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 i  Sammanfattning  Fokus för det här projektet har varit att undersöka ifall andelen friskkvisttimmer kan öka från skogarna i Norrbotten genom att använda en funktion som beskriver var i stammarna kvist-arna blir friska. Funktionen finns tillgänglig i många av dagens skördardatorer och genom att aktivera den kan så kallad automatisk friskvistaptering göras.  Tre avverkningar har följts från skog till färdig produkt. Totalt har 3500 stockar sönderdelades till 7000 plankor och analyserats. Resultatet från avverkningarna indikerar att uttaget av friskkviststockar kan öka och att en lämplig kvot mellan den diameter där sågutbytet blir friskkvistigt och tallarnas brösthöjdsdiameter är 0,84 för slutavverkningsmogna bestånd i upptagningsområdet för Seskarö sågverk. Med denna kvot blev 80% av de friskkvistapterade stockarna också friskkvistiga produkter i justerverket. Den höga kvoten ger att det endast är rotstocken som klassas som antingen svartkvist eller friskkvist medan övriga stocktyper alltid blir friskkvist. Isolerar man rotstockarna i analysen sjunker träffprocenten till 53%. Storleken på kvoten är också kopplad till hur det enskilda sågverket definierar sina friskkvistprodukter och kan inte ses som generell för alla sågverk.  Algoritmutveckling har också varit en ingående del i projektet. Den har baserats på röntgen- och 3d-parametrar för sammanlagt 360 variabler från 1650 stockar och 3300 sorterings-resultat från justerverket. Endast stockar där båda plankorna kunnat matchas till den ursprungliga stocken med hög tillförlitlighet har analyserats. Det kan konstateras att nuvarande friskkvistmodell är betydligt sämre på att bedöma rotstockar än topp- och mellanstockar. Projektet har visat att en indelning av stockarna i rotstockar respektive topp/mellanstockar och sedan använda separata prediktionsmodeller för vardera stocktyp bättre identifierar friskkviststockar än nuvarande algoritm. Den nya algoritmen fångar ungefär 15% fler friskkviststockar än den tidigare modellen.  Genom apteringssimuleringar har siffror tagits fram som visar på hur det totala timmerutfallet i leveranserna till Seskarö påverkas ifall automatisk friskkvistaptering tillämpas och det relativa värdet på friskkviststockar ökas. En relativ ökning av friskkviststockarnas värde med 5% resulterade i att volymen friskkviststockar ökade från 12 till 20% medan svartkviststockarna minskade från 24 till 17%. Medellängden på friskkviststockarna ökade samtidigt med 21 cm medan medellängden på övriga timmersortiment var i princip oförändrade.  Slutsatsen av detta projekt är att det verkar finnas förutsättningar för en ökad produktion i Norrbotten av de friskkvistiga sågverksprodukterna, som är ett segment med god avsättning på marknaden.   
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    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 2(17) 1 Inledning 1.1 Bakgrund I produktion av interiöra produkter av furu såsom möbler, golv och paneler är det viktigt att kvisten är av typen frisk. Orsaken till det, förutom det estetiska, är det faktum att dessa kvisttyper sitter fast vid bearbetning och slutanvändning. Eftersom friskkvistigt virke betingar ett relativt högt värde för sågverken ligger det i deras intresse att försöka få fram så stor volym som möjligt av denna virkeskvalitet.  Dagens normala förfarande vid avverkning är att timret apteras enligt en beställning från sågverket med önskade toppdiametrar och längder. Timmerstockarna benämns som rotstock eller topp/mellanstock utifrån den enskilda stockens placering i trädet. För tallen är toppstocken uteslutande av typen friskkviststock och rotstocken i huvudsak något annat än en friskkviststock, t ex O/S-stock. Mellanstocken kan vara av typen friskkviststock såväl som svartkvistig stock. Tyvärr är det svårt att skatta stockens inre kvalitet före den når sågverkets timmersortering och då givet att där finns röntgenutrustning. Detta resulterar i att den beställning som sågverket gjort inte alltid matchar de slutprodukter som stocken enligt röntgensorteringen visar sig vara mest lämpad för. Det skulle därför vara av stort värde ifall det gick att förutse tallens inre kvalitet redan innan apteringen och använda denna infor-mation när kapställena bestäms.  För att nyttja potentialen i en ökad andel friskkviststockar från skogen är det viktigt att dessa identifieras och klassas rätt i timmersorteringen. Att klassningen blir korrekt utförd kontrolleras lämpligast på stocknivå mot de erhållna planken som avsynas i justerverket. Med dessa data kan både en kontroll av sorteringsresultatet och en vidareutveckling av sorteringsalgoritmerna göras.   Figur 1. Formel som enligt Möller, Moberg och Sondell 2003 beskriver hur den enskilda trädets Friskkvistcylinder kan beräknas. Skogforsk och Sveaskog försökte i ett tidigare projekt maximera utfallet friskkviststockar i skogen (Möller, Moberg och Sondell 2003). Projektet utfördes i Bergslagen och kunde visa ett samband mellan den diameter där de friska kvistarna övergår till att bli torra/svarta, den så 



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 3(17) kallade friskkvistcylinder (FKC), trädets brösthöjdsdiameter (DBH) samt beståndsåldern. Funktionen som projektet kom fram till finns beskriven i Figur 1 och finns idag inbyggd i de flesta skördardatorerna. Såvitt det är känt har den dock inte testats i Norrbotten vilket detta projekt ville undersöka.  1.2 Syfte och mål Det huvudsakliga syftet med detta projekt var att undersöka ifall det går att uttrycka FKC som en funktion av DBH och beståndsålder även i Norrbotten och om relationen är densamma som i Bergslagen. Projektet ville även undersöka, med hjälp av en apteringssimulering, ifall volymen friskkviststockar kan öka och hur detta i så fall påverkar utfallet av andra stocktyper. Detta givet det samband som befinns vara giltigt i Norrbotten.  Vidare har projektet studerat den existerande sorteringsalgoritmen för friskkviststockar och fastställt ifall denna kan förbättras. Arbetshypotesen var att genom modern spårbarhets-teknik, där information om stocken paras ihop med information om de producerade plankorna, kan förståelsen av algoritmen i röntgensorteringen och dess påverkan på slutresultatet öka. 2 Metoder och genomförande 2.1 Delprojekt 1 - test av automatisk friskkvistaptering i skördaren I projektet användes Stenvalls sågverk i Seskarö. Sveaskog svarade för de delar av testet som utfördes i skogen. Sammanlagt genomfördes fyra testavverkningar inom Seskarös ordinarie upptagningsområde. Skördarens klassificering markerades genom att sökt friskkvistkvalitet apterades mot specifik längd och färgmärktes. Ifall skördaren bedömde stocken till FRK apterade den i längderna 307, 367, 427, 487 eller 547 cm. Stockar som skördaren klassificerade till svartkvist apteras istället i längderna 337, 397, 457 eller 517 cm. Upplägget med separata längder, tillsammans med att inga avkap tilläts i råsorteringen, gjorde det möjligt att följa klassningen av timret från skog hela vägen till justerverk.  I testavverkningarna var det endast sambandet mellan FKC och DBH samt beståndsåldern som har undersöktes, inte potentialen att påverka andelen friskkviststockar. Värdet för olika stocktyper sattes därför lika i prismatrisen som styr skördarens aptering.  Endast stockar inom toppdiameterintervallet 180-200mm användes och dessa sågades i en 50x125-2ex-postning. Val av postningsmönster och toppdiameterintervall gjordes utifrån bedömningen att många FKC ligger inom det toppdiameterintervallet och att mönstret 50x125 är en standardprodukt som ligger nära mantelytan i just detta toppdiameterintervall. 2.2 Delprojekt 2 – algoritmutveckling i timmersorteringen Vid vald testanläggning kan slutprodukten i justerverket kopplas till dess ursprungsstock med hjälp av modern spårbarhetsteknik. Detta gör det möjligt att studera ett större antal stockar/plank under utvecklingen av nya sorteringsalgoritmer till timmersorteringen. Det data som analyserats inom projektet består av röntgen- och 3d-parametrar med sammanlagt 360 



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 4(17) variabler från 1650 stockar och 3300 sorteringsresultat från justerverket. Den studerade datamängden inkluderar bara de stockar där båda plankorna kunnat matchas till den ursprungliga stocken med hög tillförlitlighet. Stockarnas friskkvistandel har beräknats som en medelkvalitet baserat på andelen friskkvist från båda plankorna. En medelkvalitet på minst 55% friska kvistar har klassats som friskkvist (FRK), resterande som svartkvist (SVK). De modeller som utvärderats har tränats mot 70% av den totala datamängden och testats mot resterande 30% för att undvika överträning. Urvalet till träningsdata och testdata har gjorts slumpmässigt.  En sammanblandningsmatris (på engelska "confusion matrix") är ett sätt att presentera en prediktionsmodell som ger oss möjlighet att utvärdera hur bra modellen presterar.  I matrisen går det att jämföra de predikterade värdena med de faktiska värdena, var prediktions-modellen gör missklassificeringar, samt vilken typ av missklassificering det handlar om.  Vi har använt två beräknade mått från sammanblandningsmatrisen för att jämföra modellerna, precision och sensitivitet. Precision anger hur många av det totala antalet positiva förutsägelser som är korrekta. Sensitivitet, eller återkallande, är det totala antalet faktiska positiva fall som predikterats korrekt. Se i Tabell 1 hur precision och sensitivitet beräknas.  Tabell 1. Exempel på en sammanblandningsmatris och definitioner av precision och sensitivitet. 
  Faktiska värden  Predikterade värden  FRK SVK Precision FRK TP FP TP/(TP+FP) SVK FN TN  Sensitivitet TP/(TP+FN)    För att ha någonting att jämföra de nya algoritmerna mot har den befintliga friskkvistmodellen utvärderats och testats mot samma testdata som de nya modellerna. När de nya modellerna utvärderas har de viktats för att ge samma precision genom att justera brytpunkten mellan FRK och SVK i den predikterade medelkvaliteten. Det betyder att i den predikterade medelkvaliteten är kvoten mellan friska och svarta kvistar i en FRK-klassad planka samma som i den befintliga modellen, istället har den medelkvalitet som ger samma (eller liknande) precision som den befintliga modellen använts. Modellerna har sedan utvärderats på hur bra sensitivitet de har, se Figur 2. 



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 5(17)  Figur 2. Flödesskiss som visar hur prediktionsmodellen tränats och utvärderats mot testdata samt hur precisionen i prediktionsmodellen justerats för att kunna jämföra modellernas sensitivitet. 



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 6(17) 2.3 Delprojekt 3 - simulering av ökad friskkvistvolym och konse-kvenser för det totala timmerutfallet Simuleringen gjordes med det skogliga programmet Timan 4.0. Den stambank som valdes ut till simuleringen är representativ för de avverkningar som ligger inom upptagningsområdet för Seskarö sågverk. I simuleringarna användes 6 matriser: Massaved, Klentimmer, 2 st Seskarö Rotmatriser (en FRK och en SVK) och 2 st för Seskarös övriga stocktyper (FRK och SVK). Minsta toppdiameter till Seskarö sågverk ligger på 16 cm vilket användes i simuleringen. Matriserna i simuleringen hade samma uppbyggnad som i fältförsöken med ”varannan längdklass” för respektive stocktyp. För att undersöka potentialen att öka friskkvistvolymen ändrades det relativa värdet mellan friskkvist- och svartkviststockar, vilket innebar att värdet på friskkviststockarna ökades med 2,5% respektive 5%. Maxnivån sattes till 5% baserat på erfarenheter från tidigare simuleringar att stora förändringar lätt leder till svåranalyserade simuleringsresultat. En förutsättning för genomförandet av delprojekt 3 var att delprojekt 1 kunde verifiera sambandet mellan FKC och DBH samt beståndsålder i Norrbotten.   



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 7(17) 3 Resultat, slutsatser 3.1 Delprojekt 1 - test av automatisk friskkvistaptering i skördaren Tre testavverkningar genomfördes under perioden september 2021 och mars 2022. Test 1 sorterades i timmersorteringen 2021-09-03, Test 2 2021-11-25 och Test 3 2022-03-02. Vid den första avverkningen, Test 1, användes kvoten 0,7 mellan FKC och DBH enligt tidigare fastställt samband (Möller, Moberg och Sondell 2003). Denna kvot resulterade i att 4,6% av alla stockar inom det aktuella toppdiameterintervallet klassades som friskkviststock i skördaren. I juster-verket befanns andelen godkända friskkvistplank, från samtliga stockar inom diameter-intervallet, vara 44%. Analysen visade därmed att det samband för FKC som användes i Bergslagen inte direkt kunde användas i Norrbotten tillsammans med definitionen av friskkvistprodukter som används vid Seskarö sågverk.   Som en konsekvens av detta simulerades de inspelade skördarfilerna med olika kvoter mellan FKC och DBH, se Figur 3. Simuleringen visade att kvoten 0,86 bäst beskriver det verkliga utfallet i justerverket. Med den kvoten erhölls en friskkvistandel på 46% att jämföra med justerverkets utfall på 44%. För att ha en extra marginal i förhållande till var den kalkylerade FKC finns i trädet valdes kvoten 0,85 med ett utfall i simuleringen på 39%. Det gör att FKC åker upp en aning i trädet, vilket ger en säkerhetsmarginal till den svartkvistiga stocktypen.   Figur 3. Simulering baserad på skördardata från första avverkningen med olika kvoter mellan FKC/DBH. Resultatet från den första avverkningen tillsammans med efterföljande simulering föranledde att kvoten ändrades i de efterföljande avverkningarna. Då beståndsåldern var något högre (10-20år) än den första testavverkningen, användes här kvoten 0,84 istället för den fram-simulerade kvoten på 0,85 grundat på beståndsålderns inverkan på kvoten enligt Möller, Moberg och Sondell (2003) se Figur 1. Överensstämmelsen mellan skördarens och justerverkets klassning för Test 2 och Test 3 redovisas i Figur 4. Vid dessa avverkningar klassificerade skördaren stockarna i grupperna FRK och SVK. Utfallen i justerverket delades 



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 8(17) upp i fyra kvaliteter där processfel såsom sprickor och vankant subtraherades från sorteringen så att endast plankans stockkvalitet bedömdes. Klasserna F555 och F575 representerar godkända friskkvistplank och de resterande S535 och S600 ej godkända.   Figur 4. Överensstämmelse mellan skördarens klassificering och justerverkets utfall för avverkning 2 och 3. Resultaten visar att de friskkvistklassade stockarna från Test 2 (FRK 0,84) och Test 3 (FRK 0,84), hade en precision i nivå med resultaten från tidigare arbete (Möller, Moberg och Sondell 2003). I det arbetet låg andelen godkända friskkvistplank på 80% medan det i Test 2 och Test 3 var 78% respektive 83%.  Det som skiljer det här projektet från Möller, Moberg och Sondell 2003, är att då friskkvistkvoten 0,84 används, vilket gjordes i Test 2 och Test 3, så kommer friskkvistcylindern att ligga så långt ned i trädet att endast rotstockarna kommer påverkas, dvs det är endast denna stocktyp som kan klassas som frisk- eller svartkviststock i skördaren. Alla andra stocktyper kommer att klassas som friskkviststockar. Detta betyder att för att kunna undersöka ifall friskkvistcylindern är rätt placerad i trädet behöver resultaten för rotstockarna isoleras när resultaten i det här projektet analyseras.   



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 9(17)  Figur 5. Rotstockens utfall i Justerverket i jämförelse mot skördarens klassificering. Kopplingen av data från timmersorteringen till enskild planka från Test 2 var dessvärre ur funktion vid testtillfället vilket gjorde att rotstockens resultat inte kunde isoleras från topp/mellanstockarnas utfall. Resultatet från Test 3 visar dock att 53% av planken från skördarens friskkvistklassificerade rotstockarna också blev friskkvistplank i justerverket. I de rotstockar som klassades som svartkvist blev 67% samma kvalitet som i justerverket, se Figur 5. 3.2 Delprojekt 2 – algoritmutveckling i timmersortering Den befintliga friskkvistmodellen i röntgensorteringen består av två minimivärden som måste uppfyllas i båda röntgenriktningarna för att stocken ska klassas som friskkviststock. Medelarean av kvistkluster ska vara över en viss gräns och den totala kvistarean ska överstiga ett annat gränsvärde. Tabell 2 visar resultatet som de gränsvärdena ger i den matchade datamängden, både i antal stockar och i procent av justerverkets bedömning. Precision på raden ”FRK” visar hur många procent av de stockar modellen bedömt som FRK som är rätt. Sensitivitet på kolumnen ”FRK” visar hur stor andel av de faktiska friskkviststockarna som bedömts som FRK av modellen.   



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 10(17)  Tabell 2. Sammanblandningstabeller som visar hur nuvarande friskkvistmodeller för rotstockar samt topp- och mellanstockar presterar jämfört med justerverkets bedömning på av FRK, samt en summerad tabell där kombinationen av de två modellerna presenteras. 
  Medelkvalitet Justerverk   Nuvarande Röntgenmodell Rotstockar  FRK  SVK  Total    Antal % Antal %  Precision FRK 27 65,9% 14 34,1% 41 65,9% SVK 34 17,3% 162 82,7% 196 82,7% Total 61 25,7% 176 74,3% 237  Sensitivitet 44,3%  92,0%  Noggrannhet 79,7%      Nuvarande Röntgenmodell Topp- Mellanstockar  FRK  SVK  Total    Antal % Antal %  Precision FRK 78 88,6% 10 11,4% 88 88,6% SVK 48 28,4% 121 71,6% 169 71,6% Total 126 49,0% 131 51,0% 257  Sensitivitet 61,9%  92,4%  Noggrannhet 77,4%      Nuvarande Röntgenmodell Alla stockar  FRK  SVK  Total    Antal % Antal %  Precision FRK 105 81,4% 24 18,6% 129 81,4% SVK 82 22,5% 283 77,5% 365 77,5% Total 187 37,9% 307 62,1% 494  Sensitivitet 56,1%  92,2%  Noggrannhet 78,5%  Den befintliga modellen ger en utgångspunkt för att bedöma nya modeller, men i tabellen går det också att utläsa att den är bättre på att korrekt bedöma topp- och mellanstockar än rotstockar, med en sensitivitet på bara 44% på rotstockarna.  Flera olika typer av modeller har utvärderats. Logistisk regression och neurala nätverk gav lägre precision än den befintliga modellen och har därför inte tagits med i jämförelsen. En modell baserad på Partial Least Squares/Projection to Latent Structures (PLS) gav högre precision än den befintliga modellen och det var möjligt att justera tröskelvärdet för att matcha precisionen med den befintliga modellen, se Tabell 3.     



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 11(17)  Tabell 3. Sammanblandningstabeller som visar hur prediktionsmodeller baserad på PLS för rotstockar samt topp- och mellanstockar presterar jämfört med justerverkets bedömning på av FRK, samt en summerad tabell där kombinationen av de två modellerna presenteras. 
  Medelkvalitet Justerverk   PLS Rotstockar  FRK  SVK  Total    Antal % Antal %  Precision FRK 27 67,5% 13 32,5% 40 67,5% SVK 34 17,3% 163 82,7% 197 82,7% Total 61 25,7% 176 74,3% 237  Sensitivitet 44,3%  92,6%  Noggrannhet 80,2%      PLS Topp- Mellanstockar  FRK  SVK  Total    Antal % Antal %  Precision FRK 93 90,3% 10 9,7% 103 90,3% SVK 33 21,4% 121 78,6% 154 78,6% Total 126 49,0% 131 51,0% 257  Sensitivitet 73,8%  92,4%  Noggrannhet 83,3%      PLS Alla stockar  FRK  SVK  Total    Antal % Antal %  Precision FRK 120 83,9% 23 16,1% 143 83,9% SVK 67 19,1% 284 80,9% 351 80,9% Total 187 37,9% 307 62,1% 494  Sensitivitet 64,2%  92,5%  Noggrannhet 81,8%  Genom att jämföra Tabell 3 med Tabell 2 kan man se att den nya algoritmen fångar 64% av alla friskkvistiga plankor med lite högre precision än den befintliga modellen, vilket är en ökning med 15%.   



    Organisation: TräCentrum Norr Författare:  Utgåva: 1.0 Status: Klar Dokumenttyp: Slutrapport  Filnamn: Automatisk friskkvistaptering Datum 2022-06-20 Sida: 12(17) 3.3 Delprojekt 3 - simulering av ökad friskkvistvolym och konse-kvenser för det totala timmerutfallet Med hjälp av apteringsprogrammet Timan 4.0 undersöktes hur stora effekterna skulle bli på timmerleveransen till sågverket i Seskarö ifall automatisk friskkvistaptering och resultatet från delprojekt 1 skulle tillämpas i praktiken, se Figur 6.   Figur 6. Simuleringsutfall i Timan 4.0 vid olika värden på Friskkviststocken. Med den aptering som används idag bedöms inga rotstockar som friskkvistiga i skördaren. Även om en del av dessa senare bedöms som friskkviststockar i timmersorteringen så är de apterade i fel längder i förhållande till vad som är önskvärt för friskkvistprodukter. Ifall ett uttag av friskkviststockar tillåts från rotstockarna, men priserna sätts lika för friskkviststockar och svartkviststockar, ökar andelen friskkviststockar från 8% till 12% av den totala virkes-volymen. En relativ prisökning på friskkviststockar på 2,5% respektive 5% resulterar i att volymsandelen friskkviststockar ökar till 17% respektive 20%. Denna ökning motsvarar 112% resp. 150% i jämförelse mot dagens nivåer. Ökningen tas uteslutande från de svartkvistiga rotstockarnas andel vilket gör att andelen massaved och klentimmer förblir oförändrade.  Prisförändringens inverkan på virkets medellängd undersöktes också, se Figur 7. 
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