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FORORD 
Dette er en delrapport fra prosjektet ”Utvikling av en tjeneste for overvåkning av urban 
grønnstruktur”. Målet med prosjektet som helhet er å utvikle og operasjonalisere metodikk for å 
identifisere grønnstrukturkategorier i urbane områder basert på satellittdata kombinert med andre 

tilgjengelige data. Satellittdata fra to typer datasett er benyttet; 1) Fra SPOT og andre satellitter 

med GSD 20-4 meter (målestokksintervall 1:20.000 til 1:200.000) og 2) Høypresisjons data 

basert på QuickBird og andre satellitter med GSD opptil 0,4 meter (Målestokksintervall 1:2.000 

til 1:20.000). 

Formålet med denne rapporten er tosidig. For det første dokumenteres resultatene av arbeidet med 
å videreutvikle og sammenkoble data fra de to forannevnte satellittdatakildene for å se hvordan de 
kan benyttes sammen og for å teste mangler ved dem. For det andre viser vi gjennom noen konkrete 
planrelaterte eksempler hvordan denne typen data kan benyttes. 

Prosjektet har pågått siden 2007 og er gjennomført i to hovedfaser. Målet har i begge faser vært å 
innhente informasjon om den urbane grønnstrukturen, og Stor-Oslo i henhold til SSBs definisjon er 
benyttet som testområde.  I den første fasen samarbeidet Geodatasenteret As i Arendal og Institutt 
for landskapsplanlegging, Universitetet for Miljø og Biovitenskap. Sistnevnte institusjon hadde 
prosjektledelsen med Oslo og Omland Friluftsråd som oppdragsgiver. I denne fasen ble det lagt 
særlig vekt på å utvikle datasett med informasjon innenfor Oslo kommunes grenser. I den siste 
fasen som har pågått fra våren 2008 til våren 2010 ble prosjektgruppa styrket med kompetanse fra 
Norsk Regnesentral, og Geodatasenteret As i Arendal har hatt prosjektlederansvaret. Norsk 
Romsenter (Kontrakt nummer JOP 16.09.1) sammen med Miljøverndepartementet, Akershus 
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo kommune, Bærum kommune, Oslo og 
Omland Friluftsråd, flere har bidratt økonomisk med til sammen 800 000 kroner. Det er i tillegg 
nedlagt en omfattende egeninnsats 

Det foreligger tre rapporter og en artikkel fra fase 2, hvorav to av rapportene og artikkelen retter 
søkelyset mot satellitteknologien. (Trier 2009; Trier and Lieng 2010; Trier 2010 ). Den tredje 
rapporten presenterer ulike bruksområder for klassifiseringene som vi har kommet fram til knyttet 
til noen enkle planproblemstillinger (Thorén and Aradi in prep 2010). 

Den siste fasen er inndelt i 6 moduler og foreliggende rapport oppsummerer erfaringer fra: 
• WP 1- Spesifisere produkter: Definere målgrupper og produkter og teste ut i GIS (UMB/GS),  
• WP 2- Tilpasse metodikk både for oversiktskart og detaljert kartlegging: Utvikle metodikk 

over arealkategorier for Urban grønnstruktur (UMB/GS/NR) 
 
Professor i Landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén har hatt det faglige hovedansvaret for 
rapporteringen og uttestingen, men PhD - student landskapsarkitekt Renata Aradi har stått for det 
GIS -faglige arbeidet. Arbeidet omfatter til sammen litt over 200 timer. 
 
 
ÅS desember 2010 
Eva Falleth (Instituttleder ILP 
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SAMMENDRAG 
Formålet med satellittdataprosjektet som helhet har vært å teste i hvilken grad satellittbasert 
kartleggingsmetodikk og automatisk klassifikasjon kan ivareta et relevant og effektivt opplegg for 
overvåking og planlegging av den urbane grønnstrukturen, og hvordan metodikken eventuelt må 
endres i forhold til teknologien.  

I foreliggende rapport har vi konsentrert oss om å utvikle/ identifisere planleggings- og 
overvåkingsrelaterte arealklasser basert på klassifiseringene av SPOT- og QuickBirddata innenfor 
Stor-Oslos grenser. Rapporten drøfter m.a.o. ikke problemstillinger knyttet til satellitteknologien. 
For mer informasjon om dette vises det til de forannevnte rapportene og artiklene. 

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for bedre og mer kunnskap om den urbane blågrønne 
strukturen, dvs. alle vegetasjonskledde områder i byen inkludert vann i alle dets former. Byene 
fortettes og vegetasjonskledde områder inkludert vann er utsatt for massiv nedbygging. Dette skjer 
samtidig som slike områder tillegges økende betydning både for rekreasjon, helse og livskvalitet, for 
å strukturere bebyggelse og av landskapsestetiske hensyn, av hensyn til biologisk mangfold, for å 
kunne fordrøye vann og redusere flomfare, av lokalklimahensyn osv.  For å kunne analysere og 
verdivurdere alle disse funksjonene som den blågrønne strukturen har, er det nødvendig med 
grunnleggende kunnskap om både utbredelse og innholdet i denne strukturen.   

Prosjektet har pågått i ulike faser siden 2007, og mesteparten av tiden er brukt til å teste ulike 
innfallsvinkler til å klassifisere dataene basert på den franske SPOT- satellitten og med mer 
høgoppløselige data fra QuickBird – satellitten. Målet har vært å se på mulighetene både til å 
kartlegge endringer over tid, noe som er viktig i overvåkingssammenheng, og å komme fram til 
datasett egnet for kommuneplanlegging. Det har også vært et ønske å lage noen eksempler som 
viser hvordan endringsdata og den klassifiserte informasjonen om grønnstrukturen kan brukes i 
konkrete planrelaterte eksempler. 

Kapittel 2 presenterer resultatene av uttesting knyttet til endringsdata og klassifisering av dagens 
grønnstruktur. Datasett som er etablert er følgende: 1) endringsdata 1994 – 2006 vist som kart og 
arealstatistikk 2) statuskart for 2006, dvs. arealdekke grønnstruktur der grønnstrukturen er inndelt 
i helt grønne områder av ulike slag og bebygde områder inndelt etter grad av bebyggelse (inverst 
grad av grønt). Kartene er tilpasset bruk i GIS- system og foreligger som illustrasjoner (GIF/JPG).  
Disse dataene er egnet for målestokker rundt 1: 20 000 og er basert på SPOT -data.  3) det foreligger 
også mer detaljerte data basert på QuicBirdsatellitten. Fra disse dataene fikk vi følgende 
informasjon: a) Lite vegetasjon: Stier, slitte gressområder, b) Gress: Åpne gressområder og plener, 
c) Trær: Busker, trær og skog, d) Grå arealer: Områder uten vegetasjon, dekket av bygninger, veier, 
parkeringsplasser og annet.  e) Annet: Samleklasse for vann, ikke klassifiserte områder, samt 
manglende data. Data både fra SPOT-og QuickBirdsatellitten er sammenkoblet og har gitt oss 10 nye 
arealklasser: a) Bebygde områder, asfaltflater og lignende, b) Vann, c) Myr, d) Lite vegetasjon, slitte 
områder, e) Jordbruksareal (fulldyrka), f) Graskledde områder / områder med lav buskvegetasjon, 
g) Områder med busk- og trevegetasjon i bebyggelsen, h) Lauv- og blandingsskog, i) Tett barskog, j) 
Annet. 
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Eksempler på bruk av både endringsdataene og de nye arealklassifiseringene fra SPOT- og 
QuickBirdsatellittene er presentert i kapittel 3. Følgende tema er belyst: Endringer av 
grønnstrukturen. Grønnstruktur og rekreasjonsverdier: Innholdskvaliteter i grønnstrukturen. 
Grønnstruktur og bylandskap: Betydning for å strukturere bebyggelsen og for visuelle romlige 
forhold og synlighet. Grønnstrukturens betydning for flomsikring/ ivareta overflatevann: 
Identifisering av grønne områder i nedbørsfelt. ’ 

Satellittprosjektet er i tillegg til foreliggende rapport publisert i ulike fora. To rapporter og en 
artikkel i proceedings retter søkelyset mot satellitteknologien. (Trier 2009; Trier and Lieng 2010; 
Trier 2010 ). I tillegg har vi publisert en peer review artikkel i Kart og Plan som både tar både for 
seg problemstillinger knyttet til satelitteknologien og hvilke kartleggingsenheter som er mulig og 
ønskelig å komme fram til (Thorén, Due Trier et al. 2010). Denne delen av prosjektet er også 
presentert på Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning i Budapest juni 2010 
(Thorén and Aradi 2010). 
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1. BAKGRUNN OG METODE  
1.1. BAKGRUNN 

Formålet med prosjektet som helhet har vært å teste i hvilken grad satellittbasert 
kartleggingsmetodikk og automatisk klassifikasjon kan ivareta et relevant og effektivt opplegg for 
overvåking og planlegging av den urbane grønnstrukturen, og hvordan metodikken eventuelt må 
endres i forhold til teknologien.  

Den urbane grønnstrukturen, dvs. alle grønne og vegetasjonskledde områder inkludert vann, er 
under sterkt utbyggingspress på grunn av befolkningsvekst kombinert med nasjonal politikk der 
målet er å fortette innenfor eksisterende tettstedsgrenser. For de blå og grønne områdene inne i 
byene er politikken konfliktfylt fordi fortettingen ofte medfører nedbygging og fragmentering.  
Dette skjer til tross for at det foreligger en omfattende kunnskap nå om betydningen av slike 
områder i tettere byer. (Werquin, Duhem et al. 2005). Vi snakker i dag gjerne om grønnstrukturens 
flerfunksjonelle betydning. Den er vesentlig sosialt og helsemessig, den er grunnlaget for biologisk 
mangfold i by og den kan også innpasses planmessig for å håndtere økte vannmengder og hindre 
erosjon i forbindelse med klimaendringer. Den er dessuten viktig for å ivareta godt lokalklima, og 
luftkvalitet samt for å dempe støy.  

For å kunne klassifisere grønnstrukturen som grunnlag for å analysere og prioritere de ulike 
verdiene og funksjonene nevnt over, er det viktig å ha klart for seg hvilke arealer som inngår. I 
prinsippet dreier det seg om alle grønne og vegetasjonskledde områder inkludert vann av ulike slag, 
helt uavhengig av eiendomsgrenser1. Bakgrunnen for dette er at verken biologiske verdier knyttet 
til plante- og dyreliv, vannsystemene eller lokalklima og luftkvalitet eller landskapsestetikk kan 
knyttes til offentlig eide/ regulerte grønne arealkategorier. I norske byer og tettsteder er det 
snarere slik at mesteparten av den urbane grønnstrukturen befinner seg på privat grunn i hager i 
småhusbebyggelsen og i fellesarealer der bebyggelsesformene er tettere. En studie av Horten på 
1990-tallet viste for eksempel at ca. 60 % av arealene innenfor tettstedsgrensen der var å finne på 
privat grunn (Dyring and Nyhuus 1990). 

Fordi byene fortsatt kommer til å fortettes, og fordi også grønne områder i fremtiden vil måtte vike 
for bebyggelse, er det viktigere enn noensinne å få bedre kunnskap om grønnstrukturens ulike 
verdier og funksjoner. Dette er et helt nødvendig grunnlag for prioriteringer av hvilke områder som 
bør bevares, hvilke som kan bebygges og hvilke som må underlegges spesielle restriksjoner i 
forbindelse med utbygging. For å kunne gjennomføre slike prioriteringer behøver vi bedre 
kunnskap om det grønne selv. Hvilke arealer snakker vi om, og hvilket grønt innhold har disse 
arealene? 

Allerede på 1990-tallet ble det i forbindelse med forskningsrådsprosjektet ”Grønnstrukturens vilkår 
i kommunal arealplanlegging” utviklet et klassifikasjonsopplegg for kartlegging av urban 

                                                             

1 Derav betegnelsen blågrønn struktur. 
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grønnstruktur basert på manuell innhenting av dataene fra ortofoto (Nyhuus and Thorén 1996). 
Dette opplegget ble videreutviklet og testet i det såkalte Miljøbyprosjektet som 
Miljøverndepartementet hadde ansvaret for fra 1993 – 2000 (Thorén and Nyhuus 1994; DN 2003). 
En evaluering av grønnstrukturarbeidet i Miljøbyene viste at kommunene fant metoden tidkrevende 
og de heller ikke forsto fullt ut hva dataene kunne brukes til (Thorén 1999).   

Kartleggingsopplegget ble også testet i 1997 for å se om en kunne få fram de samme klassene ved 
hjelp av satellittdata og automatisk klassifisering (Fredriksen, Jansen et al. 1997). For mange 
overlappende spektralsignaturer vanskeliggjorde kartleggingen den gangen. Satellitteknologien er 
videreutviklet siden 1997 og testet bl.a. i Østfoldprosjektet som til en viss grad også har med urbane 
områder (Vikhamar 2004; Vikhamar and Direktoratet for naturforvaltning 2004).  

Et nytt prosjekt initiert av Oslo og Omland Friluftsråd ble derfor igangsatt våren 2007. Dette 
prosjektet er utviklet gjennom to hovedfaser, den første fra våren 2007 til våren 2008 og den andre 
fortsatte fra våren 2008 til våren 2010. Testområdet var Stor-Oslo, dvs. hele byggebeltet tilknyttet 
Oslo i henhold til definisjonen til Statistisk Sentralbyrå. Kartleggingen fase 1 ble gjennomført både 
med såkalte SPOT- data fra 1994 og 2006 som er egnet for målestokker rundt 1:20 000 og med mer 
høgoppløselige data fra QuickBird egnet for målestokker rundt 1:2000. Den detaljerte kartleggingen 
ble videreført i fase 2.  

Det foreligger to rapporter og en artikkel i proceedings. Disse retter søkelyset mot 
satellitteknologien. (Trier 2009; Trier and Lieng 2010; Trier 2010 ). I tillegg har vi publisert en peer 
review artikkel i Kart og Plan som både tar både for seg problemstillinger knyttet til 
satellitteknologien og hvilke kartleggingsenheter som er mulig og ønskelig å komme fram til 
(Thorén, Due Trier et al. 2010). Denne delen av prosjektet er også presentert på Fábos Conference 
on Landscape and Greenway Planning i Budapest juni 2010 (Thorén and Aradi 2010). 

Formålet med foreliggende rapport er å utvikle/ identifisere planleggings- og overvåkingsrelaterte 
arealklasser basert på klassifiseringene av SPOT- og QuickBirddata innenfor Stor-Oslos grenser. 
Rapporten drøfter m.a.o. ikke problemstillinger knyttet til satellitteknologien. For mer informasjon 
om dette vises det til de forannevnte rapportene og artiklene. 

 For å teste brukbarheten av de nye areaklassene anbefalte Oslo og Omland Friluftsråd å benytte 
Lørenskog kommune fordi denne kommunen var i oppstarten av et grønnplanarbeid høsten 2009 
da uttestingen ble påbegynt. Planen var også å studere en bydel i Oslo, men dette ble det ikke tid til 
innenfor nåværende tidsrammer 

1.2. METODE 
Figur 1 gir en oversikt over testopplegget. I den første delen av prosjektet er søkelyset rettet mot å 
identifisere fornuftige arealklasser. Klassifiseringen i fase 1 ble gjennomført både med bildedata fra 
den franske SPOT- satellitten fra 1994 og 2006 og med mer høgoppløselige data fra QuickBird - 
satellitten i 2007. SPOT- data er egnet for målestokker rundt 1:20 000 (10-20 - meters piksler) og 
QuickBird rundt 1:2000 (0,6 x 0,6 meter). Værforholdene sommeren 2007 bidro til at vi bare fikk 
satellittdata fra et lite område i forhold til det vi planla, noe som påvirket framdriften.  Den 
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detaljerte uttestingen fortsatte derfor året etter (fase 2) med nye og mer egnede satellittdata fra 6. 
juni 2008 som dekket en stor del av kommunene Oslo, Lørenskog og Oppegård. (Trier 2009)  

Formålet med testopplegget er todelt. For det første ønsket vi å se om informasjonen er egnet for 
formålet. For det andre ønsket vi å lage eksempler som viser hvordan grunnleggende klassifisert 
informasjon om grønnstrukturen kan brukes i konkrete planrelaterte eksempler, noe som vist foran 
ble underkommunisert i Miljøbyprosjektet (Thorén 1999). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1. OVERSIKT OVER OPPLEGGET FOR TESTPROSJEKTET 

For å se om de nye arealklassene tilfredsstiller basiskunnskap som er nødvendig som grunnlag for å 
analysere grønnstrukturens verdier og funksjoner, sammenstilte vi en del tenkbare ”krav”.  
”Kravene” er bl.a. basert på forskning knyttet til den blågrønne strukturens verdier og funksjoner 
(Thorén, Due Trier et al. 2010). Se Tabell 1. 

 

Ortofoto 
2006 

Kategorier 
fra SPOT-
data  
2006 

Grønnstrukturkategorier.  Nye. 

Fordeling av kategoriene 

Vegetasjon og 
nedbørsfelt. 
 
 
Terrengdata og  
ESRI ® 
ArcMAP™ 9.3 

Synlighets-
analyser  
 
 
Terrengdata og 
ESRI ® 
ArcMAP™ 9.3 

Grønt- og 
bebyggelses- 
typologier. 
 
Data fra 
Byggtyp - 
NBR 

Dekningsanalyser / 
innholdskvaliteter. 
 
 
Innhold i områder 
med underdekning på 
sikrede grønne omr. 

Kategorier 
fra 
QuickBird-
data 2007 og 
2008 

Endringer 
1994 - 
2006 
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TABELL 1. OVERSIKT OVER GRUNNLEGGENDE INFORMASJON SOM ER NØDVENDIG FOR Å KARTLEGGE DEN BLÅGRØNNE 
STRUKTURENS VERDIER OG FUNKSJONER  

VERDI / FUNKJSON NØDVENDIG EVENTUELT ØNSKELIG Å KARTLEGGE/  
Rekreasjon, lek osv  

 
Områdestørrelser (både store og små områder), 
variasjon i innhold (sjiktvariasjon, artsvariasjon, vann, 
tredekke). Se for eksempel (Burgess, Harrison et al. 
1988; Bärring and Grahn 1995; Martensson, 
Boldemann et al. 2009) 

Betydning for å strukturere 
bebyggelsen og for visuelle 
romlige forhold og synlighet  

 

Tredekning, bar og løvskog, høyder, sjiktning. 

Biologisk mangfold, 
biologisk helse:  

 

Områdestørrelser, formen på områdene, kantdiversitet, 
variasjon i innhold (sjiktvariasjon, artsvariasjon, 
sjeldne/ sårbare arter og biotoper), naturlig kontra 
menneskeskapt vegetasjon, vann, våtmarker.  

Flomsikring/ ivareta 
overflatevann  

 

Graden av nedbygging gir første hånds informasjon. 
Gjennomtrengelige flater dvs. alle områder med 
vegetasjon, dyrket mark, åpen jord, grus og lignende, 
vann, elver, bekker og våtmarker. Jordsmonn- og 
terrengdata. Se for eksempel (Pauleit and Duhme 
2000) 

Luftkvalitet og lokalklima.  
 

Lokalklima og luftkvalitet: Graden av nedbygging gir 
første hånds informasjon. For øvrig alle grønne 
overflater, vann, elver, våtmarker.  
Vindbeskyttelse: Sjiktning i vegetasjonen bar/ løvskog,   

 

Følgende tema blir i tråd med figur 1 og tabell 1 behandlet i rapporten: 

A. Identifisering av grønne arealklasser  

1. Identifisering av nye blågrønne arealkategorier ved hjelp av QuickBirddata fra 2007 
og 2008 og SPOT- data fra 2006 

2. Identifisering av data som grunnlag for å undersøke endringer av grønnstrukturen 
over tid. Slik informasjon er viktig for å overvåke endringer over tid. Riksrevisjonen i 
Norge har bl.a. etterlyst bedre systemer for overvåking av urban grønnstruktur 
(Riksrevisjonen 2007). I eksemplene her har vi bare hatt tilgang til gode nok 
satellittdata fra 2006 koblet mot ortofoto fra 1994 

B. Eksempler på bruk 

1. Endringer av grønnstrukturen.  

2. Grønnstruktur og rekreasjonsverdier: Innholdskvaliteter i grønnstrukturen.  
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3. Grønnstruktur og bylandskap: Betydning for å strukturere bebyggelsen og for 
visuelle romlige forhold og synlighet  

i. Synlighetsanalyser.  

ii. Bebyggelsestypologier og grønnstruktur.  

4. Grønnstrukturens betydning for flomsikring/ ivareta overflatevann: Identifisering av 
grønne områder i nedbørsfelt.  
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2.  AREALKLASSIFISERING BASERT AUTOMATISK KLASSIFISERTE DATA 

FRA SPOT- OG QUICKBIRD - SATELLITTER 
2.1. SPOTDATAENE 

For kartleggingen av Stor-Oslo ble det innkjøpt heldekkende sett med SPOT- data fra 1994 og 2006 
samt ASTER- data fra 2006. På Stor-Oslo- nivå har vi dessuten innhentet FKB bygg og vegdata og 
N50 arealdata. Målet var å utarbeide og teste et klassifikasjonsopplegg knyttet til kartmålestokker 
rundt 1: 20 000 særlig egnet for overvåking. Datasett som er etablert er følgende: 1) endringsdata 
1994 – 2006 vist som kart og arealstatistikk 2) statuskart for 2006, dvs. arealdekke grønnstruktur. 
Kartene er tilpasset bruk i GIS- system og foreligger som illustrasjoner (GIF/JPG). 

Satellittdatene fra 1994 var ikke gode nok for å studere detaljer i endringsmønsteret. 
Endringsdataene er derfor fremskaffet ved hjelp av annen metodikk enn arealdekkeklassifiseringen 
fra 2006. Dette er beskrevet mer detaljert i Kart og Plan- artikkelen (Thorén, Due Trier et al. 2010). 
Endringene er kun inndelt i to klasser: Områder med mer grønt (i 2006 enn i 1994) og mindre 
grønt.  

Klassifiseringen av SPOT- dataene fra 2006 er inndelt i to hovedgrupper, (se tabell 2 og figur 2) 
henholdsvis ubebygde og bebygde områder. De ubebygde arealene inneholder ulike former blå -
grønne elementer som vann, myr, graskledde områder, dyrket mark og ulike former for skogkledde 
arealer. De bebygde arealklassene er inndelt etter prosentvis andel av veg og bebyggelse.  

Minste arealenhet som fremkommer er på ca 100 m2 hvilket innebærer at kartleggingen gir en 
relativt detaljert oversikt over ubebygde grønne områder uavhengig av eiendomsforhold. Dette er 
et viktig poeng fordi vår hovedtilnærming den urbane grønnstrukturens flerfunksjonelle betydning; 
for rekreasjon, biodiversitet, byens hydrologi, lokalklima etc. som er grenseoverskridende. 

TABELL 2.  KLASSIFISERING BASERT PÅ SPOT-DATA 

A. ÅPNE UBEBYGDE AREALER B. BEBYGDE AREALER INKLUDERT OMRÅDER MED 

ASFALT OG LIGNENDE 

1 Vann  7 30-50 % grå areal, områder med åpen 

villabebyggelse og kantvegetasjon langs vei og 

park 

2 Myr 8 50-70 % grå areal, bygninger, grus og asfalt 

med noe vegetasjon 

3 Graskledde områder/ områder med lav 

buskvegetasjon og lignende  

9 70-90 % grå areal, hovedsakelig utbygd men 

noe vegetasjon. 

4 Jordbruksareal (fulldyrka) 10 > 90 % grå areal tett bymessig bebyggelse 

5 Lauv- og blandingsskog   

6 Tett barskog   
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FIGUR 2. DATA FRA SPOTSATELLITTEN 2006. LØRENSKOG KOMMUNE. TETTSTEDSOMRÅDET 

2.2. QUICKBIRDDATAENE 
Data fra SPOT -satellitten ga oss interessant informasjon på overordnet nivå, men lite detaljert 
kunnskap om grønnstrukturen i kategori B, Områder med bebyggelse. (Se tabell 2 og figur 2). I disse 
områdene identifiserte vi kun prosentvis fordeling av nedbygd areal. Vi kan heller ikke være sikre 
på om den andelen som ikke er nedbygd inneholder blå - grønne elementer. Naturlig nok innebærer 
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det at en stor andel av byggesonen er kategorisert på en relativt overordnete måten. For planformål 
er det behov for mer detaljert informasjon som er digitaliserbar og georeferert. I 2007 i fase 1 
påbegynte vi derfor også kartlegging ved hjelp av et høgoppløselig datasett fra QuickBird - 
satellitten som har langt mindre pikselstørrelse (0,6 x 0,6 meter) enn SPOT (10-20 - meters piksler) 
som ble brukt for Stor-Oslo. Værforholdene sommeren 2007 bidro til at vi bare fikk satellittdata fra 
et lite område i forhold til det vi planla, noe som påvirket framdriften.  Den detaljerte uttestingen 
fortsatte derfor året etter (fase 2) med nye og mer egnede satellittdata fra 6. juni 2008 som dekket 
en stor del av kommunene Oslo, Lørenskog og Oppegård. (Trier 2009) 

Objekter på 5-10m2 kan identifiseres i QuickBird- bildene (eksempelvis en bil), sammenlignet med 
kartlegging av arealdekket fra SPOT- data der minste areal er om lag 100 m2.  I fase 1 ble data fra en 
begrenset del av byggesonen i Oslo kommune analysert.  Klassifikasjonen av QuickBird - data er 
ikke basert på vegetasjonstypeklasser/ komplekse kategorier, men på enkeltelementer (trær, gress 
etc.).  Problemer ble identifisert i forbindelse med avgrensing av trær i forhold til skygger, 
avgrensing i forhold til gress samt avgrensing av ikke grønne, men likevel ikke tette overflater eks. 
grus, åpen jord og lignende. Figur 3 viser et eksempel på dette fra Oslo. 

 

 

FIGUR 3. DATA FRA QUICKBIRDSATELLITTEN 2007. DETALJ FRA OSLO SOM VISER KLASSENE OG PROBLEMER MED SKYGGE 

 

Det ferdig klassifiserte bildet som er vist i figur 4 har fem klasser (Trier 2009; Trier and Lieng 
2010):  

1. Lite vegetasjon: Stier, slitte gressområder 

2. Gress: Åpne gressområder og plener  
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3. Trær: Busker, trær og skog. Dessuten vil deler av private hager gjerne havne i denne klassen.  

4. Grå arealer: Områder uten vegetasjon, dekket av bygninger, veier, parkeringsplasser og 
annet.   

5. Annet: Samleklasse for vann, ikke klassifiserte områder, samt manglende data  

 

FIGUR 4. DATA FRA QUICKBIRDSATELITTEN 2008. FRA LØRENSKOG TETTSTEDSOMRÅDE SOM VISER DET FERDIG 
KLASSIFISERTE BILDET FRA QUICKBIRDDATAENE. 

Kategorien “Annet” fra QuickBird viste seg kun å omfatte arealer knyttet til vann, og er derfor tatt ut 
av den videre klassifiseringen. 

2.3. DE NYE GRØNNE AREALKATEGORIENE 

For å komme fram til nye arealkategorier basert på sammenkobling av SPOT- data og QuickBird- 
data, identifiserte vi først sammenfallende områdetyper innenfor de helt grønne arealkategoriene 
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fra begge datasett. Dette resulterte i syv kategorier: Vann, myr, graskledde åpne områder med 
spredt trevegetasjon, fulldyrka jordbruksarealer, lauv- og blandingsskog, tett barskog.  Vi valgte 
videre å koble alle kategorier fra QuickBird- dataene med de fire bebygde kategoriene fra SPOT- 
dataene.  Se tabell 3..  

Arealklasser som fremkom etter denne sammenkoblingen av data er: 1) Bebygde områder, 
asfaltflater og lignende, 2) Vann, 3) Myr, 4) Lite vegetasjon, slitte områder, 5) Jordbruksareal 
(fulldyrka), 6) Graskledde områder/ områder med lav buskvegetasjon, 7) Områder med busk- og 
trevegetasjon i bebyggelsen, 8) Lauv- og blandingsskog, 9) Tett barskog. I tillegg kommer kategorien 
“Annet”, som vil bli kommentert senere. 

Figur 5 viser en detalj fra den kartmessige framstilling av de nye arealklassene basert på 
sammenkobling av SPOT- og QuickBird- data.  

TABELL 3. PRINSIPPER FOR Å KOBLE DE GRØNNE OG UBEBYGDE KATEGORIENE FRA SPOT-OG QUICKBIRDDATA 

A. ÅPNE UBEBYGDE AREALER 

SPOTDATA 

GRØNNE KATEGORIER FRA 

QUICKBIRD 

NYE KATEGORIER.  

Vann  Vann  Vann  

Myr Myr 

Graskledde områder/ områder 

med lav buskvegetasjon og 

lignende  

Gras 

 

Graskledde områder/ områder 

med lav buskvegetasjon  

Jordbruksareal (fulldyrka) Jordbruksareal (fulldyrka) 

Lauv- og blandingsskog Områder med busk- og 

trevegetasjon  

Lauv- og blandingsskog 

Tett barskog Områder med busk- og 

trevegetasjon  

Tett barskog 

B. BEBYGDE AREALER 

INKLUDERT OMRÅDER MED 

ASFALT OG LIGNENDE 

KATEGORIER FRA QUICKBIRD NYE KATEGORIER.  

Bebygde arealer, 30 – 100 % 

bebygd 

Grå arealer 

 

Bebygde områder, asfaltflater 

og lignende 

 

Vann 

 

Vann 

 

Lite vegetasjon, slitte områder, 

stier 

 

Lite vegetasjon, slitte områder 

 

Gras 

 

Gras 

 

Områder med busk- og 
trevegetasjon i bebyggelsen 

Områder med busk- og 

trevegetasjon i bebyggelsen 
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FIGUR 5. KOMBINERTE AREALKATEGORIER FRA SPOT OG QUICKBIRDDATA. LØRENSKOG KOMMUNE. TETTSTEDSOMRÅDENE. 
DETALJ. DETALJ.  

For  videreutvikling av arealklassifiseringen er det viktig å redusere arealkategorien ”annet” 
(uklassifisert).  Stort sett befinner slike områder seg i tilknytning til bygninger/bebyggelsen, særlig i 
småhusområdene.  Figur 6 viser en detalj fra bebyggelsen i Lørenskog som gir et ganske  typisk 
eksempel på hva slags arealer  ’annet’ kan være. Sammenligner en lokalisering av ”Annet”-
kategorien med informasjon fra ortofotokart, kan det se ut som om at det i mange tilfeller er 
vegetasjonskledde områder av ulike slag som inngår og områder tilknyttet atkomster til hus, 
eventuelt områder i skygge. 
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FIGUR 6.  SAMMENLIGNING AV “ANNET”- KATEGORIEN MED ORTOFOTOKART. EKSEMPEL FRA TETTBEBGYGGELSEN I 
LØRENSKOG 

En av forklaringene på at det finnes uklassifiserte arealer kan være at det er ulikheter i oppløsning i 
de to datasettene. Stort sett ser det ut til at de uklassifiserte arealene finnes der kategoriene ’Lite 
vegetasjon, gangveg og annet’ fra QuickBirddataene er koblet med ’Tett barskog’, ’Lauv- og 
blandingsskog’ og ’Graskledde områder, busk og lauvvegetasjon’ fra SPOT- dataene. De fleste 
tilfellene finner vi i kombinasjonen ’Lite vegetasjon, gangveg og annet’ fra QuickBirddataene er 
koblet med ’Tett barskog” fra SPOT- dataene. Dette stemmer med inntrykket man får ved visuell 
bedømming av “Annet”- kategorien på ortofotokart. 

Kombinasjonene ”Plen og grasmark” fra QuickBirddataene og ”Lauv og blandingsskog” og ’Tett 
barskog” fra SPOT- data har også i en viss grad bidratt til kategorien ’Annet’. Det ser m.a.o. ut til at 
det er kombinasjoner av relativt åpne arealer fra QuickBirddata og mer vegetasjonsdekte områder 
fra SPOT- data som bidrar til ”Annet”. 

Viktige spørsmål for videreutvikling av arealkategoriseringen er hvordan de uidentifiserte 
områdene kan reduseres, og dessuten hvordan areaklassene kan avgrenses på en ”penere” måte. 
Spørsmål vedrørende feilklassifiseringer og omfanget av dette er drøftet mer inngående i 
rapportene fra Norsk Regnesentral og artikkelen i Kart og Plan (Trier 2009; Thorén, Due Trier et al. 
2010; Trier and Lieng 2010).  

Artikkelen i Kart og Plan drøfter også i hvilken grad de nye arealkategoriene står seg i forhold til 
internasjonal litteratur på feltet. De fleste satellittbaserte studiene vi gikk gjennom i forbindelse 
med artikkelen har i likhet med våre resultater unngått for mange klasser, og vi registrerer at man i 
de fleste tilfellene er kommet fram til enheter som har mange likhetstrekk med våre. 
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3. EKSEMPLER PÅ BRUK AV DATAENE  

Det første eksemplet viser hvordan satellittdataene kan brukes for å avdekke endringer i den 
blågrønne strukturen. Deretter har vi tatt med noen enkle eksempler som kan benyttes for å  vise 
hvordan de nye arealklassene vi kom fram til kan brukes i noen enkle analyser av betydning for å 
identifisere ulike blågrønne verdier og funksjoner 

3.1. ENDRING AV GRØNNSTRUKTUREN 
Figur 7 viser hvordan grønnstrukturen i Lørenskogs byggesone har endret seg fra 1994 til 2006. Til 
sammen er 1120.4 daa med grønne vegetasjonskledde områder nedbygd i denne perioden, mens 
bare 35 daa er endret fra grå arealer til grønne.  

Fra arealklassifiseringen av Lørenskog (se figur 8) har vi tatt med et diagram som kan brukes for å 
gi mer utdypende kunnskap om arealendringene og konsekvensene i dag.  Diagrammet viser at 
Lørenskogs tettstedsområde består av 42 % grå overflater og nedbygde arealer. De bebygde 
områdene har en god del busk- og 
trevegetasjon, til sammen 36 % av arealet. De 
tresatte områdene ser ut til å inneholde en 
del lauvskog (12 % av arealet) og noe 
barskogsvegetasjon (5 %). Det er busk- og 
trevegetasjon i bebyggelsen som utgjør den 
største andelene av det tresatte arealet, noe 
som  viser hvor viktig bebygde områder er for 
grønnstrukturen.  

Ulike former for graskledde arealer og 
jordbruksland fordeler seg likt med ca. 4 % 
hver. Slitte områder med lite vegetasjon 
opptar også en overraskende stor andel av 
arealet, til sammen 9 %. 

 

 

 

 

FIGUR 7.  ENDRINGER AV GRØNN-STRUKTUREN I 
TETTSTEDSOMRÅDENE I LØRENSKOG FRA 1994 TIL 2006 
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Områder med busk- og trevegetasjon i 
bebyggelsen

Lauv- og blandingsskog

Tett barskog

Annet

 
FIGUR 8. FORDELING AV DE NYE AREALKATEGORIENE DER SPOTDATA OG DATA FRA QUICKBIRD ER KOBLET SAMMEN. RENATA: 
BEHØVER NYTT KAKEDIAGRAM.  

Det andre endringseksemplet gir en oversikt over hvordan grønnstrukturen i hele Stor - Oslos 
byggesone har endret seg i perioden 1994 – 2006. Dette eksemplet kan brukes for å sammenligne 
kommuner. For Oslos del kan en også bruke slike data for å sammenligne utviklingen i ulike bydeler. 
Slik det fremgår av figur 9 er det store variasjoner i hvor mye av den blågrønne strukturen som er 
endret i de ulike kommunene. Tallmessig er det Oslo som har bygget ned mest, men ser vi på dette i 
forhold til folketall, blir bildet et noe annet. Oslo som hadde nedbygd mest areal totalt, hadde 
nedbygd minst pr. person. Se tabell 4. 
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FIGUR 9. ENDRINGER AV GRØNN-STRUKTUREN I STOR-OSLO FRA 1994 TIL 2006 
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TABELL 4. NEDBYGGING AV VEGETASJONKLEDDE OG GRØNNE OMRÅDER I  STOR- OSLOS BYGGESONE FORDELT ETTER ANTALL 
INNBYGGERE 

Kommune 
Innbyggere 
pr. 1.01.2007  

M2 netto nedbygd 
pr innbygger  

M2 nye grønne 
områder 

Oslo 549 668 7,7 m2   1,4 m2 

Bærum 107 171 27,8 m2  4,2 m2 

Skedsmo  44 581 28,2 m2  3,1 m2 

Lørenskog  31 445 34,5 m2  1,1 m2 

Asker  52 138 41,3 m2  2,4 m2 

Rælingen  15 064 48,1 m2  1,7 m2 

 
Nedbygd: 

Under 10 m2 pr. person 

Mellom 20 og 30 m2 pr. person 

Mellom 30 og 40 m2 pr. person 

Mellom 40 og 50 m2 pr. person 

 

 

 

 

Nye grønne områder: 

Mer enn 4 m2 pr. person 

Mellom 3 og 4 m2 pr. person 

Mellom 2 og 3 m2 pr. person 

Mellom 1 og 2 m2 pr. person 

 

 

  

 

 

3.2. GRØNNSTRUKTURENS BETYDNING FOR REKREASJON. ANALYSE AV INNHOLDSKVALITET OG 

TILGANG PÅ GRØNNE OMRÅDER 
I fortettingssammenheng er det viktig å sikre varierte tilbud på grønne områder i nærmiljøet. Dette 
fremgår både i forskningslitteraturen på feltet og i anbefalinger fra Direktoratet for naturforvaltning 
(Thorén and Nyhuus 1994; Bärring and Grahn 1995; DN 2003; Werquin, Duhem et al. 2005).  I følge 
Direktoratet for naturforvaltning bør en sikre: 

• Grønne korridorer ca. 30 – 50 meter fra boligene, 

• store friluftslivsområder der en kan gå en tur på ca. 2 km maksimum 500 meter fra 
boligene, 

• mindre områder på 5 daa maksimum 200 meter fra boligene. 
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Berggren Bärring og Grahn (1995) har i sine studier også funnet at variasjon i grønnstrukturen er 
av stor betydning for bruken. Dette gjelder både innholdsvariasjon og størrelsesvariasjon. Blant tre 
svenske byer som ble undersøkt, var det grønnstrukturen i Uppsala som ble mest brukt.  Årsaken er 
at grønnstrukturen der har størst variasjon i forhold til de to nevnte parametrene. 

Eksemplet viser en tenkt situasjon der det er et mål å identifisere potensielt viktige grønne områder 
i fortettingssammenheng. Ved hjelp av bufferanalyser kan en avdekke hvilke nabolag som har 
mangler på offentlig sikrede grønne områder.  Slike analyser er vanlige i planleggingssammenheng, 
men ved hjelp av grunnkartleggingen av grønnstrukturen der både SPOT- og QuickBirddataene 
inngår, kan vi også få mer detaljert kunnskap om grønnstrukturens innhold enn det som har vært 
vanlig til nå. Eksemplet er hentet fra tettbebyggelsen i Lørenskog kommune. Se figur 10 og 11. Her 
har vi undersøkt innholdet i grønnstrukturen i noen områder som har mangel på grønne og 
ubebygde områder større enn 5 daa maksimum 200 meter fra boligene.  Arealkravene er i henhold 
til anbefalinger fra Direktoratet for naturforvaltning (Thorén and Nyhuus 1994). 

 

 

FIGUR 10. HVOR FINNES DET GRØNNE OMRÅDER STØRRE ENN 5 DAA I SONER MED UNDERDEKNING? SE FIGUR TIL VENSTRE. 
FIGUR TIL HØYRE (DETALJ) VISER INNHOLDET I GRØNNE OMRÅDER STØRRE ENN 5 DAA  I NOEN AV MANGELOMRÅDENE 
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Figur 10 viser hvilke områder i Lørenskogs tettbebyggelse som har underdekning på små grønne 
friluftslivsområder som er sikret for allmennhetens bruk (de hvite sonene på kartet til venstre). I 
disse sonene er det også identifisert sammenhengende grønne områder større enn 5 daa.  

Figur 11 er en detalj fra kartleggingen av Lørenskog der sammenhengende grønne større enn 5 daa 
er identifisert. Slike områder kan være et potensial for lek og rekreasjon i områder der målet er å 
bygge tettere. (NB. Dette er kun et eksempel).  I tillegg til å få oversikt over hvor områder større enn 
det anbefalte ”normkravet” befinner seg, er det også interessant å undersøke mer i detalj det grønne 
innholdet. Her ser vi at vegetasjonen i noen av disse områdene er variert og i noen av dem inngår 
også et vannløp. Denne informasjonen kan brukes i videre analyser der en i tillegg må se på 
tilgjengelighet og eiendomsforhold knyttet til potensielle nye friluftslivsområder i mangelområdene.  

 

FIGUR 11. HVA SLAGS BLÅGRØNT INNHOLD FINNES I OMRÅDER MED UNDERDEKNING?  
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3.3. GRØNNSTRUKTUR OG BYLANDSKAPSYNLIGHETSANALYSER 

Hvilke grønne områder er mest visuelt utsatte? Synlighetsanalyser koblet sammen med 
grunnkartleggingen av grønnstrukturen kan brukes til å identifisere områder som er visuelt sårbare 
for endringer i forbindelse med fortetting eventuelt nybygging.  

For dette temaet er det særlig trevegetasjonen som er viktig, både sjiktning i vegetasjonen og 
innholdet av henholdsvis lauv- og barskog. For helårsvirkningen knyttet til inngrep/ bebyggelse vil 
barskogsvegetasjonen ha spesiell betydning.  

 

FIGUR 12. IDENTIFSIERING AV VISUELT UTASTTE OMRÅDER I GRØNNSTRUKTUREN AV BETYDNING FOR AVSTANDSVIRKNING  
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I eksemplet, se figur 12, er skog- og tredekte områder og arealkategorier med 30 – 70 % grønt er 
slått sammen og vist i kombinasjon med områder som terrengmessig er mest visuelt utsatt. 
Synlighet er identifisert fra vegnettet ved hjelp av viewshed analyser i ArcMAP. 

Figur 12 viser at noen av de vegetasjonskledde områder, særlig en del av de bebygde, er meget 
visuelt utsatt.  

3.3.2. BEBYGGELSES- OG VEGETASJONSSTRUKTUR SOM UTGANGSPUNKT FOR Å VURDERE FORTETTING 

I forbindelse med prosjektet ”Fortetting med kvalitet” ble det utviklet et kartleggingsopplegg for 
områdetyper basert på manuell kartlegging av grønnstrukturen kombinert med bebyggelsestyper 
(Guttu. J and Thorén 1996; Haug 1997 ). Eksempler på de nye kartleggingsenhetene er ”Blandet 
åpen bebyggelse, spredte busker og trær, plenarealer”, ”Blandet åpen bebyggelse, ofte velutviklet 
busksjikt og store trær” osv. Et tilsvarende opplegg er også benyttet av Sarpsborg kommune 
(Sarpsborg kommune 2007). Når en kombinerer grønne og bygde typologier oppstår nye mønstre 
som kan være nyttige som underlag for videre fortettingsplanlegging. Et eneboligområde på store 
tomter primært med grasvegetasjon vil kunne ha andre forutsetninger for fortetting enn et 
tettrekkehusfelt med mye trevegetasjon. 

 



28 

 

 

FIGUR 13.URBANE TYPOLOGIER. BASERT PÅ”NYTT” VEGETASJONSKART OG DATA FRA BYGGTYP 

Figur 13 viser hele tettstedsområdet i Lørenskog. Av kartet fremgår både bebyggelsen og de nye 
grønne arealkategoriene. Figur 14 viser hvordan nye områdetyper kan identifiseres ved å koble 
bebyggelsesdata med vegetasjonsdata. Kombinasjonsmulighetene er omfattende og det er behov  
for å videreutvikle automatiske klassifikasjonsopplegg. 
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A. Blokkbebyggelse på  
graskledde åpne arealer 

B. Lineær småhus-
bebyggelse med mye 
trevegetasjon 

C. Tett lineær småhus-
bebyggelse med blandet 
vegetasjon 

 

FIGUR 14. EKSEMPEL PÅ KOBLING MELLOM BEBYGGELSESDATA OG VEGETASJONSDATA 

3.4. GRØNNSTRUKTURENS BETYDNING FOR OVERFLATEVANNHÅNDTERING/ FLOMSIKIKRING. 

IDENTIFISERING AV GRØNNE OMRÅDER I NEDBØRSFELT 

Kunnskapen om den blågrønne strukturen vil antagelig bli enda viktigere enn i dag grunnet 
klimaendringene. I Norge er det forventet økte nedbørmengder og hyppigere perioder med 
ekstremnedbør. Begge deler kan bidra til mer flom, og det er en økende interesse for alternative 
måter å håndtere de økte vannmengdene. Dagens avløpssystem er i mange tilfeller ikke 
dimensjonert for endrete klimaforhold. Det er derfor stor interesse for alternative løsninger der 
eksisterende ikke nedbygde områder kan benyttes og eventuelt gjøres enda mer egnet for å 
håndtere nedbøren. Ikke nedbygde områder med permeable overflater er viktige i denne 
sammenhengen. Eksempler på slike overflater er alle områder med vegetasjon uavhengig av type, i 
tillegg kommer også områder med lite vegetasjon/ grus og lignende.  

Ved å benytte SPOT- dataene er det mulig å identifisere både nedbygde og ikke nedbygde områder 
slik vi har vist foran. Fra denne kilden fremgår også graden av nedbygde områder som gir en første 
indikasjon på hvor egnet områdene er for å håndtere flomvann og økte nedbørmengder.  
Kombinert med QuicBirdataene får vi ytterligere kunnskap om hvor de permeable overflatene 
finnes i de bebygde områdene. 
 
Eksemplet viser de nye arealklassene fra satellittdata, både Spot- og QuickBirddata, koblet sammen 
med terreng- og nedbørsfeltdata. Se figur 15. Dette kan sammen med data om løsmasser og geologi 
benyttes for å identifisere områder av betydning for håndtering av nedbør/ overflatevann/ 
flomvann. 
 

A 

B 
C 
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I denne rapporten har vi kun presentert data der det nye vegetasjonskartet basert på 
satellittdataene er koblet sammen terrengdata.  Figur 15 viser hvordan vegetasjon og vann (elver, 
bekker, sjø) fordeler seg i nedbørsfelt i de tettbygde områdene i Lørenskog kommune.  

 

FIGUR 15. GRØNNE OMRÅDER I NEDBØRSFELT. LØRENSKOG KOMMUNE, TETTSTEDSOMRÅDENE. BASERT PÅ SAMMENKOBLET 
AREALINFORMASJON FRA SPOT- OG QUICKBIRD FOR DE HELT GRØNNE OMRÅDENE OG SPOTDATA FOR DE SOM ER BEBYGD.  
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4. VEIEN VIDERE 
Vi oppsummerte i artikkelen i Kart og Plan (Thorén, Due Trier et al. 2010) at våre ni arealklasser2 
langt på veg tilfredsstiler informasjonsbehovet som er vist i tabell 1. Den informasjonen vi ikke har 
klart å skaffe så langt er:  

- Flere klasser med informasjon om vegetasjonssjiktning og høyder, 
- Bedre oversikt over alle permeable flater bl.a. skille ut grus, sand og lignende hvis mulig. 
- Mer kunnskap om artsinnholdet.  
- Identifisere kombinasjoner av bebyggelses- og vegetasjonsstrukturer direkte fra 

satellittdataene 

Følgende forbedringer kan tenkes for å få mer informasjon: 

1. Flere klasser med informasjon om vegetasjonssjiktning og høyder: Lidardata3 vil kunne gi 
høyden på trær og større busker, og dersom punkttettheten er høy nok, vil trærnes fasong til 
en viss grad også være synlige i lidardataene. Samtidig vil det være en grense for hvor lav 
vegetasjon som kan fanges opp av lidarmålinger, avhengig av punkttetthet. Svært lav 
vegetasjon vil ikke kunne skilles fra bar bakke, slik at lidardata vil måtte være et supplement 
til optiske bilder i kartlegging og endringsdeteksjon av grønnstrukturer. 

 
2. Bedre oversikt over alle permeable flater bl.a. skille ut grus, sand og lignende: Stort sett vil 

det være slik at grønne flater er permeable, mens grå flater ikke er det. Et unntak er sand og 
grus. Men det er vanskelig å skille spektralt sand og grus fra betong og asfalt i optiske bilder. 
Samtidig er det ikke så mange grå flater som har sand- eller grusdekke, slik at det nok ikke 
er noe stort problem. 

 
3. Mer kunnskap om artsinnholdet: Det vil ikke være mulig å få detaljert artsinformasjon fra 

satellittdata. For dette formålet er feltarbeid helt nødvendig. Det vil imidlertid være mulig å 
komme lengre i å kunne skille lauv- fra bar i blandingsskogen: For å skille løvtrær fra 
bartrær i blandingsskogen kan en tenke seg å prøve ut ulike teknikker. Lidardata med høy 
punkttetthet vil kunne gi noe informasjon om trekronenes fasong. Den fenologiske 
variasjonen vil være svært stor for løvtrær i løpet av et år sammenlignet med bartrær, slik at 
om en har flere opptak som dekker de ulike årstidene, vil en kunne ha håp om å skille 
løvtrær og bartrær spektralt, men det gjenstår å se hvor høy oppløsning en trenger for å 
klare dette.  

 
4. Identifisere kombinasjoner av bebyggelses- og vegetasjonsstrukturer: Dette temaet fremgår 

ikke av tabell 1, men er uansett interessant i forbindelse med fortettingsplanlegging. Ulike 
kombinasjoner av bebyggelses- og vegetasjonsstrukturer vil kanskje kunne framstå som 
ulike teksturer ved gitte oppløsninger. En kan kombinere teksturanalyse med en 
multiskalatilnærming ved å bruke en bildepyramide. I en bildepyramide vil bildet finnes i 
mange forskjellige oppløsninger, ved at 2 x 2 bildepunkter i en oppløsning slås sammen til 
ett bildepunkt i den neste oppløsningen. Bebyggelsesstrukturene vil kunne hentes fra GIS- 
data. 

                                                             

2 Kategorien ’Annet* holdes utenfor siden den ikke er ønsket. 
3 Metode for 3 D laser scanning  
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I tillegg er det behov for flere og langt mer detaljerte eksempler på hvordan grunninformasjonen 
kan brukes i grønnplanlegging av ulike slag. 
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