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Merk: Dette PDFdokumentet inneholder klikkbare bilder med hyperlenker. Bilder med blå rammer
fører til bestemte vedlegg med kart i vektorformat. Alle kartvedlegg har en klikkbar ”Tilbake”
knapp i øverst høyre hjørne.

1 INNLEDNING
Hensikten med dette prosjektet er å forsøke å benytte terrengmodeller til analytiske
formål relevant innenfor kommuneplanlegging. Vi har valgt å bruke en såkalt egnethetsanalyse i
forhold til planlagte og øvrig potensielle boligområder i Gjøvik kommune (bilde 1).
I den nye kommuneplanen for Gjøvik, vedtatt
25.september 2008, er det tegnet inn områder som er
planlagt for fremtidig boligutvikling. Denne analysen er
gjort med hensyn til småhusbebyggelse, og kan derfor
ikke uten videre brukes på annen type bebyggelse.
Prosjektet vårt går ut på å bruke terrengmodeller i en
egnethetsanalyse. Analysen skal brukes til å evaluere og
rangere de forskjellige områdene etter egnethet ut i fra
Bilde 1: Vedlegg 1: Studieområdet
satte kriterier, som delvis er nedfelt i kommuneplanen,
men også faktorer som vi mener er viktig i forhold til krav til prosjektet. Vår hensikt med
analysen er todelt, og problemstillingen lyder:


Er det noen av de vedtatte boligområdene som er bedre egnet til utbygging enn andre?



Finnes det områder utenom de vedtatte, som er godt egnet for boligutvikling?

I egnethetsanalysen inngår det forskjellige faktorer, noen relatert til terrengmodeller,
andre ikke. Ettersom hensikten er å vise hvordan terrengmodeller kan brukes til analytiske
formål, velger vi i rapporten å fokusere på de delene av analysen hvor disse benyttes. Faktorer
som ikke direkte er relatert til terrengmodeller, velger vi å forklare mindre grundig. Dette vil si
at det ikke er selve resultatet av egnethetsanalysen som er viktigst, men heller vise mulighetene
som ligger i terrengmodeller i GIS‐analyser. En følge av dette er at deler av analyseprosessen
som kunne blitt dedikert flere sider på å diskutere, blir oversett i denne rapporten.
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2 TEORI OM EGNETHETSKART
2.1 OVERLAY
Overlay er en teknikk der man kan kombinere
datalag med forskjellige typer data, eksempelvis data
om helning (ratio‐data) og arealbruk (ordinal data)
(bilde 2). Men en direkte kombinering av slike data vil
sjelden gi et meningsfylt resultat, med mindre man
reklassifiserer dataene først. Dette betyr at man
reklassifiserer alle dataene til en felles,
sammenlignbar skala fra lav til høy egnethet.
Bilde 2: Kombinering av ulike datalag.
Reklassifisering gjøres ved at man tar hele
tallmaterialet og deler dette opp i et sett med klasser
som rangeres. I vår analyse har vi valgt en skala fra 1 (minst egnet) til 10 (mest egnet), dog
andre typer skalaer kan benyttes. Dette vil være en form for generalisering da man senker
målenivået på dataene. Eksempelvis kan et datalag være kart over helning oppgitt i grader. Tar
man hele tallmaterialet for helningen og deler dette opp i 10 klasser sitter man igjen med et
reklassifisert kriteriekart over helning. Klassene vil være en indeks for helningens egnethet i
forhold til et formål man må definere på forhånd. Formålet bestemmer fordelingen av
egnethetsindeksen og rangeringen av klassene.
Når alle datalagene er reklassifisert sitter man igjen
med ett kriterikart for hver av faktorene man ønsker å
inkluderer i egnethetsanalysen. Overlay går ut på at
kriteriekartene kan adderes sammen til et kart for samlet
egnethet (bilde 3). Når kriteriekartene kombineres kan de
vektes forskjellig. Eksempelvis kan man bestemme at
helning skal vektes mer enn solinnstråling og dermed få
større innflytelse på den endelige egnetheten. Denne
vektinga av kriteriene gjøres ut fra vurderinger av
viktigheten, og er naturligvis avhengig av analysens formål
og hvem som gjør analysen.

Bilde 3: Kombinering av to kriteriekart.

Fordelen med overlay er at man enkelt kan prøve ut forskjellig vekting av faktorene som
skal spille inn, og man kan raskt og enkelt lage flere kart med ulike scenarioer og resultater
avhengig av hva man mener er viktige og mindre viktige faktorer.
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2.2 KRITERIER OG RESTRIKSJONER
Et kriterium kan sees på som et sett med krav og spesifikasjoner for temaer eller
faktorer som skal være gjeldende i egnethetsanalysen. Eksempelvis, dersom bakkens helning er
temaet eller faktoren, kan man sette krav til at egnetheten er omvendt proporsjonal med helning
og må ikke overskride en viss helning. Kriteriene er derfor mulig å reklassifisere og rangeres på
et ordinal målenivå fra eksempelvis lav til høy eller på en skala fra 1 til 10.
Restriksjoner har en «enten‐eller»‐natur som ekskluderer områder fra analysen. Her
settes det også krav som ikke må overskrides eller brytes for at et område skal tas med i
egnethetsanalysen. Alle områder som overskrider eller bryter kravet blir ansett som totalt
uegnet. Eksempelvis kan vann eller eksisterende boligområder sees på som restriksjoner, siden
det i vår analyse er fullstendig uaktuelt å bygge på vann eller i eksisterende boligfelt.
Nedenfor er en tabell over valgte kriterier. Kriteriene er utarbeidet etter samtaler med
Roy Fossum:

Solinnstråling:

Vi antar at ettermiddagssol, kl. 15.00 – kl. 22.00, er foretrukket. Vi
simulerer derfor hvor mye solinnstråling hvert område får i dette
tidsrommet.

Helning:

Ofte er det slik at egnethetsverdiene til et område er negativt
proporsjonal til hellingen fram til 1/5, hvor verdiene ofte vil øke
eksponentielt etter dette nivået. Vi har gjort antagelser om at en økt
hellingsprosent vil øke bygningskostnadene, og har derfor klassifisert
lineært

Synlighet:

Utsikt kan spille inn på valg av boligområde

Avstand til buss:

Avstand til buss bør være maks 800 m

Avstand til skole og
barnehage:

Gåavstand skal ikke overskride 2 km for barneskole

Avstand til sentrum:

Nærhet til servicefunksjoner kan gi fordeler for trafikksituasjonen
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3 DATA
3.1 DATAGRUNNLAG
I dette prosjektet har vi benyttet data fra flere kilder med ulik datakvalitet. Nedenfor er
en liste over de ulike dataene vi har benyttet for å generere kriteriekart brukt i
egnethetsanalysen. Laser‐, FKB‐, N50‐data og punktdata for busstopp fikk vi fra faglærere, mens
kommuneplanen fikk vi tilsendt fra Åge Andre Mikaelsen, arealplanlegger i Gjøvik kommune.
Plasseringen av barneskoler i Gjøvik hentet vi ut ifra WMS‐tjenesten.

Datagrunnlag for analysen
Data

Format

FKB‐B

SOSI 3.4

Beskrivelse

Anvendelse

Diverse høydedata/ 1m‐
høydekurver
DEM til hellingsanalyse

FKB‐C

SOSI 3.4

Diverse høydedata/ 5m‐
høydekurver
Inneholder informasjon om

Kommuneplan

SOSI 4.0

fremtidig og eksisterende
arealbruk

Laserdata

LAS 1.0

WMS tjeneste

WMS

N50‐data
Busstopper

Definere relevante
arealbruksområder

Flybåren laserskannet data

DSM/DEM

Plassering av skoler og

Punktlag for

barnehager

avstandsanalyse

Shape

Høydedata og vannflater

DEM til utsiktsanalyse

Shape

Plassering av busstopper i Gjøvik
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3.2 DATANØYAKTIGHET
Vi har ikke funnet noe mål på høydenøyaktighet i FKB‐ eller N50‐dataene vi fikk lastet
ned fra Norge Digitalt. Men ifølge produktspesifikasjonen på FKB‐terrengform er den absolutte
høydenøyaktigheten for 1 meters høydekurver 0.35 m, mens absolutt høydenøyaktigheten for
terrengformdata som terrengpunkt og toppunkt har en absolutt høydenøyaktighet på 0.25 m
(Statens Kartverk, 2009). For høydedata med standard høydegrunnlag, altså 5 m ekvidistanse, er
den absolutte høydenøyaktigheten 2 m.
I områdene med høyeste krav til høydenøyaktighet i analysen benytter vi laserdata for å
konstruere terrengmodeller. Heller ikke i disse laserdataene finner vi et mål på
høydenøyaktigheten. Men ut ifra Produktspesifikasjon for FKB‐terrengform, oppfyller
punktettheten på laserdatasettet den punkttettheten som er anbefalt ved etablering av FKB‐
DTM10. Anbefalt punkttetthet er mellom 1 – 5 punkter pr m2, og vårt datasett har en
punktetthet på 1.27 punkter pr m2.
Ettersom plasseringen av skoler ble manuelt digitalisert fra en karttjeneste er selve
grunnrissplasseringen ikke helt nøyaktig. Selve koordinatene til den valgte ”punktplasseringen”
av skolene ble hentet ut ved hjelp av et verktøy og ble oppgitt i EUREF 89 Sone 32.

4 ANALYSE
4.1 DATABEHANDLING
Før vi kunne utføre analysene, måtte vi konstruere grunnlagsdata ut ifra rådataene vi har
anskaffet. Vi har laget flere forskjellige elevasjonsmodeller basert på hvilke analyser de skal
benyttes til, da de har ulike egenskaper som egner seg til forskjellige analytiske formål. For å
kunne lage elevasjonsmodeller som kan brukes i egnethetsanalysen måtte vi først konstruere
TIN‐modeller. Ettersom vi trengte flere elevasjonsmodeller basert på ulike typer data, lagde vi
totalt fire TIN‐modeller basert på henholdsvis FKB‐, laser‐ og N50‐data. Hvilken rolle disse
modellene har i analysene vil bli forklart mer detaljert senere i oppgaven.

4.1.1 FKB‐DATA
Fordelen med en TIN‐modell er at man kan benytte flere typer vektorobjekter i
konstruksjonen av modellen. Ut ifra de konverterte SOSI‐dataene fikk vi forskjellige typer
høydedata som kan brukes i konstruksjonen av TIN‐modellen for å bedre kunne modellere
terrengformen i studieområdet. I ArcGIS Desktop kan man bruke tre hovedtyper av inputdata.
Disse er; masspoints, softlines og hardlines. Masspoints er som navnet tilsier, punktdata. Disse
punktene, med xyz‐koordinater, blir nodene i triangelnettet og er den primære inndataen
(ArcGIS, 2009a). Softlines og hardlines er ulike typer breaklines, hvor softlines kan være f.eks
forsenkningskurver og hardlines kan være f.eks kanten på en vei (ArcGIS, 2009b).
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Nedenfor følger det en liste over høydeobjekter som vi benytter i interpoleringen av TIN‐
modellen:
Høydekurver:

1 og 5 meter ekvidistanse.

Forsenkningskurver:

Linje i terrenget med fast høydeverdi (z‐verdi) som
beskriver en forsenkning i terrenget.

Hjelpekurver:

Linje som følger terrenget med fast høydeverdi (z‐verdi)
og som brukes for bedre å beskrive terrenget mellom de
vanlige høydekurvene.

Terrengpunkt:

Punkt i terrenget med målt høydeverdi som brukes for å
angi høyde på markerte flater i terrenget.

Toppunkt:

Punkt med målt høydeverdi som ligger på en markert
forhøyning eller topp i terrenget.

Forsenkningspunkt:

Punkt med målt høydeverdi som ligger i en markert
forsenkning i terrenget.

Beskrivelser på objekttyper hentet fra Statens Kartverk SOSIstandard hjemmeside.

Den romlige oppløsningen i de digitale terrengmodellene valgte vi til 2 meter,
hovedsakelig for å forkorte prosseseringstiden til de ulike analysene, da tidsforbruket i
rasterbaserte analyser i stor grad er avhengig av antall celler i rasterne. Siden vi bruker både 1
meters og 5 meters høydekurver i interpoleringen, vil en oppløsning på 2 meter beholde nok
informasjon om terrenget til hellinganalysens formål.

4.1.2 LASERDATA
Laserdata består, som regel,
av millioner av innmålte
enkeltpunkt. For å gi disse dataene
struktur og mening inneholder hvert
punkt informasjon om hvilken retur
punktet representerer, samt en
klassifisering (bilde 4). Ved å sortere
punktene etter disse to egenskapene
kan man lage elevasjonsmodeller
Bilde 4: Klassifisert laserdata.
som beskriver ulike deler av
landskapet. Denne sortering ble gjort
når vi importerte LAS‐filene i ESRI ArcMap 9 hvor man har mulighet til å velge returer og klasser
av punkt som skal importeres. Vi ønsket å lage to modeller ut av laserdataene: En digital
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overflatemodell, og en digital terrengmodell. Forskjellen på disse er at overflatemodellen
inneholder samtlige overflateobjekter i landskapet, slik som bygninger, trær, osv.
Terrengmodellen derimot beskriver kun bakken. For hver av disse to elevasjonsmodellene må
det konstrueres en TIN‐modell ut av punktene som siles ut av LAS‐filene.
Når vi konstruerte TIN‐modellen for den
digitale overflatemodellen, importerte vi bare punkter
registrert som førsteretur. Det vil si punktene med
høyest registrert elevasjon. På denne måten kan vi få
tynnet ut datamaterialet som blir benyttet i
konstruksjonen av TIN‐modellen , spesielt i områder
med trær og buskas hvor man kan få mange returer pr.
laserpuls. Ved å sile ut kun relevante punkt, senkes
både prosesseringstiden og nødvendig lagringsplass
for TIN‐modellen betraktelig. Årsaken til at vi bare
behøver å benytte punkt fra førstereturen, er at vi skal
konvertere TIN‐modellen over til en digital
elevasjonsmodell i rasterformat. Siden man bare kan
lagre en høydeverdi per rastercelle, er det ikke mulig å
beskrive flere høyder for det samme xy‐koordinatet, og
flere returpulser enn den første vil være overflødig.
I en rasterbasert elevasjonsmodell stykker man
opp overflata i små representative enheter som kalles
celler eller pixler, og gir hver enhet en høydeverdi
(bilde 5). Fordelen med rastermodeller er at man også
kan lagre tall som representerer andre ting enn bare
Bilde 5: Raster interpolert fra TIN.
høyder. Av denne grunnen baserer egnethetsanalyser
seg på rasterdata, og skal man inkludere høydedata fra en TIN‐modell må denne naturligvis også
konverteres til en rasterbasert elevasjonsmodell. Siden vi skulle bruke den samme
overflatemodellen til ulike formål, interpolerte vi tre overflatemodeller fra TIN‐modellen , i
oppløsninger på 1, 2 og 3 meter. Dette fordi vi ønsket å tilpasse oppløsningen etter formål og
prosesseringstid til de ulike analysene som overflatemodellen skulle inngå i (se også bilde 23 på
s. 25).
For å lage TIN‐modellen for den digitale terrengmodellen, sorterte vi punktene etter
klassifiseringen. Denne klassifiseringen var delt opp i to klasser, hvor klasse 2 var bakken og
klasse 1 var resten av datasettet. Denne TIN‐modellen interpolerte vi så til en rasterbasert
digital terrengmodell med samme geometriske oppløsning som tidligere.
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4.1.3 N50‐DATA
I tillegg til TIN‐modellene vi konstruerte
ovenfor, lagde vi en fjerde modell basert på N50‐
data fordi vi trengte en terrengmodell som kunne
definere horisonten og naturlige synsavgrensninger
i utsiktssanalysen (bilde 6). Vi gikk fram på samme
måte som da vi konstruerte en TIN‐modell basert på
FKB‐data. Forskjellen mellom disse to er at vi
brukte færre typer høydedata, og høydedataene for
N50‐datasettet har ikke like høyt detaljnivå som
FKB‐dataene. Ut ifra TIN‐modellen interpolerte vi en
rasterbasert terrengmodell med geometrisk
oppløsning på 3 meter.

Bilde 6: TINmodell av N50data.

4.2 KRITERIEKART
4.2.1 SOLINNSTRÅLINGANALYSE
Den mest avanserte og tidkrevende analysene som er gjort i denne prosjektoppgaven er
solinnstrålingsanalysen. Hensikten med solinnstrålingsanalysen er å få et mål på hvor mye
ettermiddags‐ og kveldssol man får, hvor som helst i studieområdet. I en slik analyse vil man
naturligvis ha med alle objekter i landskapet som kan blokkere for sollys, spesielt siden det er
ettermiddags‐ og kveldssola vi ønsker å måle da sola står lavt på himmelen. Oppstikkende
objekter i landskapet vil kaste lengre skygger og potensielt blokkere mer av sollyset. Derfor
valgte vi å lage en overflatemodell ut fra laserdataene med en geometrisk oppløsning på 2 meter.
Summen av sollys som treffer overflata av
landskapet består av tre komponenter:

∑S = S d + S f + S r
der Sd er direkte sollys, Sf er atmosfærisk diffusjonert
sollys og Sr er terrestrisk reflektert sollys (bilde 7).
Normalt vil alle tre komponentene være til stedet i
varierende grad, men det vi ønsker å måle er direkte
sollys. Det vil si det lyset som man normalt forbinder
Bilde 7: Innstrålingens 3 komponenter.
med himmellegemet sola og som man kjenner at varmer.
Til denne analysen brukte vi verktøyet Solar Area Radiation i ESRI ArcMap 9 som kan regne på
komponentene Sd og Sf. Area Solar Radiation har ikke mulighet til å regne på Sr. Dette verktøyet
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kan produsere rasterkart for Sd + Sf, i tillegg til separate rasterkart for hver av disse to
komponentene. Dessverre går det ikke å kun regne ut kun én delkompontent uten å i tillegg
måtte regne. Dette betyr at analysen krever betydelig lengre prosesseringstid enn hva som
strengt tatt er nødvendig for vårt formål da vi ikke er interessert i Sf.
Solinnstrålingsanalyser er spesielt prosesseringskrevende. For å holde nødvendig
prosesseringstid på et hensiktsmessig nivå, valgte vi å plukke ut og gjøre analysen for til
sammen 8 jevnt fordelte dager i løpet av ett år. Disse 8 dagene vil med andre ord fungere som et
representativt utvalg av årets 365 dager da solhøyde og solbane vil variere i løpet av et år.
Hvilke dager det skulle beregnes solinnstråling for ble bestemt ved å ta utgangspunkt i dag 0 og
for hver representativ dag legge til 365 / 8 = 46 dager. Dette gir oss dag 46, 92, 138, osv. Det var
ikke mulig å gjøre analysen for dag 0 (siste dag i desember) eller dag 1 (første januar) siden
ingen rasterceller mottok noe direkte solinnstråling grunnet den lave solvinkelen. I realiteten er
det derfor beregnet solinnstråling for kun 7 dager fra og med dag 46 til og med dag 322.
For hver av de representative dagene ble det beregnet solinnstråling basert på
simulering av solas posisjon og bane over himmelen med et intervall på en halvtime, fra og med
kl 15:00 til og med kl 22:00. Dette utgjør 15 målinger av solas posisjon på himmelen og
solinnstråling i løpet av en representativ dag. Produktet av Solar Area Radiation er et rasterkart
der hver celle i den rasterbaserte elevasjonsmodellen blir tildelt en verdi for mengde solenergi,
oppgitt i Wh/a². Vi har derfor valgt å bruke mottatt solenergi pr. kvadratmeter som mål på
«solinnstråling».
For å bestemme hvor mye energi fra direkte solinnstråling som når en gitt rastercelle,
må Area Solar Radiation gjøre følgende steg:

1. Bestemme cellehorisonten ut fra topografien rundt rastercella som skal beregnes.
2. Bestemme hvor på himmelen sola står, og se om den eventuelt blokkeres av
horisonten rundt rastercella.
3. Bestemme diffus belysning ut fra jevnt fordelte retninger ned fra himmelen som ikke
blokkeres av horisonten rundt rastercella.

En fyldigere beskrivelse på verktøyet finnes på ESRIs netthjelpssider:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Calculating_solar_radiation

Man kan spesifisere parametre som angir hvor mange zenith‐ og azimuth‐vinkler som
skal brukes til å bestemme horisonten og diffus solinnstråling, samt hvor nøyaktig solas posisjon
på himmelen kan bestemmes, osv. Mer presise beregninger medfører lengre prosessringstid. Vi
valgte å bruke standardinnstillingene som skal gi godt nok resultat til vårt formål, sett i
sammenheng med prosesseringstid.
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Første og tredje punkt i prosedyren
gjengitt ovenfor må beregnes på nytt for
hver enkelt rastercelle i
elevasjonsmodellen, mens andre og tredje
punkt må beregnes på nytt for hvert
tidspunkt i løpet av dagen det måles for.
Hele prosedyren må naturligvis gjentas for
hver representative dag som analyseres. I
snitt tok det ca. 6 timer å analysere én dag
á 15 målinger. Siden vi gjorde analysen for
til sammen 7 representative dager er total
prosesseringstid for
solinnstrålingsanalysen estimert til 6 × 7 =
42 timer.

Wh/a²
Høy : 3298

Lav : 0

Bilde 8: Output fra solinnstrålingsanalyse.

Resultatet av solinnstrålingsanalysen var 7 separate rasterkart med verdier for solenergi
oppgitt i Wh/a² for hver rastercelle. Det siste steget var å addere sammen rasterkartene slik at vi
fikk ett endelig rasterkart som kunne reklassifiseres og benyttes videre i analysen (bilde 8).

4.2.2 UTSIKTSANALYSE
Hensikten med utsiktsanalysen er å få et mål på hvor god utsikt hvert enkelt boligfelt har
over Mjøsa. For å få en mer presis beregning av utsikten har vi valgt å gjøre analysen på
overflatemodellen fra laserdataene som inneholder trær, bygninger, osv. Utsiktanalyser kan
være ganske prosessringskrevende. For å senke nødvendig prosesseringstid for hele analysen
ble den geometriske oppløsningen satt til 3 meter. Selv med en slik oppløsning var de fleste
trekkene i overflatemodellen godt representert (se bilde 23 på side 25).
Utgangspunktet for analysen er et verktøy i ESRI ArcMap 9 kalt Viewshed, som brukes til
å beregne hvorvidt det er fri sikt mellom et punkt (observatør) og en pixel i en rasterbasert
elevasjonsmodell. Man kan bestemme forskjellige parametre, slik som individuelle ”offset”‐
høyder for observatørpunktet og pixelen det beregnes sikt mot, vinkler for retninger
observatøren er tillatt å ”se”, osv.
Et problem er at de planlagte boligfeltene er avgrenset som polygoner. Viewshed‐
verktøyet kan bare håndtere punkt som observatørobjekter. Løsningen på dette problemet ble å
plassere 10 punkter inni hvert boligfelt som skal representere boligfeltet. For ikke å introdusere
bias i analysen valgte vi å la datamaskinen plassere disse punktene helt tilfeldig, slik at alle
boligområdene blir behandlet på samme premisser (bilde 9).

Side 12

Prosjektoppgave, GEO2121 – Terrengmodeller, vår 2009

Boligfelt
Observatør

Som allerede nevnt beregner
Viewshed fri sikt mellom observatør og
rastercellene i elevasjonsmodellen.
Resultatet av en Viewshedanalyse er et
rasterkart der hver celle har en verdi
for hvor mange observatører/punkter
som har fri sikt til cella. Når hvert
boligfelt er representert med like
mange observasjonspunkter (10 stk.)
kan man summere celleverdiene og få
et mål på utsikt. Siden vi kun er
interessert i utsikt over Mjøsa, har vi

kun summert verdiene i cellene som
representerer Mjøsa. Man får da et
samlet mål på utsikt over Mjøsa for hvert boligfelt, dog uten mulighet til å vite noe om hvor
innenfor hvert boligfelt det er god og lite god utsikt. En slik nyansering er teknisk mulig, men
krever at man bruker så mange observasjonspunkter at prosesseringstiden gjør det lite
hensiktsmessig. Analysen for ett boligfelt (10 punkt) lå på rundt 30‐40 minutter. Med 53
boligfelt er total prosesseringstid for utsiktanalysen estimert til rundt 30 timer.

Bilde 9: Tilfeldig plasserte observatører.

4.2.3 HELNINGSANALYSE
For å kunne kartlegge
Helning i grader
hellingen benyttet vi verktøyet Slope i
Høy : 58.8781
ArcGIS. Dette verktøyet beregner
Lav : 0
hellingen for hver celle i
terrengmodellen ut ifra høydeverdien
i de åtte omkringliggende cellene.
Konseptuelt plasserer Slope‐
verktøyet et plan i de åtte
omkringliggende høydeverdiene og
beregner hellingen ut ifra dette
planet. Høydeverdien settes så inn i
sentercellen og prosessen repeteres
for hele rasteret (ArcGIS Help, 2008).
Bilde 10: Output fra helningsanalyse.
For vårt formål er det lite
hensiktmessig å gjøre helningsanalyser på overflatemodeller der trær, hus og andre objekter er
inkludert.
Verdiene kan enten kalkuleres i prosent eller grader (bilde 10). Denne analysen er en av
de enkleste som gjøres på terrengmodeller, men er fortsatt en mye brukt og en viktig
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komponent i en GIS‐operatørs verktøykasse. Eksempler på andre fagfelt hvor denne typen
analyse er viktig er; skredanalyser, hydrologi og veikonstruksjon.

4.2.4 AVSTANDSANALYSE
For å kunne få et mål på den relative
Skoler
Avstand:
avstanden mellom to eller flere objekter bruker
5448 meter
man en avstandsanalyse. Vi benyttet verktøyet
Euclidean Distance i ArcGIS Desktop til dette.
0 meter
”Euklidsk avstand” vil si avstanden målt i luftlinje.
Verktøyet beregner avstanden fra en gitt kilde,
dette kan være et punkt‐, linje‐ eller et
polygonobjekt eller raster, til alle cellene innenfor
et satt omfang (ArcGIS Help, 2008). Om inndataene
er et objekt, vil verktøyet først konvertere dette til
raster. Deretter beregnes den direkte avstanden
Bilde 11: Output fra avstandsanalyse.
mellom kildecellene og de andre cellene i omfanget.
Celleverdiene vil da være den korteste avstanden mellom den nærmeste kildecellen og en gitt
celle, i den måleenheten som er angitt i kartet (bilde 11). Avstandsanalyser er også et
grunnleggende verktøy, men blir ofte brukt til mange forskjellige formål.
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4.3 EGNETHETSANALYSE
4.3.1 REKLASSIFISERING
4.3.1.1 Avstand fra skole
I dette kriteriekartet ser vi på avstand til barneskole fra potensielle boligområder (bilde
12). Det å bo innenfor gåavstand til skole er positivt. Egnethetsindeksen er utarbeidet i forhold
til den kjente faktoren at gåavstand over 2 km vil medføre rett til skoleskyss for elevene. Vi har
valgt å legge vekt på at et boligfelt bør være innenfor gåavstand, selv om busskyss betyr at man i
forhold til ”reisetid” kan ha en kortere vei. Klassifiseringen vi har valgt reflekterer dette:

Avstand til barneskole
Avstand i meter

Indeksverdi

0 ‐ 250

10

250 ‐ 500

9

500 ‐ 750

8

750 ‐ 1000

7

1000 ‐ 1250

6

1250 ‐ 1500

5

1500 ‐ 1750

4

1750 ‐ 2000

3

2000 ‐ 3800

2

3800 ‐ 5500

1

Bilde 12: Vedlegg 2: Avstand fra
barneskoler
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4.3.1.2 Avstand fra bussholdeplass
Tanken bak dette kriteriekartet er at nærhet til bussholdeplass og god tilrettelegging av
kollektivtrafikk vil kunne føre til mindre bruk av personbil (bilde 13). Derfor vil en utbygging av
et boligfelt i nærheten av allerede eksisterende bussholdeplasser være fordelaktig. Etter å ha
rådført oss med Roy Fossum, har vi kommet frem til at en maksavstand fra bussholdeplass ikke
bør overstige 800 meter. Derfor klassifiserte vi avstander over 800 m i to klasser, med
egnethetsverdier 2 og 1 på grunnlag av dette.

Avstand til bussholdeplass
Avstand i meter

Indeksverdi

0 ‐ 100

10

100 ‐ 200

9

200 ‐ 300

8

300 ‐ 400

7

400 ‐ 500

6

500 ‐ 600

5

600 ‐ 700

4

700 ‐ 800

3

800 ‐ 1350

2

1350 ‐ 3000

1

Bilde 13: Vedlegg 3: Avstand fra
bussholdeplasser
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4.3.1.3 Avstand fra senterområder
Ut ifra SOSI‐dataene i kommuneplanen hadde vi områder som allerede var definert som
sentersområder (bilde 14). Nærhet til disse områdene ser vi på som fordelaktig grunnet lettere
tilgang til servicefunksjoner. Klassifiseringen ble vektet lineært med avstand:

Avstand til sentrum
Avstand i meter

Indeksverdi

0 ‐ 700

10

700 ‐ 1400

9

1400 ‐ 2000

8

2000 ‐ 2800

7

2800 ‐ 3500

6

3500 ‐ 4100

5

4100 ‐ 4800

4

4800 ‐ 5500

3

5500 ‐ 6200

2

6200 ‐ 6900

1

Bilde 14: Vedlegg 4: Avstand fra
senterområder.
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4.3.1.4 Helning
Roy Fossum mente at i forhold til utbygging av småhus var det sjelden lurt å overstige en
hellingsgrense tilsvarende 1:5, som er 11,32 grader. Etter videre konsultasjon med Roy,
bestemte vi oss fra å gå bort fra denne grensen. Vi fant ut at det var bedre å klassifisere det ut i
fra et økonomisk grunnlag, der vi antar at økt helling øker utbyggingskostnadene (bilde 15). Vi
bestemte oss derfor for å klassifisere helling lineært fra 0‐30 grader. Alt over 30 grader ser vi på
som uaktuelt for utbygning, og får derfor ingen verdi (NoData).

Helling
Helling i grader Indeksverdi
0‐3

10

3‐6

9

6‐9

8

9 ‐ 12

7

12 ‐ 15

6

15 ‐ 18

5

18 ‐ 21

4

21 ‐ 24

3

24 ‐ 27

2

27 ‐ 30

1

30 ‐ 90

NoData/NULL

Bilde 15: Vedlegg 5: Helning
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4.3.1.5 Solinnstråling
Siden vi ikke er interessert i hvilke enkeltceller som mottar mest solenergi, ble resultatet
fra solinnstrålingsanalysen glattet (bilde 16). Enkelte rasterceller fikk svært høye verdier, som
kan sees på som støy når vi er interessert i mer generell solinnstråling for områder. Etter
glatting ble tallmaterialet reklassifisert slik:

Solinnstråling
Energi i Wh/a²

Indeksverdi

0 ‐ 200

1

200 ‐ 400

2

400 ‐ 600

3

600 ‐ 800

4

800 ‐ 1000

5

1000 ‐ 1200

6

1200 ‐ 1400

7

1400 ‐ 1650

8

1650 ‐ 2000

9

2000 ‐ 3300

10

Bilde 16: Vedlegg 6: Ettermiddags og
kveldssol.

4.3.1.6 Utsikt
I utsiktanalysen var tallmaterialet vi fikk ut
antall observasjonspunkter som hadde fri sikt til hver
rastercelle i elevasjonsmodellen. Ved å summere
verdiene for antall observasjonspunkter med fri sikt til
Mjøsa fikk vi et mål på utsikt over Mjøsa. Tallmaterialet
ble normalisert til en verdi mellom 1 og 10 etter
formelen:
Bilde 17: Vedlegg 7: Utsikt over Mjøsa fra
hvert boligfelt.

inormalisert = 9 × (i  imin) / (imax  imin) + 1
der i er summen av observatørpunkter med fri sikt over Mjøsa for hvert boligfelt (bilde 17).
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5 DISKUSJON
5.1 DATABEHANDLING
I laserdataene som vi fikk fra faglærer viste det
seg å være en mengde feil. Mest framtredende er
ekstreme topper forårsaket av innmålte enkeltpunkt opp
til 1600 meter over bakkenivå (bilde 19). Disse punktene
er trolig fugler som har blitt med i laserscanninga. Slike
feil i dataene kan enkelt rettes opp i dersom man har
programvare til å redigere dataene. Siden vi verken har
programvare som kan redigere LAS‐filer, eller at ESRI
ArcMap 9 er egnet for håndtering av store mengder
punkt, var det ikke mulig å rette disse feilene direkte i

Høyde
1675 m.o.h

235 m.o.h

Bilde 18: Ekstreme topper sett i
laserdataene. Løsningen ble å redigere de rasterbaserte
rasterformat.
elevasjonsmodellene vi fikk fra interpolering av TIN‐
modellene. I elevasjonsmodellene viste disse ekstremtoppene seg som enkeltceller med
ekstreme høydeverdier i forhold til de omliggende rastercellene (bilde 18). For å fjerne disse
ekstremrastercellene utviklet vi et eget verktøy i ArcMap som analyserer høydedifferansen for
hver rastercelle opp mot de omliggende rastercellene. Der høydedifferansen er over 100 meter
ble det interpolert en ny høydeverdi fra de omliggende nabocellene.

Problemet med dette verktøyet er at man
opererer med en fast terskelverdi på
høydedifferansen. Reelle objekter i landskapet,
eksempelvis fabrikkpiper o.l., som er høyere enn
100 meter kan derfor bli ansett som ekstremverdier
og bli påvirket av verktøyet. En løsning er å øke
terskelverdien, men da kan ekstremverdier mindre
enn terskelverdien forbli urørt. Fra Toblers første
lov om geografi vet vi at nære områder er mer
sannsynlig å ligne enn fjerne områder. I
sammenheng med relieff kalles dette også for
autokorrelasjon, og kan danne grunnlaget for en
Bilde 19: Visualisering av ekstreme topper.
statistisk tilnærming til å finne ekstremverdier. Dette
føler vi blir litt over vårt nivå og oppgavens hensikt, og vårt verktøy som kun ser på
høydedifferanser presterte å fjerne alle ekstremverdier.
Når man bruker rasterbaserte elevasjonsmodeller vil man ikke kunne lagre flere enn en
høydeverdi pr. rastercelle. Dette betyr at høyspendtledninger blir modellert som høye, solide
vegger som kan blokkere både solinnstråling og utsikt. Ekstremverdier i enkeltceller vil ikke
spille inn like mye da disse sjeldent utgjør en stor blokkering i grunnrissareal. Slike vegger fra
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høyspendtledninger hadde vi dessverre ikke mulighet å fjerne med noen verktøyer vi har
tilgjengelig.
Laserdataene inneholdt også feilklassifisering. Da vi skulle bruke punkt klassifisert som
bakke til å generere en terrengmodell oppdaget vi at flere bygninger var klassifisert som bakke
(bilde 20). Vi kunne derfor ikke bruke
terrengmodellen fra laserdataene som
utgangspunkt for hellingsanalysen da vi er
avhengig av korrekt klassifisering av punkt
over hele studieområdet. Derimot kunne vi
bruker deler av denne terrengmodellen til å
erstatte skogsområder innenfor planlagte
boligfelt, noe vi kommer nærmere innpå under
solinnstrålingsanalysen. Vi valgte derfor å
bruke FKB‐dataene som datagrunnlag for
helningsanalysen.

Bilde 20: Feilklassifisering av bakke.

5.2 AVSTANDSANALYSENE
I alle analysene som baserer seg på avstand er det regnet euklidsk avstand hvilket betyr
avstand i luftlinje. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle hinder, friksjon eller andre faktorer som
kan bidra til enklere og raskere forflytning i visse retninger. Det kan altså være betydelig lengre
avstander å forflytte seg over enn hva som indikeres av analysen.
Avstand fra barneskoler inneholder ikke bare eventuell gåavstand til skolen. Desto
nærmere man bor skolen, desto mer sikker kan man anta at skoleveien er da sannsynligheten
for at man må krysse store veier o.l. avtar.
I utgangspunktet var meningen å bruke en felles analyse for barneskoler og barnehager.
Men nærheten til disse to institusjonene vil defineres på forskjellige måter avhengig av hvordan
barna kommer seg til skolen eller barnehagen. Barnehagene viste seg å være vanskeligere å
utarbeide som et kriterium, og vi valgte derfor å utelate barnehagene fra avstandsanalysene.

5.3 HELNINGSANALYSE
Terrengmodellen fra FKB‐dataene ble glattet ut slik at vi får representert terrenget mer
generelt, og får fjernet lokale variasjoner av hellingen. Blir området valgt til utbygging av
boligområde vil ikke disse variasjonene spille inn, ettersom tomter blir gravd ut og planert. Uten
å ha gjort dette kunne disse variasjonene spilt inn på den endelige summeringen av egnethet for
området.
I oppgaven har vi vektlagt økonomiske forhold i hellingsklassifiseringen, der vi antar at
en økt hellingsprosent vil føre til større kostnader ved utbygging. Denne kostnadsbesparende‐
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faktoren vil da kunne komme i konflikt med andre egnethetsfaktorer, som utsikt og
solinnstråling som ville kunne komme bedre frem ved en økt hellingsprosent. Plassering av
boligområder i skråning vil kunne føre til større utsikt, og en økt solinnstråling vil kunne være
energibesparende i forhold til boligoppvarming.
Hadde vi valgt å benytte utsikt og solinnstråling som kriterier for helningsanalysen, ville
dette ført til at reklassifiseringen ble betraktelig mer komplisert. Utarbeidingen av indeksen ville
kreve at man tok hensyn til disse kriteriene samt byggekostnader, noe som ville krevd
betraktelig mer arbeid. Det er derfor lettere å benytte en lineær klassifisering opp mot 30 grader
helning, og ekskludere områder med helling som er høyere enn dette.

5.4 SOLINNSTRÅLINGSANALYSE
Siden solas bane over himmelen og solvinkel forandres seg igjennom året får man mer
presise data dersom man kartlegger solinnstrålingen for mange dager igjennom et helt år,
framfor å kartlegge kun en bestemt dag. Vi er interessert i den årlige summen av direkte
solinnstråling. Men når vi opererer med et lite utvalg på 8 dager blir det vanskelig å anslå reell
årlig solenergi. Likevel vil dette være en god indikator på hvor man har mye og lite solinnstråling
når dagene som kartlegges er jevnt fordelt utover året, og det måles på samme tidspunkt og med
samme intervall for alle 8 dagene. Denne likebehandlingen av utvalget skal gi et tilstrekkelig
grunnlag for å representere årlig solinnstråling.
I solinnstrålingsanalysen får vi et tallmateriale oppgitt i Wh/a², som er solenergi pr.
enhet areal. Vanligvis benyttes kanskje enheter slik som varigheten av solinnstråling til
solinnstrålingsanalyser, men solenergi har den fordelen at den både indikerer direkte sollys, og
man kan få gratis oppvarming av husene med denne energien. Med et stadig større fokus på
klima og energi kan denne typen solinnstrålingsanalyser kanskje ekspanderes til å gjelde flere
formål enn utbygning av solcelleparker slik Solar Area Radiation egentlig er ment for.
Presisjonen på solinnstrålingsanalysen er også dels avhengig av overflatemodellen som
brukes. Større oppløsning tillater flere detaljer og nyanser i landskapet slik at man får med flere
detaljer og nyanser i landskapet. Men en fordobling av den geometriske oppløsningen vil bety 4
ganger flere pixler/celler i rastermodellen, som igjen betyr ca. 4 ganger lengre prosesseringstid.
Når man sammenligner modellene av 1 og 2 meters oppløsning er alle viktige objekter, slik som
vegetasjon og bygninger, enda godt representert ved 2 meters oppløsning. Sett i forhold til
innsparingen i prosesseringstid, valgte vi å gjøre analysen med en rasterbasert elevasjonsmodell
på 2 meters geometrisk oppløsning. Det er viktig å bemerke seg at alle objekter behandles som
fullstendig solide objekter. Dette kan utgjøre en forskjell i områder med mye vegetasjon på
senhøst, vinter og vår når bladene har falt og relativt mye sollys kan trenge igjennom.
Som tidligere nevnt har vi erstattet overflatemodellen innenfor de planlagte boligfeltene
med terrengmodellen slik at skog og andre objekter innenfor boligfeltene ble fjernet før
solinnstrålingsanalysen ble utført (bilde 21). Områder utenfor planlagte boligfelt er derimot
urørt og inneholder skog. Dette blir på sett og vis en form for diskriminering da vi ønsker å finne
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ut både hvilke boligfelt som er mest egnet, men også andre potensielt godt egnende områder
utenfor boligfeltene. Årsaken til at vi erstattet deler av overflatemodellen innenfor boligfeltene
er at vi vet at skogen her vil bli felt før husene kommer opp. Områdene utenfor boligfeltene vet
vi derimot ingen ting om, og vi kan ikke introdusere antagelser om framtidige endringer i disse
områdene. Solinnstrålingsanalysen i disse områdene blir i større grad bare en indikasjon enn en
beregning slik den blir for de planlagte boligfeltene. Men solinnstrålingsanalysen, i kombinasjon
med de øvrige analysene, kan fungere som en indikator på potensielt godt egnende områder, og
kan vise hvor det kan være verdt å gjøre grundigere undersøkelser med hensyn til egnethet.

Bilde 21: Erstatning av overflatemodell med terrengmodell i planlagte boligfelt (gult omriss). Venstre: før; Høyre: etter.

Til slutt ønsker vi å nevne kanteffekter. Overflatemodellen er i stor grad begrenset av en
kunstig avgrensning som vi har satt av praktiske hensyn. Det betyr at det ikke vil være noe
topografi eller naturlige objekter som kan hindre sollys i å nå områdene like ved ytterkanten av
studieområdet. Dette kan føre til at man får unaturlig mye solinnstråling i kantene. En mulig
løsning er at man gjør analysen for et større område enn hva man er interessert i, for deretter å
hente ut kun områdene man ønsker solinnstrålingsdata. Ulempen er at dette kan medføre lengre
prosesseringstid.
I vedlegg 6 har vi laget et kart som viser det endelige resultatet av solinnstråling. Ser
man på skyggene ser resultatet fornuftig ut da sørvest‐vendte skråninger er belyst, mens
nordøst‐vendte skråninger er skyggelagt. Kartet kan minne om svarthvitt ortofoto eller
kartografisk skyggelegging, men er resultatet av en simulering. Dette underbygger vår vurdering
at resultatet er noenlunde realistisk.
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5.5 UTSIKTSANALYSE
Utsiktanalysen valgte vi å holde separat fra resten av egnethetsanalysen. Årsaken til
dette er at utsiktsanalyser er svært prosesseringskrevende. For å holde prosesseringstiden på et
hensiktmessig nivå valgte vi å gjøre analysen kun fra de planlagte boligfeltene. Resten av
studieområdet ble derfor diskriminert. Områdene som ikke tilhører planlagte boligfelt ville fått
en utsiktsindeks på 0 ‐ ikke fordi de ikke har noe utsikt over Mjøsa, men fordi vi ikke valgte å
gjøre analysen for disse områdene. Det ville derfor vært feil å inkludere resultatet av
utsiktsanalysen direkte i egnethetsanalysen.
Men utsikt‐ og egnethetsanalysen kan kombineres dersom man henter ut egnetheten kun
for de planlagte boligfeltene, men man kan da ikke sammenligne de planlagte boligfeltene opp
mot andre potensielt godt egnede områder. Det blir kun mulig å sammenligne de allerede
planlagte boligfeltene opp mot hverandre. Teknikken for å kombinere egnethet og utsikt er
omtalt i neste tema om reklassifisering og overlay.
For å få et tilstrekkelig stort analyseområde
måtte vi supplementere den relativt detaljerte
overflatemodellen fra laserdata med N50‐høydedata slik
at utsikten i størst mulig grad blir hindret av terrenget og
strandlinjer framfor kunstige yttergrenser for
studieområdet. Selv om N50‐dataene har betydelig
mindre nøyaktighet enn overflatemodellen basert på
laserdata, ville ikke dette påvirke analyseresultatet i stor
Bilde 22: Vedlegg 8: Utsikt over Mjøsa.
grad da nyanser i utsikten avtar med avstand, og detaljerte
modeller i det fjerne ville vært lite hensiktsmessig (bilde 22).
Selv om datamaskinen konkluderer med at det er fri sikt mellom observatør og
rastercellen i elevasjonsmodellen, trenger det ikke å være god sikt. Ei trenger det å være
tilstrekkelig mye sikt til at det kan kalles utsikt i det hele tatt, eksempelvis hvor det er fri sikt
igjennom en veldig liten glippe mellom to bygninger. Et annet problem med metoden som er
valgt, er måten de 10 observasjonspunktene er plassert innenfor hvert polygon som
representerer et boligfelt. Siden det er valgt en helt tilfeldig metode for punktplassering, er det
to umiddelbare problemer:
1. Form: Plasseringen av punktene innenfor polygonet av boligfeltet trenger ikke
være optimal for å representerer polygonets form og størrelse.
2. Tetthet: Størrelsen på polygonet bestemmer den generelle tettheten på
punktene, som kan gi utslag i hvor nyansert og detaljer analysen blir for de
største polygonene.
Disse problemene kan løses ved at man bruker en metode som har en viss intelligens for
plassering av punkt innenfor polygonene. Det er også mulig å variere hvor mange punkt man vil
plassere i hvert polygon, men da må man normalisere sluttresultatet for å få likt
sammenligningsgrunnlag mellom boligfeltene.
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Sikt, slik det blir behandlet i vår analyse, styres av to faktorer:
1. Hvor mange observatørpunkter som ser rastercella.
2. Hvor man celler et observatørpunkt kan se.
Dette betyr at man kan få det samme målet på utsikt dersom kun 1 av 10
observatørpunkter ser veldig mange celler, eller at veldig mange observatørpunkt ser et lite
antall celler. For å få et bedre mål på god utsikt kunne det være hensiktmessig å sette en
terskelverdi for hvor mange observatørpunkter som må se en celle før denne tas med i
beregningene.
Presisjonen på utsiktanalysen vil være avhengig av både plasseringen av
observasjonspunktene innad hvert boligfelt i tillegg til oppløsningen på overflatemodellen (bilde
23). Med en geometrisk oppløsning på 3 meter og tilfeldig fordelte observasjonspunkt er det nok
rom for bedre presisjon. Men analysen vi har gjort her kan være et utgangspunkt for en mer
grundigere analyse for boligfeltene med best utsikt.

Bilde 23: Visualisering av ulike oppløsninger på overflatemodell.

Når man studerer kartet i vedlegg 8 synes vi at resultatet ser fornuftig ut. I kartutsnittet
kan man se boligfeltet i forhold til omgivelsene, og glippene mellom trær og andre oppstikkende
objekter i landskapet skaper mørkere soner med utsikt (høyere utsiktsindeks) over Mjøsa.
Nedenfor har vi lagt ved en panorama‐visualisering av det samme boligområdet slik at man kan
se omgivelsene som hindrer utsikten i perspektiv (bilde 24).

Bilde 24: Panoramavisualisering av boligfeltet vist i vedlegg 8.
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5.6 REKLASSIFISERING OG OVERLAY
Egnethetsanalysen er basert på overlay‐teknikken som gjør det mulig å kombinere
reklassifiserte kriteriekart til et kart for endelig eller samlet egnethet. I både reklassifisering og
overlay introduseres det subjektivitet i analysen. Hvordan man velger å reklassifisere rådataene
til en sammenlignbar skala vil naturligvis virke inn på kriteriekartene. Men når kriteriekartene
kombineres med overlay, kan man vekte kriteriene opp mot hverandre. Man kan altså bestemme
hvor stor innflytelse de ulike kriteriene vil ha i kombineringen, og dette vil bestemme utfallet av
det endelige resultatet. Denne vektinga er kanskje det vanskeligste med egnethetsanalyser siden
vektingen gjøres ut fra vurderinger gjort av den eller de som utfører analysen. Når vektingen kan
spille en stor rolle i utfallet av resultatet er det derfor anbefalt at man konfererer med
fagpersoner og eksperter innen fagfeltet analysen omhandler. For å begrense prosjektoppgavens
omfang har vi valgt å utelate testing av sensitiviteten i resultatet ved ulik vektlegging av
kriteriene. Samtalene med Roy Fossum angående vekting av kriteriene har kun underbygget
påstanden om at vekting er en vanskelig oppgave, og valget falt til slutt på lik vekting av alle
kriteriene.
Kombinasjonen av kriteriene utgjør samlet egnethet
(bilde 25). Ved å summere egnethetsindeksen for alle
rastercellene innenfor hvert boligfelt, og dele summen på
arealet av boligfeltet, får man et gjennomsnittlig mål på
den samlede egnetheten til hele boligfeltet. Som tidligere
nevnt ble utsiktsanalysen gjort kun for de planlagte
boligfeltene, og gav oss en gjennomsnittlig utsiktindeks.
Bilde 25: Vedlegg 9: Egnethet for
Siden vi nå har aggregert egnethet til å gjelde hele boligfelt,
utbygging av boligfelt.
kan man kombinere samlet egnethet og utsikten for hvert
boligfelt. Resultatet av denne kombinasjonen kan man kalle endelig egnethet (bilde 26). Vektene
kan settes opp skjematisk slik:

Samlet egnethet:
Avstand holdeplass:
Avstand senterområder:
Avstand skoler:
Helning:
Solinnstråling:

Endelig egnethet:
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Samlet egnethet:
Utsikt:
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5.7 RESULTATET
I vedlegg 10 og 11 ser man det endelige
resultatet av analysen: Hvilke av de planlagte
boligfeltene som er best egnet, og hvilke øvrige
områder som kan være godt egnet til boligfelt. Det er
tre boligfelt som skiller seg ut, og alle tre ligger nært
Gjøvik sentrum og Mjøsa. En effekt som virker inn er at
bussholdeplasser og skoler klumper seg naturlig i og
rundt Gjøvik sentrum og forsterker kriteriet vi allerede
har satt om nærhet til sentrum.

Bilde 26: Vedlegg 10: Samlet egnethet for
hvert boligfelt.

Vi har også funnet flere sammenhengende
områder på over 10 000 m² med en samlet egnethetsindeks på 8 eller mer. Disse områdene
skiller seg fra planlagte boligfeltene ved at de:
1. Inneholder store mengder skog som kan påvirke solinnstrålingen.
2. Ligger lengre unna senterområder, skoler og bussholdeplasser.

Men disse områdene ligger i landbruks‐,
natur‐ og friområder som vi ikke vet om kommunen
vil kunne tillate utbygging i. Men resultatet kan være
interessant dersom man skal planlegge flere boligfelt
i framtiden (bilde 27).
Når vi skriver om «mest egnet» må det sees i
sammenheng med hvilke kriterier, valg og
Bilde 27: Vedlegg 11: Områder godt egnet
vurderinger vi har gjort underveis i analysen. Andre
til boligfelt i LNFområder.
personer vil kunne ha andre meninger og vurderinger
som gir et ganske så annet resultat av endelig egnethet. I en reell analyse vil man lage flere kart
med forskjellig vekting og eventuelt forskjellige kriterier. Og resultatene fra slike analyser skal
kun fungere som beslutningsstøtte – ikke som en endelig fasitt.

6 KONKLUSJON
I denne prosjektoppgaven har vi brukt terreng‐ og overflatemodeller til å få et mål på
helning, solinnstråling og utsikt som har blitt benyttet i en egnethetsanalyse. Det er naturligvis
noen problemer knyttet til metodikk og prosesseringstid, men vår vurdering er at slike analyser
gir et tilstrekkelig resultat til å benyttes i en slik generell egnethetsanalyse. Vi håper at vi har fått
vist noen potensielle analytiske formål og bruksområder for terreng‐ og overflatemodeller.
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