - Q100 15,7% 31,5% 29,3% 18,8% 4,7% 30 3425 978 150 148 131 

    Riskklass I - QklassI 32,3% 14,4% 21,6% 18,3% 13,4% 34 2997 2108 1297 761 217 

    Riskklass II - QklassI 41,1% 14,2% 16,8% 16,6% 11,3% 35 8919 6606 5008 2846 676 

    Riskklass III - QklassI 44,1% 15,1% 16,3% 16,4% 8,1% 31 7062 3352 1186 812 638 
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BILAGA C: KOORDINATER - TESTOMRÅDEN FÄLTKONTROLL 

Följande koordinater utgör hörnpunkter för de testområden på Lidingö inom vilka vali-

dering av modellens noggrannhet i uppskattning av antal träd har utförts. Koordinaterna 

anges i meter i koordinatsystemet RT90 2,5 g V. Aktuella testområden finns även redo-

visade i figur 15 på sida 14 i denna rapport. 

TESTOMRÅDE X Y 

1 1635622 6584133 

  1635686 6584082 

  1635634 6584015 

  1635504 6584047 

2 1635959 6583804 

  1635990 6583803 

  1635990 6583774 

  1635960 6583774 

3 1636041 6583940 

  1636056 6583913 

  1636031 6583897 

  1636015 6583924 

4 1634519 6584534 

  1634593 6584526 

  1634572 6584439 

  1634482 6584510 

5 1634681 6584571 

  1634711 6584560 

  1634693 6584503 

  1634662 6584517 

6 1634530 6584588 

  1634560 6584586 

  1634558 6584549 

  1634528 6584555 

 


