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Bakgrund 

Inom ramen för Mistra Digital Forest har det utvecklats ett verktyg för att föreslå 

lämpliga avläggsytor samt basvägar som underlag i förberedelserna i en 

avverkningsplanering. Metod och utvärderingsresultat finns dokumenterade i en 

vetenskaplig publikation1 samt i en teknisk rapport2. 

Den 10 juni 2021 hölls en workshop med deltagare från skogsföretagen: 

BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, StoraEnso, Södra, Sveaskog samt Kopparfors skogar. 

Dessutom medverkade Skogsindustrierna och SLU.  Denna dokumentation 

sammanfattar genomgången och diskussionen under workshopen. 

Inledning 

Den grundläggande frågeställningen presenterades och den grundas i placering av 

lämpliga avlägg vid ett eller två ställen kring en avverkning samt basvägsdragning från 

avlägg in till och in i avverkningen, se figur 1, med lämpliga avläggsområden som 

ljusgröna markeringar längs vägarna. 

 

 
1 https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjfr-2021-0032  
2 https://wwwmistradigital.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/09/d218-automatiska-avlaggs-
och-basvagsforslag-i-avverkningsplanering.pdf  

http://www.mistradigitalforest.se/
https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjfr-2021-0032
https://wwwmistradigital.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/09/d218-automatiska-avlaggs-och-basvagsforslag-i-avverkningsplanering.pdf
https://wwwmistradigital.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/09/d218-automatiska-avlaggs-och-basvagsforslag-i-avverkningsplanering.pdf
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Figur 1. Grundfrågeställningen för avläggsoptimeringen med lämpliga avläggszoner i 

ljusgrönt. 

Metodutvecklingen har utvärderats mot slutavverkningar där det förutsätts att skotaren 

inte begränsas av kvarstående träd om de inte ingår i permanenta hänsynsytor (NoGo-

ytor). 

Prototypverktyget 

Det prototypverktyg som har utvecklats (figur 2) kan spridas bland svenska 

skogsföretag efter kontakt med Skogforsk. Det är utvecklat för forskning och utveckling 

och inte operativ användning vilket märks genom att det krävs en separat 

indatapreparering för ett valt studieområde och det är ett filbaserat datautbyte. 

Skogforsk erbjuder enbart begränsat med support, men försöker bistå organisationer 

som vill testa. 

 

Figur 2. Prototypverktyget för avläggsoptimering. 

http://www.mistradigitalforest.se/
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Indatapreparering 

Över studieområdet 

Följande indata krävs över ett studieområde (en större geografisk region): 

▪ Skogliga grunddata (*.tif) 

▪ Höjdmodell, grid 2 + (*.tif) 

▪ Markfuktighetskarta klassad (exempel DTW-kartor) 

▪ Hänsynstaganden (ihopslagna - *,shp) 

▪ Avläggszoner (*.shp) 

▪ Vägar (*.shp) 

Ovanstående indata lagras i separat katalog, ”geodata”. Skogliga grunddata laddas hem 

från Skogsstyrelsen. Det är inte kritiskt med uppdaterade laserskattningar för modellen 

då volymsvariationen bedöms vara liknande även om den totala volymen naturligtvis 

har blivit högre. 

Höjdmodellen som användes var grid 2 + från Lantmäteriet. Det går även att använda en 

högre detaljeringsgrad. Markfuktighetskartan är klassad i tre nivåer; (1) 0,5-1, (2) 0,25-

0,5 samt (3) 0-0,25 meters avstånd till grundvatten enligt modeller för att beräkna 

avstånd till grundvatten. Områden med mer än 1 meter till grundvatten klassades ej, det 

vill säga ”nodata”. Hänsynsytor som skogsmaskiner inte får beträda (Nogo-ytor) bygger 

på polygoner från Naturvårdsverket (Skyddad natur), Skogsstyrelsen (Skogens pärlor) 

och Riksantikvarieämbetet (FMIS). Därutöver används vägskiktet (Trafikverket) och ett 

skikt med lämpliga avläggsytor. Vägskiktet används i prototypen för visualisering samt i 

modellen för att finna lämpliga avläggsytor. 

Lämpliga avläggsytor, se figur 3, definieras med: 

• Vägskiktet (Trafikverket) 

• Tomtmark, vattendrag och kraftledningar (Lantmäteriet) 

• Markens lutning (Lantmäteriet) 

• Skyddade områden, hänsynsytor (Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet) 

http://www.mistradigitalforest.se/
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Figur 3. Lämpliga avläggszoner längs vägarna i grönt, kuperade områden i blått samt 

olämpliga avläggszoner i rött. 

Metoden för att tillverka ett skikt med avläggszoner beskrivs i publikationerna 

beskrivna i bakgrunden. 

Traktdata 

För respektive avverkning behöver sedan prototypen en avgränsning (polygon i ESRI 

shapeformat) över den planerade trakten. Det är det enda som är obligatoriskt, men det 

går även att lägga in förbestämda avlägg, tillkommande hänsyn samt tvingande 

passager, exempelvis en bro över ett vattendrag. 

Installation 

Prototypverktyget levereras i form av en zip-fil och packas upp lokalt. Installera sedan 

”runtime” som ligger i katalogen VS_runtime. Placera preparade indata över 

studieområdet i katalogen geodata. Öppna sedan filen systemfil.txt i katalogen snurra 

och ändra filnamn till preparade indata: 

• Namn_DTM: ”ert filnamn” 

• Namn_DTW: ”ert filnamn” 

• Namn_NoGO: ”ert filnamn” 

• Namn_TreeVolumes: ”ert filnamn” 

• Namn_vagar: ”ert filnamn” 

• Namn_avlaggszoner: ”ert filnamn” 

http://www.mistradigitalforest.se/


 

   

  

 

Skogsindustrierna / Box 55525 / 102 04 Stockholm / www.mistradigitalforest.se  Demonstration of a planning robot_workshop notes.docx 
 

6 

Prototypverktyget startas sedan genom ”BesTWay.exe”. 

Efter installation är det lämpligt att öppna inställningar, figur 4, för att anpassa till era 

önskemål. Inställningar öppnas via kugghjulet upp till höger i applikationen. 

 

Figur 4. Inställningar i prototypverktyget. 

Det som påverkar modellen avsevärt är tillåten lutning och branthet. 

Grundinställningarna är empiriskt satta, men kan behöva justeras beroende av regionala 

förhållanden. Speciellt viktigt är även att sätta lastkapaciteten för skotaren då det 

påverkar den totala körsträckan högst avsevärt. De körhastigheterna och lastning- och 

lossningstid som är angivna kan användas, men det är enklare att jämföra 

medelskotningsavstånd samt den totala körsträckan per objekt. 

http://www.mistradigitalforest.se/
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Resultat 

Ett resultat från en körning visas i figur 5. Där alternativ 0 är det bästa alternativet 

(kortast körsträcka givet ett antal uppfyllda villkor) med ett avlägg, alternativ 1 det 

nästa bästa alternativet med ett avlägg och alternativ 2 det bästa alternativet med två 

avlägg.  

 
Figur 5. Exempel på resultat från en modellkörning. 

Följande färgkodning gäller:  

DTW torr - ljusblå 

DTW fuktig - blå 

DTW blöt - mörkblå 

Traktgräns - orange 

NoGo -vit 

Passage - rosa 

Basvägar - röd och lila (lila enbart då 

avlägg optimeras) 

Givet avlägg - röd och lila (lila enbart då 

avlägg optimeras) 

Zon där avlägg kan läggas - kvadrat i 

brunt 

http://www.mistradigitalforest.se/
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Optimerat avlägg - röd och lila tjockare 

kvadrat 

Höjdkurvor - vart 

Bilväg - ljusgrön 

Ingen trädvolym -brunt 

Träd kan ej nås  -  gult 

Basvägens utbredning bestäms genom att dra i reglaget. Det påverkar enbart 

utsträckningen när skiktet sparas ner separat och inte nyckeltalen. 

Nyckeltalen, figur 6, redovisar de olika alternativen för en körning summerat över 

antalet avlägg, antalet skotarlass, medelskotningsavstånd baserat på tyngdpunkt 

(tpkt_area) eller viktat beroende av virkesvolymsvariationen (tpkt_volym) där den 

senare är att föredra för jämförelser. Dessutom finns den totala skotningssträckan 

(totDist) i kilometer samt en beräknad ruttid (rutt Tid (h)). Tiden för rutterna är inte 

validerad varför den ska användas med försiktighet om värdena under inställningar inte 

verifieras. 

I exemplet i figur 6 är det tydligt hur användningen av två avlägg (alternativ 2) avsevärt 

kortar skotningssträckan. 

 
Figur 6. Nyckeltal för en modellkörning. 

Vanliga problem 

Under körningen finns ett antal vanliga problem värda att känna till: 

1. Traktgräns är utanför studieområdet. Hela traktgränsen måste rymmas inom 

studieområdet för att det ska få att köra modellen. 

2. Felaktigt inmatade filnamn i systemfilen orsakar ofta att modellen inte kan starta. 

3. Felaktigt producerade avläggszoner, se utförlig beskrivning i bilaga 1. 

4. Lång körtid. För större objekt kan körtiden för modellen bli lång eftersom det är 

flera olika alternativ som ska bearbetas. 

http://www.mistradigitalforest.se/
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Diskussion 

Under workshopen fångades dialogen under respektive punkt (indatapreparering, 

installation och resultat), men några förslag till fortsatt arbete noterades: 

• Hantering av fler än två avlägg 

• Mer dynamiska indata, exempelvis markfuktighetens variation över året eller 

möjligheten att använda avlägg på jordbruksmark över del av året. 

• Användning av modellen för gallringar 

• Mer detaljerade stickvägsmönster inom avverkningen 

• Nyttjandet av trädslagsinformation för att planera skotningen av olika sortiment 

 

  

http://www.mistradigitalforest.se/
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Bilaga 1. Avläggszoner (produktion i ArcGIS Pro) 

 

 

 

 

http://www.mistradigitalforest.se/
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Resultatexempel med godkända avläggszoner i grönt: 

 

 

 

Mistra Digital Forest finansieras av Mistra och deltagande parter. 

Forskningsprogrammets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar 

och effektiv skoglig bioekonomi. Programmet leds av Skogsindustrierna och 

programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, 

SLU, IVL, Skogforsk, Umeå universitet samt KTH.  www.mistradigitalforest.se 
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