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Förord 
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. 

Denna rapport är en leverans från arbetspaket 3 (WP3 Forest and forest products values), aktivitet 3.2. 
(Task 3.2: Sustainable opportunities for new and traditional products and materials – optimizing raw 
material supply based on species and properties).  
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Sammanfattning 
I denna rapport beskrivs den inledande utvecklingen av verktyget BioMapp. Vidare beskrivs vilka digitala 
data som kan användas som indata för att driva simuleringar med verktyget samt hur den fortsatta 
utvecklingen planeras inom Mistra Digital Forest. BioMapp är tänkt att användas för att bidra till en ökad 
förståelse av hur den skogliga råvaran fördelas på olika produktgrupper, samt för att beräkna ett antal 
hållbarhetsindikatorer för varje steg i förädlingsprocessen. Dessutom ska BioMapp kunna visualisera och 
beräkna effekter av ändrade strategier i råvaruförsörjningen, tex om flödet av skogsråvara styrs till 
industrikunden baserat på ved- och fiberegenskaper i högre grad än i dag.  

I nuvarande version av BioMapp ingår funktionalitet för användaren att läsa in resultatfiler från Heureka, 
modellera värdekedjor för produkter baserade på skogsråvara i ett flödesschema, skapa BioMapp-
scenarier genom att knyta ihop Heureka-data och BioMapp-modell, samt visualisera resultatet som 
värden i flödesschemat och i tidsseriediagram. 

Utvecklingen av BioMapp fortsätter under 2021 och 2022. Bland annat planeras funktionalitet för 
beräkning av hållbarhetsindikatorer för påverkan på bland annat klimat och biologisk mångfald, möjlighet 
att använda olika parametervärden för olika tidsperioder när man studerar framtidsscenarier, ytterligare 
visualiseringsalternativ och exportering av resultat från BioMapp.  

Summary 
This report describes the initial development of the BioMapp tool. It also describes what digital data can 
be used as input data to run simulations with the tool and what further development is planned within 
Mistra Digital Forest. BioMapp is intended to contribute to an increased understanding of how the forest 
raw material is distributed to different product groups, and to calculate a number of sustainability 
indicators for each step in the conversion process. In addition, BioMapp shall be able to visualize and 
calculate the effects of changed strategies in the raw material supply, for example if the biomass flow is 
distributed to the industrial customer based on wood and fiber properties to a greater degree than today. 

The current version of BioMapp includes functionality to i) load input data in the form of result files from 
Heureka, ii) model the value chains for products based on forest raw materials in a flow chart, iii) create 
BioMapp scenarios by linking Heureka data with a BioMapp model, and iv) visualize the result as values in 
the flow chart and in time series diagrams. 

BioMapp will be further developed in 2021 and 2022. Among other things, the planned development 
includes functionality for calculating sustainability indicators for impact on climate change and 
biodiversity, possibility of using different parameter values for different time periods when studying 
future scenarios, additional visualization alternatives and exporting results from BioMapp. 
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1 Inledning 
Råvara från skogen förädlas inom skogsindustri och energisektor till en rad olika typer av produkter som 
sågade trävaror, byggkomponenter, tryck- och skrivpapper, förpackningar, fasta och flytande bränslen och 
energi. Mistra Digital Forest vill bidra till en ökad förståelse av hur den skogliga råvaran fördelas på olika 
produkter med hjälp av ett verktyg för visualisering av skogliga värdekedjor – BioMapp. Förutom att 
visualisera hur den biomassa som skördas ur den svenska skogen i form av timmer, massaved och 
bränslesortiment fördelar sig på olika slutprodukter, ska BioMapp även kunna beräkna ett antal håll-
barhetsindikatorer för varje steg i förädlingsprocessen. Dessutom ska BioMapp kunna visualisera och 
beräkna effekter av ändrade strategier i råvaruförsörjningen, tex om biomassaflödet styrs till industri-
kunden baserat på ved- och fiberegenskaper i högre grad än i dag.   

Denna rapport beskriver den inledande utvecklingen av verktyget BioMapp, vilka digitala data som kan 
användas som indata för att driva simuleringar med verktyget samt hur den vidare utvecklingen planeras 
inom Mistra Digital Forest.  

2 BioMapp - ett verktyg för visualisering av produktflöden och 
hållbarhetsindikatorer i skogliga värdekedjor 

2.1 Syfte med BioMapp 
Verktyget BioMapp utvecklas inom Mistra Digital Forest för att kunna understödja analyser och 
visualiseringen av ett framtida hållbart skogsbruk i kombination med nya, såväl som befintliga, 
produktionsprocesser inom de skogliga värdekedjorna. BioMapp har utvecklats för att kunna kombineras 
med simuleringsverktyget Heureka PlanVis som SLU utvecklat för analyser av framtida skogstillstånd 
(Wikström mfl, 2011). Heureka används brett av forskare, myndigheter och företag, varför det är ett 
lämpligt system att kombinera med BioMapp. Arbete pågår även för att beskriva hur BioMapp skulle 
kunna anpassas för att kunna ta emot andra digitala företagsdata. På så sätt kan BioMapp användas både 
för visualisering av ett företags nuläge (t.ex.  verksamheten under det senaste året) och visa en 
framtidsprognos, baserat på simuleringar i Heureka, med antingen företagsperspektiv, ett större 
perspektiv på landskapsnivå eller för hela Sverige.  

Figur 1 visar en konceptuell bild av dataflödet mellan Heureka och BioMapp, samt behovet av 
kompletterande information som inte återfinns i Heurekas resultatfiler. Ansvarsfördelningen mellan IVL, 
SLU och Skogforsk indikeras i bilden och innebär kortfattat att 

• IVL utvecklar BioMapp och modeller för produktionsprocesser i värdekedjan som tar vid efter 
avverkad skogsråvara. IVL ansvarar även för utveckling och beräkning av hållbarhetsindikatorer. 

• SLU bidrar med kunskap om Heureka samt genererar resultatfiler efter gemensam specifikation 
av scenarier och nödvändiga resultatparametrar. 

• Skogforsk bidrar med modell/nyckeltal för att tilldela ved- och fiberegenskaper till resultaten 
från Heureka samt bidrar att specificera tänkbara digitala datakällor för att föda BioMapp med 
data. 
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Figur 1.  Dataflöde från Heureka till BioMapp samt koppling till indikatorer. Grå pilar illustrerar dataflödet mellan 
Heureka och BioMapp, med information om biomassa-flöden och andra resultatparametrar från Heureka. Röda 
pilar illustrerar övriga informationsflöden. 

2.2 Funktionalitet i version 1.0 
BioMapp v1.0 utvecklades under 2020 baserat på den specifikation som togs fram inom Mistra Digital 
Forest under 2019. I denna version av BioMapp ingår funktionalitet för användaren att läsa in resultatfiler 
från Heureka, modellera värdekedjor för produkter baserade på skogsråvara i ett flödesschema, skapa 
BioMapp-scenarier genom att knyta ihop Heureka-data och BioMapp-modell, samt visualisera resultatet 
som värden i flödesschemat och i tidsseriediagram. Figur 2 visar hur gränssnittet för modellbygget ser ut i 
BioMapp. BioMapp-modeller byggs upp i en grafisk vy med flödesschema, där modellparametrar anges för 
respektive delsteg genom att öppna upp dem för editering. Bilaga 1 innehåller en sammanfattande tabell 
med mer detaljer om vilken funktionalitet som är etablerad idag och vad som förväntas ingå i vidare-
utvecklingen av BioMapp. 

Ett första exempel på kombinationen av Heureka PlanVis och BioMapp finns beskrivet med några 
scenarioberäkningar i rapporten ”Tillgång på skogsråvara för framtidens efterfrågan – 
scenarioberäkningar” (Nilsson och Holmström, 2021). Den studien fokuserade på den första delen i de 
skogliga värdekedjorna, då syftet var att visa på råvarutillgången till efterföljande industri. Analysen 
stannar därför vid produkter ut från skogsbruket, även om vidareförädling av skogsråvaran redan 
illustreras som delar i flödesschemat i BioMapp, se Figur 3. Ett exempel på tidsseriediagram från samma 
studie kan ses i Figur 4. 
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Figur 2.  Skärmdump från BioMapp. Modellbygge i flödesschema där modellparametrar kan anges för respektive delsteg 
genom att öppna upp för editering (med dubbelklick på vald process i schemat). I figuren är delsteget ”Avverkat 
(vid vägkant)” öppnat för editering.  

 

Figur 3.  Visualiseringsexempel från BioMapp. Flödesschema med resultatvärden baserade på årsgenomsnittet för en 
femårsperiod som simulerats i Heureka. (Nilsson och Holmström, 2021).    
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Figur 4.  Visualiseringsexempel från BioMapp. Tidsseriediagram med framtidsscenarioresultat från Heureka. (Nilsson 
och Holmström, 2021). Resultatet visas som årsgenomsnitt tillgänglig biomassa (Mton) för angiven 
femårsperiod. 

 

2.3 Ytterligare planerad funktionalitet 
Utvecklingsarbetet är iterativt och fortsätter under 2021-2022 i takt med framstegen i övriga aktiviteter 
inom MDF WP3. Funktionalitet som idag är etablerad kan komma att förfinas och vidareutvecklas som en 
del i det iterativa arbetet. De större utvecklingsdelarna för 2021 listas nedan. Bilaga 1 innehåller 
ytterligare detaljer om kommande vidareutveckling av BioMapp.  

• Funktionalitet för beräkning av hållbarhetsindikatorer; både miljöpåverkan som ingår i en LCA 
(från aktivitet 3.1) och indikatorer för biodiversitet, klimatpåverkan samt sociala och ekonomiska 
faktorer (från aktivitet 3.3). 

• Vidareutveckling görs även av modellparametrarna så att användaren har möjlighet att använda 
olika parametervärden för olika tidsperioder när man studerar framtidsscenarier.  

• Ytterligare visualiseringsalternativ kommer att läggas till, som komplement till befintliga 
flödesschema- och tidsseriediagram. Det kan exempelvis bli aktuellt med stapeldiagram som visar 
miljöpåverkan uppdelad på värdekedjornas olika delsteg, spindeldiagram för normerad 
jämförelse mellan olika BioMapp-scenarios resultat på hållbarhetsindikatorerna, mm.  

• Nytt blir även möjligheten att exportera resultat från BioMapp till en rapportfil, för att möjliggöra 
spridning av resultaten utan krav på tillgång till BioMapp-verktyget.  

3 Indata till BioMapp 
BioMapp ska kunna födas med digitala data antingen från planeringsverktyg som exempelvis 
Heurekasystemet eller baserat på företagens egen information om skogstillgångar och förädlingskedjor. 
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Den första versionen av BioMapp är byggd för att endast hantera data om den skogliga råvaran från 
Heureka. Framöver ska verktyget anpassas till att kunna hantera en större variation av indata. Då 
BioMapp är flexibelt för att kunna anpassas till användarens behov är nedanstående redovisning av indata 
att betrakta som exempel för en ”typisk användare” inom skogssektorn. Möjliga indata är beskrivna dels 
utifrån dagens tillgång hos den tänkta målgruppen, dels utifrån en trolig framtida tillgång, givet den 
snabba utvecklingen inom digitaliseringsområdet. 

Förutom data om biomassaflödenas kvantitet, kvalitet och fördelning till slutprodukter ska BioMapp även 
utvecklas för att beräkna en rad olika indikatorer som beskriver hur värdekedjornas olika delar påverkar 
miljö och klimat. För dessa beräkningar krävs olika typer av data som även de beskrivs i avsnitten nedan.  

3.1 Data om skogen och skördade produkter  
BioMapp utgår i visualisering och beräkningar från en specificerad mängd skoglig råvara, t.ex. inom 
ramarna för en geografisk region eller ett företags skogsinnehav. BioMapp är flexibelt för att kunna 
anpassas till användarens önskemål.  

3.1.1 Massflöden 
Grunden i BioMapp är flöden av olika kvantiteter av skogliga råvaror som fördelar sig på olika 
slutprodukter. Tabell 1 beskriver vilka massflödesparametrar som typiskt kommer behövas för att föda 
BioMapp, vad som finns tillgängligt från Heureka samt andra digitala datakällor som kan ge information 
om dessa parametrar. BioMapp i version 1.0 hanterar kvantiteter i enheten ton TS, men enheten är 
flexibel förutsatt att man har samma enhet i alla beräkningar. I bilaga 2 presenteras de resultatparametrar 
från Heureka som hittills har använts för beräkningar med BioMapp.  

Tabell 1.  Översikt av de parametrar för att beskriva flöden av skoglig råvara som behövs som indata för BioMapp 1.0.  

Parameter Tillgängligt via Heureka?  Andra digitala datakällor 
Total tillgänglig 
biomassa (före 
skörd) Ja 

Skogsbruksplaner 
Företagens register 
Riksskogstaxeringen 
Nationella laserskanningen 

Kvarlämnade 
skörderester 
(GROT) 

Ja 

Beräknas som skillnaden mellan totalt 
skördad biomassa och totalt uttag av 
biomassa.  
 
Företagens register 
Riksskogstaxeringen 
Energimyndigheten 

Skördad kvantitet 
timmer 

Ja 

Skördardata (historiska data) 
Beräknat skogsbränsleuttag (baserat på 
historiska skördardata) 
Inmätningsdata (historiska data) 
Utbytesprognoser (planerad skörd) 
 
Offentlig statistik: Energimyndigheten, 
Skogsstyrelsen 

Skördad kvantitet 
massaved 
Skördad kvantitet 
energived 
Skördad kvantitet 
GROT 
Skördad kvantitet 
stubbar 
Kvantitet bark Heureka ger den totala kvantiteten 

bark per trädslag, fördelas i BioMapp 
mellan olika produkter 

Skördardata (beräknas med 
barkfunktioner) 
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3.1.2 Information om råvaruegenskaper 
I BioMapp kan råvarans ved- och fiberegenskaper inkluderas. Detta kan bli aktuellt om det finns ett behov 
att analysera en framtida marknadsefterfrågan som styrs av sådana egenskaper som idag inte finns i 
Heureka. Dessa egenskaper kommer då att tilldelas varje produktsortiment utifrån en modell som 
beskriver genomsnittliga egenskaper per region eller liknande samt hur variationen ser ut inom varje 
egenskap. Dessa generella fördelningar kommer baseras på de modeller för ved- och fiberegenskaper som 
tagits fram i tidigare arbeten, framför allt genom samarbeten mellan Skogforsk och f.d. STFI (numera del 
av RISE) (Wilhelmsson m fl. 2002, Ekenstedt m fl. 2003, Wilhelmsson 2005). 

Exempel på ved- och fiberegenskaper som påverkar slutprodukten finns i Tabell 2. 

Tabell 2.  Ved- och fiberegenskaper som har påverkan på slutproduktens kvalitet och användningsområde.  

Egenskap Produkt  Relevant industri 
Kärnvedsandel Timmer Sågverk med tillverkning av produkter där förekomsten 

av kärnved är önskvärd 
Fiberlängd Massaved Fiberindustri, påverkar den färdiga massans egenskaper 
Fiberbredd  Massaved Fiberindustri, påverkar den färdiga massans egenskaper 
Fibertjocklek Massaved Fiberindustri, påverkar den färdiga massans egenskaper 
Densitet Timmer, 

massaved 
Sågverk, påverkar t ex den sågade varans hållfasthet 
Fiberindustri, påverkar utbytet och den färdiga massans 
egenskaper 

Kvist (storlek, typ, avstånd 
mellan grenvarv) 

Timmer Sågverk, påverkar både den sågade varans 
hållfasthetsklass och utseendet (kvalitet) 
Komponenttillverkning, avlägsnas inför t ex 
fingerskarvning av kvistfria ämnen 

Årsringsbredd Timmer Sågverk, påverkar den sågade varans egenskaper, t ex 
hållfasthet 
Fiberindustri, påverkar andelen sommarved, vilket i sin 
tur påverkar slutproduktens egenskaper 

 

Inom Mistra Digital Forest WP0 pågår arbete med att studera hur digital information om ved- och 
fiberegenskaper kan användas för att skapa nyttor i form av effektivare förädlingsprocesser och mer 
förutsägbar kvalitet hos slutprodukten. Arbetet inkluderar även möjligheter att i högre grad än idag styra 
råvaruflödet baserat på efterfrågade ved- och fiberegenskaper (Danielsson & Nordström 2021).    

3.2 Data för beräkning av hållbarhetsindikatorer  
Inom MDF WP3 pågår en utveckling av hållbarhetsindikatorer för svenskt skogsbruk och fortsatta 
värdekedjor. Denna utveckling görs i viss mån fristående från det regelverk som styr beräkningar av 
miljöbelastning med LCA-metodik, men ändå med en målsättning att metoderna med viss modifiering 
skall vara möjliga att använda inom LCA (Life Cycle Assessment). Denna utveckling avser främst 
indikatorer som skall användas i BioMapp för att analysera framåtsyftande scenarier. Därför avser de 
föreslagna metoderna användas med indata främst från Heureka, men även indata från andra källor skall 
kunna användas. 

Indikatorer tas fram för påverkan på klimatet, påverkan på biologisk mångfald samt för social och 
ekonomisk påverkan. Social påverkan kommer främst inriktas på skogens roll vad gäller allmänhetens 
rekreation, medan ekonomiska faktorer kommer att omfatta såväl nationalekonomiska och regionala 
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aspekter som den enskilde skogsägarens ekonomi.  Generellt beräknas inte indikatorerna för enskilda 
skogsbestånd utan på en landskapsnivå, exempelvis för en geografisk region eller för ett företags totala 
skogsinnehav. Möjliga datakällor för indikatorerna för social och ekonomisk påverkan är under utredning 
och beskrivs inte ytterligare här.  

Nedanstående sammanfattning av metoder och indata för indikatorer för skogsbrukets påverkan på 
klimat och biologisk mångfald motsvarar det aktuella utvecklingsläget inom Mistra Digital Forest i 
september 2021. Då metoderna ännu är under utarbetande, måste informationen betraktas som 
preliminär. I exemplet antas att beräkningar görs för en skogsägares marker. 

3.2.1 Indikatorer för påverkan på klimatet 
Indikatorer för påverkan på klimatet har så här långt utvecklats för skogsbrukets bidrag, medan bidraget 
från nedströms värdekedjorna återstår att utveckla. Gränsdragningen mellan skogsbruk och fortsatt 
värdekedja sätts i detta fall vid upplagringen av skogsråvaran vid vägkant.   

Indikatorer för klimatpåverkan från skogsbruk är av två typer. För det första beräknas utsläpp av 
växthusgaser av fossilt ursprung som kan förknippas med skogsbruk. Här används den metodik som 
beskrivits av Skogforsk (Ågren m. fl. 2021). För det andra beräknas utsläpp/upptag av biogena 
växthusgaser i form av årliga förändringar av kolförråden i skogsekosystemen inom skogsägarens totala 
innehav av produktiv skog. Här inkluderas hänsynsytor och andra frivilliga avsättningar. I vad mån 
formella avsättningar samt impediment skall inkluderas får avgöras utifrån tillämpning. Förslag till 
metodik för beräkning av en indikator för skogsägarens samlade årliga klimatpåverkan från skogsbruket 
inom skogsbrukarens hela areal av produktiv skogsmark beskrivs i Karlsson m. fl. (2021). Tabell 3 listar 
indataparametrar för beräkning av kolbalansen, samt tillgängliga datakällor. 

Tabell 3.  Översikt av indata till kolbalans i skogen, för delberäkning av indikatorn Klimatpåverkan i BioMapp. 

Indikator Indataparameter 
omfattande skogsägarens 
hela innehav 

Tillgängliga datakällor  

Påverkan på 
biogena 
växthusgaser 

Förändring av kolförrådet i 
levande biomassa, ovan och 
under jord, ton CO2e per år 

Heureka, skogsägarens egna inventeringar 

Förändring av kolförrådet i 
död biomassa, inklusive förna, 
ton CO2e per år 

Heureka, skogsägarens egna inventeringar 

Förändring av kolförrådet i 
mineraljorden, ton CO2e per år 

Heureka, modell-resultat från den s.k. Q-modellen 

Alternativ beräkning: Emissionsfaktor för årlig 
förändring i förråden av markkol på mineraljord, 
korrelerad till latitud, multiplicerad med areal av 
skogsmark på mineraljord. 
Arealer baseras på skogsägarens inventeringar, 
alternativt digitala informationskällor. 

Förändring av kolförrådet i 
organogena jordar, ton CO2e 
per år 

Heureka, modell-resultat från den s.k. Q-modellen 
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Alternativ beräkning: 
Emissionsfaktor för årlig förändring i förråden av 
markkol på organogena jordar, multiplicerad 
med areal av skogsmark på organogena jordar1. 
Arealer baseras på skogsägarens inventeringar, 
alternativt digitala informationskällor. 

Skogsägarens hela areal av 
produktiv skogsmark, ha 

Heureka, alternativt skogsägarens inventeringar 

 

3.2.2 Indikatorer för biodiversitet 
Inom Mistra Digital Forest är nya indikatorer för att beskriva skogsbrukets påverkan på biologisk 
mångfald under utveckling. Arbetet har tidigare rapporterats av Karlsson m. fl. (2019), men utvecklingen 
har fortgått sedan dess och en uppdaterad rapport planeras i slutet av oktober 2021 (Karlsson m. fl., 
2021). Utgångspunkten vid framtagning av indikatorerna har främst varit befintliga indikatorer som 
används för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar, men även det som används för certifiering 
av skogsbruk (FSC och PEFC). Metodiken beskrivs i detalj av Karlsson m. fl. (2021). Tabell 4 beskriver de 
indata och möjliga datakällor som behövs för att beräkna dessa indikatorer.  

Karlsson m.fl. (2021) ger två förslag till indikatorer för biologisk mångfald som är avsedda att användas 
tillsammans. Indikator 1 är inriktat på nuvarande skötsel av skogen och hur den kan anses påverka 
biologisk mångfald. Indikator 2 är inriktad på tillståndet hos skogsbrukarens hela innehav av produktiv 
skogsmark och dess skogliga strukturer som gynnar biologisk mångfald. Indikator 1 är av karaktären 
uppfylls/ uppfylls ej, medan indikator 2 antar ett relativt värde, 0–1. 

Indikator 1 skall främst beskriva om en rimlig miljöhänsyn tas i samband med avverkning (gallring och 
föryngringsavverkning).  Indikator 1 grundar sig på om skogsbrukaren uppfyller antingen certifiering 
enligt FSC, ett urval av kriterier inom princip 6, eller certifiering enligt PEFC, ett urval av punkter inom 
kapitel 5. 

Indikator 2 skall beskriva andel av skogsbrukarens totala areal produktiv skogsmark som under aktuellt 
år har strukturer som kan anses som gynnsamma för utvecklingen av biologisk mångfald.  

Tabell 4.  Översikt av de indata som kopplar till indikatorer för skogsbrukets påverkan på biodiversiteten som BioMapp ska 
beräkna.  

Indikator Indataparameter  Tillgängliga 
datakällor  

Sannolika framtida 
datakällor 

Biologisk 
mångfald, 
indikator 1 

Certifierad enligt FSC, 
princip 6, alternativt PEFC, 
kapitel 5, som kan anses 
relatera till avverkningar, 
(ja/nej) 

FSC/PEFC, protokoll 
från skogsägarnas 
revisioner, statistik 

Statistik från FSC/PEFC, ev. 
baserad på skördarens 
produktionsrapportering 

Biologisk 
mångfald, 
indikator 2 

Areal produktiv skogsmark 
undantagen från 
virkesproduktion, enligt 
FSC/PEFC 

FSC/PEFC, protokoll 
från skogsägarnas 
revisioner, statistik 

 

                                                                    
1 Beräknat och summerat för olika typer av dikad skogsmark, t ex 1) befintliga diken sedan lång tid; 2) 
nyligen rensade diken; 3) nyligen igensatta diken 
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Areal med gammal skog Heureka, 
skogsägarens egna 
inventeringar 

Modellerat baserat på 
laserskanning 

Areal med död ved Heureka, 
skogsägarens egna 
inventeringar 

Modellerat baserat på 
laserskanning 

Areal med grova träd Heureka, 
skogsägarens egna 
inventeringar 

Modellerat baserat på 
laserskanning 

Areal produktiv skogsmark 
med äldre lövrik skog 

Heureka, 
skogsägarens egna 
inventeringar 

Modellerat baserat på 
laserskanning 

Areal som brukas med 
hyggesfritt skogsbruk 

Heureka, 
skogsbruksplaner 

Modellerat baserat på 
laserskanning 

Total areal produktiv 
skogsmark 

Heureka, 
skogsägarens egna 
inventeringar 

 

 

Inom Mistra Digital Forest WP1 pågår ett arbete med att modellera strukturer som är gynnsamma för 
biologisk mångfald, baserat på laserskanning. Resultat från den typen av modeller kan vara intressanta 
som framtida datakälla till beräkningen av indikatorer för biologisk mångfald i BioMapp.   

4 Vidare arbete 
Mistra Digital Forest pågår fram till början av 2023, med möjlig fortsättning därefter i ytterligare fyra år. 
För aktivitet 3.2, där det arbete som rapporteras här utförts, omfattas fortsatt arbete till 2023 i stora drag 
av  

• Funktionalitetsutveckling BioMapp (se 2.3 Ytterligare planerad funktionalitet)  
• Kompletterande modellering i BioMapp av de delsteg i värdekedjorna som utnyttjar 

skogsråvaran.   
• Scenarioanalys som omfattar hela värdekedjan från skog till slutprodukt. 
• Projektrapporten Scenarios for property-based supply and demand of forest-based raw materials 

and products. (planerad till dec 2021) 
• Testa modellering med BioMapp i samarbete med minst ett företag 
• Projektrapporten A conceptual framework for a digital property‐based raw material supply 

system for the forest industry. (planerad till dec 2022) 
• Vetenskaplig publicering av utvalda resultat från aktivitet 3.2  

 

5 Diskussion 
BioMapp är ett verktyg som utvecklas inom Mistra Digital Forest för att på en övergripande nivå kunna 
visualisera hur skoglig råvara fördelas på olika slutprodukter samt hur skogsbruk och skogsindustriell 
produktion påverkar klimatet, biologisk mångfald, sociala och ekonomiska faktorer. Verktyget är i nuläget 
ingen optimeringsmodell utan baseras på simuleringar från Heureka och fördelningsnycklar enligt 
användarens inställningar.  
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Precisionen i beräkningarna med BioMapp beror på vilka indata modellen föds med. Data från Heureka 
baseras på en simulerad utveckling av skogstillgångarna i ett visst geografiskt område, vilket alltid är 
förknippat med en viss osäkerhet. Genom att använda kvantiteter som baseras på exempelvis ett företags 
totala virkesskörd på sitt innehav under ett år finns möjligheten att räkna med förutsättningar som är så 
nära verkligheten som möjligt. Informationen i skogsbruksplaner och företagsregister kan vara av 
varierande kvalitet, beroende på hur informationen har skapats. Moderna inventeringsmetoder baserade 
på exempelvis fjärranalys har ökat precisionen i data om skogen jämfört med manuella metoder och det 
finns all anledning att utgå från att denna utveckling fortsätter, vilket skapar nya förutsättningar att på ett 
effektivt sätt skapa en detaljerad bild av skogen.  

Det är uppenbart att underlag för beräkning av hållbarhetsindikatorer behöver digitaliseras och lagras på 
ett sätt som är tillgängligt och transparent. Spårbarhet utgör en grund för beräkningar av hållbarhet för 
produktionen av en viss skogsråvara eller produkt. Dessa möjligheter till digitalisering kommer att 
behöva utvecklas i samarbete med WP1 och WP2. Tredjepartsrevision kan vara ett sätt att skapa 
trovärdighet givet överenskomna regler för enskilda skogsägare/företag som inte vill offentliggöra 
detaljerad samlad information. 

Det arbete som pågår inom ramarna för projektet ”Digitaliserad naturvårdsuppföljning” (Hannrup m. fl. 
2020) kan på sikt erbjuda en datakälla för att beskriva vilka hänsyn som tagits till natur- och 
kulturvärden, omfattningen av dessa och var i geografin hänsynen är placerade. Då implementering av 
metodiken redan pågår hos ett antal företag blir detta sannolikt framöver ett underlag för rapportering 
enligt olika certifieringssystem, såväl som en metod för att bygga kunskap om olika åtgärders effektivitet.  
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Bilaga 1 - Översikt av funktionalitet i BioMapp v1.0 
Tabellen nedan sammanfattar utvecklingsarbetet för BioMapp vid skrivandet av denna rapport. Befintlig 
funktionalitet indikeras med ”√”. BioMapp kommer att vidareutvecklas inom MDF under 2021-2022.  

 Funktionalitet i BioMapp Etablerat  
Systemkrav 
 Underliggande mjukvaruarkitektur och plattform √ 
BioMapp exekverbart användargränssnitt 
 Desktop applikation √ 
 Minimerat gränssnitt för web-verktyg Tidigast 

2021 
Delar som är lika för alla typer av användare (i desktop applikationen) 
 Huvudmeny √ 
 Startsida  √ 
 Hjälpsida √ 
 Dialog för inloggning √ 
 Dialog för användarkonto √ 
Användargränssnitt för normal användare (i desktop applikationen) 
 Välja inställningar på övergripande parametrar som styr:  

- Val av BioMapp-scenario 
- Värden på justerbara scenarioparmetrar 

√ 

 Resultatvisning  
- I flödesschemat 
- I tidsseriediagram 

 

√ 

 Vidareutveckling av resultatvisning (exempel på tänkbara vyer)  
- Sammanställning över hållbarhetsindikatorer 
- I karta 

2021 

 Resultatexport i sammanfattad BioMapp-rapport (standardformat) 2021 
 Statiskt informationsmaterial (text och bild)  

- Skogsindustrin som helhet 
- De olika skogsbruks- och BioMapp-scenariona 
- Generella antaganden i BioMapp 

2021 

 Öppna användarmanual (Kommentar: funktionaliteten för användaren att öppna 
dokumentet är på plats, men vi har inte skapat och lagt upp manualen) 

√, 2021 

Användargränssnitt för modell- och scenarioadministratör (i desktop applikationen) 
 Import av skogsbruksscenarioresultat från Heureka 

- Inläsning av fil 
- Mappning mellan Heureka resultatparameter och BioMapp-parameter 

√ 
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 Funktionalitet i BioMapp Etablerat  
 Uppbyggnad av BioMapp-modeller 

- Skapa flödesschema  
- Lägga till processer (delsteg) i flödesschemat 
- Lägga till befintligt flödesschema som process i annat flödesschema, ”modell i 

modell” 
- Koppla ihop processer i flödesschemat 

 

√ 

 Skapande av BioMapp-scenarios (paketerade användarscenarios) 
- Val av skogsbruksscenario (Heureka resultatfil) 
- Start och sluttid för BioMapp-scenario 
- Val av BioMapp-modell 
- Val av modellparametrar, från ett begränsat urval, som ska kunna ändras av 

användaren 
- Editerbart fält för beskrivande text om BioMapp-scenariot 

 

√ 

 Olika möjligheter till att aggregera resultat vad gäller hållbarhetsindikatorer 
- Klimat- och miljöpåverkan, inklusive biologisk mångfald 
- Ekonomiska indikatorer (Detta är en del i MDF aktvititet 3.3, som eventuellt 

hålls utanför BioMapp-verktyget) 
- Sociala indikatorer (Detta är en del i MDF aktvititet 3.3, som eventuellt hålls 

utanför BioMapp-verktyget) 

2021 

 

 

 

 

  



 

    

   
 

17 
 

Bilaga 2 - Parameterlista för Heureka/BioMapp tillämpning  
Tabellen nedan innehåller de resultatparametrar från Heureka som plockats ut i samband med 
scenariokörningar för visualisering i BioMapp under 2020. Parametrar med prefix ”Calculated” har 
beräknats från några av dessa Heureka-parametrar. 

Förklaring av Heurekas samtliga resultatparametrar finns i Heureka-wiki Category:Result Variables - 
Heureka Wiki (heurekaslu.se)  

Parameter 
Enhet i 
Heureka 

Omräknat 
till enhet, 
för BioMapp 

Används i 
scenario i 
D3.2.2 
(1=används 
som den är, 
2=används 
i beräknad 
parameter) 

BiomassData Biomass Above Ground All Species ton DM/ha Mton DM 1 
BiomassData Biomass Bark_Aspen ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Bark_Beech ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Bark_Birch ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Bark_Contorta ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Bark_Larch ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Bark_Oak ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Bark_OtherBroadleaf ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Bark_Pine ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Bark_SouthernBroadleaf ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Bark_Spruce ton DM/ha Mton DM  
BiomassData Biomass Below Ground All Species ton DM/ha Mton DM 1 
Calculated biomass not extracted - Mton DM 1 
Calculated Pulpwood All species - Mton DM 1 
Calculated Timber All species - Mton DM 1 
TreatmentData Volume Harvested All Species m3sk/ha Mm3sk  
ValueData Biomass Total Extracted Above Ground ton DM/ha Mton DM 2 
ValueData Biomass Total Extracted incl Stumps and 
Roots 

ton DM/ha Mton DM  

ValueData Fuelwood Volume m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Harvest Residues Available All Trees ton DM/ha Mton DM  
ValueData Harvest Residues Available Harvested 
Trees 

ton DM/ha Mton DM 2 

ValueData Harvest Residues Extracted All Species ton DM/ha Mton DM 1, 2 
ValueData Pulpwood Volume All Species m3fub/ha Mm3fub 2 
ValueData Pulpwood Volume Per Species_Aspen m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Pulpwood Volume Per Species_Beech m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Pulpwood Volume Per Species_Birch m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Pulpwood Volume Per Species_Contorta m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Pulpwood Volume Per Species_Larch m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Pulpwood Volume Per Species_Oak m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Pulpwood Volume Per 
Species_OtherBroadleaf 

m3fub/ha Mm3fub  

ValueData Pulpwood Volume Per Species_Pine m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Pulpwood Volume Per 
Species_SouthernBroadleaf 

m3fub/ha Mm3fub  

https://www.heurekaslu.se/wiki/Category:Result_Variables
https://www.heurekaslu.se/wiki/Category:Result_Variables
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ValueData Pulpwood Volume Per Species_Spruce m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Stumps and Roots 5 mm Harvested ton DM/ha Mton DM  
ValueData Stumps and Roots 5mm Available All 
Trees 

ton DM/ha Mton DM  

ValueData Stumps and Roots 5mm Available From 
Harvested Trees 

ton DM/ha Mton DM  

ValueData Timber Volume All Species m3fub/ha Mm3fub 2 
ValueData Timber Volume Per Species_Aspen m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Timber Volume Per Species_Beech m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Timber Volume Per Species_Birch m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Timber Volume Per Species_Contorta m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Timber Volume Per Species_Larch m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Timber Volume Per Species_Oak m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Timber Volume Per 
Species_OtherBroadleaf 

m3fub/ha Mm3fub  

ValueData Timber Volume Per Species_Pine m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Timber Volume Per 
Species_SouthernBroadleaf 

m3fub/ha Mm3fub  

ValueData Timber Volume Per Species_Spruce m3fub/ha Mm3fub  
ValueData Total Harvest Volume Fub (m3fub) m3fub/ha Mm3fub  
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