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Sammanfattning 

Skogliga inventeringar utförs för att ge information om skogen som kan användas i olika 

sammanhang. De ger data om bland annat trädhöjd, ålder, grundyta, trädslagsfördelning 

och volym. De har historiskt utförts som fältinventeringar. På senare tid har den tekniska 

utvecklingen öppnat upp för möjligheten att utföra inventeringarna via fjärranalys. En 

metod för fjärranalys som används inom skogsbruket är flygburen laserskanning. Genom 

att kombinera flygburen laserskanning med Riksskogstaxeringens fältinventeringar har 

Skogsstyrelsen skapat produkten Skogliga grunddata. Denna produkt visar bland annat 

skattad volym för bestånd som ritas upp i program för geografiska informationssystem, 

GIS. Nätraälven Skog använder Skogliga grunddata och de har märkt att volymen inte 

alltid stämmer när de jämför mot inmätt volym. Felkällor som kan påverka 

noggrannheten i Skogliga grunddata är t.ex. fel i kartmodellerna, fel mellan systemen 

som skannar terrängen, mätfel vid fältinventeringarna eller fel vid beräkningar.  

Syftet med detta arbete är att ta reda på varför det finns en stor differens i volymen när 

Nätraälven skog jämför mellan Skogliga grunddata och inmätt volym på industri. 

Dessutom är syftet att urskilja parametrar som påverkar volymen och är generaliserbara 

på samtliga bestånd inom Nätraälvens upptagningsområde. Arbetet har som mål att efter 

identifiering av parametrar som påverkar noggrannheten bygga en beräkningsmodell som 

är applicerbar på bestånden inom Nätraälvens upptagningsområde.  

Arbetet utfördes som en kvantitativ studie där data från slutavverkningar användes. 

Jämförelser av volymskillnad och parametrar utfördes som regressionsanalyser. 

Fältinventeringar utfördes som kvantitativa mätningar i fält. Avverkningstrakter letades 

upp i ett GIS-program och ritades därefter in för att beräkna volymen via Skogliga 

grunddata. Denna volym jämfördes sedan mot inmätt volym. Regressionsanalyser 

genomfördes mellan trakternas tillgängliga parametrar och volymskillnaden mellan 

Skogliga grunddata och inmätt volym. 

I medel visade Skogliga grunddata 95% av inmätt volym, som lägst visade den 76% och 

som högst 128%. I 58% av trakterna låg volymskillnaden i ett intervall på 10%.  

Totalt har tio parametrar använts vid regressionsanalys av volymskillnaden mellan 

Skogliga grunddata och inmätt volym. Volymskillnaden har varit väl spridd oavsett 

parametrarnas storlek. Vad som framkommit i studien är att ingen av parametrarna: 

trädhöjd, areal, höjd över havet, ålder, stamantal, procentuell andel tall, procentuell andel 

gran, procentuell andel löv, medelstam eller stammar/hektar enskilt påverkar 

noggrannheten i Skogliga grunddata. Arbetet har också visat stor spridning i 

volymskillnad mellan Skogliga grunddata och inmätt volym för olika trakter. 

Medelskillnaden mellan volymen i Skogliga grunddata och inmätt volym var visserligen 

fullt acceptabel även om skillnaden trakter emellan kunde vara väldigt stor. 
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Abstract 

Remote analyses can be a good tool to facilitate silvicultural estimates. They can however 

contain sources of error, which can affect their accuracy. The purpose of this study was to 

find out why differences in volume occurred between “forest basic data”, obtained from 

Swedish forest agency, and measured volume in a certain area in mid-northern Sweden. 

The study was conducted as a quantitative study, using regression analyzes to compare 

the volume difference to different parameters, such as tree height, altitude, area, age and 

species mix. Felling areas was drawn in a GIS-program, that calculated the volume from 

“Forest basic data”. The volume was then compared to the measured volume obtained 

from sawmill and pulp companies. The average volume from “Forest basic data” was 

95% of measured volume, ranging between 76% at the lowest and 128% at the highest. 

The study showed that the volume difference was well spread regardless of forest 

parameter, no specific parameter could explain the differences. A model was created to 

calculate the volume from “Forest basic data”, and that model improved the volume from 

“Forest basic data” when compared to measured volume. 

Keywords: Laser scanned volume, volume difference.  

Nyckelord: Laserskannad volym, volymskillnad. 
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Förord 

Efter att ha kontaktat Nätraälven Skog och frågat dem om de hade något de ville ha hjälp 

med att undersöka berättade de om att de märkt att det var stor differens mellan inmätt 

volym och skattad volym från Skogliga grunddata. De ville ta reda på om det fanns någon 

parameter som påverkade noggrannheten och bygga en modell som kunde hantera detta. 

Då GIS för mig är ett intressant system att arbeta med ville jag gärna ta mig an uppgiften. 

Det har varit ett givande arbete även om det resulterat i långa arbetsdagar, många tidiga 

mornar och sena kvällar i kombination med helgarbeten. Men det har känts värt den 

nedlagda tiden. 

Ett stort tack till personalen på Nätraälven Skog för att jag fått möjlighet att göra mitt 

examensarbete hos dem. Ett särskilt stort tack till min handledare på företaget Susanne 

Ek och till Victor Carlson för deras tips, råd, hjälp och stöd under arbetets gång. Jag vill 

även rikta ett stort tack till min handledare från Linnéuniversitetet, Cecilia Malmqvist 

som bistått med stöd vid skrivandet av rapporten. Utan dessa personer hade inte detta 

arbete varit möjligt att göra. 

Örnsköldsvik, juni 2018 

Patrik Sandberg 
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1.Introduktion 

1.1. Bakgrund 

1.1.1 Skogliga inventeringar 

Skogliga inventeringar utförs för att ge skoglig information. De ger data om 

bland annat trädhöjd, ålder, grundyta, trädslagsfördelning och volym 

(Haywood m.fl. 2016). Denna information används som underlag vid 

planering av skogarnas skötsel och som ett underlag på hur olika bestånd ser 

ut, vilken kvalité de håller och vad den stående volymen på skogsinnehavet 

är. Om inventeringarna utförs som punktinventeringar där 

inventeringspunkten är representativ för beståndet som helhet räcker det att 

utföra ett lågt antal provytor, samtidigt som de kan visa en rättvis bild av 

bestånden (Haywood m.fl. 2016).  

Rent historiskt har skogstjänstemän, myndighetspersonal och privata 

skogsägare utfört inventeringarna ute i fält där de samlat uppgifter om bland 

annat volym, stamantal, grundyta, medelhöjd och ståndortsindex (Haywood 

m.fl. 2016). På senare tid har den tekniska utvecklingen öppnat upp för 

möjligheten att utföra inventeringarna via fjärranalys. Skogsbolag, 

Skogsägarföreningar, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och 

privata skogsägare använder sig av dessa sammanställningar av 

skogsbestånden som de skogliga inventeringarna gett.  

1.1.2. Fjärranalys 

Fjärranalys innebär att data om ett objekt inhämtas via sensorer på avstånd. 

Vid fjärranalys inom skogsbruket så inhämtas information om volym, 

trädhöjd, markens topografi samt undervegetationens utseende (SLU 2018). 

Flygande maskiner samt satelliter kan utrustas med laser, radar eller 

elektrooptiska sensorer och på så vis fungera som plattformar för inhämtning 

av informationen (SLU 2018). I detta arbete läggs fokus på flygburen 

laserskanning eftersom Skogliga grunddata, som är det material som 

kommer att undersökas i denna studie, baseras på just flygburen 

laserskanning. 

1.1.3. Skogliga skattningar via flygburen laserskanning 

Laserskanningen visar tredimensionella koordinatmätningar av 

ljusreflektioner, så kallade laserreturer. Lasern skickar ut en kort ljuspunkt 

och mäter tiden det tar för laserstrålen att studsa tillbaka till 

laserutrustningen från en reflekterande yta (Lindberg & Holmgren 2014).  
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Varje laserretur får en tredimensionell koordinatpunkt och en svärm av dessa 

punkter bildar ett så kallat punktmoln. Punktmolnet visar markens topografi 

samt formen på byggnader, träd och undervegetation (Nord m.fl. 2013). 

Punktmolnet analyseras för att beräkna trädens medelhöjd. Om analysen 

kombineras med modeller från fältinventeringar kan det skannade beståndets 

volym beräknas. 

Laserdata kan både identifiera enskilda träd och ge skattningar av olika 

parametrar inom en given ytenhet. Arealbaserade skattningar ger 

information om t.ex. summor och medelvärden av virkesförråd, medelstam, 

medelhöjd och stamtäthet per hektar (Holmgren & Persson 2004). Om en 

större täthet av laserpunkter används, så kan enskilda träd ses på laserdata. 

Då kan en ytmodell som endast visar det högsta skiktet i skogen skapas 

(Holmgren & Persson 2004).  

1.1.4. Riksskogstaxeringen 

Nationella skogsinventeringar utförs i ett flertal länder. Dess huvudsakliga 

syfte är att förse information till beslutsfattare, myndigheter, företag och 

organisationer för skogliga och miljömässiga beslut. Inventeringarna gäller 

inte bara på regional och nationell nivå utan data lämnas regelbundet även 

till internationella organisationer (Fridman m.fl. 2014). Riksskogstaxeringen 

är en stickprovsinventering som utgör underlag för skattningar. Den utförs 

helt i form av fältinventeringar. Riksskogstaxeringen omfattar alla ägoslag 

men har störst fokus på skogsmark. Årligen inventeras ca: 11 000 provytor 

med en sammanlagd provyteareal på ca: 130 hektar. Trots denna ringa del av 

den totala arealen kan uppgifterna presenteras med hög säkerhet. Av 

provytorna är ca: 60% fasta provytor och, -resterande 40% är tillfälliga 

provytor (Riksskogstaxeringen 2017).  

1.1.5. Skogliga grunddata 

Skogsstyrelsen får fram sin produkt Skogliga grunddata genom att 

kombinera laserskanning utförd av Lantmäteriet med Riksskogstaxeringen 

(Skogsstyrelsen 2015). De laserskannade ytorna delas in i raster, som i sin 

tur får ytterligare raster med beståndsvis information lagda ovanpå. Detta 

ger en kartbild med samlad information om trädbiomassa, medelhöjd, 

medeldiameter, volym och grundyta.  

Informationen i Skogliga grunddata togs fram via regressionsanalyser där 

Riksskogstaxeringens provytor användes som beroende variabler till de 

oberoende variablerna som utgjordes av statistiska beräkningar av 

laserreturerna från laserskanningen (Larsson m.fl. 2016). Om det inte fanns 

tillräckligt många provytor användes data från närliggande skannade block 

förutsatt att de skannats under samma årstid och med samma 

skannerfabrikat. I varje skanningsblock utfördes regressionsanalyser för 
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varje skoglig variabel var för sig (Larsson m.fl. 2016). De variabler som de 

fick fram via individuella regressionsanalyser var medeldiameter, 

medelhöjd, grundyta, virkesvolym och trädbiomassa. Förutom beståndsvis 

information om träden finns i Skogliga grunddata även andra kartor. Dessa 

är terrängskuggningskartan, som visar markens textur, lutningskartan, som 

visar markens höjdskillnad och markfuktighetskartan. 

1.1.6 Noggrannhet för skogliga inventeringar 

1.1.6.1. Flygburen laserskanning 

Data från laserskanning läggs i program för geografiska informationssystem 

(GIS-program) som ett raster utanpå ett befintligt raster från en 

terrängmodell. Om terrängmodellen innehåller något fel kommer det att slå 

på laserdatas höjd (Hyyppä m.fl. 2008). De olika sensorerna som flygburen 

laserskanning använder så som själva laserutrustningen, satellitnavigering 

(global positioning system, GPS) och tröghetsnavigering (inertial navigation 

system, INS) används i symbios med varandra. Detta gör att det finns flera 

felkällor till varje enskild laserpunkts felmarginal. Enligt Hyyppä m.fl. 

(2008) kan även algoritmer och metodik som de olika sensorerna använder 

orsaka positionsfel för laserpunkterna. Själva flygmaskinerna kan påverka 

mätningarnas noggrannhet genom flyghöjd, vinkel på lasermätningen och 

punkttätheten i ljuspulserna. Även terrängen i sig i form av kupering, 

undervegetation och terrängtyp kan påverka laserpunkternas noggrannhet 

negativt (Hyyppä m.fl. 2008). 

1.1.6.2 Riksskogstaxeringen 

Stickprovsstorleken i Riksskogstaxeringen är generellt liten vilken kan ge en 

viss osäkerhet på mindre bestånd. Stickprovsinventeringar generellt har 

slumpmässiga avvikelser som t.ex. brister i registreringar, mätningar och 

bedömningarna i fält. Landets virkesförråd kan enligt Riksskogstaxeringen 

vara underskattat med 1% (Skogsdata 2003). Om stickprovsstorleken ökas 

kan medelfelen för de slumpmässiga avvikelserna minskas. 

1.1.6.3 Skogliga grunddata 

Enligt Skogsstyrelsen (2015) ger Skogliga grunddata en skattad volym som 

på beståndsnivå har samma noggrannhet eller bättre jämfört med 

traditionella fältmätningsmetoder. Enligt Skogsstyrelsen (2016) har Skogliga 

grunddata en träffsäkerhet i medel sett över samtliga bestånd på 92%. 

Standardavvikelsen jämfört med skördarmätt volym ligger på 12,5% och vid 

en jämförelse mot inmätt volym på industri ligger den på 12,3%. I 

Skogsstyrelsens noggrannhetsutvärdering av Skogliga grunddata 

specificeras uppgifter om medelfel för höjd, diameter, grundyta och volym 

(Skogsstyrelsen 2016), tabell 1. 
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Tabell 1. Medelfel Skogliga grunddata. 

Parameter Medelfel 

Höjd 7,6% 

Diameter 10,9% 

Grundyta 13,48% 

Volym vid 90–100% barr 18,7% 

Volym vid 0–25% barr 20,4% 

Enligt Skogsstyrelsen (2017) får skog med en medelhöjd under 3 meter inget 

värde för volym, biomassa, medeldiameter eller medelhöjd. De noterar 

också att skattningen av volym till viss del är beroende av total volym på 

bestånden då bestånd med mindre än 50 m3sk/ha kan överskattas och volym 

på bestånd med mer än 500 m3sk/ha kan underskattas. Skogsstyrelsen (2017) 

noterar också att mätnoggrannheten påverkas negativt i tvåskiktade bestånd. 

Även bestånd med hög andel löv som blivit skannade under lövad säsong 

riskerar att få en överskattning av volymen. 

1.1.7. Nätraälven skog 

Nätraälven skog är en skogsägarförening som bildades 1923. Företaget har 

14 anställda och har sitt kontor och säte i Sidensjö utanför Örnsköldsvik. 

Deras upptagningsområde är huvudsakligen Örnsköldsviks kommun men de 

är även aktiva i Kramfors, Sollefteås, Nordmalings och Härnösands 

kommuner (Nätraälven 2018). Föreningen har drygt 1100 medlemmar med 

en total ansluten areal på 87 000 ha, och de avverkar 230 000 m3fub årligen 

(Carlsson 2018). 

Nätraälven skog använder sig bland annat av Skogliga grunddata som 

underlag till planering och skogliga åtgärder (Persson 2017). Enligt Persson 

(2017) stämmer inte alltid volymen i Skogliga grunddata. De har märkt att 

den på vissa områden stämmer väldigt bra för att på vissa andra inte stämma 

alls. De tycker att volymen i Skogliga grunddata varierar för mycket för att 

vara tillförlitlig. Deras önskan är att få ett underlag som kan påvisa om vissa 

parametrar i skogen påverkar tillförlitligheten i Skogliga grunddata. 

Underlag är tänkt att användas till att bygga modeller som kan hantera dessa 

eventuella parametrar så att den skattade volymen stämmer bättre med den 

faktiska volymen på de skogar de sköter. 

Volymen från Skogliga grunddata använder de för att lägga sin årsbudget, 

vid planering av årets avverkningar och beräkning av vilka maskinresurser 
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de behöver. Om volymen inte då stämmer kommer deras budget för 

avverkad volym att behöva ses om, de kan även ha fått för lite eller för 

mycket maskinresurser (Carlson 2018–06). De använder Skogliga grunddata 

för att bedöma hur länge en avverkningstrakt räcker avseende tidsåtgång, 

drivningsschema och planering. De tycker att vid stor skillnad mellan 

laserskannad volym och verklig volym skapar det otakt vid 

avverkningsplanering, flytt mellan trakter och förberedelser vid nästa 

avverkningstrakt (Carlson 2018–06). Skogliga grunddata använder de även 

som komplement vid skapande av skogsbruksplaner, detta kan om volymen 

stämmer dåligt skapa problem för en fastighetsägare då en skogsbruksplan 

ofta används för att bedöma fastighetsvärdet (Carlson 2018–06). 

1.2 Syfte och mål 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på varför det finns en stor differens i 

volymen när Nätraälven skog jämför mellan Skogliga grunddata och inmätt 

volym på industri. Dessutom är syftet att urskilja parametrar som påverkar 

volymen och är generaliserbara på samtliga bestånd inom Nätraälvens 

upptagningsområde. 

1.2.2 Frågeställningar 

*Finns det parametrar som påverkar noggrannheten i Skogliga grunddata? 

* Är det möjligt att bygga en beräkningsmodell för att öka noggrannheten? 

1.2.3 Mål 

Målet är att efter identifiering av parametrar som påverkar noggrannheten 

bygga en beräkningsmodell som är applicerbar på bestånden inom 

Nätraälvens upptagningsområde. Denna modell ska minska differensen i 

volym mellan skattad volym och inmätt volym. 

1.3 Avgränsningar 

Slutavverkningsbestånd hos Nätraälven skog undersöktes. Avverkningarna 

utfördes från juni 2014 till augusti 2016. Dessa valdes för att nyare ortofoto 

än från 2016 inte fanns. Tidigare avverkningar än så valdes bort i samråd 

med Nätraälven.  
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2. Material och metod 

2.1 Metodik 

Arbetet utfördes som en kvantitativ studie där data från slutavverkningar 

användes. Slutavverkningarna var utförda av Nätraälven skog från juni 2014 

till och med augusti 2016. Tidigare avverkningar än så fanns men i samråd 

med Nätraälven valdes dessa inte, utan fanns kvar som en reserv att testa den 

beräkningsmodell som var tänkt att skapas. Senare avverkningar var inte 

möjliga att använda i studien då nyaste ortofoto för området var från 2016. 

Jämförelser av volymskillnad och parametrar utfördes som 

regressionsanalyser. Fältinventeringar utfördes som kvantitativa mätningar i 

fält. 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Material 

Totalt har tio parametrar letats upp från avverkningstrakterna. Dessa är 

trädhöjd, areal, höjd över havet, ålder, stamantal, procentuell andel tall, 

procentuell andel gran, procentuell andel löv, medelstam och 

stammar/hektar. 

2.2.2 Program 

De program som använts i studien är Timmerweb, PC-skog, Excel och 

ForestBase, tabell 2. Timmerweb är ett GIS-program som Nätraälven nyttjar 

som sitt huvudsakliga GIS-program. PC-Skog använder de när de upprättar 

skogsbruksplaner. ForestBase är deras affärssystem som i studien använts 

till att få uppgifter om den vid industri uppmätta volymen från trakterna. 

Tabell 2. Program nyttjade i studien. 

Program Typ av program Leverantör 

Timmerweb GIS-program Metria 

PC-Skog GIS-program PC-Skog 

Excel Kalkylprogram Microsoft 

ForestBase Affärssystem Tieto 
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2.2.3 Urvalsprocessen 

Eftersom uppgiften var att jämföra volymen i Skogliga grunddata (på 

stående skog) med inmätt volym efter avverkning, så valdes enbart 

slutavverkningar. Ett ortofoto taget efter avverkningen behövdes för att det 

skulle vara möjligt att rita upp trakterna i Timmerweb. Det var önskvärt att 

ha nya trakter för att underlätta beräkningen av tillväxt från senast 

tillgängliga data från Skogliga grunddata. I samråd med Nätraälven skog tog 

de fram samtliga trakter från juni 2014 till och med augusti 2016. De senaste 

ortofoto i Timmerweb var från 2016 varför nyare trakter än så ej gick att 

använda. 

I de fall då uppgifter om ålder och ståndortsindex på en trakt saknades, så 

användes PC-Skog för att i Nätraälvens databas leta upp rätt fastighet och 

rätt bestånd. Om fastigheten fanns i databasen gick trakten att nyttja, fanns 

den inte fick trakten väljas bort. 

Anledningar till att trakter valdes bort. 

• Trakten var ej slutavverkning. 

• Trakten var både slutavverkning och gallring av ett annat bestånd. 

• Trakten saknade någon parameter. 

• Trakten var uppdelad på olika bestånd. 

• Trakten hade ett ortofoto äldre än avverkningen. 

• Trakten innefattade flera bestånd i olika ålder. 

• Trakten innefattade olika fastigheter. 

• Trakten var för svår att rita upp på grund av lämnad fröträställning eller 

mycket lämnad naturvård. 

• Trakten gick ej att hitta. 

Efter urvalsprocessen återstod 118 trakter som fick utgöra studiens underlag. 

Samtliga trakter finns med som bilaga 1. Samtliga trakter var skannade 

under lövad säsong. 

2.2.4 Insamlande av data 

Trakterna letades upp i programmet Timmerweb, där funktionen ”Skogliga 

grunddata” användes för att rita upp trakten. Sparade områden ritades ut så 

att en yta som bara täckte den avverkade arealen blev ritad. Väl inritad kom 

data från Skogliga grunddata fram, denna visade uppritad areal, volym, 

medelvolym/ha samt trädens medelhöjd. Volymen visades som m3sk. 

Genom att läsa av höjdkurvorna i GIS-programmet togs traktens höjd över 

havet fram. Timmerweb har punkter från ÖSI (översiktlig skogsinventering) 

som innehåller uppgifter om beståndsåldern och ståndortsindex när 

inventeringen gjordes. Genom att lägga till antalet år från 

inventeringstidpunkten till avverkningstidpunkten räknades beståndets ålder 

vid avverkning fram. För att uppskatta tillväxten användes boniteten för 
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beståndet. Bonitet bestämdes utifrån ståndortsindex, SI, utifrån en 

omföringstabell från Lantmäteriet (Bogghed 2010). 

Trakten letades därefter fram i programmet ForestBase för att få uppgifter 

om den vid industri uppmätta volymen (m3fub) från trakten. Nätraälven har 

skördardata från alla trakter sparade i pärmar. Där ingår uppgifter om antalet 

avverkade träd samt uppgifter om volym för gran, tall och löv. Från dessa 

volymuppgifter räknades traktens trädslagsfördelning fram. 

Alla uppgifter för respektive trakt sammanställdes i Windows Excel. 

Medelstam, m (medelvolym per träd) beräknades som ”m=v/t”, där m= 

medelstam, v=volym och t= antal träd. Stamantal per hektar räknades ut 

genom att dividera traktens stamantal med traktens areal. 

För att göra volymjämförelse mellan Skogliga grunddata och inmätt volym 

behövde volymen från Skogliga grunddata räknas upp till tidpunkten för 

avverkningen. Skogliga grunddatas volym vid avverkningstillfället 

beräknades som ”vat=((b*a) *t) +vsg”, där vat= volym vid 

avverkningstillfället, b= bonitet, a= areal, t= tid mellan datum för skanning 

och datum för avverkning och vsg= volym från Skogliga grunddata. 

För att omvandla volymen vid avverkningstillfället från m3sk till m3fub 

användes, omräkningstalet 0,83. Volymen i uttryckt i m3fub fick heta 

beräknad volym, bv.  

Volymskillnaden uttrycktes sedan som den beräknade volymen utifrån 

Skoglig grunddata i relation till den inmätta volymen, där den inmätta 

volymen räknades som 100%. Beräknat som ”vs=(100/iv) *bv”, där vs= 

volymskillnad, iv=inmätt volym och bv=beräknad volym. 

2.2.5 Sammanställning av data 

Varje parameter ordnades i storleksordning varefter, en regressionsanalys 

mellan parametern och volymskillnaden utfördes. Mikrotrender där 5–15 

trakter fanns med letades upp och varje sådan trend fick bli en 

beräkningsgrupp. Det resulterade i 12–22 beräkningsgrupper per parameter 

när regressionsanalyser utförts och mikrotrender letats upp på samtliga 

parametrar. 

Därefter utfördes regressionsanalyser i varje beräkningsgrupp mellan 

parametern och volymskillnaden i beräkningsgruppen. Varje analys gav en 

ekvation för att beräkna medelvärdet i gruppens volymskillnad baserat på 

parameterns storlek. Om parametern var x blev medelvärdet för 

volymskillnaden y. På detta sätt utfördes 164 regressionsanalyser som 

resulterade i lika många ekvationer, bilaga 2. 
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Med hjälp av formeln ”pv=(bv/mp) *100”, där pv= procentuellt beräknad 

volym, bv= beräknad volym och mp= medelprocent från parametrarna, 

beräknades den skattade volymen med hänsyn tagen till de procentuella 

avvikelserna i den insamlade data. Den nya procentuella skillnaden mellan 

inmätt volym och procentuellt beräknad volym togs fram via denna formel 

”vsny=(100/iv) *pv”, där vsny= nya volymskillnaden. 

2.2.6 Skapande av modell 

I Excel skapades en modell för att räkna om volymen från Skogliga 

grunddata. I detta dokument listades alla ekvationer från 

regressionsanalyserna för samtliga tio parametrar, totalt 164 ekvationer.  

Följande parametrar används: volym från Skogliga grunddata, 

medelträdhöjd från Skogliga grunddata, uppritad areal i GIS-programmet, 

höjd över havet, beståndsålder, stammar/ha och trädslagsfördelningen 

fördelad på procent för tall, gran och löv. Medelstam och stamantal blir 

automatiskt uträknade. ”OM-funktionen” i Excel användes så att rätt 

ekvation kunde användas från varje parameter beroende på parameterns 

storlek.  

I modellen får då varje parameter ett värde, denna är baserad på den 

procentuella volymskillnaden mellan Skogliga grunddata och inmätt volym. 

Ett medelvärde från de ifyllda parametrarna skapas och sedan beräknas en 

ny skattad volym (m3fub) enligt formeln ”omräknad volym= ((volym 

skogliga grunddata / medelvärdet) *100) *0,83. 

2.2.7 Fältinventeringar 

Fältinventeringar utfördes på 10 slumpvis utvalda ej avverkade bestånd 

inom Nätraälvens upptagningsområde. Dessa var samtliga inom en radie av 

1,5 mil från samhället Gideå i norra delarna av Örnsköldsviks kommun. 

Området valdes för att underlätta åtkomst till bestånden då stora mängder 

snö föll vintern 2017–2018 och dessa bestånd var möjliga att komma till 

med hjälp av snöskoter. På varje bestånd lades 4 provytor per hektar. De 

mätningar som gjordes var övre höjd, ålder, grundyta, stamantal och 

trädslagsfördelning. Höjden mättes med höjdmätare och med tumstock för 

att få fram snödjupet. Den uppmätta trädhöjden adderades med snödjupet för 

att få trädhöjden. Beståndets volym togs fram med hjälp av tabeller för 

virkesförråd med grundyta och övre höjd som ingångsvariabler. 
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3. Resultat 

3.1 Skogliga grunddata jämfört med inmätt volym 

Av figur 1 framgår de olika trakternas volymskillnad mellan den vid industri 

uppmätta volymen från Skogliga grunddata. Den inmätta volymen är satt till 

100 och staplarna visar Skogliga grunddata i relation till inmätt volym i 

varje trakt.  

 

Figur 1. Jämförelse av volym från Skogliga grunddata mot inmätt volym i de 

118 undersökta trakterna. 

Inom en skillnad på 10% mellan inmätt volym och Skogliga grunddata fanns 

58% av trakterna, tabell 3. I tabellen framgår också lägsta, högsta och 

genomsnittliga volymskillnaden mellan inmätt volym och Skogliga 

grunddata samt hur stor andel av trakterna som är inom olika intervall av 

volymskillnader. 
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Tabell 3. Skogliga grunddata jämfört med inmätt volym. 

Volymskillnad Procent 

Lägst 76 

Högst 128 

Medel 95 

Antal inom 5% volymskillnad 51 

Antal inom 10% volymskillnad 58 

Antal inom 15% volymskillnad 73 

Antal inom 20% volymskillnad 89 

3.2 Beräkningsmodell jämfört med inmätt volym 

Av figur 2 framgår de olika trakternas volymskillnad mellan den vid industri 

uppmätta volymen från Skogliga grunddata efter att de beräknats i 

beräkningsmodellen. Den inmätta volymen är satt till 100 och staplarna visar 

beräkningsmodellens volym i relation till inmätt volym i varje trakt. 

 

Figur 2. Jämförelse mellan volym från beräkningsmodell och inmätt volym. 

Inom en skillnad på 10% mellan inmätt volym och Skogliga grunddata fanns 

88% av trakterna, tabell 4. I tabellen framgår också lägsta, högsta och 

genomsnittliga volymskillnaden mellan inmätt volym och Skogliga 
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grunddata samt hur stor andel av trakterna som är inom olika intervall av 

volymskillnader. 

Tabell 4. Beräkningsmodell jämfört med inmätt volym. 

Volymskillnad Procent 

Lägst 88 

Högst 113 

Medel 100 

Andel inom 5% volymskillnad 56 

Andel inom 10% volymskillnad 88 

Andel inom 15% volymskillnad 100 

Andel inom 20% volymskillnad 100 

3.3 Test av skapad beräkningsmodell 

3.3.1 Test mot andra trakter 

Av figur 3 framgår resultatet vid test av beräkningsmodellen mot andra 

avverkningstrakter. 

 

Figur 3. Test av beräkningsmodell mot inmätt volym.  

Inom en skillnad på 5% mellan inmätt volym och Skogliga grunddata fanns 

20% av trakterna. Beräkningsmodellen hade 60% inom en skillnad på 5%, 
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tabell 5. I tabellen framgår också lägsta, högsta och genomsnittliga 

volymskillnaden mellan inmätt volym mot Skogliga grunddata och 

beräkningsmodellen samt hur stor andel av trakterna som är inom olika 

intervall av volymskillnader.  

Tabell 5. Test av beräkningsmodell mot inmätt volym 

Skogliga grunddata Beräkningsmodell 

Lägst 67% 

Högst 100% 

Medel 91% 

Andel inom 5% 
volymskillnad 

20% 

Andel inom 10% 
volymskillnad 

80% 

Andel inom 15% 
volymskillnad 

90% 

Andel inom 20% 
volymskillnad 

90% 

 

Lägst 68% 

Högst 104% 

Medel 93% 

Andel inom 5% 
volymskillnad 

60% 

Andel inom 10% 
volymskillnad 

70% 

Andel inom 15% 
volymskillnad 

80% 

Andel inom 20% 
volymskillnad 

90% 

 

3.3.2 Test mot fältinventeringar 

Av figur 4 framgår resultatet vid test av beräkningsmodellen mot 

fältinventeringar. 

 

Figur 4. Test av beräkningsmodellen mot mätningar i fält.  
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Beräkningsmodellen hade precis som skogliga grunddata 20% inom en 

skillnad på 5%, tabell 6. I tabellen framgår också lägsta, högsta och 

genomsnittliga volymskillnaden mellan skattad volym mot Skogliga 

grunddata och beräkningsmodellen samt hur stor andel av trakterna som är 

inom olika intervall av volymskillnader.  

Tabell 6. Test av beräkningsmodell mot mätningar i fält. 

Skogliga grunddata Beräkningsmodell 

Lägst 62% 

Högst 130% 

Medel 96% 

Andel inom 5% 
volymskillnad 

20% 

Andel inom 10% 
volymskillnad 

20% 

Andel inom 15% 
volymskillnad 

40% 

Andel inom 20% 
volymskillnad 

70% 

 

Lägst 63% 

Högst 130% 

Medel 99% 

Andel inom 5% 
volymskillnad 

20% 

Andel inom 10% 
volymskillnad 

30% 

Andel inom 15% 
volymskillnad 

50% 

Andel inom 20% 
volymskillnad 

60% 

 

3.3.3 Parametrars påverkan på noggrannheten i Skogliga grunddatas 

volym 

Figurerna 5 visar regressionsanalyser för 4 av 10 parametrar, övriga 

parametrars regressionsanalyser finns med som bilaga 3. A visar hur 

beståndsålder påverkar noggrannheten, B visar hur medelstam påverkar 

noggrannheten, C visar hur stammar/ha påverkar noggrannheten och D visar 

hur trädhöjd påverkar noggrannheten. 
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Figur 5. Parametrarna beståndsålder (A), medelstam (B), stammar/ha (C) 

och trädhöjd (D) påverkar noggrannheten i Skogliga grundata. 
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4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Skogliga grunddata 

I Skogsstyrelsen noggrannhetsutvärdering var noggrannheten på 92% för 

Skogliga grunddata (Skogsstyrelsen 2016). I denna studie visade Skogliga 

grunddata i medel 95% jämfört med inmätt volym vilket faller inom de 92% 

noggrannhet. Dock har en mycket stor spridning visats då volymen från 

skogliga grunddata differerat mellan 76% och 128% jämfört med inmätt 

volym. Inom skogsbruket anses en volymskillnad på 15% av verklig volym 

vara en acceptabel nivå vid manuella skattningar. Den stora differens i 

noggrannhet som Nätraälven tyckte sig se (Persson 2017) har verifierats i 

denna studie. Även jämfört mot mätningar i fält visade sig Skogliga 

grunddata ha stor spridning i sin tillförlitlighet. 

Skogsstyrelsen (2017) har noterat att bestånd med mindre än 50 m3fub/ha 

kan överskattas och bestånd med mer än 500 m3fub/ha kan underskattas. 

Enbart trakter inom detta intervall fanns med i studien varför detta inte 

kunnat bekräftas i denna studie. 

4.2 Beräkningsmodellen 

Beräkningsmodellen har medfört att skillnaden mellan inmätt volym och 

Skogliga grunddata har minskat. Medelvärdet på skattad volym från 

Skogliga grunddata förflyttades från 95% till 100% i modellen och, 100% av 

de undersökta trakterna ligger inom den acceptabla volymskillnaden på 

15%. Vidare håller sig 88% av trakterna inom 10% i volymskillnad. 

Testat mot andra trakter minskade antalet inom 20%-, 15%- och 10%- 

intervallen jämfört med Skogliga grunddata, medan antalet inom 5%- 

intervallet ökade markant till 60% från 20% jämfört med Skogliga 

grunddata. Även medelvärdet närmade sig riktvärdet 100% från 91% till 

93%. Testat mot fältinventeringar visade sig beräkningsmodellen medföra 

något bättre noggrannhet av volymskattningen, men bara inom vissa 

intervall. Beräkningsmodellen verkar inte lämpad att generellt använda i 

förhållande till fältinventeringar. 

4.3 Parametrarnas påverkan på noggrannheten i Skogliga grunddata 

Totalt har tio parametrar använts vid regressionsanalys av volymskillnaden 

mellan Skogliga grunddata och inmätt volym. Volymskillnaden har varit väl 

spridd oavsett parametrarnas storlek. Detta var anledningen att 

beräkningsmodellen skapades genom att dela upp parametrarna i färre 

trakter och utföra regressionsanalyser på dessa istället för en 
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regressionsanalys för samtliga trakter per parameter. Mikrotrender har letats 

efter samtidigt som antalet trakter försökts hållits tillräckligt högt för varje 

regressionsanalys, följden blev 164 regressionsanalyser istället för 10, med 

164 ekvationer i beräkningsmodellen som följd. Regressionsanalyser valdes 

för att Skogsstyrelsen utfört regressionsanalyser vid skapandet av Skogliga 

grunddata (Larsson m.fl. 2016). 

Vad som framkommit i studien är att ingen av parametrarna: trädhöjd, areal, 

höjd över havet, ålder, stamantal, procentuell andel tall, procentuell andel 

gran, procentuell andel löv, medelstam eller stammar/hektar enskilt påverkar 

noggrannheten i Skogliga grunddata. Till skillnad från Skogsstyrelsen 

(2016) har inte denna studie visat att noggrannheten påverkas negativt med 

ett ökat lövinslag. Tillsammans har de påverkat noggrannheten vilkets visats 

av beräkningsmodellen. Det kan finnas andra parametrar som inte 

innefattades i studien som påverkar så som exempelvis traktens topografi, 

jordart, bergart, fältskikt eller marktyp. Men dessa har ej kunnat undersökas 

i denna studie. 

4.4 Felkällor 

Arealen kan ha ritats upp fel i timmerweb och på så vis gett fel värden från 

Skogliga grunddata. Detta i form av att den ritats upp i något fel sträckning 

om inte traktens avgränsning varit tydlig nog på ortofoto, att sparade träd 

ritats runt fel eller att kanten blivit fel uppritad mot andra bestånds 

trädgränser. 

ÖSI-punkterna är gamla mätningar så det föreligger en risk att dessa inte är 

fullt aktuella. Dock borde åldersbedömningen stämt någorlunda när 

mätningarna genomfördes och det var det bästa sätt att få uppgifter om 

trakternas ålder.  

Eftersom att tillväxten ej varit känd har boniteten som använts vid beräkning 

av tillväxt. Tillväxten är dock mer flytande än fast då yngre bestånd 

rimligtvis har högre tillväxt än överåriga bestånd, likväl som täta bestånd har 

högre tillväxt än glesa bestånd. På samma sätt bör omräkningsfaktorn för att 

få m3sk till m3fub vara mer flytande än den fasta på 0.83, träd med låg 

medelstam har inte samma form som träd med hög medelstam varför denna 

omräkningsfaktor kan slå fel. 

Trädslagsfördelningen har tagits från skördardata. Skördardata innehöll 

uppgifter om avverkad volym fördelat på trädslag, detta kan vara fel och 

skördardata kan vara avvikande från inmätt volym, på grund av 

felkalibrering eller slumpvisa mätfel. 

Fältinventeringarna kan ha slumpvisa avvikelser vid själva mätningarna, 

precis som påpekas i Skogsdata (2003). Snödjupet kan ha påverkat 

höjdmätningarna som ett exempel. Att förlägga samtliga fältinventeringar 
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till samma förhållandevis begränsade geografiska område kan ha minskat 

generaliserbarheten även om det underlättade inventeringarna rent logistiskt. 

Vissa trakter kan ha inmätt volym fel då risken finns att vissa trakter även 

har volym från en närstående gallring, att viss volym från slutavverkning 

redovisats från en närstående gallring eller att volymen inte stämmer om 

flera fastigheter avverkats samtidigt och en total särhållning inte skett. 

Olika parametrar har tagits från olika källor vilket kan ha påverkat 

slutresultatet. Om alla parametrar tagits från samma källa bör noggrannheten 

vara bättre än att olika källor har använts. 

4.5 Källkritik 

Intervjuerna i denna studie har skett med personer som direkt arbetar med 

det som efterfrågats, varför de bör anses som trovärdiga. Det förefaller föga 

troligt att dessa inte skulle säga som det är då informationen efterfrågades 

och de har heller inte kunnat förutse hur deras svar skulle påverka 

undersökningens utfall. 

Källor som behandlar Skogliga grunddata kommer direkt ifrån 

Skogsstyrelsen, myndigheten som utformat Skogliga grunddata. Det är inte 

vetenskapliga källor och har därför lägre trovärdighet, dock gör faktumet att 

de är förstahandskällor från den myndighet som erbjuder tjänsten att deras 

trovärdighet ökar. Vetenskapliga källor så som rapporter, undersökningar 

och vetenskapliga arbeten som avhandlar Skogliga grunddata har inte stått 

att finna varför de fått duga som källor. 

Källor kring Riksskogstaxeringen är vetenskapliga artiklar, artiklar mer av 

populärvetenskaplig art och även direkta myndighetsutskick. De kommer 

dock alla från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU som är den myndighet 

som omfattar Riksskogstaxeringen. De är även utförda av de personer som 

direkt arbetar med taxeringen varför även dessa bör anses ha tillräckligt hög 

trovärdighet och vara relevanta. 

Källor som avhandlar skogliga skattningar, laserskanning och fjärranalys är i 

flera fall populärvetenskapliga källor även om vetenskapliga arbeten finns 

med som källor som kompletterar dessa. De är även i flera fall 

andrahandskällor. 

4.6 Andra sätt att utföra studien på 

Fältinventeringarna borde ha utförts i större antal och över hela det 

geografiska området som innefattar Nätraälvens upptagningsområde. 

Fältinventeringarna utfördes på bestånd som saknade inmätt volym från 
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industri. Det vore intressant med fortsatt uppföljning av fältmätningar innan 

en avverkning och jämföra dessa mot Skogliga grunddata och inmätt volym. 

Jämförelserna mellan volymskillnad och de olika parametrarna hade kunnat 

utföras på andra sätt än genom regressionsanalyser. De föreföll dock som 

mest lämpade när undersökningarna väl genomfördes, den klara 

förbättringen på volymskillnaden på trakterna som ingick i studien som 

underlag påvisar detta. 

Att undersöka andra parametrar än de som i denna studie undersöktes kan ha 

gett ett resultat som visade på en eller flera parametrar som påverkar 

noggrannheten. Under 4.3 föreslås parametrarna traktens topografi, jordart, 

bergart, fältskikt eller marktyp, dessa kan vara intressanta att undersöka. 

Dock saknades möjligheten att undersöka fler parametrar då tillgång till 

dessa saknades. Fältstudier vid varje trakt för att ta reda på andra parametrar 

hade varit för tidskrävande för att rymmas inom ramen för detta arbete samt 

att det för vintern mycket stora snödjupet omöjliggjorde en sådan insamling 

i fält. 

Ett annat sätt som bör ha påverkat resultatet i störst utsträckning hade varit 

ett större urval av trakter att bygga beräkningsmodellen på, möjligen tiotalet 

gånger så många, det bör ha gjort modellen mer applicerbar på andra 

bestånd. Då tillgång till ett så stort antal trakter saknades kunde en möjlighet 

vara att få tag på fler trakter i samråd med andra aktörer. Absolut något att ta 

till sig till framtida studier kring detta område. 

4.7 Slutsatser 

Det har inte gått att urskilja några enskilda parametrar som tydligt påverkar 

noggrannheten i Skogliga grunddata inom Nätraälvens upptagningsområde. 

De olika parametrarna har visat på en väldigt stor spridning avseende 

volymskillnad. Dock har en beräkningsmodell kunnat skapas som bidragit 

mindre volymskillnad i de undersökta trakterna. I samtliga fall har volymen 

från Skogliga grunddata närmat sig den inmätta volymen efter att ha körts i 

modellen. 

Arbetet har visat stor spridning i volymskillnad mellan Skogliga grunddata 

och inmätt volym för olika trakter. Medelskillnaden i volym var visserligen 

fullt acceptabel även om skillnaden trakter emellan kunde vara väldigt stor. 

Arbetet har också uppmärksammat behovet av mer studier kring ämnet. Med 

ett utökat underlag att bygga en beräkningsmodell kommer denna modell att 

bli mer applicerbar även på andra trakter. Det är en förhoppning och en 

önskan från min sida att det fortsätts att göras studier om detta ämne. Jag har 

även en förhoppning att Nätraälven nyttjar den skapade beräkningsmodellen 

och, -att den ger dem nytta. Dessutom vore det önskvärt att de fortsätter att 

utöka underlaget till modellen så att den fortlöpande kan förbättras. 
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6 Bilagor 

Bilaga 1: Traktdatabas 
Kontrakt Skattad 

volym 
Medelhöjd Areal Ålder Stamantal % 

Tall 
% 
Gran 

% 
Löv 

Medelstam Stammar / 
ha 

Över 
havet 

Inmätt 
volym 

1512 
1254,96 18,31 0,47 79 390 0 93,31 6,69 0,00120513 0,25793658 50 140,06 

1513 
1255,79 19,89 2,4 56 2653 1,09 74,14 24,7 0,00090464 1,75346997 45 897,05 

1544 
1281,52 17 3,53 61 2582 4,76 90,42 4,82 0,00136716 1,67227973 80 759,83 

868 
720,44 21,81 5,32 147 3363 0,39 98,24 1,65 0,00158192 3,87442393 220 2215,48 

1280 
1062,4 16,07 2,61 133 2782 42,5 53,35 4,3 0,00093817 2,1734375 200 579,63 

1279 
1061,57 15,91 3,07 83 3860 5,31 91,92 2,77 0,00079534 3,01798279 170 568,31 

1080 
896,4 17,04 2,98 150 3968 13,7 82,89 3,94 0,00075101 3,67407404 80 722,83 

1714 
1422,62 21,95 3,61 142 3023 4,93 93,07 2 0,00119418 1,76371068 170 1440,75 

1707 
1416,81 18,23 1,2 85 971 1,59 96,64 1,77 0,00123584 0,56883422 60 364,22 

1397 
1159,51 16,14 4,1 138 3515 27,3 67,21 5,46 0,00116643 2,51610591 160 1075,12 

1437 
1192,71 17,31 6,42 123 8352 19,8 72 8,2 0,00076868 5,81210859 190 1806,03 

1667 
1383,61 11,69 2,29 149 1322 54,7 45,15 0,38 0,00173222 0,79304132 10 326,29 

1769 
1468,27 16,81 9,64 177 7802 5,85 83,22 10,3 0,00123558 4,41040137 220 2273,01 

1814 
1505,62 15,05 10,28 125 4875 17,6 76,78 5,56 0,00210872 2,68743102 380 1994,85 

1929 
1601,07 16,89 9,41 92 10675 23,7 64,14 12,9 0,0008815 5,53395547 230 2541,42 

908 
753,64 12,41 0,97 144 1628 17,1 74,16 8,74 0,00059582 1,79295152 255 172,17 

909 
754,47 12,21 0,88 84 1292 43,5 51,24 5,51 0,00068111 1,42134214 260 131,4 

1341 
1113,03 16,09 2,07 124 2105 52,7 43,98 3,65 0,00098337 1,56972407 185 426,91 

1803 
1496,49 16,94 6,64 130 6536 35,2 61 3,68 0,00101591 3,62506939 160 1855,82 

1916 
1590,28 19,48 1,88 75 1660 12,3 84,46 3,18 0,00113253 0,86638839 50 699,13 

1798 
1492,34 14,8 1,23 103 1599 3,71 83,93 12,6 0,00076923 0,88932148 145 252,28 

1880 
1560,4 13,63 2,11 114 1379 28,4 70,89 0,71 0,00153009 0,73351068 30 348,39 

973 
807,59 14,92 1,42 136 1424 20,2 79,13 0,25 0,00099719 1,46351492 175 301,29 

2249 
1866,67 14,14 2,92 108 2273 16,8 81,37 2,45 0,00128465 1,01067141 160 446,95 

1404 
1165,32 16,44 5,39 104 4446 14,6 83,79 1,25 0,00121233 3,16666667 170 1036,47 

1457 
1209,31 17,12 4,23 139 7080 32,7 57 10,3 0,00059746 4,85929991 10 1267,79 

1694 
1406,02 14,1 6,16 139 7264 28,8 69,24 2,68 0,00084802 4,28807551 10 1079,34 

1961 
1627,63 14,48 5,4 100 2226 8,04 88,54 3,42 0,00242588 1,13513515 30 772,14 

1376 
1142,08 17,79 10,05 140 8504 13,2 82,55 3,93 0,0011818 6,18023258 100 2490,98 

1375 
1141,25 16,18 1,33 140 1272 13,2 81,7 4,58 0,0010456 0,92509099 115 233,88 

1876 
1557,08 19,25 1,65 94 2162 4,98 63,02 32 0,00076318 1,15245206 160 475,67 

1996 
1656,68 16,18 2,24 79 569 0,47 93,81 5,72 0,00393673 0,28507014 65 506,44 

1937 
1607,71 22,44 0,95 79 1137 35,4 61,5 2,56 0,00083553 0,58699011 20 309,47 

1652 
1371,16 19,35 1,57 63 1291 2,94 94,74 2,42 0,00121611 0,78147698 70 506,05 

1995 
1655,85 16,24 2,14 143 1400 0,12 96,33 3,55 0,00152857 0,70175436 105 523,08 

1951 
1619,33 14,56 10,5 89 7420 18,5 70,3 10,5 0,00141509 3,80317788 70 1840,73 

1805 
1498,15 15,93 7,31 130 10948 11,6 81,12 7,62 0,0006677 6,06537391 140 1654,74 

1362 
1130,46 13,63 1,08 51 1527 18,8 51,94 29,8 0,00070727 1,12114534 60 375,38 
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1877 
1557,91 17,56 0,72 71 677 13,8 75,2 11,2 0,00106352 0,36068199 50 238,11 

1820 
1510,6 17,26 1,11 123 1227 52,6 47,05 0,39 0,00090465 0,67417584 160 318,24 

2034 
1688,22 18,77 4,9 130 3719 0,46 99,23 0,31 0,00131756 1,82841692 100 1542,33 

1440 
1195,2 18,14 7,4 133 9812 1,31 85,93 12,6 0,00075418 6,81388889 210 2090,52 

1430 
1186,9 16,81 12,39 140 7000 1,35 97,35 1,3 0,00177 4,89510485 140 2078,27 

1194 
991,02 17,91 2,33 141 2160 56,7 42,9 0,43 0,0010787 1,80904526 100 710,07 

1770 
1469,1 20 0,68 59 1284 34,5 65,72 0,23 0,0005296 0,72542379 10 258,25 

1904 
1580,32 20,16 1,73 130 2108 2,86 95,21 1,93 0,00082068 1,10714287 230 493,1 

2012 
1669,96 17,97 8,49 133 6252 9,7 86,78 3,52 0,00135797 3,10735585 320 2211,31 

1772 
1470,76 16,68 5,63 137 3836 3,65 94,5 0,68 0,00146767 2,16478553 330 1193,53 

1696 
1407,68 18,96 6,43 125 7465 27,8 67,22 5,4 0,00086135 4,40153309 190 2053,95 

1296 
1075,68 16,35 2,04 76 1562 28,2 65,92 2,77 0,00130602 1,20524694 20 541,55 

226 
187,58 20,37 1,87 61 2768 12,4 85,74 2,02 0,00067558 12,2477871 60 786,17 

2138 
1774,54 18,46 1,92 139 2306 38,1 39,01 22,8 0,00083261 1,07857811 200 531,99 

2113 
1753,79 14,81 5,67 120 4847 34,5 60,81 4,24 0,0011698 2,29389496 270 1020,5 

2108 
1749,64 18,57 5,01 117 4469 11,3 84,08 4,19 0,00112106 2,12001895 170 1265,45 

1722 
1429,26 16,49 3,39 130 3631 49,9 44,33 5,78 0,00093363 2,10859467 220 824,07 

2203 
1828,49 18,715 8,15 130 4611 9,67 85,23 5,1 0,00176751 2,09305495 220 2437,25 

2084 
1729,72 15,41 2,51 141 2516 14,1 82,28 3,71 0,00099762 1,20729366 90 530,46 

2282 
1894,06 15,06 5,57 140 4250 10,3 87,52 2,25 0,00131059 1,86240142 140 1073,78 

2152 
1786,16 17,01 3,75 141 3107 6,46 89,38 4,16 0,00120695 1,44377324 160 981,99 

2250 
1867,5 14,21 2,28 71 1348 21,7 72,7 5,6 0,00169139 0,59911111 45 385,96 

539 
447,37 15,61 4,91 123 6294 4,36 87,98 7,66 0,00078011 11,6771796 120 1156,12 

2027 
1682,41 15,15 1,81 141 1434 5,63 85,16 9,18 0,0012622 0,70744943 160 329,01 

1855 
1539,65 16,79 19,59 129 25943 20,6 69,34 10,5 0,00075512 13,9854444 180 4910,02 

1905 
1581,15 14,54 6,1 136 8468 9,19 77,17 13,4 0,00072036 4,44514437 230 1167,96 

2310 
1917,3 18,1 2,79 71 2569 0,72 80,33 18,5 0,00108603 1,11212122 100 788,03 

2393 
1986,19 16,49 6,46 142 6446 11,1 83,59 5,2 0,00100217 2,69368999 270 1390,32 

214 
177,62 17,73 5,65 135 8256 18,8 73,02 8,18 0,00068435 38,5794395 180 1682,92 

1938 
1608,54 20,38 2,29 127 1820 8 78,78 13,2 0,00125824 0,93911247 110 736,66 

2371 
1967,93 17,1 2,09 89 2312 2,13 95,27 2,6 0,00090398 0,97511595 70 635,3 

2380 
1975,4 18,84 4,02 79 2895 2,01 83,98 14,1 0,0013886 1,21638655 90 1284,42 

2154 
1787,82 18,86 2,91 91 3217 3,07 94,05 2,88 0,00090457 1,49350044 110 1028,88 

1164 
966,12 16,95 1,65 82 1995 3,81 62,62 33,7 0,00082707 1,71391756 50 408,22 

1843 
1529,69 18,41 7,6 107 7848 8,69 84,74 6,57 0,0009684 4,25827452 200 1839,91 

1992 
1653,36 16,64 3,37 114 2684 5,55 89,34 5,11 0,00125559 1,34738958 130 854,62 

2284 
1895,72 19,17 5,63 136 6593 4,1 94,26 1,64 0,00085394 2,88660242 120 1916,08 

2479 
2057,57 18,19 3,72 72 3133 2,85 74,85 0,9 0,00118736 1,26381605 40 1049,82 

2365 
1962,95 18,46 5,85 65 4452 0,1 98,04 1,59 0,00131402 1,88245241 120 1709,15 

2301 
1909,83 18,06 5,21 93 4316 5,67 81,48 12,5 0,00120714 1,87570625 190 1262,82 

2460 
2041,8 18,33 0,92 81 654 0,13 98,61 1,26 0,00140673 0,26585369 130 190,39 

2189 
1816,87 16,54 0,59 150 1056 23,9 53 23,1 0,00055871 0,48241206 20 175,57 

2504 
2078,32 16,2 1,34 61 1364 12,9 82,24 4,86 0,0009824 0,54472845 70 316,35 
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2186 
1814,38 13,58 3,12 87 1594 46,8 52,42 0,8 0,00195734 0,72918577 40 504,07 

1525 
1265,75 16,12 5,2 135 6436 21,6 57,15 21,5 0,00080796 4,22032789 120 1159,24 

1522 
1263,26 18,77 0,64 80 1011 0,15 70,86 28,9 0,00063304 0,66425756 30 176,66 

901 
747,83 14,29 8,84 100 8896 8,02 89,7 2,28 0,00099371 9,87347398 50 1696,34 

1654 
1372,82 19,52 2,61 111 2239 2,32 96,74 0,94 0,0011657 1,35368809 65 760,23 

2502 
2076,66 17,89 1,09 81 1411 3,68 75,3 21,2 0,0007725 0,56394881 60 319,87 

2217 
1840,11 16,75 2,35 131 2373 1,84 80,79 17,7 0,00099031 1,07036539 110 652,94 

1415 
1174,45 19,75 2,36 82 1847 4,68 66,95 28,7 0,00127775 1,30530033 10 748,59 

2508 
2081,64 17,38 2,59 132 2192 6,02 92,15 1,83 0,00118157 0,87400319 180 599,77 

1022 
848,26 13,19 1,53 138 1314 24,6 74,28 0,76 0,00116438 1,28571426 210 218,47 

2547 
2114,01 15,01 5,47 121 6658 29,3 59,65 10,2 0,00082157 2,61405572 30 1037,62 

1991 
1652,53 19,25 2,71 119 2884 6,63 91,64 1,73 0,00093967 1,44851832 100 818,5 

2438 
2023,54 20,53 6,18 115 6038 5,48 91,96 2,56 0,00102352 2,47662018 130 2442,09 

2447 
2031,01 24,6 4,3 102 3342 1,4 97,59 1,01 0,00128665 1,36575394 120 1698,55 

2374 
1970,42 16,66 2,13 95 2010 0,46 78,71 20,3 0,0010597 0,84667223 230 456,12 

1504 
1248,32 14,72 8,63 103 10621 7,64 52,78 39,8 0,00081254 7,06183516 30 1698,8 

1369 
1136,27 16,19 1,58 55 1721 10,5 83,73 5,52 0,00091807 1,25712197 135 403,62 

1988 
1650,04 18,96 1,88 117 2087 6,05 90,03 3,92 0,00090081 1,04979873 45 509,33 

2601 
2158,83 20,86 5,65 130 4108 3,47 94,74 1,79 0,00137537 1,57939251 60 1955,11 

2135 
1772,05 13,47 2,06 137 2202 54,5 42,11 3,44 0,00093551 1,03138173 90 387,78 

2126 
1764,58 15,21 1,79 137 1670 16,1 82,5 1,39 0,00107186 0,7855127 90 361,96 

2273 
1886,59 17,22 3,47 130 2227 0,59 98,26 0,98 0,00155815 0,97976249 120 763,54 

2089 
1733,87 16,55 9,77 101 11110 4,88 87,81 7,31 0,00087939 5,31833411 150 2157,17 

2383 
1977,89 18,65 10,32 143 8961 32,6 64,73 2,41 0,00115166 3,76038608 140 2687,62 

2666 
2212,78 16,47 0,22 82 415 8,65 35,09 56,6 0,00053012 0,15566396 90 65,9 

2059 
1708,97 16,37 2,14 89 2481 6,22 79,23 14,5 0,00086256 1,20495381 100 649,76 

2564 
2128,12 16,02 1,13 135 1492 1,47 95,79 2,74 0,00075737 0,58190326 30 265,88 

2609 
2165,47 18,51 3,1 150 1853 53,7 43,7 3,23 0,00167296 0,71023386 30 863,52 

2485 
2062,55 16,44 6,77 132 6261 13,9 81,64 5,07 0,0010813 2,51951713 140 1502,86 

1790 
1485,7 19,69 1,18 90 1284 14,4 78,79 6,97 0,000919 0,71731846 90 382,66 

1799 
1493,17 16,43 5,22 129 4438 3,68 83,29 13,3 0,00117621 2,46692607 120 1225,6 

2372 
1968,76 15,59 7,68 145 4950 20,8 67,8 11,4 0,00155152 2,08684653 250 1783,52 

2732 
2267,56 13,8 4,09 85 2948 6,75 77,28 15,7 0,00138738 1,07906298 150 716,52 

2423 
2011,09 17,68 7,39 141 8072 2,24 96,05 7,71 0,00091551 3,33140736 240 2114,94 

2767 
2296,61 18,33 3,1 138 2655 37,5 61,44 1,41 0,00116761 0,95952299 130 778,15 

2446 
2030,18 17,27 51,95 115 36800 4,68 89,74 5,58 0,00141168 15,0449718 230 10546,39 

2750 
2282,5 13,54 17,13 128 17801 9,45 78,73 12,2 0,00096231 6,47309099 220 2574,73 
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Bilaga 2: Ekvationer till beräkningsmodell 

Trädhöjd Ekvation Areal Ekvation 

14> y=10,201*x-41,68 0,7> y=1,8613*x+95,202 

14-14,5 y=9,8202*x-42,84 0,7-1,0 y=188,1*x-58,998 

14,5-15 y=-7,9662*x+211,51 1,0-1,3 y=50,22*x+32,846 

15-16 y=1,1416*x+80,94 1,3-1,6 y=-82,402*x+215,95 

16-16,25 y=24,395*x-298 1,6-2,0 y=-42,022*x+175,5 

16,25-16,8 y=12,948*x-119,37 2,0-2,3 y=11,962*x+66,979 

16,8-17,2 y=-55,833*x+1041,4 2,3-2,8 y=25,875*x+28,556 

17,2-17,5 y=-32,824*x+662,67 2,8-3,2 y=63,872*x-95,323 

17,5-18 y=29,804*x-440,93 3,2-4,1 y=22,309*x+14,015 

18-18,3 y=-53,7*x+1073,1 4,1-5,25 y=4,9637*x+68,319 

18,3-18,7 y=-51,732*x+1058 5,25-5,6 y=44,204*x-146,29 

18,7-19 y=-90,227*x+1801,9 5,6-7,0 y=-0,1308*x+89,652 

19-20 y=-4,5492*x+181,16 7,0-9,0 y=3,3781*x+67,275 

20-22 y=-9,0228*x+277,1 9,0-10,5 y=10,741*x-10,543 

22< y=-12,666*x+407,88 10,5< y=0,2067*x+104,01 

  
y=volymskillnad, 
x=trädhöjd   y=volymskillnad, x=areal 

        

Höjdöhav Ekvation Ålder Ekvation 

30> y=0,518*x+86,616 70> y=0,5521*x+52,779 

30-50 y=-0,4759*x+115,04 70-75 y=-0,2244*x+110,96 

50-80 y=0,1709*x+79,38 75-80 y=4,5142*x-253,79 

80-110 y=-0,189*x+113,49 80-92 y=-2,221*x+289,04 

110-125 y=-7,3827*x+976,83 92-100 y=-6,8758*x+743,54 

125-150 y=0,3828*x+46,601 100-114 y=-0,5242*x+152,26 

150-175 y=0,3479*x+36,128 114-120 y=-4,6938*x+654,55 

175-200 y=0,2774*x+41,189 120-125 y=-1,4361*x+268,25 

200-220 y=-0,5568*x+214,98 125-130 y=-2,5489*x+423,21 

220-240 y=-1,6796*x+482,4 130-140 y=-0,052*x+99,942 

240-300 y=0,5397*x-50,701 140-142 y=-17,083*x+2502,1 

300< y=0,1211*x+51,367 142-150 y=-2,9317*x+514,33 

  
y=volymskillnad, 
x=Höjdöhav 150< y=-0,0371*x+103,1 

      y=volymskillnad, x=ålder 

% tall Ekvation     

0,3> y=280,46*x+73,292 Stamantal Ekvation 

0,3-1,0 y=72,162*x+54,102 600> y=0,0345*x+76,777 

1,0-1,4 y=134,54*x-67,787 600-1000 y=-0,0466*x+133,91 

1,4-2,2 y=-2,1435*x+97,582 1000-1250 y=-0,0891*x+199,66 

2,2-2,9 y=28,615*x+23,028 1250-1300 y=-2,0342*x+2712,4 

2,9-4,0 y=18,414*x+28,31 1300-1500 y=0,0604*x+10,756 

4,0-4,7 y=42,684*x-92,517 1500-2000 y=0,0408*x+24,171 

4,7-5,4 y=40,61*x-103,75 2000-2150 y=0,149*x-211,25 

5,4-6,2 y=19,584*x-15,577 2150-2500 y=-0,016*x+130,48 

6,2-7,5 y=45,085*x-197,9 2500-2800 y=-0,0467*x+215,76 

7,5-8,65 y=6,7193*x+46,137 2800-3500 y=-0,0303*x+187,42 



 

26 

Patrik Sandberg 

8,65-11,0 y=-9,3136*x+183,45 3500-4000 y=0,0517*x-98,366 

11,0-13,0 y=-7,6602*x+183,98 4000-5500 y=-0,0004*x+94,965 

13,0-14,0 y=62,966*x-740,08 5500-6500 y=0,0278*x-82,332 

14,0-18,5 y=-3,2556*x+145,23 6500-7000 y=0,0936*x-528,5 

18,5-23,0 y=1,0386*x+69,484 7000-8000 y=0,0145*x-13,652 

23,0-35,5 y=0,4198*x+79,358 8000-10000 y=0,0056*x+43,303 

35,5< y=-1,1183*x+146,81 10000< y=0,0008*x+83,495 

  y=volymskillnad, x=%tall   
y=volymskillnad, 
x=stamantal 

        

Medelstam Ekvation Stammar/ha Ekvation 

0,15> y=463,27*x+36,127 570> y=0,071*x+71,759 

0,15,0,16 y=362,05*x+42,563 570-600 y=0,3216*x-96,867 

0,16-0,175 y=3403,2*x-475,62 600-700 y=0,3272*x-119,48 

0,175-0,19 y=3105,4*x-464,07 700-750 y=-1,1328*x+920,42 

1,19-0,21 y=-95,697*x+116,18 750-800 y=0,5621*x-340,6 

0,21-022 y=-352,21*x+169,02 800-840 y=-0,2218*x+272,09 

0,22-0,23 y=-1559,7*x+447,12 840-860 y=-0,9012*x+862,56 

0,23-0,235 y=20,59*x+94,354 860-900 y=-0,0834*x+170,72 

0,235-
0,245 y=3318,3*x-700,38 900-940 y=-0,2846*x+359,9 

0,245-0,27 y=-88,579*x+108,41 940-970 y=3,0057*x-2747,2 

0,27-0,28 y=-9015,4*x+2571 970-1050 y=0,3045*x-212,77 

0,28-0,286 y=-309,23*x+177,94 1050-1100 y=-0,2699*x+379,21 

0,286-0,29 y=-8452,4*x+2540,6 1100-1130 y=-0,2699*x+379,21 

0,29-0295 y=-6474,8*x+1996,6 1130-1200 y=0,3982*x-368,9 

0,295-0,33 y=-778,97*x+337,27 1200-1280 y=0,0761*x+9,7992 

0,33-0,37 y=-615,63*x+305,24 1280-1380 y=0,0753*x-4,5928 

0,37-0,4 y=-405,19*x+245,64 1380-1600 y=0,1699*x-157,8 

0,4< y=-11,463*x+98,389 1600< y=0,0775*x-47,752 

  y=volymskillnad, x=m-stam   y=volymskillnad, x=stam/ha 

        

% löv Ekvation % gran Ekvation 

0,5> y=-76,691*x+111,2 45> y=-1,2474*x+146,58 

0,5-0,9 y=55,764*x+56,408 45-53 y=2,3997*x-32,982 

0,9-1,25 y=-8,9018*x+106,88 53-61,5 y=0,8727*x+40,737 

1,25-1,7 y=-111,68*x+262,15 61,5-67 y=-4,2399*x+373,51 

1,7-2 y=52,228*x+0,5543 67-71 y=6,7212*x-367,62 

2-2,56 y=50,185*x-19,832 71-74,5 y=-3,8112*x+364,02 

2,56-2,8 y=77,398*x-112,91 74,5-77,5 y=-2,1417*x+257,83 

2,8-3,45 y=31,056*x-5,333 77,5-80 y=-12,761*x+1100,3 

3,45-3,66 y=74,29*x-169,77 80-82 y=8,2894*x-570,88 

3,66-4 y=74,012*x-185,29 82-85,5 y=1,7749*x-52,183 

4-4,8 y=52,56*x-123,29 85,5-89,5 y=0,9557*x+9,0518 

4,8-5,3 y=18,828*x-2,0719 89,5-81,5 y=-9,9305*x+1000,7 

5,3-5,56 y=23,354*x-40,552 91,5-93,5 y=-15,274*x+1503,6 

5,56-5,6 y=573,16*x-3083,8 93,5-97 y=2,3047*x-128,16 

5,6-7 y=-0,7579*x+97,804 97-98,5 y=-33,377*x+3363,8 

7,0-10 y=0,6415*x+84,895 98,5< y=-62,799*x+6316,3 

10-11,5 y=2,7818*x+64,666   y=volymskillnad, x=%gran 
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11,5-13 y=19,193*x-146,98     

13-15 y=-1,614*x+114,99     

15-23 y=-1,8471*x+135,36     

23-29 y=5,6648*x-54,46     

29< y=0,4577*x+81,212     

  y=volymskillnad, x=%löv     

 

Bilaga 3 Regressionsanalyser 

Figurerna 6 visar regressionsanalyser för 6 av 10 parametrar. A visar hur 

arealen påverkar noggrannheten, B visar hur höjd över havet påverkar 

noggrannheten, C visar hur stamantalet påverkar noggrannheten, D visar hur 

andelen tall påverkar noggrannheten, E visar hur andelen gran påverkar 

noggrannheten och F visar hur andelen löv påverkar noggrannheten. 

 

Figur 6. Parametrarna areal (A), höjd över havet (B), stamantal (C), andel 

tall (D), andel gran (E) och andel löv (F) påverkar noggrannheten i 

Skogliga grundata. 
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