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Abstract
Through the research programme STandUP for Energy, Skogforsk has 

collaborated with SLU and KTH on developing a decision-support model for 

stump harvest. The model has four components: production economy, 

soil/water, biodiversity and energy/climate. Skogforsk was responsible for 

developing the economic component, and making this available to the 

forestry sector in the form of a prototype software package. 

In collaboration with SLU, a prototype software package has been 

developed, based on automatic management of harvester data and other 

input data in different GIS layers. The software shows estimated revenue, 

costs, stump quantities and forwarding distance in tables and diagrams, 

and visualises stumps and suitable areas for harvest on a map together with 

selected GIS layers. The map also shows which landing that is the most cost-

effective for each stump, and which stumps that should be left; that should 

improve planning of the logistics on the site. 

Our assessment is that the prototype software could be used as an 

interactive tool for planning stump harvest at site level. However, users of 

the prototype software should be aware that the results have not yet been 

validated, so it is important to compare outcome at site level predicted by the 

software and corresponding outcome from practical stump harvest. 
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Förord  

Utvecklingen av prototypprogrammet har finansierats gemensamt av forsk-
ningsprogrammen STandUP for Energy och Effektivare skogsbränslesystem 
(ESS). De bakomliggande modellerna har utvecklats i samarbete med SLU och 
KTH inom ramarna för STandUP for Energy. 

Arbetet i projektet har bedrivits i en arbetsgrupp bestående av Maria 
Nordström, Björn Hannrup och Nazmul Bhuiyan. Nazmul Bhuiyan har 
programmerat prototypprogrammet med stort stöd av Anders Larsolle på 
SLU.  

Vi vill tacka Catarina Lundgren på SCA Skog för värdefulla inspel till utform-
ningen av programmet.  

Uppsala i maj 2016, 

 
Maria Nordström (projektledare) 
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Ordlista 

Nedan beskrivs begrepp och förkortningar som används i dokumentet. 

C++ – ett objektorienterat programmeringsspråk. 

Delphi – ett objektorienterat programmeringsspråk i vilket 
många av Skogforsks demonstrationsprogram är 
skrivna. 

Hpr-fil – en produktionsfil från skördare genererad enligt 
StanForD 2010. Hpr står för harvested 
production och är en nyare motsvarighet till det 
äldre pri-formatet enligt StanForD Classic. 

MATLAB – matrix laboratory, är ett datorprogram och 
högnivå programmeringsspråk kapabelt till en stor 
mängd matematiska beräkningar och tekniska 
analyser/simuleringar. 

Shapefil – geografiska data lagrade i Esris filformat.shp med 
brett stöd bland kommersiella GIS-applikationer. 

STandUp for Energy – ett forskningsprogram som är en del av 
regeringens satsning på forskning inom områden 
av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv 
och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, 
KTH, SLU och Luleå tekniska universitet. 

StanForD 2010 Standard for Forest machine Data and 
communication, är en standard för data-
kommunikation till/från/mellan skogsmaskiner. 
StanForD 2010 är en nydaning av den äldre 
standarden StanForD Classic som har funnits sedan 
slutet på 1980-talet. 
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Sammanfattning 

Skogforsk har inom forskningsprogrammet ”STandUP for Energy” tillsam-
mans med SLU och KTH tagit fram en beslutsstödsmodell för stubbskörd 
bestående av fyra delmodeller: produktionsekonomi, mark/vatten, biodiversitet 
samt energi/klimat. Skogforsk har ansvarat för att utveckla den ekonomiska 
delmodellen och tillgängliggöra denna för skogsbruket i form av ett prototyp-
program. I samarbete med SLU har därför ett prototypprogram utvecklats som 
utifrån automatisk hantering av skördardata och andra indata i olika GIS-skikt 
redovisar beräknade intäkter, kostnader, stubbkvantiteter och skotningsavstånd 
i tabeller och diagram, samt visualiserar stubbar och områden som är lämpliga 
för uttag i en kartbild tillsammans med inlästa GIS-skikt. Ur kartbilden framgår 
även till vilket avlägg det är lönsammast att transportera varje stubbe och vilka 
stubbar som är planerade att lämnas kvar, vilket borde underlätta planeringen 
av logistiken på objektet. Vår bedömning är att framtaget prototypprogram bör 
kunna fungera som ett interaktivt verktyg för planering av stubbskörd på 
objektsnivå. Användare av prototypprogrammet bör vara medvetna om att 
resultaten från programmet ännu inte har validerats varför det är angeläget att 
objektsvisa jämförelser görs mellan prognostiserat utfall från prototypprogram-
met och motsvarande utfall från praktisk stubbrytning.  

Bakgrund 

Skogforsk har inom forskningsprogrammet ”STandUP for Energy” till-
sammans med SLU och KTH tagit fram en beslutsstödsmodell för stubbskörd 
som kombinerar kriteriet produktionsekonomi med miljökriterierna hänsyn till 
mark/vatten, biodiversitet samt energi/klimat (Larsolle m.fl. 2016). I fyra del-
modeller beräknas, oberoende av varandra, värdet av att skörda respektive 
lämna kvar varje enskild stubbe med hänsyn till det egna kriteriet. Utifrån 
användarens önskemål om hur resultaten från de olika delmodellerna ska vik-
tas, kan modellen sedan väga ihop de olika resultaten till ett stubbvis beslut om 
uttag eller kvarlämnande. Modellen i sig värderar inte något kriterium över ett 
annat, utan är tänkt att fungera som ett objektivt stöd i planerings- och besluts-
processen och därigenom bidra till en stubbskörd som ger ett tillfredsställande 
ekonomiskt utbyte samtidigt som miljörelaterade mål uppfylls.  

Värderingen av stubbars brytvärde utgående från ekonomiska faktorer har 
beräknats per stubbe och baserats på stubbens trädslag, storlek och nettointäkt. 
När det gäller trädslag, skördas idag normalt endast stubbar av gran och tall 
enligt Skogsstyrelsens rekommendationer (Skogsstyrelsen, 2009). Stubbens 
storlek har betydelse för produktionsekonomin varför skörd av stora stubbar 
bör prioriteras framför skörd av mindre stubbar. Nettointäkten vid bilväg be-
räknas som skillnaden mellan intäkt och kostnad. Intäkten för skördade stub-
bar definieras vid bilväg och beräknas för varje stubbe som kvantitet skogs-
bränsle från stubben multiplicerat med ett antaget pris. Kostnaden beräknas 
separat för lyftning respektive skotning som tidsåtgången multiplicerat med en 
timkostnad för maskinerna.  

Skogforsk har ansvarat för att utveckla den ekonomiska delmodellen och till-
gängliggöra denna för skogsbruket i form av ett prototypprogram. 
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Syfte och mål 

Syftet med projektet har varit att förse skogsbruket med ett verktyg för att 
kunna välja ut lämpliga trakter för stubbskörd och skatta det ekonomiska 
utfallet från dessa.  

Målet med projektet har varit att utveckla ett prototypprogram att användas vid 
planering av stubbskörd som ska kunna: 

 Läsa in skördardata och annan indata som t.ex. olika GIS-skikt. 

 Beräkna, med hjälp av den ekonomiska delmodellen, vilka stubbar på 
ett objekt som bör väljas för stubbskörd. 

 Presentera resultaten som kartor och tabeller i ett användargränssnitt. 

Avgränsningar  

Det är endast de produktionsekonomiska faktorerna från beslutsstödsmodellen 
i form av den ekonomiska delmodellen som förs in i prototypprogrammet. 
Programmet ska stödja användaren i att avgöra om ett objekt är lämpligt för 
stubbrytning utifrån ett produktionsekonomiskt perspektiv genom att redovisa 
beräknade intäkter, kostnader, stubbkvantiteter och skotningsavstånd. Stubbar 
och områden som är lämpliga för uttag eller kvarlämnande ska visualieras i en 
kartbild med ett ortofoto av objektet som bakgrundsbild. 

Metod 

GRUNDDATA OCH BERÄKNADE DATA 

Beslutsstödsmodellen använder sig av flera olika datakällor i sitt beräknings-
underlag, där den direkta informationen om varje enskild stubbe kommer från 
den datainsamling som görs i skördarens produktionsfiler: hpr-filerna. Stubb-
visa data som används i ekonomimodellen är dels direkta grunddata om varje 
träd lagrade i produktionsfilen, dels data om stubben som beräknats från 
grunddata med hjälp av kända samband. I Tabell 1 listas de stubbvisa data som 
används i ekonomimodellen. 

Tabell 1.  
Stubbvisa data med enhet, inkludering i skördardata och användning i ekonomimodellen. 

Data per stubbe Enhet Skördardata Användning 

Stamnummer  Ja. Löpnummer för identifiering av stubbarna mellan olika programmoduler 

Koordinater m Ja. Ingångsvariabel för att bestämma körsträckan mellan stubbe och avlägg, 
vilket i sin tur utgör underlag för beräkning av skotningskostnaden. 

Trädslag  Ja. Ingångsvariabel vid beräkning av produktionskostnader, stubbdiameter 
och kvantiteter tillgängligt skogsbränsle. 

Även vid filtrering av data m.a.p. trädslag för att skilja ut stubbar  
av gran och tall. 

DBH mm Ja. Ingångsvariabel för att beräkna kvantitet biomassa i stubbe och rötter 
hos trädet. Räknas om till stubbdiameter med funktioner för trädets 
avsmalning i rotänden (Räsänen m.fl. 2007). 

Stubbdiameter cm Nej, beräknad. Ingångsvariabel för kostnadsfunktionerna för lyftning av stubben. 

Stubbkvantitet kg, m3, kWh Nej, beräknad Summering för redovisning av mängden stubbar som kan komma  
att brytas. 
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Stubbens diameter beräknas från stammens brösthöjdsdiameter enligt Räsänen 
m.fl. (2007). Mängden möjlig torrvikt för stubbar efter avverkning kunde be-
räknas med ledning av stubbvisa funktioner framtagna av Petersson och Ståhl 
(2006), medan volym och energiinnehåll beräknades med omföringstal. Övriga 
grunddata är den GPS-loggning av skördarens position under avverkning som 
kan aktiveras i skördaren. GPS-loggen används för att identifiera stickvägarna 
på objektet. Ett exempel på hur denna loggning kan se ut ses i Figur 1. 

 

Figur 1. 
Skördarens körstråk (gröna linjer) loggade med GPS visar var på objektet skördaren har kört under avverk-
ningen. Körstråken används som underlag till nätverksanalysen där ett mer sammanhållet vägnät utan över-
lappningar genereras.  
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INSTÄLLNINGAR OCH FILTER 

Omvandlingsfaktorer 

För stubbar, liksom för andra skogsbränslesortiment, arbetar olika aktörer med 
olika måttenheter. Som nämnts erhölls torrvikten för stubbar från biomassa-
funktioner medan råvikt, fast volym, stjälpt volym, energi torr och energi fuktig 
beräknades utifrån skattad torrvikt och omföringstal enligt Tabell 2. Förinställda 
värden följer resonemang från Möller m.fl. (2009). 

Tabell 2.  
Måttenheter per stubbe med omvandlingsfaktorer. 

Måttenhet Enhet Omvandlingsfaktor Förinställt värde 

Torrvikt kg   

Råvikt kg Fukthalt 50 procent 

Fast volym m3fub Torr-rådensitet Tall: 440 kg/m3, gran: 420 kg/m3,  
övriga: 490 kg/m3 

Stjälpt volym m3s Fastvolymandel för flis 40 procent 

Energi torr kWh Effektivt värmevärde 19,2 MJ/kg torrsubstans 

Energi fuktig kWh Effektivt värmevärde  
För fuktigt material 

16,8 MJ/kg torrsubstans 

 

Filtrering av stubbar 

Ekonomimodellen fattar beslut om vilka stubbar som är lönsamma att ta ut 
utifrån en kostnads-/intäktsanalys per stubbe. Prototypprogrammet försågs 
med filtreringsmöjligheter för att kunna filtrera ut stubbar både före och efter 
den implementerade ekonomimodellens analys. Efter att ekonomimodellen har 
verkat bör en efterfiltrering av stubbar kunna göras för att ställa högre krav på 
netto per stubbe.  

Det finns flera anledningar att inkludera en funktion som möjliggör filtrering 
av stubbar innan ekonomimodellen tar vid, t.ex.:  

 Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer ska endast stubbar av 
barrträd skördas, varför ett trädslagsfilter var nödvändigt  
(Skogsstyrelsen 2009). 

 I produktionsfilerna är det möjligt att få ut trädvis information om 
huruvida grenar och toppar har tagits tillvara som skogsbränsle eller ej 
(s.k. grotanpassning). På fuktiga och blöta marker används grot i 
körvägen för att öka bärigheten, och det ska därför vara möjligt att 
ange om stubbrytning ska ske på sådana marker (görs stubbskörden 
långt efter avverkningen är det inte säkert att marken fortfarande har 
samma bärighet som vid avverkningen). Ett filter för om uttag av 
stubbar ska ske på hela objektet eller enbart grotanpassad areal var 
därför nödvändigt. 

 Eftersom hantering av små stubbar tar lång tid i relation till de volymer 
som produceras och riktigt stora stubbar kan vara svårhanterliga, bör 
inställningar finnas för att sätta undre och övre brytgränser för stubb-
diameter. 
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Intäkter, kostnader och markförhållanden 

I ekonomimodellen beräknas nettointäkten vid bilväg som skillnaden mellan 
intäkt och kostnad där intäkten är den skattade kvantiteten stubbar multipli-
cerat med ett antaget pris, och kostnaden beräknas separat för lyftning respek-
tive skotning som beräknad tidsåtgång multiplicerad med en timkostnad för 
maskinerna. I prototypprogrammet kan användaren lägga in sina egna priser 
och kostnader. För ekonomimodellen spelar även objektets markförhållanden 
in, varför även inställningar för dessa finns tillgängliga. Inställningarna för in-
täkter, kostnader och markförhållanden tillsammans med förinställda värden 
framgår av Tabell 3. 

Tabell 3.  
Inställningar för intäkter, kostnader och markförhållanden med förinställda värden. 

Inställning Förinställt värde 

Intäkt vid bilväg 90 kr/MWh 

Timkostnad 
stubblyftare 

1 100 kr/G0h 

Timkostnad 
skotare 

850 kr/G0h 

Grundförhållanden Klass 2 

Ytstruktur Klass 2 

Lutning Klass 2 

 

NY OCH BEFINTLIG PROGRAMKOD FRÅN SLU 

Utvecklingen av prototypprogrammet har skett i nära samarbete och med stöd 
av Anders Larsolle, universitetsadjunkt vid institutionen för Energi och Teknik 
på SLU. SLU försåg Skogforsk med både befintlig kod innehållande beräk-
ningskärnan för ekonomimodellen, och nyutvecklad kod för generering av väg-
nät mellan stubbars växtplatser och de avläggsplatser dit stubbar ska transpor-
teras. 

Program för nätverksanalys och vägnätsgenerering 

Skotningsavståndet för varje stubbe är en viktig post i beräkningen av kostnad 
för stubbskörd, och för att beräkna skotningsavståndet behövs information om 
hur skotaren har kört i objektet. Vi gjorde antagandet att skotaren följer i skör-
darens spår och att samma avlägg som för rundvirke används. För att beräkna 
transportavståndet från växtplats till avläggsplats gjordes därför en s.k. nät-
verksanalys av de körstråk som loggats med skördarens GPS-utrustning under 
avverkningen för att finna möjliga transportvägar mellan stubbar och avlägg 
samt kortaste väg mellan dessa.  

Till en början hade SLU manuellt preparerade indata till ekonomimodellen, 
men för det prototypprogram som skulle utvecklas var automatisk hantering av 
indata  nödvändig. Ett upplevt problem vid övergången till automatisk hante-
ring av indata var att loggade körstråk överlappade varandra där skördaren 
hade kört flera gånger och sträckorna i loggningen ibland saknade knytpunkter 
där vägar möttes. En s.k. städalgoritm utvecklades därför av SLU som skulle 
föregå nätverksanalysen så att kortaste skotningsavstånd kunde beräknas utan 
att vägar överlappade varandra. En ansats till nätverksanalys inklusive vägnäts-
generering och städalgoritm levererades av SLU till Skogforsk som två friståen-
de konsolprogram.  
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Programkod för ekonomimodellen 

Den ekonomiska beslutsmodellen implementerades till en början i MATLAB-
kod hos SLU. Utvecklingen av prototypprogrammet skulle ske med Delphi 
som programmeringsspråk, medan programkoden för ekonomimodellen och 
vägnätsgenererinen var beroende av MATLAB. MATLAB-modulen 
”MATLAB Compiler” användes därför för att kompilera respektive källkod till 
fristående exekverbar kod som kunde användas av anropande program på en 
dator utan MATLAB installerad. På så sätt hade befintlig kod tillgängliggjorts 
som två separata programmoduler för det prototypprogram som skulle utveck-
las. Det återstod dock två problem: vid arbetet i MATLAB användes prepare-
rade indata och exekveringstiden för MATLAB-implementeringen var lång. Då 
prototypprogrammet var tänkt som ett interaktivt verktyg, skrevs levererade 
programmoduler om av SLU i programmeringsspråket C++ med stöd för 
direkta indata. I och med detta steg ökade prestandan markant samtidigt som 
programmodulerna kunde användas mer generellt för olika objekt.  

PROGRAMFLÖDE 

Arbetet med att automatisera hanteringen av indata och frigöra SLU:s pro-
gramkod från MATLAB-miljön resulterade således i att totalt tre program-
moduler skrivna i C++ fanns till Skogforsks förfogande vid utvecklingen av 
prototypprogrammet. Nödvändiga utbyten av data mellan programmoduler 
och prototypprogram identifierades, och ett programflöde sattes upp enligt 
vilket programmeringen av prototypprogrammet skedde. Figur 2 visar detta 
programflöde med in- och utdata mellan programmoduler och prototyp-
program. Arbetsgången i prototypprogrammets användargränssnitt finns 
beskriven i en kort användarhandledning i Bilaga 1. 
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Figur 2.  
Programflöde med in- och utdata mellan programmoduler och prototypprogram. 

Prototyp-
program

•Omvandlingsfaktorer kan ställas.

•Shapefil med skördarens loggade körspår väljs genom en 
dialogruta.

Program med 
städalgoritm

•Vald shapefil städas som ett förberedande steg inför 
kommande nätverksanalys.

•Utdata: shapefil med städade loggspår.

Prototyp-
program

•Shapefil innehållande avlägg väljs genom en dialogruta. 
Avlägg presenteras tillsammans med städade loggspår.

•Produktionsfil väljs genom en dialogruta. Stubbdiametrar 
och -kvantiteter beräknas, möjlig biomassa presenteras, 
urvals- och inställningsmöjligheter ges.

Program för 
vägnäts-

generering

•Indata: shapefiler med städade loggspår, avlägg och 
stubbdata.

•En nätverksanalys med efterföljande vägnätsgenerering 
görs.

•Utdata: shapefil med genererat vägnät.

Prototyp-
program

•Läser in till vilket avlägg varje stubbe kan komma att 
transporteras och kortaste skotningsavstånd.

Program med 
ekonomi-
modellen

•Indata: shapefiler med genererat vägnät och stubbdata

•Beräknar lönsamhet per stubbe och särredovisar intäkt, 
kostnad för brytning, kostnad för skotning samt netto.

•Lämnar beslut om uttag/kvarlämnande per stubbe.

Prototyp-
program

•Läser in särredovisade lönsamhetstal samt presenterar 
lönsamhet, kvantiteter, areal och skotningsavstånd.

•Möjlighet till ytterligare filtrering utifrån netto per 
stubbe.
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Resultat och diskussion 

Figurer som illustrerar samtliga nedanstående resultat finns i den användar-
handledning som har skrivits för prototypprogrammet (Bilaga 1); dessa tas 
därför inte med här. 

KARTA 

En kartbild arbetades in i programmet för att ge användaren en god överblick 
över aktuellt objekt och de data som läses in, men även för redovisning av 
stubbvisa resultat. Med ledning av kartbilden kan användaren följa hur logg-
spår, avlägg och stubbar läses in av programmet. Stöd för att lägga in ett orto-
foto som bakgrundsbild utvecklades för att underlätta orientering inom stora 
objekt. Kartan med tillhörande arealberäkning gjordes interaktiv vilket innebär 
att den uppdateras så att användaren direkt kan se effekten av en eventuell 
filtrering av stubbar. Tillgång till en kartbild möjliggör även redovisning av 
eventuell areal som har avverkats men där stubbrytning inte kommer att vara 
aktuell (t.ex. klen skog, lövskog, blöta partier m.m.). 

STUBBKVANTITETER 

Med hjälp av biomassafunktioner och omföringstal kunde stubbkvantiteter 
beräknas och sedan summeras för objektet. Möjlig biomassa utifrån satta filter 
kunde därför presenteras i tabeller och diagram både före och efter att ekonomi-
modellen kopplades in. Utöver faktiska siffror totalt, per diameterklass och per 
trädslag, kunde även kvantiteter per hektar redovisas tillsammans med beräknad 
areal. 

LÖNSAMHET 

Lönsamheten redovisades i tabellform där netto som differensen mellan intäk-
ter och kostnader framgick totalt och per trädslag. Utöver möjlighet till redo-
visning per hektar, kunde även siffror per ton torrsubstans presenteras för 
användaren. Netto per stubbe togs fram som ett kartlager med tillhörande filter 
för att välja bort mindre lönsamma stubbar. 

SKOTNINGSAVSTÅND 

För att få en bild av avstånd mellan växtplatser och avlägg sammanställdes 
även skotningsavstånden per stubbe så att medelskotningsavståndet och sprid-
ningen runt detta kunde presenteras som ett diagram i gränssnittet. Ett kart-
lager som visar till vilket avlägg varje stubbe lämpligen transporteras togs fram 
för att underlätta planeringen av logistiken på objektet. 

SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE 

Vår bedömning är att framtaget prototypprogram bör kunna fungera som ett 
interaktivt verktyg för planering av stubbskörd på objektsnivå. Programmodu-
lerna från SLU klarar av att bearbeta bitvis komplexa och stora datamängder 
automatisk utan nämnvärd tidsfördröjning, vilket vi ser positivt på inför fram-
tida användning. 
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Den automatiska hanteringen av indata förenklar visserligen hanteringen av 
indata i programmet, men med nackdelen att förenklingar görs mot verklig-
heten som kan få konsekvenser för utfallet (t.ex. dragningen av kortaste väg till 
avlägg som kan korsa vattendrag). Användare av prototypprogrammet bör vara 
medvetna om att resultaten från programmet ännu inte har validerats varför 
det är angeläget att objektsvisa jämförelser görs mellan prognostiserat utfall 
från prototypprogrammet och motsvarande utfall från praktisk stubbrytning.  
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Bilaga 1 

 
Kort användarhandledning med arbetsgång i 
prototypprogrammet Stubbval 

 

UPPSTART 
Det första som möter användaren i prototypprogrammets användargränssnitt, 
är en sida med möjlighet att ställa omvandlingsfaktorer med förinställda värden 
enligt Figur 1. 

 

Figur 1.  
Förinställda värden för omvandlingsfaktorerna fukthalt, effektivt värmevärde, fastvolymandel för flis och torr-
rådensitet för tall, gran respektive övriga trädslag. 
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1. LÄS IN LOGGSPÅR 

Till vänster finns en knapp märkt ”Läs in loggspår” som öppnar en dialogruta 
för att välja shapefil innehållande skördarens loggade körstråk. När loggspår 
har valts, anropas programmodulen med städalgoritmen och det städade 
vägnätet presenteras i gränssnittet (Figur 2). Observera att programmet i 
nuläget endast stödjer loggspår med koordinater angivna i koordinatsystemet 
RT 90 2.5 gon V. 

 

 

Figur 2.  
Städade loggspår. 
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2. LÄS IN AVLÄGG OCH EVENTUELL BAKGRUNDSBILD 
Efter att loggspåren är inlästa kan avläggen läsas in från en shapefil via en dia-
logruta genom att trycka på knappen ”Läs in avlägg” i Figur 2. Observera att 
programmet endast stödjer avlägg med koordinater angivna i något av koordi-
natsystemen WGS 84 och RT 90 2.5 gon V. Inlästa avlägg presenteras i gräns-
snittet enligt Figur 3.  

 

Figur 3.  
Inlästa avlägg. I figuren har tre avlägg lästs in och ett ortofoto lagts in som bakgrundsbild. 

Det är möjligt att lägga in ett ortofoto som bakgrundsbild i kartan. Detta kan 
göras med knappen ”Ladda kartbild” i Figur 3. Ortofotot behöver vara 
georefererat i koordinatsystemet RT 90 2.5 gon V. Ett exempel på en inläst 
bakgrundsbild kan ses i Figur 3. 

.
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3. LÄS IN STUBBAR 
Med knappen ”Läs in stubbar” kan stubbdata läsas in från en produktionsfil och möjlig biomassa presenteras summerat till en total  
och per diameterklass enligt Figur 4. Det är nu möjligt att göra en första filtrering av vilka stubbar som ska ingå i beräkningarna utifrån  
trädslag, uttag på endast grotanpassad areal och minsta respektive största stubbdiameter för brytning. Det är även möjligt att ändra  
intäkts-/kostnadsrelaterade inställningar samt inställningar relaterade till markförhållanden. En närbild på inställningarna som finns till  
höger i användargränssnittet enligt Figur 4 kan ses i Figur 5. 
 

 

Figur 4. 
Översikt över möjlig biomassa totalt/per diameterklass med möjlighet till filtrering av stubbar och ändring av intäkts- /kostnadsrelaterade inställningar samt inställningar relaterade till markförhållanden. 
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Figur 5.  
Möjlighet till att ändra intäkts-/kostnadsrelaterade inställningar, inställningar för markförhållanden (grund-
förhållanden, ytstruktur och lutning), begränsning av uttag till grotanpassad areal, filter för trädslag och filter för 
minsta respektive största stubbdiameter för brytning. 
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4. STARTA BERÄKNING 
När inställningarna för filtrering enligt Figur 5 har gåtts igenom kan analys 
påbörjas med knappen ”Starta beräkning” som finns i samma panel. 

RESULTAT 
Efter att resultat har lästs in från ekonomimodellen, presenteras de stubb-
kvantiteter (uppdelade på trädslag) som har prognosticerats för uttag enligt 
Figur 6. 

Figur 6.  
Prognosticerade stubbkvantiteter per trädslag för uttag. 

Under fliken ”Diagram” finns uppdaterade versioner av de diagram som finns i 
Figur 4. Under fliken ”Lönsamhet” presenteras intäkter, kostnader och netto i 
faktiska siffror och per hektar enligt Figur 7.  

 

Figur 7.  
Intäkter, kostnader och netto per trädslag. 
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Här framgår även vilken areal som uttagna stubbar kommer att brytas på och 
vilket genomsnittligt skotningsavstånd som har prognosticerats för uttagna 
stubbar. Längst till höger i användargränssnittet finns ett lönsamhetsfilter där 
stubbar med lägre netto än en viss summa kan filtreras bort. Dessutom finns 
en kontroll för vilket resultat som ska visas på kartan med tillhörande symbol-
förklaring. Båda dessa kan ses i Figur 8. 

 

Figur 8. 
Lönsamhetsfilter och kontroll för val av resultat på karta med symbolförklaring. 

Under fliken ”Karta” presenteras en kartbild där varje stubbe är färgmarkerad. 
Färgmarkeringen kan fås utifrån lönsamhet/netto eller utifrån till vilket avlägg 
varje stubbe förs. Även stubbar som är tänkta att lämnas kvar finns med i båda 
kartlagren med egen färg. Figur 9 illustrerar ett exempel på färgmarkering uti-
från till vilket avlägg stubbarna körs. 
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Figur 9.  
Exempel på färgmarkering av stubbar utifrån till vilket avlägg de körs. För aktuellt objekt skotas stubbarna till tre 
olika avlägg. Stubbar som är tänkta att lämnas kvar är rödfärgade. 
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Bland resultaten finns även en flik märkt ”Skotningsavstånd” där fördelningen 
av skotningsavstånd per stubbe presenteras enligt Figur 10. 

 

 

Figur 10. 
Fördelning av skotningsavstånd per stubbe. 
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SKOGFORSK

– Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut

arbetar för ett lönsamt, uthålligt mångbruk av skogen. Bakom Skogforsk står skogsföretagen, skogsägareföreningarna, 

stiften, gods, skogsmaskinföretagare, allmänningar m.fl . som betalar årliga intressentbidrag. Hela skogsbruket bidrar 

dessutom till fi nansieringen genom en avgift på virke som avverkas i Sverige. Verksamheten fi nansieras vidare av staten 

enligt särskilt avtal och av fonder som ger projektbundet stöd.

UPPDRAG
Vi utför i stor omfattning uppdrag åt skogsföretag, 

maskintillverkare och myndigheter. 

Det kan gälla utredningar eller an¬passning av 

utarbetade metoder och rutiner.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Två forskningsområden:

• Skogsproduktion

• Virkesförsörjning

KUNSKAPSFÖRMEDLING

För en effektiv spridning av resultaten används fl era olika kanaler: personliga kontakter, webb och interaktiva verktyg, 

konferenser, media samt egen förlagsverksamhet med produktion av trycksaker och fi lmer.
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