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Sammanfattning 
För att skatta skogsegenskaper utifrån data baserade på flygburen laserskanning används 

framförallt två olika metoder. Den första (areametoden) bygger uteslutande på höjden där 

laserpulserna reflekterats och en uppskattning av vilka pulser som reflekterats på marken och 

vilka som reflekterats i vegetationen. Den andra metoden (segmentmetoden) använder en 

segmentering av punkterna där laserpulserna reflekterats till enskilda träd. Detta är dock svårt 

att praktiskt genomföra, därför innehåller varje segment mellan 0 och cirka 10 träd. För att 

kunna utveckla och utvärdera resultaten insamlas även exakt information från ett antal 

provytor genom fältstudier.  

I denna rapport föreslås en icke-parametrisk modell för att skatta antalet träd i ett segment 

med segmentens area och art som förklarande variabler. Modellen skattas med hjälp av alla 

segment som finns inom en provyta, även de som inte helt ligger inom provytan. Modellen 

valideras på tre olika sätt och det visar sig att antalet träd i princip skattas väntevärdesriktigt. 

Dessutom förbättras inte resultatet nämnvärt med trädart som förklarande variabel. 

Abstract 
To estimate forest characteristics based on airborne laser scanning data, two methods are 

used. The first one is on a raster cell level and uses solely the height of where the laser pulse 

is reflected and whether it is reflected on the ground or not. The second one is on an 

individual tree level and uses segmentation of the reflection points into individual trees. 

However, since it is difficult to segment into individual trees, every segment contains between 

0 and about 10 trees. To be able to develop and validate the results, exact information about 

the trees in different field plots is gathered. 

In this report a nonparametric model is suggested to predict the number of trees in a segment, 

with area and species of the segments as predictors. In the estimation of the model, all 

segments within the field plots are used, even those only partly within. The model is validated 

in three different ways and estimates the number of trees with very small bias. Also the 

predictor, species of the segments, does not improve the results much.  
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1 Inledning 
Att veta vilken typ av skog som finns är av stor nytta för skogsindustrin (Naesset et al. 2004). 

Därför försöker forskare med olika metoder ta reda på information om skogen på ett så billigt 

och effektivt sätt som möjligt. En metod som användes för första gången i mitten av 90-talet 

var att flyga över skogen och skicka och ta emot laserpulser och på det sättet försöka skanna 

av området. Den information som man får är koordinaterna för de punkter där laserpulserna 

reflekteras mot något. Om man plottar laserdata i 3D kan man ana träden med hjälp av 

punkterna (se Figur 1).  

Vid analys av dessa punkter med hjälp av provytor där man mäter alla träds diameter och höjd 

har det visat sig att man med ganska hög precision kan uttala sig om bland annat den totala 

stockvolymen av ett bestånd. Däremot är andra mer specifika uppgifter såsom hur 

diameterfördelningen ser ut eller hur många träd det finns svårare att bestämma. Det finns 

stora ekonomiska vinster att göra om man lyckas öka precisionen ytterligare. Därför forskas 

det för tillfället på nya analysmetoder av laserdata för att man skall kunna uttala sig mer exakt 

om vilken skog som finns i ett visst bestånd. 

 
Figur 1: Laserdata i 3D, sett snett ovanifrån. 

Arbetets huvudsyfte är att utifrån en segmentering av datamaterialet från laserskanningen hitta 

en metod för att skatta antalet träd inom ett visst område och sedan utvärdera metodens 

prognosförmåga.  

Rapporten börjar med en beskrivning av insamlingen av data och hur segmenteringen skapas. 

Sedan följer en genomgång av forskningen hittills. Forskningen kommer efter genomgången 

av datamaterialet eftersom det kan vara svårt att förstå bitar av forskningskapitlet utan en 
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förståelse för det datamaterial som ligger till grund för detta. Från kapitel 4 och framåt 

kommer sedan föreslagna modeller och resultat. Först beskrivs modeller för skattning av 

fördelningar (kap 4), validering (kap 5) och slutligen följer resultatet av valideringarna (kap 

6). 

2 Material 
Skogen som studeras ligger i Fiskåvattnet i Jämtland (Lindberg et al. 2008). De dominerande 

trädslagen är gran, björk och tall. Området som är 1989 hektar stort ligger mellan 325 och 658 

meter över havsytan och har många små kullar. 

2.1 Fältdata 
Datamaterialet från fältobservationer samlas in på 179 stycken provytor som är runda med en 

radie på 6 meter för skog som är mellan 25 och 74 år gammal, och 8 meter för skog äldre än 

75 år (Lindberg et al. 2008). Inom provytan mäts diametern på de träd som har minst 4 cm i 

diameter för den yngre skogen och minst 6 cm i diameter för den äldre skogen. Dessutom 

registreras trädens art och deras position relativt till mitten av provytorna. Antalet träd 

kommer framöver att betyda antalet träd som är tillräckligt breda för att mätas enligt måtten 

ovan. 

2.2 Laserdata 
Datamaterialet från laserskanningen samlas in genom att en helikopter flyger över skogen på 

600 m höjd med utrustning för laserskanning (Leica ALS50-II) (Lindberg et al. 2008). 

Skanningen går till så att laserpulser skickas och tas emot, vilket gör att de punkter där 

laserpulserna reflekteras mot något kan registreras. Tätheten på laserpunkterna är ungefär 10 

punkter/m2. Punkterna bestäms som mark eller vegetation genom användning av en 

progressiv Triangular Irregular Network (TIN) tätningsmetod i programmet Terrascan 

software (Soininen 2004). 

2.3 Segmentering 
För att kunna segmentera punkterna från laserskanningen skapas först en tredimensionell yta 

genom att binda ihop dem (Lindberg et al. 2009). Ytan som fås från laserpunkterna är taggig 

och därför slätas den ut innan segmentering, se Lindberg et al. (2009) för mer information. 

Den typ av segmentering som det här arbetet utgår ifrån kallas Morphological Watersheds och 

går till så att alla lokala maxima tillhör ett segment var, och gränserna mellan segmenten går i 
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de lokala minima som ligger mellan dessa olika lokala maxima. Detta går att förklara 

tydligare genom följande exempel (Gonzalez et al. 2008): Man kan tänka sig att man vänder 

ytan upp och ner, och i varje lokalt minimum på den vända ytan borras ett hål och vatten 

pumpas in (se figur 2 och 3). Varje minimum ligger då i en damm (ett segment). Precis när 

vattennivån är så hög att två dammar håller på att gå ihop, och endast en linje separerar dem 

åt, höjs linjen till över marknivån. Den linjen blir då en gräns mellan de båda segmenten. 

Detta fortsätter tills alla dammar (segment) är separerade från varandra eller tills man nått 

marknivån. När vattenytan nått marknivån, som alltså är taket för hur högt vattnet kan stiga, 

skapas gränser till de segmenten som inte redan har gränser runt om sig precis där vattennivån 

först nuddar marknivån.  

 
Figur 2: Laserdata i profil med percentiler. 

 

 
Figur 3: Visualisering i 2 dimensioner av segmentering med Morphological watersheds. 
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Det är analys av dessa segment som det resterande arbetet bygger på (se figur 4 för exempel 

på en segmentering av en provyta där riktiga träd ritats in). Fortsättningsvis kommer 

”datamaterial” avse information om alla segment som delvis eller helt befinner sig inom en 

provyta. Den information om segmenten vi har haft tillgång till är: 

Från fältobservationer: 

• Antalet träd inom segmentet 

• Om det finns träd i segmentet, vilken/vilka art(er) tillhör trädet/träden. De arter som 

finns i området är: tall, gran, björk, asp, sälg, rönn, torr tall, torr gran och torr björk. 

Från laserskanning: 

• Arean av segmentet 

• Andel av segmentet som finns innanför provytan 

• Höjdpercentiler av punkter inom segmentet, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %,  

70 %, 80 %, 90 %, 95 %, 100 %. (med p % percentil menas den höjd där p % av 

punkterna har en lägre höjd) 

• Antal laserpunkter 

• Kronhöjd 

 
Figur 4: Segmentering av en provyta där riktiga träd har ritats in. Den stora cirkeln är provytan, de gråfärgade 

polygonfigurerna är segmenten och de mindre cirklarna är träd. 
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3 Bakgrund, forskningen hittills 

3.1 Areametoden 
Areametoden anses vara en framgångsrik metod för att skatta skog. Den producerar 

förhållandevis små fel och liten bias vid skattning av olika skogegenskaper trots att endast låg 

upplösning (ca 1 laserpuls/m2) behövs (Lindberg et al. 2008; Naesset et al. 2004).  

Ett raster skapas över hela det bestånd man vill uttala sig om (Naesset 1997; Lindberg et al. 

2009). I varje rastercell tas sedan värdena på ett antal förklarande variabler fram från 

laserskanningen. Slutligen byggs en regressionsmodell med förklarande variabler från 

laserskanningen och responsvariabler från fältobservationerna. Nedan anges exempel på 

variabler. 

Responsvariabler (Y-variabler) 

• Träds medelhöjd 

• Percentiler för träds area av tvärsnittet i brösthöjd (ca 1,3 m över markhöjd) 

• Volym på stammar 

• Antal träd 

 

 

Förklarande variabler (X-variabler) 

• Ett viktat medelvärde av de högsta punkterna från varje cell där vikterna är antalet 

laserpulser inom respektive cell 

• Summan av höjderna av alla punkter som har klassificerats som vegetation dividerat 

med det totala antalet punkter 

• Antalet vegetationspunkter dividerat med det totala antalet punkter i respektive 

rastercell 

• Percentiler för höjd av laserpunkter 

Gemensamt för de förklarande variablerna är att man uteslutande använder sig av höjden på 

laserpunkterna och informationen om vilka punkter som ligger på marken och vilka som är 

vegetation. För att sedan skatta egenskaper utifrån dessa har bland annat Lindberg et al. 

(2008) först använt sig av stegvis regression och därefter Seemingly unrelated regression. 
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3.1.1 Stegvis regression 

Stegvis regression används för att finna en enklare modell utan att förlora för mycket 

information (Montgomery et al. 2007). Vid stegvis regression har man att välja på att 

inkludera förklarande variabler (framlänges), exkludera dem (baklänges) eller olika 

kombinationer av de båda. Stegvis regression framlänges går till så att man startar utan några 

förklarande variabler i modellen och inkluderar den variabel som är mest signifikant. Givet 

den nya variabeln i modellen läggs den variabel som nu är mest signifikant till, detta upprepas 

tills det inte finns fler signifikanta variabler att lägga till. Baklänges stegvis regression går till 

så att man startar med alla förklarande variablerna i modellen och tar bort den minst 

signifikanta variabeln en efter en tills man bara har signifikanta variabler kvar i modellen.  

3.1.2 Seemingly unrelated regression 

Seemingly unrelated regression (SUR) är en form av multipel regression som först beskrevs 

av Zellner (1962). Metoden har främst använts inom ekonometri (Srivastava et al. 1987; 

Greene 2008). Denna form av regression bygger på att man har ett antal 

regressionsekvationer, där de vanliga antagandena om oberoende och normalfördelade 

feltermer är uppfyllda. Ekvationerna är tillsynes orelaterade men deras feltermer är 

korrelerade. Man skulle kunna lösa normalekvationerna separat men det blir effektivare om 

man löser alla ekvationer simultant med SUR. 

Modellen för SUR ser ut som följande: 

tktkttt xxxy ,11,,11,12,,12,11,,11,1,1 ... εβββ ++++=  

tmmktmmkmtmmtmmtm

tktkttt

xxxy

xxxy

,,,,2,,2,1,,1,,

,22,,22,22,,22,21,,21,2,2

...

...

εβββ

εβββ

++++=

++++=

M  

för Tt ,...,2,1=  observationer, där β -parametrarna skattas via generaliserade minsta 

kvadratmetoden. 

Låt T
tmttt ),...,,( ,,2,1 εεε=ε , då antar man att { }m

pkpkt σ
1,,)cov(
=

== Σε  och 0εε =),cov( st  om    

t ≠ s. 

Detta innebär att pkσ ,  är kovariansen mellan feltermerna i den k:te och p:te ekvationen och 

den antas vara konstant över alla observationer. Dessutom är feltermerna för de olika 

observationerna oberoende både inom och mellan ekvationerna. 
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SUR är ekvivalent med vanlig multipel regression om kovariansen mellan alla feltermer är 0 

eller om alla ekvationer har samma värden på alla förklarande variabler d.v.s. om 

mxxx === ...21  

3.2 Segmentmetoden 
Segmentmetoden bygger på idén att man vill separera alla träden åt för att sedan kunna uttala 

sig om varje träd för sig (Lindberg et al. 2009). Man vill alltså skapa segment och idealiskt 

ska varje segment endast innehålla ett träd. Detta är dock svårt att genomföra praktiskt. Om 

två träd står nära varandra ser de nämligen ut som ett träd i datamaterialet från 

laserskanningen och kommer därför att hamna i samma segment. Ett annat problem är att små 

träd inte alltid nås av laserpulserna eftersom dessa redan reflekterats på de större träden. Detta 

innebär att det blir en underskattning av antalet små träd.  

I areametoden utgår man bara ifrån punkter inte segment och får därför inga problem vid 

gränsen av provytan (se figur 4). Med segmentmetoden måste man dock bestämma hur de 

segment som endast delvis täcks av provytan ska behandlas. Tas de med i analysen finns en 

risk att träd utanför provytan inte kommer med och att man därför får en underskattning av 

antalet träd i segmenten. Om man däremot inte tar med dessa segment är risken stor att 

flertalet av de större segmenten inte kommer med. Detta kan i sin tur leda till att 

datamaterialet blir för litet och att antalet träd i de stora segmenten underskattas. 

3.3 Tidigare resultat för skattningar av antal träd 
Det har redan gjorts en studie på samma datamaterial som det här arbetet bygger på. I den 

studien använde man både segmentmetoden och areametoden (Lindberg et al. 2008; Lindberg 

et al. 2009). 

3.3.1 Tidigare resultat utifrån segmentmetoden 

Lindberg et al. (2008) använde två olika metoder för att skatta antalet träd i datamaterialet 

endast utifrån segment. Den första gick ut på att skatta antalet träd med antalet segment. Man 

fick då en rmse ( )mse  på 52 % och en negativ bias på 35 % (se tabell 1). Rmse och bias 

uttrycks genomgående som procentandel av medelantalet träd inom provytorna. Utifrån mse 

och bias kan sedan standardavvikelsen beräknas (1), det ger en standardavvikelse på 38 %. I 

kapitel 5.1 finns formlerna för beräkning av rmse och bias. 

( )2),ˆ()ˆ()ˆ( XXbiasXVarXmse +=     
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( )2),ˆ()ˆ()ˆ( XXbiasXmseXVar −=    (1) 

där X är antalet träd i ett segment och X̂ är skattningen av X.  

Den andra metoden går till så att man delar in segmenten i 8 olika klasser utifrån 

aSegmentare  och ( )aSegmentaremean
aSegmentare

, där ( )aSegmentaremean  står för medelvärdet 

av aSegmentare  för segmenten inom samma provyta. Dessutom sätts antalet träd i 

segmenten till 0, 1, 2, 3 eller 4 beroende på hur många träd som finns i dem, förutom segment 

som innehåller fler än 4 träd som tilldelas 4 träd. Därefter skattas antalet träd i ett segment 

som tillhör en viss klass med det avrundade väntevärdet av den skattade fördelningen baserat 

på de andra segmenten som tillhör samma klass. Fördelningen blir: 

∑
=

== 4

0

)(

j
j

i

x

x
iXP  

där slumpvariabeln X är antalet träd i ett segment och ix  är antalet observerade segment 

innehållandes i träd för 3≤i  och 4x  är antalet observerade segment som innehåller 4 eller 

fler träd. 

För att skapa fördelningen används endast segment vars mittpunkt ligger minst 2 m innanför 

kanten på provytan. För att få en skattning av antalet träd på en hel provyta summerar man 

ihop skattningarna av antalet träd för alla segment vars mitt ligger inom provytan. Med andra 

ord räknas alla segment som har sitt centrum inom provytan som hela segment. Resultaten 

blir en rmse på 45 % och en negativ bias på 18 % (se tabell 1) vilket ger en standardavvikelse 

för skattningen på 41 %. 

3.3.2 Tidigare resultat utifrån areametoden 

 Lindberg et al. 2009 använde stegvis regression och fick följande regressionsmodell:  

n = a0 + a1  + a2 p90 + a3 nST + a4 H80(ST)    

där vegratio är antalet vegetationspunkter delat med det totala antalet laserpunkter i en 

rastercell, p90 är 90 % höjdpercentilen,  är antalet träd framtaget via segmentmetoden med 

klassificering och H80(ST) är 80 % höjdpercentilen för segmenten. 
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Denna modell använde Lindberg et al. (2009) SUR på och erhöll en rmse på 30 % och en 

försumbar bias, se tabell 1. 

Tabell 1. Rmse och bias för skattningar av antalet stammar genom användning av olika metoder.  

Metod Antal träd (ha-1) 
rmse bias 

1a. Segmentmetoden utan 
klassificering 

595 (52%) -403 (-35%) 

1b. Segmentmetoden med 
klassificering av segmenten 

515 (45%) -208 (-18%) 

2. Areametoden 341 (30%) -1 (0%) 
 

4 Skattning av antalet träd inom varje segment 
I detta kapitel kommer en genomgång av modellen som vi föreslår för att skatta antalet träd 

inom segment. Modellen använder sig av all information som finns inom provytan även den 

vid kanten. 

4.1 Kategorisering av segmenten 
För att få mer homogena grupper vid skattningen av antal träd delas segmenten in i kategorier. 

Exempel på kategoriseringsvariabler är olika areaintervall för segmentstorlek och olika 

trädarter som segmenten innehåller. För varje kategori skattas sedan fördelningen av antalet 

träd och utifrån den skattas sedan antalet träd i ett segment som ligger i samma kategori med 

väntevärdet av fördelningen. 

För varje kategori räknas antalet segment som innehåller 0 träd 1 träd och så vidare. 

Fördelningen för en kategori skapas sedan enligt formeln:  

∑
=

== N

j
j

i

x

x
iXP

0

)(  

där slumpvariabeln X är antalet träd i ett segment, ix  är antalet observerade segment 

innehållande i träd och N är det maximala antalet träd som något segment innehåller. 

4.2 Sammanfogning av delade segment 
Sett över hela skogen finns det bara hela segment. Eftersom provytorna inte är konstruerade 

genom att mäta alla träd inom varje segment har vi ett datamaterial med segment som vi bara 

har facit för delar av. Om vi endast skulle använda segment som helt täcks av provytan får vi 
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på grund av små provytor mycket få stora segment och därför problem att skatta just dessa. 

Därför är det viktigt att kunna använda sig av så mycket information som möjligt. En uppgift 

blir alltså att hitta ett sätt att ta vara på informationen från segment som inte har hela arean 

inom provytan. Ett sätt att lösa detta kan vara att sammanfoga segment som har a % andel av 

segmentarean inom en provyta med segment vars area ligger med (100-a) % inom eventuellt 

en annan provyta. Detta borde ge ungefär motsvarande information som segment med hela 

arean innanför provytan ger, om man ser till att para ihop segment med liknande egenskaper, 

alltså segment som tillhör samma kategori (se figur 5).  

 

 
Figur 5: Visualisering av vilka segment som sammanfogas. 

Praktiskt sett blir det olämpligt att sammanfoga segment med exakt a % av arean på 

segmentet inom en provyta med segment med exakt (1-a) % av arean inom en provyta. Det 

skulle nämligen bli mycket få observationer som tillhör samma kategori och som har ett annat 

segment att paras ihop med. Därför skapas intervall så att segment med [a %, b %) av arean 

inom en provyta sammanfogas med segment med [(100-b) %, (100-a) %) av arean inom en 

provyta, se figur 6. För varje kategori skattas sedan fördelningen av antalet träd för alla olika 

andelsintervall för sig enligt 4.1. 

 
Figur 6: Visualisering av vilka segment som sammanfogas med varandra. 
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4.3 Sammanfogning av fördelningarna för delade segment 
Vi har nu skattade sannolikhetsfördelningar för segment inom de olika andelsintervallen och 

kategorierna. Det kvarstår att sammanfoga fördelningarna och det går till på följande sätt: 

Låt Xij = antal träd i andelsintervallet [aj %, bj %) i kategori i och Yij = antal träd i 

andelsintervallet [(100-bj) %, (100-aj) %) i samma kategori, se figur 5 och 6. Om man låter    

Zi j = Xij + Yij så kommer fördelningen för Zij, givet att Xij och Yij är oberoende, att bli: 

• P(Zij = 0) = P(Xij = 0) · P(Yij = 0)   

• P(Zij =1) = P(Xij = 0) · P(Yij = 1) + P(Xij  = 1) · P(Yij  = 0)  

• P(Zij = 2) = P(Xij = 0) · P(Yij = 2) + P(Xij = 1) · P(Yij = 1) + P(Xij = 0) · P(Yij = 2) osv.  

Zij blir alltså här antalet träd i segmenten i kategori i, detta görs för alla kategorier och för alla 

andelsintervall. 

Beroende på hur indelningen av andelar väljs så erhålls olika antal slumpvariabler Zij. Om 

man till exempel väljer n = 5 andelsintervall fås fördelningar för tre olika slumpvariabler för 

respektive kategori: varav en grundad på segment med (0 %, c %) och [(100-c) %, 100 %) av 

segmentarean inom provytan (Zi1), en grundad på segment med [c %, 50 %) och [50 %,(100 -

c) %) av segmentarean inom provytan (Zi2) där 0<c<50, se figur 7. Fördelningen för den 

tredje slumpvariabeln (Zi3) kommer att vara grundad på segment med hela arean inom 

provytan. Eftersom vi till slut bara vill ha en fördelning per kategori blir nästa steg att vikta 

ihop fördelningarna för dessa slumpvariabler till en enda sannolikhetsfördelning för 

respektive kategori. Detta gör vi genom att sätta lämpliga vikter till respektive slumpvariabel 

och normera på slutet. 

 

 
Figur 7: Visualisering av vilka segment som sammanfogas med varandra i exemplet i texten. 

Sannolikhetsfördelningen för en speciell kategori kan viktas ihop på olika sätt. I detta arbete 

väljs vikterna till ),min( ijyijxij nnv = , där ijxn är antalet segment i intervallet [aj %, bj %) och 

ijyn är antalet segment i intervallet [(100-bj) %, (100-aj) %) för kategori i. Den sista 
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fördelningen innehåller endast hela segment så här blir vikten helt enkelt antalet segment (vin).  

Vikterna väljs på det här sättet på grund av de extrema fallen när man får mycket få segment i 

ijyn  och riktigt många i ijxn . Om man då istället skulle ta till exempel viktningen 

),(medelvärde ijyijxij nnv =  så finns en risk att den ihopviktade fördelningen blir skev. Sedan 

sätts fördelningen för slumpvariabeln =iZ ”antalet träd i kategori i” ihop med hjälp av satsen 

om total sannolikhet: 

∑

∑ ⋅
=

=

=
n

j
ij

n

j
ijij

i
v

v

1

1
p

p , där [ ])(...)2()1()0( NZPZPZPZP ijijijijij =====p  

5 Valideringsmetoder 
Valideringen av skattningen görs på tre olika sätt. Det första sättet är korsvalidering med 

avseende på provytor, d.v.s. samma sätt som använts i flertalet andra undersökningar (Næsset 

et al. 2004). Det andra sättet liknar korsvalidering, men går ut på att ett större antal segment 

(inte provytor) plockas bort och skattas med de segment som inte plockas bort. Det tredje 

sättet är att använda helt nya provytor som inte använts vid skattningarna av antalet träd. 

Dessa provytor är även de belägna i Fiskåvattnet och det riktiga antalet träd i dessa provytor 

jämförs med antalet som skattats. 

5.1 Korsvalidering med provytor 
Korsvalideringen går till så att en provyta i taget plockas bort. Beroende på vilken kategori 

som segmenten inom provytan tillhör skattas sedan antalet träd som provytan innehåller 

utifrån de resterande provytorna. Eftersom modellen (se kapitel 4) går ut på att skatta hela 

segment och provytorna även innehåller delade segment måste de delade segmenten också 

skattas på något sätt. Detta kan göras antingen genom att skatta dem från de delade 

fördelningarna eller genom att skatta ett segment med b % inom provytan, med b % av antalet 

träd som vi skulle ha skattat ett helt segment i samma kategori med. I det här arbetet används 

den senare av de två. Det mått på hur bra modellen är som ofta används är skattningar av rmse 

och bias i % (Naesset et al. 2004; Reynolds et al. 1988). Dessa tas fram genom: 
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där Np är antalet provytor, Spi är det skattade antalet träd i provyta i och Api är det riktiga 

antalet träd i provyta i. 

5.2 Korsvalidering med m st segment 
En annan valideringsmetod som använts är att ett större antal segment (m st) som ligger helt 

inom provytor plockas bort slumpmässigt och antalet träd skattas utifrån fördelningarna av de 

resterande segmenten enligt kapitel 4. Skattningen jämförs sedan med antalet träd som 

faktiskt fanns i segmenten. Här används också skattning av rmse och bias i % som mått på hur 

bra modellen är, rmse och bias tas fram genom: 
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där Nm är antalet gånger som m segment tas bort (vid valideringen användes Nm=100), Smi är 

det skattade antalet träd i de m segmenten som tas bort och Ami är det riktiga antalet träd i 

samma m segment. 

5.3 Validering genom ett nytt datamaterial 
Den sista valideringsmetoden utgår ifrån ett helt nytt datamaterial från samma område 

(Fiskåvattnet)  och består av 30 stycken 3030 ⋅  meter2 provytor. Valideringsmetoden går ut 

på att skatta antalet träd som dessa provytor innehåller. Informationen som finns om provytan 

är antalet träd som den innehåller och hur stor procent av träden som är tallar, granar och 

lövträd. Dessutom finns motsvarande information om segmenten från laserskanningen som i 

datamaterialet som modellen bygger på (se 3.3). Även här används skattning av rmse och bias 

i % som mått på hur bra modellen är, här tas rmse och bias fram på exakt samma sätt som i 

5.1 enda skillnaden är att här är provytorna större och färre än i 5.1. 
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6 Resultat 

6.1 Val av intervall för andel av segmentet innanför 
provytan 
Som framgått i kapitel 4.2 behövs det för att kunna sammanfoga de delade segmenten en 

indelning av variabeln ”andel av segmentet innanför provytan” i intervall. För att hitta 

lämpliga indelningar för ”andel av segmentet innanför provytan” testas följande indelningar: 

i. [0 %, 10 %), [10 %, 20 %),…, [90 %, 100 %) 

ii. [0 %, 10 %), [10 %, 20 %), [20 %, 35 %), [35 %, 50 %), [50 %, 65 %), [65 %, 80 %), 

[80 %, 90 %), [90 %, 100 %) 

iii. [0, 15 %), [15 %, 30 %), [30 %, 50 %), [50 %, 70 %), [70 %, 85 %), [85 %, 100 %) 

iv. [0, 25 %), [25 %, 50 %), [50 %, 75 %), [75 %, 100 %) 

v. [0, 20 %), [20 %, 50 %), [50 %, 80 %), [80 %, 100 %) 

vi. [0, 50 %), [50 %, 100 %) 

6.2 Kategorivariabel segmentarea 
Den första kategorivariabeln som använts i det här arbetet är segmentarea. Det finns en stark 

korrelation mellan antalet träd/segment och storleken på segmentet, vilket gjorde den till en 

naturlig kategorivariabel. Denna variabel måste dock delas in i ”lämpliga” intervall. För att 

säkerställa att fördelningarna har observationer att byggas utifrån får intervallen inte vara för 

små, men är de onödigt stora förloras precision i modellen. Ett exempel på en fördelning finns 

i tabell 2. De intervall som testades för att optimera intervallindelningen var: 

i. [0 m2, 0.5 m2), [0.5 m2, 1 m2),…, [3.5 m2, 4 m2), [4 m2, 5 m2),…, [11 m2, 12 m2),  

[12 m2, 14 m2),…, [24 m2, 26 m2), [26 m2, ∞ ) 

ii. [0 m2, 1 m2), [1 m2, 2 m2),…, [11 m2, 12 m2), [12 m2, 14 m2),…, [24 m2, 26 m2),  

[26 m2, ∞ ) 

iii. [0 m2, 1 m2),…, [3 m2, 4 m2), [4 m2, 6 m2),…, [10 m2, 12 m2), [12 m2, 15 m2),…,  

[21 m2, 24 m2), [24 m2, ∞ ) 
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iv. [0 m2, 1 m2),…, [3 m2, 4 m2), [4 m2, 6 m2),…, [10 m2, 12 m2), [12 m2, 16 m2),…,  

[20 m2, 24 m2), [24 m2, ∞ ) 

v. [0 m2, 2 m2), [2 m2, 4 m2), [4 m2, 6 m2),…, [10 m2, 12 m2), [12 m2, 16 m2),…, 

 [20 m2, 24 m2), [24 m2, ∞ ) 

vi. [0 m2, 2 m2), [2 m2, 4 m2), [4 m2, 8 m2), [8 m2, 12 m2), [12 m2, 16 m2),…,  

[20 m2, 24 m2), [24 m2, ∞ ) 

vii. [0 m2, 2 m2), [2 m2, 4 m2), [4 m2, 8 m2), [8 m2, 12 m2), [12 m2, 18 m2), [18 m2, ∞ )  

Tabell 2. Fördelningarna utifrån indelningarna 6.1.v och 6.2.vii 
 [0 m2, 2 m2) [2 m2, 4 m2) [4 m2, 8 m2) [8 m2, 12 m2) [12 m2, 18 m2) [18 m2, ∞ ) 
0 träd 0,6027 0,2421 0,1069 0,0324 0,0176 0,0053 
1 träd 0,3668 0,6095 0,5068 0,3821 0,2045 0,1484 
2 träd 0,0305 0,1167 0,2648 0,2665 0,3391 0,2091 
3 träd 0,0000 0,0312 0,0838 0,1980 0,2196 0,2023 
4 träd 0,0000 0,0003 0,0257 0,0790 0,1348 0,1188 
5 träd 0,0000 0,0001 0,0096 0,0302 0,0519 0,1091 
6 träd 0,0000 0,0000 0,0006 0,0072 0,0194 0,0970 
7 träd 0,0000 0,0000 0,0019 0,0045 0,0108 0,0392 
8 träd 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0015 0,0360 
9 träd 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0051 
10 träd 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0239 
11 träd 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0030 
12 träd 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0016 
13 träd 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0008 
14 träd 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 

6.3 Kategorivariabel trädart 
Den andra kategorivariabeln som använts i det här arbetet är vilka arter av träd som 

segmenten innehåller. Endast utifrån datamaterialet från laserskanningen är det svårt att exakt 

bestämma art på träden, därför är det tveksamt om den här kategorivariabeln går att använda 

praktiskt. Det finns dock exakt information om arten på träden från fältobservationerna vilket 

gör att det skulle vara möjligt att på segmentnivå klassificera vilken trädart ett segment tillhör. 

Däremot skulle segmenten utan träd inte kunna klassificeras med avseende på trädart och 

därför klassificeras provytorna in i olika trädklasser. De arter som finns i området är: tall, 

gran, björk, asp, sälg, rönn, torr tall, torr gran och torr björk. Istället för att ha björk, asp, sälg 

och rönn i varsin klass slås de ihop till en enda klass, lövträd. Detta eftersom det finns så få 

lövträd, framförallt asp, sälg och rönn som tillsammans utgör endast 0,9 % av det totala 

antalet träd. Dessutom slås de torra träden ihop med de levande träden av samma art. 

Fortfarande behövs någon typ av indelning av träden, dessa är testade: 
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i. 7 klasser, tall, gran, löv, tall & gran, tall & löv, gran & löv och tall, gran & löv, där en 

provyta klassificeras som tall om minst 75 % av träden inom provytan är tallar, gran om 

minst 75 % av träden inom provytan är granar och löv om minst 75 % av träden inom 

provytan är lövträd. En provyta klassificeras som tall & gran om minst 50 % (och 

mindre än 75 %) av träden är antingen tall eller gran och av de resterande träden är det 

fler granar än lövträd. Tall & löv och gran & löv bestäms på motsvanade sätt som tall & 

gran. De resterande provytorna klassificeras till tall, gran & löv 

ii. 4 klasser tall, gran och löv, övrig. Provytan klassificeras med den art som har flest träd 

inom en provyta. Om provytan inte klassificeras som en art klassificeras den som övrig.  

Antalet träd på en provyta som klassificerats enligt i. skattas på två olika sätt: 

1. Antalet träd på provytan skattas utifrån de andra provytorna tillhörande samma klass. 

2. Antalet träd på provytorna som klassificerats som tall, gran eller löv skattas på samma 

sätt som i 1. Däremot baseras blandklasserna, till exempel tall & gran, inte bara på de 

provytor som också kategoriserats som tall & gran utan grupperna med bara tall och 

bara gran används också. Motsvarande gäller för tall & löv, gran & löv och tall, gran 

& löv.  

De segment som ska skattas utan att det finns någon observation tillhörandes samma träd och 

storlekskategori, skattas utifrån alla segment som tillhör samma intervall av segmentarea. I 

det fallet bortser vi alltså ifrån vilken typ av träd som finns i segmenten. 

6.4 Validering av indelningarna från 6.1- 6.3 
Det finns 6 intervallindelningar för andel av segmentet inom provytan, 7 intervallindelningar 

för segmentarea och 4 olika skattningar baserade på trädslag (inklusive ingen indelning med 

avseende på trädslag). Alla dessa valideras på det nya datamaterialet. Dessutom valideras alla 

utom en av trädindelningarna (6.3.i.2) genom korsvalidering. Trädindelningen 6.3.i.2 

korsvaliderades inte eftersom den skattade rmse:n endast blev lite lägre vid valideringen på 

det nya datamaterialet och därför ansågs inte tidsåtgången det skulle ta att göra 

korsvalideringen befogad. Vid valideringarna används väntevärdet för de skattade 

fördelningarna för att skatta antalet träd i segmenten. 
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6.4.1 Korsvalidering med provytor 

6.4.1.1 Utan trädart som kategorivariabel 

I tabell 3 kan man se hur rmse i % skiljer sig beroende på intervallindelningarna av andel 

inom provytan och segmentarea. Rmse:n ligger runt 34 % och skiljer sig förhållandevis lite 

mellan olika intervallindelningar (maximalt ca 1,5 procentenheter). De mest extrema felen 

ligger på ca 14 träd för lite eller för mycket och i snitt finns det 16,6 träd i en provyta. Som 

man kan se i tabell 4 är bias:en låg, den ligger mellan -1 % och 1 %. 

Tabell 3. Rmse i % per provyta för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

34,64% 34,62% 34,52% 34,35% 34,40% 33,92%

Areaindelning 
2 

34,54% 34,54% 34,45% 34,26% 34,31% 33,82%

Areaindelning 
3 

34,26% 34,31% 34,26% 34,12% 34,20% 33,65%

Areaindelning 
4 

34,27% 34,32% 34,25% 34,13% 34,14% 33,69%

Areaindelning 
5 

33,94% 33,98% 33,91% 33,80% 33,82% 33,37%

Areaindelning 
6 

33,75% 33,80% 33,73% 33,62% 33,62% 33,18%

Areaindelning 
7 

33,73% 33,68% 33,70% 33,57% 33,14% 33,14%

 
Tabell 4. Bias i % per provyta för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 0,87% 0,76% 0,47% 0,10% 0,15% -1,24%
Areaindelning 
2 0,86% 0,74% 0,45% 0,09% 0,14% -1,24%
Areaindelning 
3 0,58% 0,66% 0,44% 0,15% 0,30% -1,25%
Areaindelning 
4 0,63% 0,71% 0,41% 0,15% 0,15% -1,14%
Areaindelning 
5 0,60% 0,71% 0,44% 0,16% 0,13% -1,12%
Areaindelning 
6 0,59% 0,66% 0,40% 0,11% 0,12% -1,19%
Areaindelning 
7 0,58% 0,48% 0,44% 0,08% -1,23% -1,23%
 

6.4.1.2 Med trädart som kategorivariabel enligt 6.3.i.1 

I tabell 5 kan man se hur rmse skiljer sig beroende på intervallindelningarna av andel inom 

provytan och segmentarea när 7 trädtypskategorier används enligt 6.3.i. Rmse:n ligger mellan 

31 % och 34 % alltså lite lägre med trädtypskategoriseringen än utan. De mest extrema felen i 
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skattningen ligger på -17 och +15 träd, att jämföra med 16,6 träd vilket är antalet träd som det 

i snitt finns i en provyta.  Bias:en är här generellt sett lite större jämfört med att inte ha trädart 

som kategorivariabel och den ligger mellan -2 % och 0 % (se tabell 6). 

Tabell 5. Rmse i % per provyta för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här har 7 
trädtypskategorier använts enligt 6.3.i. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

33,69% 33,12% 32,83% 32,59% 32,61% 33,69%

Areaindelning 
2 

33,74% 33,27% 32,96% 32,72% 32,75% 33,74%

Areaindelning 
3 

32,30% 32,26% 32,15% 31,98% 32,07% 32,30%

Areaindelning 
4 

32,62% 32,53% 32,10% 31,97% 32,01% 32,62%

Areaindelning 
5 

32,50% 32,41% 31,90% 31,80% 31,83% 32,50%

Areaindelning 
6 

32,40% 32,37% 31,84% 31,70% 31,68% 32,40%

Areaindelning 
7 

31,59% 31,65% 31,60% 31,47% 31,16% 31,59%

 
Tabell 6. Bias i % per provyta för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här har 7 
trädtypskategorier använts enligt 6.3.i. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 -1,52% -0,99% -0,92% -1,11% -1,15% -2,20%
Areaindelning 
2 -1,77% -1,23% -1,43% -1,40% -1,27% -2,38%
Areaindelning 
3 -0,45% -0,56% -0,50% -0,67% -0,74% -2,14%
Areaindelning 
4 -0,26% -0,39% -0,56% -0,60% -0,64% -1,81%
Areaindelning 
5 -0,39% -0,44% -0,61% -0,62% -0,69% -1,88%
Areaindelning 
6 0,22% -0,27% -0,50% -0,70% -0,60% -1,90%
Areaindelning 
7 0,23% -0,07% -0,11% -0,30% -1,62% -1,62%
 

6.4.1.3 Med trädart som kategorivariabel enligt 6.3.ii 

Rmse:n för de olika intervallindelningarna av segmentarea och andel inom provytan med en 

trädtypskategorisering med 4 kategorier enligt 6.3.iii ligger mellan 33 % och 35 % (se tabell 

7). De mest extrema felen i skattningen ligger på -14 och +23 träd, det ska jämföras med 16,6 

träd vilket är antalet träd som det i snitt finns i en provyta. Bias:en ligger mellan 0 % och 1 % 

(se tabell 8). 
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Tabell 7. Rmse i % per provyta för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här har 4 
trädtypskategorier använts enligt 6.3.iii. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

35,02% 34,92% 34,52% 34,75% 34,88% 35,02%

Areaindelning 
2 

34,87% 34,78% 34,39% 34,56% 34,72% 34,87%

Areaindelning 
3 

34,17% 34,14% 33,82% 33,83% 34,00% 34,17%

Areaindelning 
4 

34,00% 33,94% 33,74% 33,69% 33,77% 34,00%

Areaindelning 
5 

33,64% 33,56% 33,36% 33,34% 33,41% 33,64%

Areaindelning 
6 

33,11% 33,04% 32,87% 32,83% 32,90% 33,11%

Areaindelning 
7 

33,21% 33,10% 33,06% 32,97% 33,02% 33,21%

 
Tabell 8. Bias i % per provyta för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här har 3 
trädtypskategorier använts enligt 6.3.iii. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

1,02% 0,98% 0,74% 0,53% 0,80% 0,80%

Areaindelning 
2 

1,05% 0,99% 0,78% 0,52% 0,83% 0,83%

Areaindelning 
3 

1,00% 0,99% 0,42% 0,46% 0,68% 0,68%

Areaindelning 
4 

1,08% 0,95% 0,51% 0,51% 0,60% 0,60%

Areaindelning 
5 

1,06% 0,97% 0,60% 0,56% 0,59% 0,59%

Areaindelning 
6 

1,20% 0,93% 0,51% 0,46% 0,52% 0,52%

Areaindelning 
7 

1,00% 0,73% 0,53% 0,28% 0,31% 0,31%

 

6.4.2 Korsvalidering med 400 borttagna segment 

Denna metod valideras endast utan trädkategorisering eftersom den här valideringsmetoden 

inte anses lika tillförlitlig som de andra (se kapitel 7.1). Rmse ligger mellan 5 % och 7 % (se 

tabell 9). De största felen i skattningen ligger på -39 och + 102 träd att jämföra med 500 träd 

vilket är medelvärdet av antalet träd i de 400 segmenten. Bias är här mycket liten mellan 

0,04 % och 0,06 % (se tabell 10). 
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Tabell 9. Rmse i % per provyta för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

7,06% 6,97% 5,91% 5,70% 6,33% 5,21%

Areaindelning 
2 

6,56% 5,80% 5,63% 5,66% 6,44% 5,19%

Areaindelning 
3 

6,01% 6,38% 5,49% 6,01% 6,34% 5,14%

Areaindelning 
4 

6,26% 6,78% 5,81% 6,30% 6,05% 5,40%

Areaindelning 
5 

6,49% 7,16% 7,21% 6,00% 6,75% 5,95%

Areaindelning 
6 

7,64% 6,53% 6,61% 7,30% 6,74% 5,81%

Areaindelning 
7 

6,48% 7,29% 7,80% 6,30% 5,46% 5,54%

 
Tabell 10. Rmse i % per provyta för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,05% 0,04%
Areaindelning 
2 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
Areaindelning 
3 0,05% 0,06% 0,04% 0,06% 0,05% 0,05%
Areaindelning 
4 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
Areaindelning 
5 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,05%
Areaindelning 
6 0,06% 0,06% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%
Areaindelning 
7 0,05% 0,05% 0,06% 0,04% 0,04% 0,05%

6.4.3 Det nya datamaterialet 

6.4.3.1 Utan trädart som kategorivariabel 

Vid validering av det nya datamaterialet utan trädklassificering hamnar rmse:n mellan 30 % 

och 32 % beroende på vilken intervallindelning som används (se tabell 11). Här blir bias 

betydligt större än vid de andra valideringsmetoderna den hamnar mellan 6 % och 11 % (se 

tabell 12). De mest extrema felskattningarna var -101 träd och 49 träd, detta ska jämföras med 

125 träd vilket är snittet av antalet träd i provytorna.  
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Tabell 11. rmse i % per 30 m kvadrat för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten ingen 
trädtypkategorisering har använts. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

31,41% 31,43% 31,56% 31,63% 31,61% 32,03%

Areaindelning 
2 

31,07% 31,09% 31,23% 31,27% 31,26% 31,63%

Areaindelning 
3 

30,98% 30,95% 31,08% 31,13% 31,09% 31,54%

Areaindelning 
4 

31,24% 31,19% 31,29% 31,30% 31,35% 31,66%

Areaindelning 
5 

30,69% 30,61% 30,69% 30,71% 30,77% 31,02%

Areaindelning 
6 

30,35% 30,28% 30,37% 30,39% 30,43% 30,70%

Areaindelning 
7 

29,97% 29,97% 29,99% 30,05% 30,09% 30,38%

 
Tabell 12. Bias i % per 30 m kvadrat för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten ingen 
trädtypkategorisering har använts. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

-8,83% -8,98% -9,24% -9,54% -9,48% -10,58%

Areaindelning 
2 

-7,85% -8,01% -8,29% -8,54% -8,50% -9,58%

Areaindelning 
3 

-7,69% -7,65% -7,89% -8,09% -7,98% -9,22%

Areaindelning 
4 

-7,90% -7,87% -8,14% -8,32% -8,34% -9,34%

Areaindelning 
5 

-5,93% -5,83% -6,08% -6,31% -6,34% -7,34%

Areaindelning 
6 

-5,83% -5,77% -6,01% -6,24% -6,24% -7,30%

Areaindelning 
7 

-5,52% -5,58% -5,65% -5,94% -5,92% -7,01%

 

6.4.3.2 Med trädart som kategorivariabel enligt 6.3.i.1 

Vid validering av det nya datamaterialet med trädindelning med 7 kategorier enligt 6.3.i 

hamnade rmse:n mellan 30 % och 31 % (se tabell 13). De mest extrema felskattningarna blev 

på -104 och 44 träd vilket ska jämföras med 125 träd vilket är antalet träd som provytorna 

innehåller i snitt. Bias hamnar mellan 8 % och 15 % (se tabell 14). 
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Tabell 13. Rmse i % per 30 m kvadrat för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här 
har 7 trädtypskategorier använts enligt 6.3.i.1. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

30,23% 29,84% 30,45% 30,36% 30,61% 31,14%

Areaindelning 
2 

30,22% 29,87% 30,59% 30,35% 30,50% 31,09%

Areaindelning 
3 

29,80% 29,97% 30,56% 30,64% 30,20% 31,26%

Areaindelning 
4 

30,24% 30,42% 30,89% 30,95% 30,63% 31,35%

Areaindelning 
5 

29,52% 29,53% 30,05% 30,05% 29,77% 30,51%

Areaindelning 
6 

29,59% 29,51% 30,13% 30,18% 29,90% 30,67%

Areaindelning 
7 

29,93% 30,12% 30,49% 30,61% 30,37% 31,07%

 
Tabell 14. Bias i % per 30 m kvadrat för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här 
har 7 trädtypskategorier använts enligt 6.3.i.1. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

-12,68% -13,12% -13,42% -13,77% -14,13% -14,64%

Areaindelning 
2 

-11,59% -12,62% -12,88% -13,13% -13,28% -13,92%

Areaindelning 
3 

-11,13% -11,58% -11,30% -11,83% -11,86% -12,85%

Areaindelning 
4 

-12,14% -12,73% -12,40% -12,56% -12,65% -13,39%

Areaindelning 
5 

-9,58% -9,48% -9,37% -9,38% -9,61% -10,35%

Areaindelning 
6 

-8,13% -8,57% -8,50% -8,72% -8,84% -9,77%

Areaindelning 
7 

-8,22% -8,56% -8,27% -8,61% -8,90% -9,75%

 

6.4.3.3 Med trädart som kategorivariabel enligt 6.3.i.2 

Vid validering av det nya datamaterialet med trädindelning med 7 kategorier enligt 6.3.ii 

hamnade rmse:n mellan 29 % och 32 % (se tabell 15). De mest extrema felskattningarna blev 

på -103 och 42 träd vilket ska jämföras med 125 träd vilket är antalet träd som provytorna 

innehåller i snitt. Bias hamnar mellan 7 % och 15 % (se tabell 16).  
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Tabell 15. Rmse i % per 30 m kvadrat för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här 
har 7 trädtypskategorier använts enligt 6.3.i.2. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

31,50% 31,20% 31,65% 31,08% 31,71% 31,80%

Areaindelning 
2 

31,03% 30,83% 31,32% 30,68% 31,19% 31,34%

Areaindelning 
3 

29,87% 30,11% 30,37% 30,39% 30,18% 31,03%

Areaindelning 
4 

29,72% 29,97% 30,26% 30,27% 30,04% 30,72%

Areaindelning 
5 

29,17% 29,22% 29,56% 29,53% 29,33% 30,00%

Areaindelning 
6 

29,19% 29,17% 29,62% 29,63% 29,43% 30,11%

Areaindelning 
7 

29,39% 29,35% 29,65% 29,66% 29,56% 30,16%

 
Tabell 16. Bias i % per 30 m kvadrat för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här 
har 7 trädtypskategorier använts enligt 6.3.i.2. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

-14,05% -14,49% -14,71% -14,55% -15,18% -15,42%

Areaindelning 
2 

-12,33% -13,44% -13,57% -13,43% -13,82% -14,18%

Areaindelning 
3 

-11,11% -11,66% -11,01% -11,47% -11,71% -12,58%

Areaindelning 
4 

-11,60% -12,26% -11,80% -11,88% -12,05% -12,82%

Areaindelning 
5 

-9,24% -9,13% -8,89% -8,82% -9,12% -9,86%

Areaindelning 
6 

-7,76% -8,20% -7,97% -8,09% -8,30% -9,20%

Areaindelning 
7 

-7,68% -7,59% -7,27% -7,44% -7,91% -8,68%

 

6.4.3.4 Med trädart som kategorivariabel enligt 6.3.ii 

Vid validering av det nya datamaterialet med trädindelning med 7 kategorier enligt 6.3.ii 

hamnade rmse:n mellan 30 % och 32 % (se tabell 17). De mest extrema felskattningarna blev 

på -108 och 45 träd vilket ska jämföras med 125 träd vilket är antalet träd som provytorna 

innehåller i snitt. Bias hamnar mellan 8 % och 12 % (se tabell 18). 
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Tabell 17. Rmse i % per 30 m kvadrat för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här 
har 3 trädtypskategorier använts enligt 6.3.ii. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

31,49% 31,42% 31,65% 31,66% 31,64% 31,64%

Areaindelning 
2 

31,18% 31,10% 31,32% 31,28% 31,25% 31,25%

Areaindelning 
3 

30,69% 30,59% 30,86% 31,04% 30,94% 30,94%

Areaindelning 
4 

31,02% 31,02% 31,15% 31,22% 31,19% 31,19%

Areaindelning 
5 

30,47% 30,43% 30,54% 30,67% 30,67% 30,67%

Areaindelning 
6 

30,44% 30,38% 30,54% 30,62% 30,57% 30,57%

Areaindelning 
7 

30,29% 30,25% 30,37% 30,48% 30,43% 30,43%

 
Tabell 18. Bias i % per 30 m kvadrat för olika indelningar av andel inom provyta och area på segmenten. Här 
har 3 trädtypskategorier använts enligt 6.3.ii. 
 Andels-

indelning 1 
Andels-
indelning 2 

Andels-
indelning 3 

Andels-
indelning 4 

Andels-
indelning 5 

Andels-
indelning 6 

Areaindelning 
1 

-12,00% -12,13% -11,85% -11,82% -12,14% -12,14%

Areaindelning 
2 

-11,21% -11,32% -11,04% -10,83% -11,14% -11,14%

Areaindelning 
3 

-10,11% -10,13% -9,92% -10,06% -10,06% -10,06%

Areaindelning 
4 

-10,70% -10,67% -10,62% -10,30% -10,43% -10,43%

Areaindelning 
5 

-8,46% -8,35% -8,32% -8,19% -8,33% -8,33%

Areaindelning 
6 

-7,66% -7,92% -8,01% -7,99% -8,18% -8,18%

Areaindelning 
7 

-7,53% -7,72% -7,68% -7,80% -8,04% -8,04%

 

7 Analys/Diskussion 

7.1 Intervallindelning 
Som man kan se i kapitel 6 är det liten skillnad i rmse mellan de olika intervallindelningarna. 

En tendens man kan ana är att de första areaintervallen ger högre rmse än de senare. Detta 

skulle kunna bero på att det är för många intervall, vilket gör att varje intervall får för få 

observationer för att kunna ge en bra skattning. Att rmse:n inte skiljer sig speciellt mycket 

mellan de olika intervallindelningarna skulle kunna bero på att vi använder fördelningens 

väntevärde. Om vi skulle ha arbetat med simuleringar utifrån fördelningarna istället för 

väntevärdet av dem skulle troligtvis intervallindelningen ha spelat större roll. 
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Man kan dessutom se att trädkategoriseringen endast förbättrar resultatet marginellt vilket kan 

ses som positivt eftersom det är information som är svår att få från laserdata. Min slutsats blir, 

eftersom variabeln trädart inte verkar förbättra skattningen nämnvärt, att det är bättre att välja 

någon annan kategorivariabel eller att helt enkelt bara använda segmentarea. 

7.1 Olika valideringsmetoder 
Korsvalidering med avseende på provytor är den valideringsmetod som är mest intressant 

eftersom det är samma metod som används av Lindberg et al. (2008; 2009) och därför går 

resultaten att jämföra. Det är dock oftast inte nödvändigt med så fin precision som antalet träd 

på en provyta (se 2.1 för exakt storlek) utan det skulle räcka med skattningar på kanske 

30 · 30 meter2 ytor eller ännu större. Då skulle rmse:n troligtvis bli lägre eftersom en del av de 

mest extrema observationerna, med avseende på antalet träd i förhållande till segmentstorlek, 

eventuellt skulle ta ut varandra. 

Valideringsmetoden med 400 borttagna segment ger lägst rmse. Det beror troligtvis dels på att 

man med denna valideringsmetod skattar ett större antal segment och dels på att man när man 

plockar ut 400 segment slumpmässigt så kommer segment att väljas ut från nästan alla 

provytor och skattningarna av antalet träd i de segmenten kommer baseras på segment från 

alla provytor. Det innebär att man har betydligt mer information om just de segment man 

plockat bort än man vanligtvis skulle ha. Dessutom kommer inte de geografiska skillnaderna 

få samma genomslag eftersom man inte endast plockar bort segment från samma område utan 

från många typer av områden. Anledningen till att den valideringsmetoden ändå genomfördes 

var att man egentligen inte använder sig av en så fin precision som antalet träd på en provyta, 

utan man använder skattningarna till större skogsarealer än så. Problemen med 

valideringsmetoden med 400 borttagna segment gör dock att det är den minst tillförlitliga av 

de tre. 

I resultaten från den sista valideringsmetoden var rmse ca 4 procentenheter lägre jämfört med 

i korsvalideringen, med avseende på provytor, trots att dessa provytor är mellan 4,5 och 8 

gånger större. Det tyder på att korsvalidering med avseende på provyta är betydligt mer 

pålitlig än valideringsmetoden med 400 borttagna segment. 
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7.2 Jämförelser mellan metoderna i kapitel 3.3 och 4 
Den största vinsten med den föreslagna metoden (kapitel 4) jämfört med segmentmetoden 

som Lindberg et al. (2008; 2009) har gjort är att skattningen i princip blir väntevärdesriktig 

medan Lindberg et al. (2008; 2009) får en bias på -18 %. Anledningarna till Lindberg et al. 

(2008; 2009) får en negativ bias skulle kunna vara att oproportionerligt få stora segment har 

sitt centrum 2 m innanför kanten på provytorna, jämfört med segmenten som finns inom 

provytan men inte har sitt centrum 2 m inom provytan. Det borde innebära en underskattning 

av antalet träd i de större segmenten; man skattar helt enkelt de största segmenten med 

segment som i genomsnitt är lite mindre och därför blir skattningen av antalet träd lite för låg. 

Dessutom sätts alla segment som har fler träd än 4 till att de har 4 träd vilket även det borde 

innebära en underskattning av antalet träd och alltså en negativ bias.  

Att den föreslagna metoden blir väntevärderiktig skulle kunna bero på att i den används all 

information som finns inom provytorna och därför skattas, framförallt de större segmenten, 

med bättre noggrannhet. 

Som man kan läsa i kapitel 3.3 blir standardavvikelsen för segmentmetoden av Lindberg et al. 

(2008) 41 % vilket är högre än rmse:n för alla de i det här arbetet föreslagna skattningarna. 

Det skulle kunna bero på att de räknar alla segment med centrum innanför provytan som hela. 

Det ger troligtvis större individuella fel än om man skattar antalet träd utifrån alla segment 

inom provytan och tar hänsyn till att vissa inte är hela. Det borde inte påverka bias:en 

nämnvärt eftersom dessa fel borde ta ut varandra i längden, men rmse:n skulle mycket väl 

kunna påverkas. En annan anledning till att rmse:n blev högre är att Lindberg et al. (2008) 

avrundade antalet träd inom ett segment till ett heltal. Detta gjordes eftersom de även skattar 

andra egenskaper som till exempel träddiameter och höjd och vill få en lista med antalet träd 

av olika typer som finns inom ett område. Därför vill man om man skattat träddiameter till ett 

visst segment sätta antalet träd med den diametern och höjden till ett heltal. När man bara ska 

skatta antalet träd finns dock inga starka argument till varför man ska avrunda till ett heltal. 

7.3 Förbättringsmöjligheter 
Vid skapande av en modell i areametoden används stegvis regression och SUR. Den stegvisa 

regressionen är ett sätt att dels få en enklare modell men även att undvika en instabil SUR-

modell genom multikolinjäritet. Frågan är om det räcker för att undvika förklarande variabler 

som är beroende, variablerna är ju nämligen skapade i princip uteslutande utifrån höjden på 
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laserpunkterna vilket borde innebära ett beroende mellan dem. Ett sätt att slippa få en instabil 

skattning på grund av beroende mellan de förklarande variablerna i areametoden skulle kunna 

vara att använda principalkomponentanalys (PCA) istället. 

Den föreslagna modellen (kapitel 4) skulle eventuellt kunna förbättras ytterligare genom 

några åtgärder. Det går att undvika att göra antagandet om oberoende mellan 

slumpvariablerna i kapitel 4.3 genom att direkt ta reda på väntevärdet för summan av 

slumpvariablerna, E(Z) = E(X + Y) = E(X) + E(Y), vilket gäller oavsett om X och Y är 

oberoende eller inte. I det här arbetet har vi istället först summerat slumpvariablerna Z = X + Y 

och sedan tagit väntevärdet av Z (kapitel 4.3). Eftersom vi skattar antalet träd med väntevärdet 

av antalet träd i segment i samma kategori och inte använder oss av fördelningen så skulle vi 

inte förlora något genom att beräkna väntevärdet direkt, om antagandet om oberoende 

stämmer så får vi samma resultat. 

En annan åtgärd som skulle kunna förbättra modellen är fler kategorivariabler. Ett exempel på 

en sådan är höjd på sidor av segmenten. Det borde kunna vara skillnad på antalet träd inom ett 

segment av en viss storlek beroende på om segmentet har sina kanter 5 meter ovanför 

marknivån eller på marknivå. Ett annat exempel är ålder på skogen. Det används olika mått 

för vad som räknas som ett träd beroende på ålder på skogen (se kapitel 2.1) och det är 

möjligt att detta har betydelse för skattningarna. 

Till sist skulle man om man hade större provytor kunna få med fler stora segment och därför 

skatta dem bättre. Det är dock mycket dyrt med insamlande av fältdata så då skulle man 

troligtvis måsta ha färre provytor vilket kanske medför att man inte får in de olika variationer 

som faktiskt finns i skogen. Alternativt skulle man först kunna segmentera och sedan vid 

insamlandet av fältdata rita upp provytorna så att alla segment inom provytorna blir hela. Då 

skulle inte så mycket större mängd fältdata behöva samlas in på varje provyta och man skulle 

kunna ha lika många provytor. Dock tillkommer problemet med att man inte kommer ha lika 

stora provytor och därför kan valideringen av resultatet bli svår att jämföra med tidigare 

resultat.  

Man skulle kunna fortsätta detta arbete genom att ytterligare förbättra modellen. Dessutom 

skulle man troligtvis kunna skatta volymen av trä utifrån samma grund med sammanfogning 

av delade segment (kapitel 4.2 – 4.3). Volymen är en variabel som vanligtvis är något lättare 

att skatta än antalet träd och som är mycket intressant för skogsindustrin.
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