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Med hjälp av datorresurserna vid High Performance Computing Center North (HPC2N) beräknades 
stamprofiler från etthundra provytor på SCA´s testområde. Provytorna hade skannats med marklaser 
under hösten 2019. Den algoritm som användes för att beräkna stamform från 3D punktmoln är 
utvecklad vid SLU (Olofsson och Holmgren 2016). Algoritmen isolerar först de punkter som tillhör 
stammarna för att sedan modellera stammarnas profiler som ett antal sammanhängande cylindrar. 
Mätfelen för diameterskattningarna ligger runt en centimeter enligt studien (Olofsson och Holmgren 
2016)  och mätfelen för stamvolym ligger runt 5 % (Olofsson och Holmgren 2017). 
 

 
(Vänster) Laserdata från en provyta. (Höger) Automatiskt estimerade stamdiametrar projicerade 
på en kronhöjdsmodell från laserdata med hjälp av SLU:s algoritm för träddetektering (Olofsson 
och Holmgren 2016). (Storlekarna på diametrarna är proportionellt skalade för att vara synliga i 
bilden) 
 

 
 
En stammodell i rött automatiskt detekterad ur laserdata i grått med hjälp av SLU:s algoritm för 
träddetektering (Olofsson och Holmgren 2016).  
 



För effektiv beräkning av provytorna gjordes en parallell körning vid superdatorcentrum HPC2N. 
Varje provyta beräknades på en nod vardera i datorklustret varvid alla stamprofiler var klara på 
mindre än 2 timmar. De stamprofiler som är framtagna med SLU:s algoritm (Olofsson och 
Holmgren 2016) går att använda för att beräkna ett antal skogliga variabler såsom stamvolym, 
avsmalning och krokighet mm.  
 

 
Stamprofil modellerad från laserdata med hjälp av SLU:s algoritm för träddetektering (Olofsson 
och Holmgren 2016).  
 
De stammar som skannats är belägna i bestånd som SCA ska slutavverka, vilket möjliggör 
jämförelse med skördardata. Jämförelser kommer även att kunna göras med de laserskanningar från 
luften som nyligen gjorts för detta område med tre olika system och tätheter: Lantmäteriets nya 
laserskanning med 1-2 punkter/m2, skanning med Rigle 1560 DW med 10 punkter/m2 i vardera av 
två laserfärger, samt skanning med ca 500 punkter m2 från lågt flygande helikopter. 
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