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V I S I O N  &  M I S S I O N
Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest ska ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter för skogsbruket, och därigenom bidra till omställningen av vårt 
samhälle till en cirkulär bioekonomi. Programmets vision är att skapa digitala 
lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi.

Forskningen sker i fyra arbetspaket – Skogliga fakta, Effektivt skogsbruk, 
Skogens och skogsprodukters värden samt Koordinering och kommunikation. 

Skogsindustrierna är programvärd och övriga programparter är 
BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, IVL Svenska 
Miljöinstitutet, KTH, Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt Umeå 
universitet. Programmet finansieras av Mistra och deltagande parter. 

Läs mer på www.mistradigitalforest.se
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Stora digitala möjligheter
för skogsbrukets värdekedja
Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest 
startades i början av 2019 och fick en flygande start 
efter en lång tids dialog med alla programdeltagare. 
Programmet ligger helt rätt i tiden. Det finns ett 
stort och ökande intresse för skogliga frågor från 
olika intressenter, samtidigt som det pågår en snabb 
utveckling av digitala verktyg. Inte minst ser företa-
gen, som både initierade och idag deltar engagerat 
i programmet, de stora möjligheter som en ökad 
digitalisering i skogsbruket innebär. 

Ambitionen inom Mistra Digital Forest är att ge 
ett viktigt bidrag till omställningen av vårt sam-
hälle från en fossilbaserad ekonomi till en hållbar 
bioekonomi. Det gör vi genom utveckling av digitala 
tekniker och metoder för ett hållbart skogsbruk och 
vi är glada för förtroendet som Mistra har visat och 
som gör denna satsning möjlig.

Skogen som råvara bär på en mängd naturliga 
variationer. Det innebär att relevant data över 
skogen behöver vara högupplöst – och det i sin tur 
innebär enormt stora mängder data. Idag har vi 
både kunskap och metoder för att samla in stora 
datamängder genom exempelvis laserskanning från 
luften eller marken, vilket kompletteras med data 
från skördare som samlas in för varje avverkat träd. 
När vi dessutom har effektiva metoder för att bear-
beta och förstå denna data öppnas nya möjligheter 
att både planera och utföra skogsbrukandet smart 
och med bättre precision. Det leder både till högre 
effektivitet och skonsamhet samt till möjligheter att 
producera rätt produkter och se till att skogsråva-
ran nyttjas optimalt. 

Skogen står för stora värden och ska tillgodose 
olika behov. Många värdesätter skogen för dess 
möjligheter till rekreation och andra värden är 
klimatrelaterade med skogen som kolsänka och som 

en möjlighet att ersätta fossilbaserade produkter. 
Inte minst är skogen en källa till välfärd genom 
skogsbrukets effektiva produktion av högvärdiga 
produkter. Det innebär att frågeställningar som 
kopplar till skogen ofta blir komplexa. Därför blir 
det spännande att ställa oss frågan vad vi kan åstad-
komma med digitala verktyg för att stötta skogsäga-
re i avvägningarna mellan olika behov?

För ett mer effektivt och hållbart skogsbruk 
utvecklas även tekniker för att bygga in ökad auto-
mation i skogsmaskinen och i förlängningen gå mot 
fjärrstyrda fordon. Med ökad kunskap om skogen 
och mer detaljerad information finns det dessutom 
goda förutsättningar för att utveckla metoderna för 
hållbarhetsbedömningar. Inom Mistra Digital Forest 
kommer vi att ta fram verktyg för att utföra hållbar-
hetsbedömningar av olika åtgärder i skogsbruket. 

När jag tillträdde som programchef i augusti 2019 
mötte jag ett välplanerat forskningsprogram som 
kommit igång mycket bra. Kompetenta deltagare 
från programkontoret på Skogsindustrierna, de sex 
skogsföretagen och de fem forskningsaktörerna som 
gemensamt formulerar nya forskningsutmaningar 
och drar nytta av tidigare genomförda projekt ger 
Mistra Digital Forest en stor styrka. Intresset för 
programmet och utvecklingsviljan har inte minst 
märkts på den stora uppslutningen vid de två pro-
gramkonferenser vi genomfört under året. 

Jag vill tacka alla aktörer för ett spännande upp-
startsår! Nu ser vi fram emot 2020 som kommer ge 
oss än mer resultat för att forma digitala lösningar 
för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. 

Sverker Danielsson
Programchef, Mistra Digital Forest
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J A N  Å H L U N D ,  H O L M E N
S T Y R E L S E L E D A M O T  &  O R D F Ö R A N D E  I  I N D U S T R I E L L A  R Å D E T

Vilken är din relation till skogen?
– Detta är inte en enkel fråga att svara på. 
Multifunktionell skulle man kunna säga. Större 
delen av mitt liv har jag bott nära skogen. 
Som barn innebar det äventyr med lek, ut-
flykter, bär- och svampplockning. Litet senare 

i livet tävlingsarena för orientering och längd-
åkning. Sedan studier med allt större insikter 

och kunskaper om mark, botanik, träd, skogssköt-
sel, natur- och landskapsvård, teknik och ekonomi. Jobb i olika 
funktioner i skogsbruket med allt från forskning om skogsvård och 
bioenergi till att leda en skogsförvaltning respektive en stab för 
teknik- och verksamhetsutveckling. Kontakter med människor på 
alla organisatoriska nivåer i skogsbruk och skogsindustri och de 
senaste tio åren med politiker, beslutsfattare och andra intressen 
i Sverige och i Bryssel. Men hela tiden har skogen varit en stor 
källa till avkoppling och rekreation!

Hur ser du på framtidens skogsbruk?
– Kraven på skogsbruket har hela tiden ökat och blivit allt mer 
mångfacetterade. Skogen kan bidra till att mildra klimatför-
ändringarna vilket till exempel har fört med sig att EU kommer 

att satsa stort på att bönder och skogsägare ska nyplantera 
marginell jordbruksmark för att träden ska binda koldioxid. Även 
i länder som Sverige och Finland, som nästan inte kan öka 
skogsmarksarealen, så kan vi genom att ständigt sköta skogen 
bättre öka tillväxten. Vi ska samtidigt bevara den biologiska 
mångfalden i skogen och skogens förmåga att rena och jämna 
ut vattenflöden är viktig. Skogsbruket ska bli mer skonsamt både 
när det gäller arbetsmiljön för de som jobbar där och för den 
natur vi brukar. Olika intressen ska rymmas bredvid varandra 
samtidigt som äganderätten ska stärkas. Sedan 1980-talet 
har vi pratat om hållbart skogsbruk och de tre dimensionerna 
ekonomi, miljö och sociala frågor. Alla tre ska balanseras mot 
varandra. Tyvärr har begreppet hållbart skogsbruk med dessa 
tre dimensioner hamnat i ett låst läge där olika intressen hävdar 
sin dimension och sin tolkning. Jag välkomnar därför ett breddat 
synsätt tack vara FN:s mål för hållbar utveckling och hoppas 
att det ger en bredare förståelse. Skog och skogsprodukter 
bidrar ju mer eller mindre till alla mål och alla kan arbeta med 
utveckling med utgångspunkt från var man är idag. Med ökad 
urbanisering blir det allt viktigare att kunna visualisera och 
kommunicera vad vi gör i skogen. Det är viktigt både i Sverige 
och internationellt.

– En ökad digitalisering i skogsbruket gör det möjligt att skapa 
en bättre arbetsmiljö och en större skonsamhet för mark och 
miljö, samtidigt som vi kan nå en högre produktivitet, säger Jan 
Åhlund som är skogsbrukschef på Holmen och en av ledamö-
terna i programstyrelsen för Mistra Digital Forest.

– Hela branschen är beroende av att få människor som trivs 
och vill arbeta med avverkning och transporter. Då måste 
arbetsmiljön vara god. Bra beslutsstöd och möjlighet till 
avlastning och mikropauser är viktigt faktorer för att förbätt-
ra maskinförarnas arbetsmiljö. Föraryrket karaktäriseras av 
ensamarbete med långa pass. Digitala lösningar kan skapa nya 
möjligheter för yrket. 

Hur ser du på framtidens skogsbruk? 
– Skogen kommer att få en allt större betydelse i strävan att 
motverka negativa klimateffekter. Klimatanpassningar i skogs-
skötseln blir viktigt för att möta nya typer av skadegörare. 

Höjda temperaturer innebär också möjligheter för skogsbruket 
med längre vegetationsperioder och ökad tillväxt. Kortare peri-
oder med tjälad mark ställer höga krav på planering och skon-
sam drivning för att undvika markskador. Totalt sett kommer 
det att ställas högre krav än idag på framtidens skogsskötare. 
De kommer att vara beroende av stora mängder data med hög 
precision och utvecklade beslutstöd för att lyckas. Det känns 
fint att vi är på väg att skapa sådana förutsättningar genom 
Mistra Digital Forest. 

Vilken är din relation till skogen? 
– Det var i övre tonåren som jag förstod hur stark relation 
jag faktiskt hade till skogen. Genom mitt idrottsintresse inom 
orientering, genom mina förfäders skogar som jag vistats 
mycket i som barn och en upptäckt glädje i att odla. Dessa 
intressen består och har följt mig genom livet. 

”Digitala lösningar förbättrar  
både för arbetsmiljö och skogsmark”

P R O G R A M S T Y R E L S E

Programstyrelsen för Mistra Digital Forest är 
nu formad. Styrelsen har ett övergripande 
ansvar för inriktning, kvalitet och ekonomi. 
Här presenteras ledamöterna.
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Vilken är din relation till skogen?
– Jag ser skogen som en möjlighet 
för rekreation såsom promenader 
och motion men även som en 
viktig råvara som har använts för 
att bygga upp Sveriges välstånd. 
Jag är mycket ute i skärgården 
och rör mig i skogarna på öarna. 
En promenad i skogen ger möjlighet till 
reflektion runt de vardagliga frågorna.

Hur ser du på framtidens skogsbruk?
– Skogsbruket kommer att bli både mer effektivt och 
digitaliserat. Jag tror att vi kommer att få nya digitala 
verktyg som ännu tydligare än i dag kan användas för 
att optimera utbytet i skogen men även användas av 
skogsägaren som beslutsverktyg. Kanske kommer vi se 
nya semiautonoma skördare och fordon som till viss del 
arbetar självständigt så att en person kan övervaka fle-
ra maskiner. Vi kommer redan i skogen i detalj ha klart 
för oss vilka produkter som ska tillverkas och därigenom 
redan i skogen fatta beslut efter användningsområde.

Vilken är din relation till skogen?
– Jag associerar skogen till 
frisk luft och min familjs gam-
la katt. Jag hade problem 
med astma som liten och 
att gå en promenad i sko-
gen hjälpte alltid. Katten 
brukade glatt följa med, 
och sprang efter nästan som 
en hund. Sen har jag förstås 
varit mycket i skogen när jag 
pluggade biologi på universitetet, 
även sprungit löprundor, tagit med bar-
nen på campingturer och sådant.

Hur ser du på framtidens skogsbruk?
– Jag ser fram emot många komplexa frågeställning-
ar inom skogsbruket även framöver, inte minst hur 
man tillfredsställer en ökad efterfrågan på biomassa 
och råvaror från skogen samtidigt som vi skyddar 
biologisk mångfald, skogens kolsänkor och levande 
skogar till glädje för oss människor.

Vilken är din relation till skogen?
– Den har varit en självklar 
del i mitt och min släkts liv 
genom många hundra år. 
Den har gett oss levebröd, 
där har min pappa slitit i 
djupsnön med motorsågen 
och där arbetar nu min 
bror i sin skog med moder-
na maskiner. I skogen har vi 
plockat bär, där jagas det älg 
och där har vi vandrat och vandrar, 
genom skogen och över sjöar och i skärgården går 
skidspåren.

Hur ser du på framtidens skogsbruk?
– Jag vill att framtidens skogsbruk ska kunna bedrivas 
i små familjeföretag, av stora bolag, i statens regi, 
och med ett ansvar som finns för både produktion 
och för miljöhänsyn. Jag vill att det ska finnas ett 
förtroende för ägarna att förvalta detta viktiga kapital 
för vårt land. En väl förvaltad skog ger både förnyel-
sebara produkter, binder koldioxid och ger utrymme 
för allehanda fåglar, djur av alla de slag och växter. 
Jag vill att skogen inte ska ”drabbas” av en härva av 
regelverk, det gynnar inte det svenska skogsbruket.

Vilken är din relation till skogen?
– Skogen är för mig en enorm 
resurs. En plats för fritidsaktivi-
teter som löpning, promenader 
och svampplockning. Skogen 
är också framtidens råvara för 
byggande, övriga material och 
till viss del energi.

Hur ser du på framtidens skogsbruk?
– Framtidens skogsbruk skall ta vara på hela skogens 
potential. Det gäller att värdera innehållet så högt 
som möjligt. I första hand skall de fysiska och 
kemiska egenskaper som träden skapat tas om hand. 
Därefter kommer ett flöde av utvinningsprocesser som 
leder till nya material och till sist finns det mycket 
energi i produkterna. Det finns en risk att skogens 
produktionskapacitet blir övertecknad och därför är 
det viktigt att man värderar skogen högt. Framtidens 
skogsbrukare har ett ansvar att nyttja och förvalta 
skogen på ett klokt sätt så att värdet bevaras för 
morgondagens generationer.

P R O G R A M S T Y R E L S E
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– Inom vårt arbetsområde ryms både 
syntesforskning, att kartlägga den 
digitala värdekedjan och kapacite-
ten hos dagens bioraffinaderier samt 
programmets internationella erfaren-
hetsutbyten. SCDI har genomfört en 
intervjustudie där resultatet ger oss 
en bild av vilka områden som behöver 
utvecklas. Inom arbetspaketet ingår 
också programmets kommunikationsar-
bete. Under våren fick vi programmets 
kommunikationskanaler på plats som vi 
fortsätter att utveckla. 

Vad händer nu?
– Fokus under 2019 har varit att få igång 
aktiviteter på olika håll och under 2020 
kommer vi att stärka kopplingarna mel-
lan olika delar av programmet. Vi vill att 
programmet leder till förbättringar hos 
skogsföretagen och samhället i stort. Un-
der våren kommer vi att rapportera vad 
digitalisering och andra begrepp betyder 
för olika grupper av människor. Det är en 
del av syntesarbetet som kommer att ge 
oss viktig kunskap vad gäller integratio-
nen människa–teknik. Arbetet med att 

lyfta den digitala kompetensen fortsätter 
under 2020. 

– Vi kommer också att rapportera 
om vilka bioraffinaderiprocesser som 
är i drift och planerade och hur vi kan 
koppla ny teknik till dagens infrastruk-
tur. Bioraffinaderier kommer att vara 
mottagare av skogsråvara i framtiden 
och ett av uppdragen i Mistra Digital Fo-
rest – som Mistra som finansiär lyft fram 
som viktigt – är att vi tittar på digitala 
möjligheter för att skapa cirkulära flöden 
från olika delar i värdekedjan. 

8

Mistra Digital Forest består av fyra arbetspaket som kopplar 
till varandra genom utbyte av data och material. Här berättar 
programchef Sverker Danielsson, som också leder arbetspaketet 
Koordinering och kommunikation, om var forskningsarbetet 
befinner sig ett år efter programstart.

Koordinering av program
med spjutspetsforskare

K O O R D I N E R I N G

Jonny Holmström har genomfört 16 inter-
vjuer med personer inom skogsföretagen. 

– Vill man öka de digitala möjligheterna 
måste man börja med att fråga de som ar-
betar inom området om vilka utmaningar 
och möjligheter de skönjer, förklarar 
Jonny Holmström. 

–  Det vi kan konstatera är att den 
råvarubaserade värdekedjan fungerar 
effektivt men att den digitala värdeked-
jan är mer fragmenterad, berättar Jonny 
Holmström. De datavolymer som används 
i branschen är begränsade och huvudsak-
ligen kopplade till enskilda bolag. 

–  Vi ser att det finns stuprör som 
behöver adresseras. Men frågan är mer 

”Höj den digitala kompetensen”
Det är ett av totalt fyra utvecklingsområden som 
skogsföretagen behöver ta sig an för att kunna  
påbörja en digital transformation. Det konstaterar  
Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå 
universitet och Swedish Center for Digital Innova-
tion (scdi), efter att ha genomfört en intervjustudie  
bland skogsföretagen. 

1. Kartlägg den digitala mognaden.  
Vi måste veta karaktären av problemet 
och vår startpunkt.

2. Etablera digitala ekosystem.  
Digitala ekosystem handlar om att gå 
från en traditionell linjär värdekedja till 
ett ekosystem. Data är nyckeln för ett 
fungerande ekosystem. Stora aktörer 
kommer kanske kunna bygga egna, 
men det finns också potential i ett 
gemensamt ekosystem. 

3. Höj nivån på tjänsteinnovation. 
Etablera en systematik i uppfångandet 
av uppslag till nya tjänsteinnovationer. 
Hur plockar vi upp idéer från våra 
kollegor? Hur kan vi bygga upp olika 
digitala tjänster? 

4. Höj den digitala kompetensen. 
Samverka med lärosäten och skapa 
skräddarsydda utbildningar för ert 
bolag. Det är fundamentalt viktigt och 
fenomenalt spännande! Men man mås-
te ställa krav och hitta rätt samtalsnivå. 

FYRA V IKT IGA 
UTVECKL INGSOMRÅDEN:

komplex än så.  
Det finns traditioner i bolagen som 
byggts upp under hundratals år. Digita-
lisering av värdekedjor handlar om ett 
överskridande arbete mellan organisa-
tioner, förklarar Jonny Holmström.

I studien framkommer också att den 
digitala mognaden är varierad. 

–  Om den digitala kompetensen höjs 
kommer det att främja det svenska 
skogsbruket på ett påtagligt sätt. Det är 
inte flaskhalsar här och där utan vi ser 
att det handlar om hela värdekedjan. 
Men det finns en medvetenhet om detta 
och viljan att ta steg vidare är enorm!, 
menar Jonny Holmström.

Foto : Johan O
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– Det vi sett är att det finns olika nivåer i den digitala 
transformationen. Att förstå vad den betyder för vår 
bransch är inte helt enkelt. Vi har tidigare tänkt att 
det handlar om teknik och mjukvara men ser nu att vi 
behöver förstå området både djupare och bredare på 
en strategisk nivå, berättar Lisa Nilsson som är IT-chef på 
Holmen Skog. 

Utbildningen är en offensiv satsning där tio personer i 
ledningen prioriterat tid för att öka kunskaperna. Föreläs-
ningar varvas med workshop-moment där aktuella frågor 
sätts in i den teori som presenteras.

– Det är viktigt att förstå vad det här kan göra för vår 
affär. En del är att förstå det ekosystem av data som 
företaget finns i och vilka möjligheter det finns att skapa 
ännu högre värden genom samarbeten. Vi vill ofta klara 
mycket själva men här kanske vi behöver vänja oss vid 
tanken att samarbeta med andra parter. Men då krävs 

en strategi så att datahanteringen sker på ett bra sätt 
långsiktigt, förklarar Lisa Nilsson.

Utbildningen är en del av Holmens engagemang 
i Mistra Digital Forest och ett konkret resultat av den inter-
vjustudie som SCDI genomfört som visat att kunskapen 
om digitalisering behöver öka inom skogsföretagen. 

– Vår roll är att ge en beskrivning av vad vi ser i forsk-
ningen och baserat på det bistå ledningsgruppen i sitt 
arbete med en digital strategi. Det handlar bland annat 
om att främja en digital logik – för plötsligt är det andra 
saker än tidigare som ses som resurser i företagen. Det 
kräver en omställning i tanken och är en process som tar 
tid. Därför är det bra att hela ledningen är involverad 
och engagerad, berättar Lars Öbrand, som är lektor i 
informatik vid Umeå universitet och den som genomför 
utbildningsdagarna.

9

Ökar kunskapen för att hitta 
nya affärer och strategi
– utbildning viktigt steg för ledningsgruppen inom Holmen Skog

Många företag tar just nu kliv framåt i en digital transformation som kommer 
att påverka både arbetssätt, affärer och organisationskultur. Holmen Skog 
lägger stor prioritet vid att hitta rätt digital strategi för framtiden. Hela 
ledningsgruppen utbildas nu i en satsning som tagits fram av Swedish Center 
for Digital Innovation (SCDI) vid Umeå universitet.
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– I början av ett forskningsprogram är det viktigt 
att definiera de begrepp som är centrala så att vi 
säkerställer att vi menar samma saker. När vi har 
tydliggjort våra begrepp blir det också lättare att 
föra dialog med andra aktörer i samhället, förkla-
rar Camilla Widmark. 

Begrepp som hittills diskuterats är bioekonomi, 
cirkuläritet och hållbarhet.

–  Under våren kommer vi att titta närmare på 
begreppet digitalisering. Det är ett av de svårare 
begreppen då det idag är ett buzzword som ses i 
många sammanhang. Det finns mycket skrivet men 
kanske inte lika mycket utifrån vårt perspektiv, 
berättar Camilla Widmark.  

Internationell rapport om bioekonomi  
En leverans från syntesarbetet är en rapport om 
bioekonomi i framtidens skogsbruk som färdig-
ställs under 2020. Det är ett samarbete mellan 
Finland, Norge, Ryssland och Sverige där länderna 

gemensamt tittar på hur skogen bidrar till ut-
vecklingen av bioekonomin. Den svenska delen av 
rapporten genomförs inom Mistra Digital Forest. I 
rapporten kommer begreppen att förklaras.

– Det är inte någon nackdel om vi också kan 
förstå den internationella arenan för bioekonomi, 
även om Mistra Digital Forest är ett nationellt 
program, säger Camilla Widmark. 

Vilka skillnader ser ni mellan länderna? 
– Vi kan skönja vissa skillnader redan nu, bland 
annat ser det olika ut om länderna har bioekono-
mistrategier respektive skogsprogram. Sverige och 
Finland ligger långt framme i omställningen till en 
bioekonomi medan Ryssland är långt fram när det 
gäller att titta på skogliga ekosystemtjänster, det 
vill säga funktioner i naturen som ger tjänster som 
människan kan nyttja – exempelvis skogligt base-
rade produkter, kollagring, biodiversitet och möj-
lighet till rekreation, avslutar Camilla Widmark.

Camilla Widmark är forskare vid 
SLU i Umeå och leder syntesarbetet 
i Mistra Digital Forest. Hon kommer 
att följa forskningen med målet  
att koppla ihop resultat och hitta 
synteser mellan de olika delarna  
i programmet. Ett första uppdrag  
är att samla gemensamma  
definitioner av begrepp. 
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Vad har hänt i ditt arbetspaket under året? 
– Tre av SLU:s försöksparker samt ett
50 000 hektar stort område av SCA:s 
mark norr om Sundsvall laserskannades 
med en multispektral flygburen laserskanner. 
Tack vare användningen av två laserfärger 
ökar möjligheten att kartera trädslag och 
den höga upplösningen gör att enskilda 
träd kan karteras. Vi har under året även 
samlat in data om stammars form och läge 
från markbaserad laserskanning som kan 
användas i kombination med flygburen 
laserskanning.

– Vi har påbörjat arbetet med att utveck-
la metoder för att utnyttja allmänt tillgängli-
ga datakällor som tidsserier av satellitbilder 
och Lantmäteriets laserskanningar, för 
skattning av trädslag och tillväxt – två 
viktiga skogliga variabler som inte skattas 
med de automatiska metoder som används 
operationellt idag. Inom området tillväxt 
har vi jämfört olika metoder att modellera 
skogens tillväxt med Lantmäteriets laserdata 
som nu börjar finnas från två tidpunkter med 
cirka tio års mellanrum. 

– Fokus har också legat på att inventera 
behovet av skördardata inom programmet 
samt bidra i planeringen för kommande 
datainsamling. Vi har även undersökt vilka 
frågeställningar som olika användare 

och intressenter i 
skogslandskapet har 
och vilka krav det 
ställer på framtidens 
långsiktiga analys- och 
planeringssystem. Under 
början av 2020 ska sam-
manställning av data från 
företagens företagstaxeringar, 
inom projektets större fallstudieom-
råde utanför Sundsvall, slutföras så att 
analyser med Heurekasystemet kan utföras.

Vad mer ligger framåt? 
– Under 2020 kommer vi bland annat att 
utvärdera markhöjdmodeller från laserskan-
ning med olika täthet. Vi kommer även att 
utvärdera skattningar där markbaserad och 
flygburen laserskanning kombineras. Därtill 
ska vi färdigställa en rapport om möjlighe-
ter och svårigheter kopplade till använd-
ningen av maskindata för olika tillämpning-
ar inom skog och skogsbruk. Under året 
ska också möjligheterna med att registrera 
olika typer av naturhänsyn i skördardata 
testas och utvecklas.

– Inom området skoglig planering 
fortsätter arbetet med att utveckla metoder 
för långsiktig planering som är rumsligt 
heltäckande.

Håkan Olsson, professor på SLU, leder  
arbetspaketet Skogliga fakta inom Mistra  
Digital Forest. Här berättar han om var  
forskningsarbetet befinner sig ett år efter 
programmets start.

MISTRA D IG ITAL  FOREST  TEST  S I TES

I forskningsprogrammet har högupplöst laserskanning genomförts inom fem 
försöksområden, ”Mistra Digital Forest Test Sites”. I områdena kommer olika 
forskningsaktiviteter att genomföras under programperioden. Områdena är 
Asa (1) som ägs av Sveaskog, Siljansfors (2) där Stora Enso är markägare, 
avrinningsområdet Krycklan (3) och Attsjö (4) där Södras forskningsstiftelse är 
ägare samt samt SCA Digital Forest Test Site om 50 000 hektar (5).

Foto: Johan O
lsson
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I somras flög företaget Opegieka över SCA:s skogar vid Laxsjön 
i nordvästra Medelpad och samlade in data med hjälp av 
laserskanning med högre upplösning. I framtiden ser SCA att den 
högupplösta informationen kan öka värdet i skogens värdekedja och 
ser stora möjligheter att förbättra informationsflödet till sågverken.

Området, som omfattar 50 000 hektar, har SCA ställt 
till förfogande för studien Skogliga fakta inom Mistra 
Digital Forest.

– Flera forskare har arbetat med skanning i området. 
SLU har skannat delar av ytan med markskanning, 
och viss del har skannats från helikopter. Det innebär 
att vi nu har resultat i flera olika nivåer. Det ger bra 
förutsättningar för att kunna utröna vad vi kan göra med 
den här typen av teknik i framtiden, berättar Magnus 
Bergman som är skogsteknisk chef vid SCA.

TYDLIGT KNYTA IHOP SKOGEN MED INDUSTRIN

De 50 000 hektaren ligger i SCA:s kärnområde. Inom 
tio mils radie har företaget både skog, sågverk och 
massabruk. 

– Hittills har laserskanning använts för att beräkna vo-
lymer i grova drag. Med hjälp av denna nya data med 

högre upplösning än tidigare borde vi kunna identifiera 
trädslag tydligare och kunna automatisera processen 
ytterligare. Det skulle exempelvis kunna innebära att vi 
kan lägga prognoser tidigare vid avverkningar, bland 
annat för timmer till våra sågverk. Det tror vi är möjligt 
att göra tack vare de studier vi ska göra med hjälp av 
det här området och all den data som vi samlar in, 
säger Magnus Bergman. 

I sågverken styr kundorder och huvudprodukten som 
produceras finns det alltid en tydlig beställning för.

– Om vi tidigt kan berätta vilka virkesegenskaper vi 
kommer att kunna få ut vid en avverkning kommer vi att 
kunna bli ännu tydligare mot våra interna kunder. Här 
finns förbättringspotential och vinster att göra, säger 
Magnus Bergman och tillägger;

– Vi är inte där än – men det är framtidens lösningar 
som vi vill utvärdera nu. 

SCA skannade
50 000 hektar skog

Foto: Per-A
nders Sjöquist/SC

A
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Under några dagar i slutet av juni laserskannades tre av 
SLU:s försöksparker med en ny typ av högupplöst laserskan-
ning som använder laserljus i två färger, dessutom skannade 
SCA ett 50 000 hektar stort område utanför Sundsvall med 
samma system. Håkan Olsson, professor, SLU, berättar mer 
om arbetet. 

Hur har genomförandet av Mistra Digital Forests laser-
skanning gått? 

– Överlag bra måste jag säga. Vi hade tur med vädret också!  
 
Hur skiljer sig denna laserskanning från andra tidigare? 

– Vi testar en skanner som använder laserljus i två färger. 
Genom att även få information om mängden reflekterat laser-
ljus i två färger och inte bara läget där laserljuset reflekteras, 
så hoppas vi att kunna skilja ut trädslag bättre. Vi har också 
skannat med högre upplösning än vad som görs i Lantmäteri-
ets nationella skanning. 

– Tre av de områden som skannades nu – Asa utanför Växjö, 
Siljansfors utanför Mora och Krycklans avrinningsområde 
utanför Vindeln – skannades även för tio år sedan av SLU:s 
försöksparksorganisation. Därmed blir det också möjligt att 
undersöka hur väl man kan mäta tillväxt med högupplöst 
laserskanning från två tidpunkter. Denna del av forskning-
en görs i samband med programmet Future Silviculture, 
som finansieras av Wallenbergstiftelserna. Projektet Future 
Silviculture, Sveaskog och Stora Enso har även varit med och 
finansierat skanningen och den tillhörande fältinventeringen, 
medan den initiala databearbetningen görs av avdelningen 
för fjärranalys vid SLU. 
– Att Lantmäteriets nya nationella laserskanning sammanfal-
ler i tiden med programmets egna mer högupplösta skanning 

innebär en guldgruva för oss i form av data – att få tillgång 
till deras data parallellt med våra egna är till stor nytta för 
programmet, fortsätter Håkan Olsson.

Vad har företagen för nytta av detta?  
– Förhoppningen är att tillgång till mer högupplöst data med 
information om såväl trädslag som tillväxt kan leda till ett 
bättre planerings‐ och beslutsstöd för skogsbruket. Genom 
att du som skogsbrukare får tillgång till databaser där skogen 
beskrivs på rasterrutor eller som enskilda träd, kan du till 
exempel få ett bättre stöd vid gallring. Istället för att gallra 
hela bestånd kan du gallra mindre delområden där behovet 
är störst.  
– Hittills har mätning av skog främst gjorts med manuella 
metoder, vilket är kostsamt. Dessutom är skogen i ständig 
förändring, så för att skoglig data ska vara användbar måste 
den uppdateras med jämna mellanrum. Redan nu kan en del 
skogliga mått, som till exempel trädhöjd, virkesvolym och 
medeldiameter skattas bra med laserdata. Med den utveck-
ling som bedrivs inom Mistra Digital Forest så hoppas vi att 
även förbättra möjligheterna att skatta trädslag och tillväxt 
automatiskt. Dessutom får vi heltäckande skoglig information 
på trädnivå.  
 
Vad händer nu? 

– Till att börja med ska vi sätta ihop de skannade stråken 
till hela områden, samt beräkna modeller för markens och 
krontakets höjd. En viktig del i vårt arbetspaket är också att 
sätta ihop laserdata med skördardata. Dock tror jag att det 
dröjer tidigast till våren innan vi kan presentera några re-
sultat. Men alla vi i i arbetspaketet Skogliga fakta ser mycket 
fram emot att påbörja detta spännande arbete.

Under sommaren 2019 genomfördes en multispektral laserskanning av 
svenska skogar inom ramen för Mistra Digital Forest. Förhoppningen 
är att med hjälp av den insamlade datan, som erhållits med 
tvåfärgade laserstrålar, både kunna bestämma trädslag och tillväxt.

Laserskanning för  
skattning av trädslag 
och tillväxt genomförd
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I samarbete med Skogsstyrelsen beräknar SLU nu 
ut en ny, helt aktuell, skogskarta som kallas Skogli-
ga grunddata utifrån de färdigskannade områdena. 
Arbetet sker inom projektet Geodata skog. 

Att det nu börjar finnas lågupplösta laserdata 
från två tidpunkter öppnar även upp för utveckling 
av förändringsanalys och tillväxtskattningar base-
rade på laserdata från två tidpunkter.  

– När vi jämför laserdata från två tidpunkter 
ser vi slutavverkningar mycket tydliga, men även 
gallringar och tillväxt syns visuellt på en karta över 
skillnader. Tillväxten är extra intressant eftersom 
det är en mycket viktig information för skoglig 
planering som tidigare inte varit så tillgänglig från 
andra datakällor. I kartan kan man ana att tillväx-
ten följer beståndsgränser och kanske även vat-
tentillgång och läge i landskapet, vilket kan ge oss 
helt nya möjligheter att planera skogsbruket, säger 
Jörgen Wallerman som är forskare inom skoglig 
fjärranalys vid SLU. 

Inom Mistra Digital Forest utvecklas modeller 
för tillväxt som även använder data från skogsföre-
tagens avdelningsregister, till exempel information 
om skogens ålder. 

– Inom de försöksområden som skannats med 
högupplösta laserdata kommer vi också att titta 
på hur vi kan vidareutveckla tillväxtsskattning av 
skog på mindre ytor, ned till enskilda träd, avslutar 
Jörgen Wallerman.
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Lantmäteriet gör nu en andra 
nationell laserskanning av den 
svenska skogen. Den första 
skanningen påbörjades för drygt 
tio år sedan och med data från 
två skanningar finns det nu nya 
möjligheter att se skillnader och 
förändringar, dessutom i form av 
en karta.
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Vindeln ligger i Svartbergets försöksområde inom ån Krycklans avrinningsområde. Området ingår som ett 
av områdena i Mistra Digital Forest Test Sites. På bilderna kan man tydligt se skillnader i skogens medelhöjd 
(HGV) i området kring Vindeln mellan åren 2010 och 2019 och i skillnadsbilden (nedre bilden) är skogens 
tillväxtområden grönmarkerade och avverkningsplatser rödmarkerade. 

S K O G L I G A  G R U N D D ATA
Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har regeringens uppdrag att uppdatera och 
tillgängliggöra Skogliga grunddata. Uppdraget utförs via Lantmäteriets laserskanning av Sveriges 
skogsmark. Mellan åren 2009 till 2016 togs Skogliga grunddata fram för hela Sverige. En ny 
laserskanning startade 2018 och beräknas pågå under ett antal år. 
Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata

2010

2019

Skillnadsbild

Högupplöst data visar 
hur skogen växer
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Heurekasystemet är utvecklat av SLU och Skogforsk och är ett analys- och 
planeringssystem för svensk skog.

– Vi vet att den här typen av system håller i cirka 20 år eftersom omvärldens 
förväntningar på skog förändras och kunskap och teknik utvecklas. Samtidigt tar det 
minst tio år att ta fram ett nytt system så det är dags att börja nu, säger Karin Öhman.  
 
Önskemål på nästa generations system 
Under hösten har två träffar arrangerats för att samla in önskemål på ett framtida system.

– Det första var en visionsdag i Stockholm där företrädare för olika intressen och 
industri deltog. Vi tittade på trender och företeelser i världen, i Sverige och i skogen 
idag och vilka krav det ställer på framtidens system, berättar Karin Öhman. 

– Det märks en ökad oro för klimatförändringar och polarisering. Men det finns även 
en vilja att satsa på ökad hållbarhet och att skogen ses som en del av lösningen, säger 
Karin Öhman.
Den andra träffen ägde rum i Umeå och hade fokus på skogsföretagens 
problemställningar för långsiktig planering.

–  Det betonas att ett nytt system måste kunna hantera risker, exempelvis brand, 
stormskador och insektsangrepp, berättar Karin Öhman.
     Ett nytt system ska också kunna planera för nya ekosystemtjänster samt underlätta 
kommunikation.
– Vi gör mycket i skogsbruket och måste kunna visa detta för kunder och allmänhet. Ett 
sådant här system skulle kunna hjälpa till att visa på framtida konsekvenser utifrån olika 
beslut. Olika former av planeringssystem ökar möjligheterna att agera innan det är för 
sent. Alternativet är att utföra åtgärder och sedan vänta och se vad som händer. Men 
eftersom det i många fall tar lång tid, kanske 50 – 100 år, att se olika konsekvenser så 
har vi inte den lyxen, då kanske möjligheten att forma det landskap vi vill ha redan är 
passerad, säger Karin Öhman.

Vad händer nu? 
– Vi ska ta fram ett visionsdokument som ska användas i samtal med finansiärer och 
forskare. Målet är att etablera ett nytt forskningsprogram för att ta fram det nya systemet. 
Parallellt fortsätter utvecklingen av Heureka som kommer att användas i många år 
framöver, avslutar Karin Öhman.

15

Första stegen för 
nästa generations 
planeringssystem

2009 lanserades Heurekasystemet för skoglig analys och 
planering. Karin Öhman är professor vid SLU och leder 
arbetet med att utveckla planeringsmodeller för skogsskötsel 
baserade på heltäckande data inom Mistra Digital Forest. 
Under hösten har hon samlat intressenter för att påbörja 
arbetet med framtidens planeringssystem. 
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Skogsteknologi, det vill säga samspelet 
mellan arbetskraft, maskiner, skogs-
resurs och miljö, är vad Ola Lindroos, 
professor vid SLU, intresserar sig för 
med målet att se till att skogsarbete 
utförs så effektivt som möjligt. Att skapa 
en ny skogsmaskin bara för att man kan 
räcker inte. Den nya maskinen måste 
göra skillnad – och det till det bättre. 
Således menar Ola Lindroos att arbetet 
inom utvecklingsarbetet inom skogstek-
nologin måste styras mot ändamålsenli-
ga lösningar.

– Det är lätt att ryckas med i den 
tekniska utvecklingen, men det gäller att 
verkligen tänka sig för så att satsningar 
verkligen ger faktiska och relevanta 
förbättringar, säger Ola Lindroos.

– I Sverige är vi världsledande vad 
gäller tekniken för skogsmaskiner. Men 
vi har fortfarande en bit kvar innan vi 
når full automation. Men det finns flera 
drivkrafter som pekar på att utveckling-
en av processerna går framåt; teknisk 
utveckling gör att samma arbete kan 
ske fast på ett bättre sätt, samtidigt som 
nya produkter från skogsråvara och nya 
regler påverkar hur skogsarbetet får och 
bör utföras.

“Vägen till automation är minst  
lika intressant som målet”
Att skogsbruket ligger steget efter många 
andra branscher vad gäller automation 
finns det flera förklaringar till, menar 
Ola Lindroos. En är att skogsmiljön är 
varierande och förändras snabbt vid till 
exempel kraftiga regn, snö eller lövfäll-

Vad har hänt i ditt arbetspaket under året? 
– Arbetet i vårt område har kommit igång ordentligt både med 
forskning och samarbeten med skogsföretag. Intresset för auto-
mation av skogliga operationer har ökat kraftigt under året tack 
vare vårt arbete och samarbeten med Vinnova-projektet Auto 2, 
där både skogsföretagen och forskningsutövarna även är med i 
Mistra Digital Forest, samt fjärrstyrningslabbet för skogsmaskiner. 
Fjärrstyrningslabbet demonstrerades för skogsföretag i januari 
2020. Doktorandstudier har startat upp inom flera delmoment 
inom vårt arbetspaket. Det har även planerats för utökade samar-
beten med SLU rörande hur insamlade detaljerade laserdata kan 
användas för planering av naturhänsyn.

Var befinner ni er nu och vad ligger framåt? 
– Just nu befinner vi oss en i fas där forskningsarbetet intensifieras 
efter ett år med uppstartsarbeten och datainsamling. Arbets-
paketet om Skogliga fakta har nu börjat leverera resultat efter 
sommarens laserskanningar vilka kan inkluderas i kommande 
studier. Vi bedömer även att samarbetet med arbetspaketet om 
Skogens och skogsprodukters värde utvecklas vidare nu när det 
blivit tydligare vilka resultat som kan användas från vårt arbete. 

– Bland våra konkreta resultat återfinns ett kapitel i en lärobok 
om automation av skoglig avverkning, flera vetenskapliga pu-
blikationer och konferensbidrag samt en modell för att inkludera 
avläggen i en optimering av basvägarna i slutavverkningar.

Erik Willén, Skogsfork, leder Effektivt skogsbruk, 
ett av fyra arbetspaket inom Mistra Digital 
Forest. Här berättar han var forskningsarbetet 
befinner sig när ett år har gått.
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ning. Detta är extremt utmanande för 
automationsutveckling, eftersom det 
innebär svåra beslut.

En annan förklaring är att finansie-
ringen kring den nya tekniken är dålig, 
särskilt jämfört med exempelvis rymd‐ 
och militärforskningen som har liknande 
utmaningar. För att skogsindustrin ska 
ha incitament att gå in och finansiera 
krävs det att man kan visa på lönsamhet 
jämfört med nuvarande teknik.

Fastän resan fortfarande är lång till 
att nå en nivå av helt automatiserade ma-
skiner i det svenska skogsbruket, menar 
Ola Lindroos att vägen dit är minst 
lika relevant och intressant. Framsteg 
i metoder för att samla in, hantera och 
använda data är viktiga steg på vägen 
till smarta maskiner och så småningom 
automatisering. Vägen dit kommer att 
gynna maskinförare genom att förbättra 
arbetsmetoder och underlätta arbets-
utförandet. Och det finns redan flera 
intressanta framsteg att studera.
– För att kunna automatisera så behöver 
det kunna räknas fram beslut om var 
maskinen ska köra, och vilka träd som 
ska avverkas. Den informationen börjar 
redan finnas tillgänglig och hjälper ma-
skinförarna, säger Ola Lindroos. 

När kommer robotarna  
till skogsbruket? 
– Utvecklingen dit kommer att gå stegvis, 
där det enklare arbetet först kommer 
att delautomatiseras och fjärrstyras. 
Men det kommer att dröja länge innan vi 
ser helt självständiga robotar i skogen, 
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Begrepp som robotar, digitalisering, AI och big data är heta just nu  
– så även inom skogsbruket. Dock har denna våg nått skogsbruket  
senare än många andra branscher – varför det är så och hur ser  
nuläget ut vad gäller robotar och automation i skogsbruket? Om det 
skriver Ola Lindroos och hans kollegor på SLU i ett nytt bokkapitel,  
som också utgör en leverabel inom Mistra Digital Forest.

Hur kommer framtidens 
skogsarbete att utföras
– när kommer robotarna?

som löser hela arbetet själva, säger Ola 
Lindroos och fortsätter;

– Och när det väl införs kommer 
robotar att vara en sådan naturlig del 
av samhället att det inte kommer att 
upplevas konstigt att de också används i 
skogsbruket.
Precis som vid den tidigare mekanise-
ringen så kommer inte människor att 
ersättas helt, utan det är repetitiva, trå-
kiga och farliga arbeten som människor 
slipper utföra. Utvecklingen kommer att 
leda till att nya arbeten skapas, för att 
övervaka, serva och reparera robotar.

– Det kanske inte är det första 
man tänker på, men det är faktiskt vi 
människor som styr över hur automa-
tionstekniken används för att göra våra 
arbeten och liv roliga och meningsfulla. 
Så även i framtiden kommer det att vara 
upp till arbetsgivare och arbetstagare att 
hjälpas åt i skapandet av ändamålsenliga 
arbetsorganisationer och arbetsuppgif-
ter, fortsätter Ola Lindroos.

Och detta är en sak som Ola Lindroos 
poängterar med emfas:
– Robotar ska underlätta arbetet för 
människorna och göra det effektivare, 
säkrare och roligare att jobba i skogsbru-
ket – annars kan det vara!

E F F E K T I V T  S K O G S B R U K
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Martin Servin är verksam vid UMIT Research Lab 
vid Umeå universitet. Han är också medgrundare 
till Algoryx, ett spin‐off företag från universitetet 
inom visuell och interaktiv simulering. Algoryx har 
erfarenhet från utveckling av automationslösningar 
för gruvnäringen, en kunskap som nu tas vidare till 
utvecklingen av skogsmaskiner inom Mistra Digital 
Forest. 

– För tio år sedan startade vi ett samarbete med 
LKAB om simulering av maskiner som hanterar par-
tikelmaterial. När vi byggde programvaran tänkte vi 
på flera användningsområden. Det innebär att den 
bland annat nu går att använda för terrängfordon, 
berättar Martin Servin.

När tunga maskiner körs i skogen kan kom-
paktion uppstå på djupet i marken. Detta gör det 
svårare för rötter att bildas och växa. Det kan också 
medföra att näringsämnen inte kan strömma som 
de brukar och att vattentillförseln i marken kan 
förändras. 

– Det innebär att tillväxten och ekosystemet i 
skogen kan påverkas negativt vilket ger både ekolo-

giska och ekonomiska förluster, säger Martin Servin. 
Men mycket är fortfarande okänt om när och hur 
markskador uppstår och hur allvarliga de är.

Det är några av utmaningarna forskarna vill hitta 
en lösning på.

– Vi utvecklar digitala lösningar så att maskiner 
kan registrera i vilken terräng de befinner sig i och 
hur de bör bete sig för att inte köra fast. Vi ser också 
på vad som orsakar skador i marken och hur de kan 
undvikas. Målet är att skapa beslutstöd för förare 
att hitta bästa vägvalen och framdrivning. I förläng-
ningen kan det lägga en grund för hur självkörande 
eller fjärrstyrda fordon kan framföras i terräng, 
förklarar Martin Servin.

Digitala modeller 
I arbetet med simuleringsbaserad design skapas 
först modeller som därefter simuleras och analy-
seras. Det i sin tur gör det möjligt att arbeta med 
optimering. 

– Vi börjar med att bygga en digital terrängmo-
dell. Vi kan skapa bäriga, fasta eller svaga marker. 

Genom att simulera maskiner och terräng utvecklar forskare vid Umeå universitet 
beslutsstöd för förare av skogsmaskiner och i förlängningen till förarlösa maskiner. 
Forskningen har också resulterat i att företaget Olofsfors börjat experimentera  
med designen av band till skogsmaskiner i simuleringsmiljö. 

Simuleringsbaserad design 
utvecklar terrängkörning

E F F E K T I V T  S K O G S B R U K
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Vi placerar sedan ut träd och stenar och får fram 
en skogsmodell. Det är viktigt att vi har realistiska 
markmodeller. De virtuella markernas egenskaper 
jämförs därför med mätningar från olika områden i 
världen, förklarar Martin Servin.

– Sedan skapar vi en 3D‐modell av en maskin. Vi 
beskriver maskinens fysiska egenskaper och förser 
den med motor och styrsystem. Därefter lägger vi 
till sensorer så att vi får ett realistiskt körbeteende, 
berättar Martin Servin.

Skogsmodellen och maskinmodellen får sedan 
mötas. 

– I simuleringen kan vi studera hela fordonets 
beteende och hjulspåren som uppstår i marken. Vi 
kan också visualisera kraftnätverket som sträcker 
sig nedåt i marken där man kör. Därmed kan vi 
analysera tryckfält och kompaktion, berättar Martin 
Servin. När man ändrar fordonets design kan man 
studera vilken effekt detta ger på olika marker.  
 
Möjligheter för produktutveckling 
För familjeföretaget Olofsfors AB i Nordmaling har 
modellerna öppnat nya möjligheter till djupare 
förståelse och optimering av band till skogsmaski-
ner. Banden fästs över däcken och minskar risken 
för att däcken lämnar djupa spår i marken. Olofsfors 
exporterar idag till 40 länder.

– Samarbetet ger oss fördelar vid produktutveck-
ling. Tidigare har vi gjort gissningar baserade på 

våra erfarenheter. Nu minimerar vi gissningsarbetet 
och kan utveckla nya samt optimera befintliga pro-
dukter baserat på simulerade tester. Vi får nu data 
över grepp och bärighet och kan presentera skillna-
der mellan olika modeller, säger Jonas Persson, som 
arbetar med försäljning på Olofsfors.

Söker företagssamverkan för  
forskning om energiförluster 
Martin Servin ser flera forskningsmöjligheter fram-
över. Ett område är att förstå och minska skogsma-
skinernas bränsleåtgång. 

– Det går åt mer bränsle på svaga marker. Men var 
hamnar egentligen den extra energin som går åt? 
Sliras den bort eller går den till att deformera och 
kompaktera marken? Det kan studeras med våra 
markmodeller. Energiberäkningarna kan förklara 
både hur skador uppstår och hur vi kan designa 
maskiner med lägre bränsleåtgång. Här välkomnar 
vi varmt samverkan med skogsföretag och inom 
detta område vill vi gärna se stöd för en doktorand 
framöver i Umeå universitets företagsforskarskola, 
avslutar Martin Servin. 
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S K O G E N S  O C H  S K O G S P R O D U K T E R S  VÄ R D E N

Mistra Digital Forests fjärde arbetspaket är 
Skogens och skogsprodukters värden och leds 
av John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Här berättar han om var forskningen befinner 
sig ett år efter start.

Vad har hänt i ditt arbetspaket under året? 
– Vi har under det första året lagt ned ett stort arbete 
på att, tillsammans med våra kollegor från SLU, 
Skogforsk och KTH och deltagande företag, definiera 
både vad vi vill åstadkomma och hur vi ska arbeta 
framöver. Vår forskning innefattar till stora delar 
integrering av resultat från forskning inom och utom 
programmet och det finns pågående arbete som vi 
måste förhålla oss till, till exempel inom utveckling 
av LCA-metodik. Vi har genom litteraturstudier och 
många diskussioner satt upp avgränsningar för vårt 
kommande arbete och planer för hur vår forskning 
ska leda till nya och förbättrade metoder och spän-
nande resultat.

Ett år har gått sedan programmet startade – var 
befinner ni er nu? 
– Nu står vi i startgroparna för att sätta igång ett 
antal aktiviteter som ska genomföras under 2020. 

Vi kommer bland annat att jobba med utveckling av 
visualiseringsverktyget BioMapp och med att koppla 
samman resultat från planeringsverktyget Heureka 
som drivs av SLU och BioMapp som IVL utvecklat för 
att kunna visualisera scenarier för skogen, skogsråva-
ra och produkter. 

– I alla delar vi utvecklar kommer vi att belysa hur 
vi ska koppla våra modeller och resultat till de aktivi-
teter som pågår i övriga arbetspaket – och på så sätt 
koppla utvecklingsarbetet till de nya digitala system 
och metoder som utvecklas inom andra arbetspaket.

Vad ligger framåt? 
– 2020 blir ett arbetsintensivt år för alla som arbetar 
med Skogens och skogsprodukters värde i program-
met med ett antal viktiga leveranser. Vi startade med 
en intern planeringsworkshop i januari och direkt efter 
det började vi att engagera företagen i arbetet. 

Foto:  Johan O
lsson
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Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) 
är en metod för att ta fram en helhetsbild av hur 
stor den totala miljöpåverkan är under en produkts 
livscykel – från råvaruutvinning, via tillverknings-
processer och användning till avfallshantering, 
inklusive transporter och energiåtgång.
– Livscykelanalyser kan göras utifrån två system-
perspektiv. Vi kallar dem ”Bokförings‐LCA” eller 
”Konsekvens‐LCA”. Vilket perspektiv som används 
beror på vilken fråga som ska besvaras. I Mistra Di-
gital Forest kommer vi att använda båda, förklarar 
Martin Erlandsson.

Bokförings‐LCA kartlägger den miljöpåverkan 
som direkt kan kopplas till produktens livscykel och 
kan summeras upp för att beskriva vår konsumtions 
miljöpåverkan på samma sätt som miljöstatistik – 
därav namnvalet.

Konsekvens‐LCA beskriver skillnaden mellan 
två eller flera alternativ. Metoden är till exempel 
värdefull vid beslut om hur en produkt ska återvin-
nas, och val står mellan energi‐ eller materialåter-
vinning.

– Med Bokförings‐LCA kan vi jämföra miljöpåver-
kan mellan produkt A och B. Konsekvens‐LCA ger 
svar på vad som händer med produktens klimatav-
tryck om vi gör förändringar i produktionen eller 
råvaruförsörjningen, förklarar Martin Erlandsson.

Siktet inställt på verktyget BioMapp 
Målet i projektet är att bidra till att utveckla Bio-
Mapp – en applikation utvecklad av IVL som visua-
liserar flöden av råvaror och biströmmar från den 
svenska skogen. När verktyget kompletteras med 
möjligheten att även inkludera LCA‐beräkningar ger 
det en bra grund för att kunna visa på skogsproduk-
ters hållbarhet. 

– BioMapp ska bli ett webbverktyg där det finns 
flera olika indikatorer för ekologisk hållbarhet, 
sociala värden och ekonomiska värden. Externa 
användare ska kunna använda verktyget och göra 

vissa beräkningar, exempelvis testa olika substitu-
tionseffekter. I forskningen kommer vi att kunna 
använda BioMapp för djupare analyser, berättar 
Martin Erlandsson. 

Ett område som Martin Erlandsson vill analysera 
är potentialen för ökat uttag av GROT, det vill säga 
toppar och grenar, som ofta lämnas kvar i skogen.

– Här vill vi hämta siffror från planeringssyste-
met Heureka och använda i BioMapp för att kunna 
beräkna olika möjliga förädlingsvärden för GROT 
när det används såsom råvara i bioraffinaderier, 
förklarar Martin Erlandsson. 
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Livscykelanalyser bas 
för att visualisera 
skogsprodukters hållbarhet
I arbetspaketet Skogens och skogsprodukters värden inom Mistra Digital Forest  
är ambitionen att utveckla ett verktyg för att digitalt kunna visualisera skogsvärde-
kedjan och skogens produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Livscykelanalyser 
är en central del i detta arbete. Men det finns olika modeller för att beräkna 
livscykelanalyser, vilket är något Martin Erlandsson, forskare vid IVL Svenska 
Miljöinstitutet, tittar på.
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 – Kanadensarna visar stort intresse kring skogs-
bruk och automation och vad vi gör i Sverige, säger 
Erik Willén, processledare kring digitalisering vid 
Skogforsk och ledare av arbetspaketet som handlar 
om effektivt skogsbruk i Mistra Digital Forest, som 
var en av deltagarna i studieresan.

Resan startade med ett besök på Laval University 
i Quebec där de svenska representanterna fick träffa 
forskningskonsortiet för FORAC, som idag består 
av 13 aktiva studenter. FORAC, som står för forest 

I Mistra Digital Forest ingår en del som rör internationella samarbeten, däribland 
med Kanada. Ett land som delar samma ambitioner kring digitalisering av skogs-
bruk som Sverige. Under hösten 2019 deltog Skogforsk, en av programparterna 
i Mista Digital Forest, i en studieresa till Kanada med fokus på digitalisering och 
automation i skogsbruket som en del av samarbetet.

Samarbete med Kanada kring 
gemensamma utmaningar i 
digitalisering av skogsbruk

Francis Charette, Associate Research Leader vid FPInnovations och 
koordinator för Forestry 4.0, tillsammans med Erik Willén och Olle Gelin 
från Skogforsk.

22

to customer, är ett nytt forskningsprogram i Kanada 
med fokus på datahantering och beslutsfattande för 
ett mer effektivt träförsörjningssystem. Program-
met genomförs, liksom Mistra Digital Forest, i nära 
samarbete med industrin – i det här fallet i Quebec. 
Under ett besök hos McGill Uni Robotics Lab i Mon-
treal, som är en del av ett robotiknätverk med tät 
koppling till gruvindustri och andra branscher, togs 
deltagarna med på en rundvandring för att bland 
annat studera simulering av kranrörelser, robotik 
för avverkning och autonom körning med modeller.

Studieresan avslutades tillsammans med styr-
gruppen för Forestry 4.0 – ett initiativ som lansera-
des i Kanada för snart två år sedan, och kan liknas 
med Kanadas motsvarighet till Mistra Digital Forest. 
Francis Charette, Associate Research Leader vid 
FPInnovations som står bakom initiativet, fanns 
även på plats vid Mistra Digital Forests första 
programkonferens i maj 2019 för att presentera 
Forestry 4.0.

Vid studiebesöket i Kanada redogjorde kanaden-
siska styrgruppen för Forestry 4.0 för ett flertal 
framgångsrika insatser. Bland bedrifterna de lyfte 
fram fanns lyckade försök med platooning (lastbilar 
som kommunicerar trådlöst och kör tätt efter 
 varandra), mobil laserskanning som testas på mini-
atyrfordon före montering på skogsmaskiner, tester 
för automatisk avverkning med kranautomatik och 
satellitkommunikation i skogen, till vilket stort hopp 
sätts till kommande lågt‐flygande satellitsystem.

Skogforsk presenterade även i sin tur Mistra 
Digital Forest. 

– Jag upplevde att det fanns ett stort intresse för 
och många funderingar kring hur vårt framtida sam-
arbete kan utvecklas ytterligare, avslutar Erik Willén.
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Samarbete med Kanada kring 
gemensamma utmaningar i 
digitalisering av skogsbruk

I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G

QUEBEC

FORAC visar sin robot under 
diskussioner om samarbete  
vid Laval University  
i Quebec.
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– På Skogforsk hade vi redan 2017 identifierat 
digitalisering som strategiskt viktigt framåt. Både 
företagen och forskarna signalerade detta. Därmed 
var vi redo när diskussionerna om en ansökan bör-
jade föras. Vi har sett att det går att jobba mer med 
information längs värdekedjor och haft visioner om 
detta. Nu är tiden mogen och infrastrukturen finns 
för att realisera idéer, säger Charlotte Bengtsson.  

Vilken är den största nyttan programmet kan ge? 
– Inom programmet finns möjligheten att kraft-
samla kring digitalisering. Annars blir det lätt att 
forskningen formar projekt och att företagen driver 
egna projekt. Inom programmet har vi sagt att vi 
ska vara ett nav för utvecklingen och vill välkomna 
fler aktiviteter. Genom att koppla på fler initiativ får 

Charlotte Bengtsson är vd på Skogforsk 
som är en av forskningsaktörerna i 
Mistra Digital Forest. Att delta i forsk-
ningsprogrammet var självklart för 
organisationen.  

Möjlighet till kraftsamling
för att höja den digitala 
kompetensen

vi synergieffekter. Med programmet som bas kan vi 
också lätt forma nya projekt med redan etablerade 
samarbetspartners, förklarar Charlotte Bengtsson 
och fortsätter;

–  I programmet finns en hög digital kompetens. 
Att samlas med en stor finansiering gör att vi kan 
täcka in många aspekter av digital utveckling. Vi 
kan också använda digitaliseringen för att bidra till 
hållbar utveckling, driva utvecklingen snabbare och 
höja hela branschen! 
 
Ni var också med i Mistra Future Forests, vad tar 
ni med er från det programmet in i detta? 
– Skogforsk var med i Mistra Future Forests och jag 
själv i Mistra Future Fashion. Härifrån tar vi med oss 
väletablerade kontaktnät med både nationella och in-
ternationella forskare. Det tar tid att bygga relationer 
som krävs för att forska tillsammans på riktigt – det 
är en lärdom från tidigare program. Ett brett kontakt-
nät gör det också lättare när vi vill arbeta tvärveten-
skapligt. Idag har vi exempelvis bra kontakter med 
idéhistoriker och beteendevetare, och kan komma 
igång med forskningen snabbare när sådan expertis 
behövs, säger Charlotte Bengtsson. 

Vad är viktigt framåt för att nå resultat? 
– Skogens frågor är av sin natur breda. Jag har som 
ledare för Skogforsk filosofin att vi måste vara 
duktiga på det vi gör inom specialområden men vi 
måste samtidigt kunna lyfta blicken och arbeta brett 
inom flera områden. För att kunna göra det måste 
man vara väldigt bra på sin baskunskap. Med flera 
kompetenta organisationer som arbetar tillsam-
mans kan vi nå väldigt bra resultat. Det är också 
roligt att jobba i ett sådant här program. Det är 
många kollegor som uttrycker detta och jag tycker 
att vi känner det i programmet, säger Charlotte 
Bengtsson och avslutar;

– Utvecklingen går fort och vi kan inte sitta och 
vänta. Vi ska använda alla möjligheter som finns. 
Det är bra både för forskningen och för branschen. 
Avgränsningar behöver alltid göras, men nya förut-
sättningar skapas hela tiden. Idéer som inte varit 
möjliga att realisera tidigare kan faktiskt fungera nu.

M I S T R A D I G I TA L F O R E S T
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Skogstekniska klustret samlar tio teknikföretag som 
utvecklar skogsmaskiner och komponenter till maski-
ner. Tillsammans sysselsätter de drygt 1000 personer. 
Hjärtat i klustrets verksamhet är att främja innovatio-
ner och att koppla ihop medlemsföretagen med till 
exempel forskare, startup-företag, skogsbolag och 
finansiärer för att utveckla projekt. 

Vilka möjligheter kan Mistra Digital Forest  
skapa för era medlemmar? 
– Genom samverkan mellan alla aktörer som finns i 
programmet kopplas många kompetenser ihop, vilket 
skapar nya möjligheter. För våra medlemmar är det 
intressant att hitta tillämpningar där digitala lösningar 
kan användas. Digitala lösningar kan bidra till att 
skapa ökat värde för kunder, personal och samhället. 
Det ger vinster för industrin, den egna individen som 
använder tekniken och inte minst för samhället, säger 
Linda Nyström.

Vilka områden är viktiga att fokusera  
på när det gäller digital utveckling? 
– I övergången till en biobaserad ekonomi behöver vi 
kunna använda skogen både effektivt och miljövän-
ligt. Information om skogens egenskaper behövs för 
att kunna optimera användningen. Då behövs system 
som länkar samman information och skapar digitala 
värdekedjor och utmaningen är att bygga sådana 
system. Nu är det möjligt att skapa trädkartor och 
modeller av markytan för stora skogsområden med 
hjälp av flygburen laserskanning. Om skogsmaskiner 
utrustas med sensorer och om deras position hela 
tiden kan beräknas kan information överföras i båda 
riktningar. Då blir det möjligt att optimera produk-
tionen och förbättra miljöhänsynen, avslutar Linda 
Nyström.

R E F E R E N S G R U P P E R  I N O M  M I S T R A  D I G I TA L  F O R E S T
Förutom Skogstekniska klustret har Mistra Digital Forest tre andra referensgrupper knutna till forskningsarbetet. Referensgrupperna 
representerar användare och ska bidra till implementering och brett nyttiggörande av programmets forskning. 

Skogsindustriernas Forsknings- 
och innovationskommitté samlar 
skogsindustriföretagen i frågor som 
rör forskningspolitik, kontakter med 
akademi och institut, och driver vid 
behov gemensamma utvecklingsprogram. 
Kommittén är en av avsändarna till 
Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 
med fokus på utveckling av material, 
produkter och processer från skogsråvara.

Skogsindustriernas Skogskommitté 
samlar skogsindustriföretagen inom 
nationell och europeisk näringspolitik, 
forskningspolitik och kompetensförsörjning 
på högskolenivå inom skogsområdet. 
Kommittén verkar bland annat för aktivt 
och hållbart brukande av skogen och 
effektiv användning av skogsresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA) ska med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet bidra till nytta för 
samhället genom att främja jordbruk och 
skogsbruk och verksamhet knuten till dessa 
områden. KSLA arbetar med frågor inom 
jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog 
och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, 
miljö och naturresurser. 

Skogstekniska klustret är en av fyra referensgrupper till Mistra Digital Forest.  
Linda Nyström är klustrets vd. Här berättar hon om varför forskningsprogrammet  
är viktigt för deras medlemmar.

”Digitala lösningar 
ökar värdet för kunder, 
personal och samhälle”

M I S T R A D I G I TA L F O R E S T
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• Den 23 maj 2019 höll Mistra Digital Forest sin första 
programkonferens som samlade programdeltagare från 
akademi, institut och näringsliv. Förmiddagen inleddes 
med en utblick västerut där Francis Charette från det 
kanadensiska skogforskningsprogrammet Forestry 
4.0 berättade om Kanadas forskning och framsteg på 
området. Därefter presenterade Urban Nilsson från 
SLU skogsbrukets utmaningar och möjligheter när det 
gäller att öka tillväxten i skogen. Daniel Nylén vid SCDI 
på Umeå universitet talade om digital transformation 
inom näringen. Därefter fick åhörarna ta del av ett 
exempel från den digitala transformeringsprocessen 
inom gruvsektorn av Martin Servin vid Umeå 
universitet. Konferensen avslutades med en kavalkad av 
forskningsresultat från programmets aktörer.

• Den 4 december hölls programmets andra 
konferens på ett fullsatt KSLA (Kungl. Skogs‐ och 
Lantbruksakademien). Temat var automation och 
innovation i digitaliseringen av skogsbruket. Uwe Kies, 
General Manager på det europeiska skogsbruksnätverket 
Innovawood var inledningstalare och presenterade 
nätverkets kommande forskningsrapport om digital 
transformation inom den europeiska skogssektorn. 
Därefter berättade Tapio Räsänen från finska 
Metsäteho om digitaliseringsprocessen inom den 
finska skogsbrukssektorn. Lisa Nilsson, chef för IT‐ och 
beslutstöd hos Holmen Skog delade med sig av sin syn 
på digitaliseringens utmaningar och möjligheter för 
branschen. Därefter fick deltagarna ta del av aktuella 
resultat från programmets olika forskningsaktörer.

Ö V R I G A  E V E N T
• Mistra Digital Forest deltog som utställare i SLU:s monter 

på nordens största skogsmässa, SkogsElmia, den 6–8 juni 
i Jönköping. 

• Under mässan SkogsNolia, 13–15 juni i Håknäs utanför 
Umeå, var Mistra Digital Forest representerat i SLU:s 
monter.  

• I samband med Almedalsveckan fanns representanter 
från Mistra Digital Forest på plats i Visby för att berätta 
om programmet och föra dialog med programmets 
intressenter under ett lunchmöte.

• Den 11 september, under Virkesforum i Stockholm, var 
Mistra Digital Forest synligt som utställare. 

• Som ett led i att lära sig mer om programmets forskning 
besökte Mistras kansli tillsammans med Mistra Digital 
Forests programledning SCA:s verksamheter i Sundsvall 
den 23–24 september. 

• Den 15 oktober inledningstalade programchef Sverker 
Danielsson vid Barents Forest Forum på SLU i Umeå. 
Konferensen besöktes av ett hundratal deltagare från 
samtliga länder i Barentsregionen.

• I oktober deltog programchef Sverker Danielsson 
vid Nordic Test Beds workshop i Malmö. Nordic 
Test Beds är en paraplyorganisation som samlar 
erfarenheter från nordiska testbäddar i arbetet med 
digitaliseringsprocessen. 
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