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Sammanfattning 

De senaste åren har möjligheten att uppskatta skog med digitala hjälpmedel 

utökats. Med de smarta telefonernas intåg öppnas nu möjligheten att 

uppskatta skogens volym med hjälp av dess teknik som GPS och 

bildbearbetning. I Sverige är mobilapplikationen KATAM under utveckling 

och det finns ett industriellt intresse att använda sig av applikationen som ett 

alternativ till dataklaven vid köp av rotstående skog, främst leveransrotköp.  

Syftet med arbetet var att utvärdera mobilapplikationen KATAM i fält 

avseende noggrannhet, tidsåtgång, precision och praktisk användning i 

jämförelse med volymuppskattning med dataklave och skördarrapport. Då 

KATAM är under utveckling sker programuppdateringar kontinuerligt, 

vilket öppnade för att även jämföra två olika programversioner. 

Studien omfattade ett avverkningsmoget bestånd med begränsad 

trädslagsvariation och jämn åldersfördelning. Fokus låg på mätning i fält och 

praktisk användning, inte i applikationens bakomliggande teknik och 

beräkningsmodeller.  

Resultatet vid diameterjämförelse visade på snarlika uppskattningar från 

KATAM respektive dataklaven. KATAM hade högre medelgrundyta, 7 % 

och grövre medeldiameter, 1,4 cm, vilket gav en överskattning på 3,7 %. 

KATAM hade även överskattningar av medelstammen volym i jämförelse 

med skördarrapporten och dataklaven, från 2,5 % till 17,6 % beroende på 

vilket urval av provytor och vilken programversion av KATAM som 

användes. Dock var underlaget från volymuppskattningar litet och hade 

felkällor vilket gjorde resultaten från mätningarna osäkra.  

I den begränsade mätningen som utfördes för att undersöka precisionen 

övertygade KATAM med snarlika resultat, endast 1 mm skiljde mellan 

mätserierna. 

Undersökningen gällande tidsåtgång tyder på att KATAM har en fördel 

gentemot dataklaven vid större provytor och stamtäta bestånd.  

Trots att studien visade på en överskattning av diametern talar den inbördes 

precisionen för att KATAM skulle kunna bli ett alternativ till dataklaven vid 

uppskattning av medeldiametern. Detta gäller särskilt om vidare 

uppdateringar minskar differensen till dataklaven. Dock spretar resultaten i 

volymjämförelserna i för stor utsträckning för att de ska vara tillförlitliga. I 

vidare undersökningar kunde fokus på KATAMs metodik vid 

volymsuppskattning vara ett viktigt tillskott i applikationens utveckling. 
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In recent years, the possibility of estimating forests with digital tools has 

expanded. With the entry of the smartphone, the possibility of estimating 

forest volume is now possible with the help of technology such as GPS and 

image processing. In Sweden, the mobile application KATAM is under 

development and there is an industrial interest to use the application as an 

alternative to the Digital Caliper when buying forest on stump, supply 

purchase. 

The purpose of this essay was to evaluate the mobile application KATAM in 

the field of accuracy, time, precision and practical use in comparison to 

volume estimation with digital caliper and harvester report. KATAM is still 

under development and software updates are continuously being made, 

which also has made a comparison between two different software versions 

possible. 

The study included one forest stand with a limited variation of tree species 

(Norway spruce), and an even age distribution. The focus was measuring in 

the field and practical uses, not the underlying technology of the application 

or the calculation models. 

The result of diameter comparison showed similar estimates from KATAM 

and the Digital Caliper respectively. KATAM had a higher mean basal area, 

7% and coarser mean diameter, 1.4 cm, giving an overestimate of 3.7%. 

KATAM also had overestimations in volume in comparison to mean stem 

from the harvest report, from 2.5% to 17.6%, depending on which sample 

areas were included and which version of KATAM was used. However, the 

basis of volume estimates was small and had error sources, which made the 

results of the measurements uncertain. 

In the limited measurement performed to examine the precision, KATAM 

convinced with similar results, with only 1 mm difference between the series 

of measurements. 

The study of time consumption suggested that KATAM had an advantage 

over the Digital Caliper with larger sample areas and stands with a higher 

density of stems. 

Although the study showed an overestimation of the diameter, the internal 

precision indicates that KATAM could be an alternative to Digital Caliper 

when estimating the mean diameter. This applies especially if further 

updates of the application reduce the difference to the Digital Caliper. 

However, there was too much variation in the result of the volume 

comparisons for the estimates to be reliable. In further studies, the focus on 

KATAM's methodology for volume estimation could make an important 

contribution. 
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Abstract 

Syftet med arbetet var att utvärdera mobilapplikationen KATAM avseende 

noggrannhet, tidsåtgång, precision och praktisk användning i jämförelse 

med volymuppskattning med dataklave och skördarrapport. 

Resultatet vid diameterjämförelsen visar på snarlika uppskattningar från 

KATAM respektive dataklaven. KATAM hade högre medelgrundyta, 7 % 

och grövre medeldiameter, 3,7 %, i jämförelse med dataklaven.  

KATAM hade även överskattningar av medelstammen volym i jämförelse 

med skördarrapporten och dataklaven, från 2,5 % till 17,6 % beroende på 

vilket urval av provytor och vilken programversion av KATAM som 

användes. Underlaget från volymuppskattningar var litet och hade felkällor 

vilket gjorde resultaten från mätningarna osäkra.  

Trots att studien visade på en överskattning av diametern talar den inbördes 

precisionen för att KATAM skulle kunna bli ett alternativ till Dataklaven vid 

uppskattning av medeldiametern.  

KATAM, Dataklave, Mobilapplikation, Precision, Noggrannhet, 

skogsuppskattning 

 

The purpose of this essay was to evaluate the mobile application KATAM of 

accuracy, time, precision and practical use in comparison to volume 

estimation with data Digital Caliper and harvester report. 

The result of the diameter comparison showed similar estimates from 

KATAM and the Digital Caliper respectively. KATAM had a higher mean 

basel area, 7% and coarser mean diameter, 3.7%, compared to the Digital 

Caliper. 

KATAM also had overestimations in volume as compared to the harvesting 

report and the Digital Caliper concerning the mean stem, from 2.5% to 

17.6%, depending on which sample areas were included and which version 

of KATAM was used. However, the basis of volume estimates was small 

and had error sources, which made the results of the measurements 

uncertain. 

Although the study shows an overestimation of the diameter, the mutual 

precision indicates that KATAM could be an alternative to the Digital 

Caliper when estimating the mean diameter. 
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Precision,  
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Förord 

Via Pelle Ström, Skog- och miljöansvarig på VIDA Skog, fick jag uppdraget 

att utvärdera applikationen KATAMs prestationer i fält. Hos VIDA fanns 

intresse av att använda sig av KATAM vid köp av rotstående skog, främst 

leveransrotköp.  Vid en träff med Pelle Ström, Hans Thunander, KATAM 

Technologies AB och min handledare Rikard Jakobsson bestämdes arbetets 

syfte och mål.   

Under skrivprocessen fick jag mycket hjälp av Hans Thunander gällande 

KATAMs handhavande och teknik. Olof Johansson, VIDA Skog, har 

behjälplig med instruktioner om dataklavens handhavande och med att hitta 

lämpligt bestånd för undersökningen. Ett stort tack riktas till samtliga 

ovanstående och då särskilt till Rickard Jakobsson.  

Till sist vill jag tacka min mor för alla timmars barnpassning och frugan för 

alla sovmorgnar efter sena studietimmar och därmed möjligheten att slutföra 

detta arbete. 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

Historiskt har skogsuppskattning skett via manuella metoder såsom 

relaskopsmätning och klavning av träd i kombination med en rad subjektiva 

bedömningar (Kershaw 2017). Detta arbetssätt har krävt stor erfarenhet ock 

kunskap av utövaren för att det slutliga resultatet ska bli bra och tillförlitligt.     

De senaste åren har dock möjligheten att uppskatta skog med digitala 

hjälpmedel utökats. Det har i flertalet år funnits digitala höjdmätare och 

dataklavar som kan lagra en stor mängd information från fältarbetet. Den 

återkommande laserscanningen av lantmäteriet (2018) har hjälpt till att få en 

övergripande uppskattning av Sveriges skogar, där volym, höjd och diameter 

med mera skattas. Laserscanning finns både som markbaserad (Hopkinson et 

al. 2004) och luftburen (Næsset 1997). 

Med de smarta telefonernas intåg öppnas nu möjligheten att uppskatta 

skogens volym med hjälp av teknik, som GPS och bildbearbetning. När det 

gäller forskningsläget på den förhållandevis nya tekniken finns det tidigare 

studier på den finska mobilapplikationen TRESTIMA som började utvecklas 

2012 (Trestima 2019). 

Vastaranta, m. fl. (2015) undersökte i sin studie TRESTIMA-applikationen 

vid provytetaxering av tall och grandominerade bestånd i södra Finland. 

Uppskattningarna hos TRESTIMA jämfördes med mätningar utförda med 

dataklave och Vertex höjdmätare. Resultatet visade på en överskattning i 

grundyta från 11,4 % till 18,4 % beroende på antalet bilder som användes 

vid mätningen. Trädhöjderna underskattades med -5 % till -8,2 % och 

medeldiametern hade en uppskattning från -1,4 % till 3,1 % i förhållande till 

dataklaven.  

Dunaeva (2017) jämförde TRESTIMAs prestationer mot skogsbruksplan 

och flygburen laserscanning. Dessa tre metoder kontrollerades mot 

skördardatan från två inmätta bestånd där parametrar som total volym, antal 

stammar och timmerandel ingick. TRESTIMA ansågs ha bra möjligheter att 

bli ett etablerat alternativ inom skogsuppskattning samtidigt som det 

fortfarande fanns utvecklingsmöjligheter att förbättra tekniken. 

Hos den svenska mobilapplikationen KATAM som ska undersökas i denna 

studie, fann Gustavsson (2018) vid rotportuppföljning en generell 

överskattning av medeldiametern i förhållande till dataklaven, från 1,25 % 

till 6,3 %. I utvärderingen av KATAM nämns teknikens tillkortakommanden 

med skymmande underväxt som dess största utmaning.   

I en jämförande studie mellan KATAM och TRESTIMA fann Skogforsk 

(2017) att båda applikationerna visade lovande resultat. Testet utfördes i fyra 
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grandominerade bestånd där träden först klavades med Dataklave och 

positionsbestämdes, därefter mättes bestånden in med respektive 

applikation. Resultatet för KATAM visade en standardavvikelse på 1,7 cm i 

medeldiametern mot 4 cm för TRESTIMA. Grundytan hos KATAM hade en 

standardavvikelse på 3,3 m2/ha mot 5,5 m2/ha för TRESTIMA. 

Applikationen KATAM använder sig av mobilens kamera för att identifiera 

och mäta träd. Tekniken bygger på SLAM (Simultaneous Localization And 

Mapping) som exempelvis finns beskriven av Durrant-Whyte och Bailey 

(2006), AI (artificiell intelligens) och användning av telefonens sensorer. 

Med SLAM identifieras ett antal punkter, såsom kvistar eller barkflagor, 

medan de passerar förbi kameran. Varje punkt ses då ur olika vinklar och 

vinkelförändringarna gör att man med trigonometri ("krysspejling") kan 

bestämma positionerna relativt från varandra (Thunander 2019). Genom att 

förflytta sig och samtidigt filma av trädstammarna beräknar KATAM data 

som exempelvis volym, stamantal, diameter och trädens positioner. 

Applikationen processar filminspelningen och i efterhand går det att se 

inspelningen där trädens diametrar och positioner registrerats och 

visualiseras i filmen (figur 1). 

 

Figur 1. Skärmklipp från en processerad inspelning. Brösthöjdsdiametern är den 

kraftigare vågräta linjen. QR-koden syns nere till höger i bilden. 

Det finns ett industriellt intresse att använda sig av KATAM vid köp av 

rotstående skog, främst leveransrotköp (Ström 2018). I nuläget används 

dataklave av industrin för att få en uppskattning av skogens volymtillgångar 

men på grund av det något omständliga och tidskrävande arbetssättet och 

instrumentets höga inköpspris plus licenskostnader uppkom intresset att hitta 

ett alternativ till dataklaven.  

    



 

3 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet har varit att utvärdera mobilapplikationen KATAM i fält 

avseende noggrannhet, tidsåtgång, precision och praktisk användning i 

jämförelse med volymuppskattning med dataklave och skördarrapport.  

 

• Hur nära kommer de båda mätmetoderna varandra, dvs. med vilken 

noggrannhet och precision mäter applikationen KATAM i jämförelse 

med dataklaven?  

• Hur påverkas noggrannheten hos KATAM vid inspelning under 

extensiva snöförhållanden? 

• Blir det någon skillnad i mätresultat vid programuppdatering?  

• Hur nära kommer volymuppskattningen hos KATAM och dataklaven i 

jämförelse med skördarens rapport? 

• Är det en tidsvinst att använda sig av KATAM jämfört med uppskattning 

med dataklave? 

 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien omfattade ett bestånd med begränsad trädslagsvariation, jämn 

åldersfördelning som var förröjt inför avverkning, därav studerades inte 

KATAMs prestation vid dåliga siktförhållanden pga. underväxt. Fokus låg 

på mätning i fält och praktisk användning, inte i applikationens 

bakomliggande teknik och beräkningsmodeller.  
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2. Material och metoder 
 

2.1 Beståndet 
Genom kontakter på VIDA valdes ett avverkningsmoget, grandominerat bestånd 

på ca 7 hektar ut som undersöksobjekt i experimentet. Beståndet låg i höjd med 

Gullringen i norra Kalmar län på breddgrad 57 ° N.  Enligt skogsbruksplanen 

från 2017 hade beståndet en ålder på 97 år och trädslagsfördelningen var; 91% 

gran, 5% tall och 4 % löv. Boniteten uppskattades till 9,6 m3sk per hektar, 

ståndortsindex G30, och volymen 346 m3sk per hektar.  

 

Beståndet mättes in i vecka 5 och 6, 2019 och avverkades efterföljande vecka. 

Vid avverkningen gallrades även en ridå av löv på 0,8 hektar som främst bestod 

av asp och björk som enligt skogsbruksplanen hade en volym på 173 m3sk och 

en ålder på 42 år. Detta inverkar något på det skördardata som provytetaxeringen 

jämförs med. Dock gjordes volymjämförelsen endast för gran vilket minskar 

denna påverkan betydligt eftersom ridån var lövdominerad. 

 

2.2 Provyteutläggning  
Genom systematisk provyteutläggning lades 35 provytcentrum ut med ett 

förband på cirka 45 m och radien 5,64 och 10 m. Det första provytecentrum 

lottades ut och hamnade i det nordvästra hörnet av beståndet. I de första 10 

provytecentrumen användes ”Avenza maps” avståndsmätare för att lägga ut ett 

förbandsraster i fält. På grund av problem med GPS-mottagningen hos 

applikationen med en tendens att kontinuerligt skifta position även vid en längre 

stund stillastående, placerades resterande 25 provytecentrum ut i beståndet via 

kartan från traktdirektivet direkt i mobiltelefonen (figur 2). Därefter användes 

mobiltelefonen som GPS-mottagare för att hitta de på traktdirektivet numrerade 

provytorna. Vid varje provytecentrum placerades en numrerad pinne. Den 

slumpmässiga systematiska provyteutläggningen bedömdes ge en 

väntevärdesriktig skattning. 
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Figur 2. Nålarna representerar de 35 provytornas placering i beståndet 

 

2.3 Mätmetoder 
Mätningarna utfördes med dataklave och KATAM och för båda mätmetoderna 

avsattes ca 3 timmars introduktion innan fältundersökningen startade. 

Introduktionerna gav en grundläggande kunskap för navigering i de olika 

menyerna och för att handhavandet i fält skedde på korrekt sätt. 
 

2.3.1 Dataklave 

I provytorna för 5.64 radien mättes trädens diameter i brösthöjd med dataklave 

(Haglöf Digitech Professional). Mätningarna med dataklaven utgjorde en 

referens till mätningarna med KATAM. Vid mätningen med dataklaven valdes 

ett träd inom varje provyta ut för höjdmätning, där digitala höjdmätaren ”Nikon 

Forestry Pro” användes. Med hjälp av dataklavens transponder kunde 

provytornas gränsträd markeras med snitsel vid behov för att vid mätningen med 

KATAM tydligt visa vilka träd som skulle ingå i inspelningen med mobilen. 

Träden klavades med klaven riktad mot ytcentrum, detta för att minska påverkan 

från trädens ovalitet. Korsklavning utfördes inte eftersom mätmetoden 

eftersträvade att likna praktisk användning. Brösthöjden kalibrerades innan 

mätning med måttband. 
  

2.3.2 KATAM 

För KATAM finns det två olika mätmetoder som kan används vid inspelning, 

”sluten” eller ”öppen figur”. Den ”öppna figuren” filmar en sträcka på ca 20–150 

meter där starten och slutet bör vara böjda, figuren får då ”hakar” i ändarna. 

Denna metod kan användas då tyngdpunkten ligger på att få fram 

medeldiametrar. Vid mätning av volym med höga precisionskrav 

rekommenderas slutna figurer eftersom areaberäkningarna då får högre 
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precision. Även trädens diametrar får högre precision i den senare mätmetoden, 

eftersom de filmas runt hela stammen (Thunander 2019). I denna studie 

användes uteslutande den slutna figuren. 

 

När alla provytor mätts upp med dataklaven för 5,64 meters radien gjordes 

motsvarande mätningar i de registrerade provytorna med KATAMs metod med 

”sluten figur”, som gick till på följande sätt: Först placerades två QR-koder ut, en 

i början på provytans cirkel och en i mitten på provytans cirkel, dessa QR-koder 

filmades sedan av vid inspelningen med mobiltelefonen (Sony Xperia XZ), detta 

för att kalibrera mobiltelefonens beräkningar. Vid inspelningstillfället riktades 

mobilkameran mot provytans mitt och genom att gå runt provytans omkrets 

filmades och registrerades de träd som fanns inom provytan (Figur 3).  

 

 

 

 
 

 
Figur 3. Provyta med radie 5,64 meter och filminspelningen genom rundvandring utanför 

provytan med mobilkameran riktad mot provytans centrum. 

 

 

 

 

2.4 Jämförande mätningar 
Med ovanstående mätmetoder gjordes det fyra varianter av jämförande 

mätningar. Först utfördes mätningarna i de 35 provytorna med 5,64 m radie med 

både dataklaven och KATAM (tabell 1). I dessa mätningar jämfördes 

brösthöjdsdiameter och grundyta mellan de båda metoderna. De träd som 

KATAM registrerade utanför provytans gräns togs inte med vid 

sammanställningen.   
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Därefter gjordes det mätningar i de 35 provytorna med KATAM med 10 m radie 

och 8 provytor med dataklaven i samma förband (tabell 1). Förutom att jämföra 

brösthöjdsdiameter och grundyta mellan mätmetoderna var dessa mätningars 

syfte även att uppskatta beståndets volym. Den uppskattade volymen hos 

KATAMs ytor med 10 m radie kunde sedan jämföras med skördarrapporten från 

beståndets slutavverkning.  

 

Då KATAM är under utveckling sker programuppdateringar kontinuerligt, vilket 

öppnade för att även jämföra två olika programversioner. Denna jämförelse 

avgränsades till mätningarna med 10 meters radie, där de 35 omprocessade 

ytorna jämfördes med de ursprungliga ytorna med KATAM.   

  

För att undersöka KATAMs precision gjordes sedan två identiska mätningar    

inom samma provyta med 5,64 m radie. Detta upprepades i 7 olika provytor 

(tabell 1).  

 

Vid de sista 10 provtagningarna (provyta 25–35) registrerades tidsåtgången för 

respektive metod, per provyta (tabell 1). Tidtagningen startades vid utsättandet 

av transponder respektive QR-koder och stoppades när sista trädet klavats eller 

när rundvandringen var genomförd. I tidtagningen ingår också handhavandet i 

och urtagande av den egna mobiltelefonen från byxfickan som fungerade som 

tidtagarur. 

 

På grund av varierande väderförhållanden uppkom ytterligare en jämförande 

mätning. Vid fältarbetets start föll 15–20 cm nysnö som dels lades sig på grenar 

dels på trädens stammar på grund av blåsiga förhållanden vid nederbörden. 

Genom detta fanns det risk att KATAM inte skulle klara att mäta korrekt. Därför 

mättes endast de 16 första provytorna under dessa förhållanden (tabell 1). Tack 

vare snabbt mildare väder rasade snön av träden och de 16 inledande provytorna 

mättes igen. De första 16 inspelningarna med nysnö gick då att jämföra med den 

andra omgången av inspelningar med mindre snö.   

 

 

 
Tabell 1. Jämförande mätningar provytor, notering, KATAM, KATAM ny=uppdaterade 

ytor, Dataklave, m = meter, r = radie 

 
Provytor Notering KATAM r, m Dataklave m, r KATAM ny r, m 

1–35 
 

5,64 och 10 5,64 10 

1, 5, 10, ..., 35 
 

10 10 10 

1–16 snö 5,64 5,64 
 

6, 12, 18, 24, 30, 35  precision 5,64 - 
 

25–35 tidtagning 5,64 och 10 5,64 och 10 
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2.5 Volymberäkningar 
När det gällde Dataklavens volymuppskattning användes Haglöfs egna 

instruktioner för detta. I användarmanualen (Estimate Pro 2012) ges instruktioner 

vid provytetaxering med dataklave. I bestånd som ligger mellan 5 till 10 hektar 

föreslås 6 till 9 provcirkelytor med radien 10 meter eller mer för tillräckligt 

tillförlitlig skattning. Eftersom beståndets area var ca 7 hektar var de 8 inmätta 

provytorna tillräckligt antal enligt Haglöfs manual för att uppskatta beståndets 

volym.  

 

Höjden och brösthöjdsdiametern från de 35 provträd som manuellt valdes ut i 

samband med Dataklavens uppskattningen användes för att skapa en höjdkurva i 

Excel där trendlinjen ”polynom” följde provträdens spridning bäst i diagrammet. 

Formeln som trendlinjen ”polynom” gav kunde sedan användas för att beräkna 

höjden på alla träden i mätningarna. 

  

Vid användning av den ”slutna figuren” med KATAM fanns det två olika 

areaberäkningar som kunde användas när en sluten figur skapas genom 

rundvandring, dels ”Fixed Circular Spot” där beräkningen utgår från den 

sammanlagda arean av provytans 10 meters radie, dvs 314 m2 eller ”Plot 

Boundary Area” som beräknar arean inom de gångspår som rundvandringen ger. 

Båda mätmetoderna tar med alla registrerade träd från inspelningstillfället i 

respektive areaberäkning men vid Plot Boundary Area varierar arealen efter den 

yta som rundvandringen ger. Dock gjordes motsvarande notering i provytorna 

med 10 meters radie som hos 5,64 ytorna, där endast de träd som befann sig 

innanför rundvandringens gångspår räknades med. Dessa resultat kunde sedan 

jämföras med den data som innehåller alla träd, även de träd som registrerades 

utanför gångspåret.  

 

Alla volym och areaberäkningar gjordes utan KATAM och dataklavens egna 

inbyggda funktioner för detta. Endast diameteruppskattningen för respektive 

mätmetod användes vid beräkningarna med undantag för KATAMs 

areaberäkningar gällande ”Plot Boundary Spot” där den uppmätta arean som 

uppstod vid rundvandringen kring provytorna användes vid beräkning av 

grundyta och volym.  

 

För att undvika påverkan från volym som lämnats som hänsyn, beräknades 

endast volymen av den avverkade och i fältarbetet registrerade granen. 

 

Mätvärdena sammanställdes efter fältarbetet och analyserades i Excel där 

medelvärden, standardavvikelse, max, min beräknades och statistiskt signifikanta 

skillnader testades genom t-test. 
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3. Resultat och analys 
 

 

3.1 KATAM-Dataklave 5,64 meters radie 
I de sammantagna resultaten från de 35 stycken provytorna med 5,64 radie 

visade mätningarna med KATAM en medeldiameter på 37,9 cm (tabell 2) mot 

dataklavens medeldiameter på 36,5 cm, en överskattning av medeldiametern på 

3,8 % mot dataklaven.  

   Grundytornas medelvärde hamnade hos KATAM på 32 m2/ha och hos 

dataklaven 29,9 m2/ha, en överskattning på 7 % (tabell 2). Standardavvikelsen 

hos KATAM var 12,3 för provytornas grundyta och 9,7 för provytornas 

diametrar. Dataklavens mätningar hade en standardavvikelse på 10,4 för 

grundytan och 8,5 för diametern. T-testet visade inte på några signifikanta 

skillnader mellan metoderna. 

 
Tabell 2. KATAM-DATAKLAVE Medel, max, min, stdavv för grundyta (m2) och 

diameter (cm) på ytor med 5,64 m radie, provyta 1–35, antal (n), grundyta avser antal 

ytor, diameter avser antal träd, p-värde för t-test 

  
Grundyta Medeldiameter per 

yta  

Diameter 

 
DATAKLAVE KATAM DATAKLAVE KATAM DATAKLAVE KATAM 

Medel 29,9 32,0 37,8 39,2 36,5 37,9 

Max 47,5 55,0   55,5 65,4 

Min 10,1 10,5   13,7 12,5 

Antal (n) 35 35 35 35 93 93 

Stdavv 10,4 12,3 7,0 5,9 8,5 9,7  

 p-värde 0,438 0,354 

 

0,267 

 

 

3.2 KATAM-Dataklave 10 meters radie 
Resultaten från de 8 provytorna med 10 meters radie visade mätningarna med 

KATAM en medeldiameter på 37,1 cm (tabell 3) mot dataklavens medeldiameter 

på 34,7 cm. KATAM hade då en överskattning av medeldiametern på 6,9 % mot 

dataklaven.  

   Grundytornas medelvärde hamnade hos KATAM på 35,1 m2/ha och hos 

dataklaven 25,8 m2/ha och hade en överskattning av medelgrundytan på 36,1 % 

(tabell 3). Standardavvikelsen hos KATAM var 11,4 för provytornas grundyta 

och 7,4 för provytornas diametrar. Dataklavens mätningar hade en 

standardavvikelse på 6,9 för grundytan och 6 för diametern. T-testet visade på ett 

p-värde <0,1 men inte <0,05, dvs. skillnaden är inte signifikant på 

signifikantsnivån 95 %. När medeldiametern räknades per yta återfanns inte 

någon signifikant skillnad med ett p-värde över 0,1. 
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Tabell 3. KATAM-DATAKLAVE Medel, max, min, stdavv, t-test för diameter (cm) 

och grundyta (m2) för 10 m radie, provyta 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, antal (n) grundyta 

avser yta, diameter avser träd, p-värde för t-test, p-värde för t-test. 

 

 

 

3.3 KATAM diameter och grundyta vid uppdatering, 10 meters radie 
När alla 35 provytorna inkluderades visade ursprungsversionen hos KATAM en 

medelgrundyta på 34,2 m2/ha och en medeldiameter på 38,5 cm (tabell 4). Vid 

uppdatering minskade medeldiametern med 7,8 %, eller 3 cm. Grundytan sänkes 

med 6,4 %, från 34,2 till 32,1 m2/ha. Standardavvikelsen minskade vid 

uppdateraderingen med 0,4 och 1,3 hos grundytan, respektive diametern (tabell 

4). Signifikantanalysen visade ingen skillnad hos grundytorna, hos diametrarna 

återfanns ett p-värde mindre än 0,01 och visade på en signifikant skillnad. 

 

 
Tabell 4. Jämförelse KATAM, ursprungsversion (KATAM)-uppdatering (KATAM 

NY). Medel, max, min, stdavv för diameter (cm) och grundyta (m2) 10 m radie, provyta 

1–35, antal (n), grundyta avser antal ytor, diameter avser antal träd, p-värde för t-test.  

  
Grundyta Diameter  

KATAM KATAM NY KATAM KATAM NY 

Medel 34,2 32,1 38,5 35,5 

Max 55,9 58,0 86,6 59,4 

Min 19,9 17,0 9,2 8,3 

Antal (n) 35 35 300 340 

Stdavv 10,4 10,0 10,8 9,5 

p-värde 0,421 <0,01 

 

 

I de 8 utvalda provytorna med 10 meters radie (tabell 5) minskade 

medeldiametern med 4,2 cm, eller 11,3% i vid uppdateringen. Medelgrundytan 

minskade med 7,7 % från 35,1 m2/ha till 32,4 m2/ha. Standardavvikelsen höjdes 

med 2,3 hos grundytan och 0,4 hos diametern. Signifikantanalysen visade ingen 

skillnad hos grundytorna, hos diametrarna återfanns ett p-värde som var mindre 

än 0,01 som visar på en signifikant skillnad. 

 
 

 

 
Grundyta Medeldiameter per yta Diameter  

DATAKLAVE KATAM DATAKLAVE KATAM DATAKLAVE KATAM 

medel 25,8 35,1 35,3 37,1 34,7 37,1 

max 34,0 55,2   53,3 86,1 

min 18,2 19,9   17,8 12,7 

 Antal(n) 8 8 8 8 66 77 

stdavv 6,0 10,4 2,2 2,1 6,9 9 

p-värde 0,065 0,136 

 

0,078 
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Tabell 5. Jämförelse KATAM, ursprungsversion (KATAM)-uppdatering (KATAM 

NY). Medel, max, min, stdavv för diameter (cm) och grundyta (m2), 10 m radie, provyta 

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, antal (n), grundyta avser yta, diameter avser träd, p-värde för 

t-test.  

 

  
Grundyta Diameter 

 KATAM KATAM NY KATAM KATAM NY 

Medel 35,1 32,4 37,1 32,9 

Max 55,2 58,0 86,6 50,4 

Min 19,9 17,0 12,7 7,6 

Stdavv 10,4 12,7 8 9,4 

Antal (n) 8 8 77 96 

p-värde 0,665 <0,01 

 

 

3.4 KATAM nysnö och töväder 5,64 meters radie 
Medeldiametern var för den första mätningen i nysnö 34,7 cm och den andra 

mätningen i töväder 39,4 cm (tabell 6). Mätningen i nysnö hade en 

underskattning på 11,9 % av medeldiametern i jämförelse med mätningen i 

töväder. När det gäller grundytan fanns det samma mönster, i nysnön blev 

medelgrundytan 23,4 m2/ha och vid den andra omgången 33,3 m2/ha vilket 

innebar en underskattning på 29,7 % av grundytan. T-testet visade på en 

signifikant skillnad mellan grundytorna med ett p-värde på 0,029. Hos 

diametrarna visar p-värdet ingen signifikant skillnad. 

 

 
Tabell 6. KATAM nysnö, KATAM, töväder, Medel, max, min, stdavv för diameter (cm) 

och grundyta (m2) på ytor med 5,64 m radie, provyta 1–16, antal (n), grundyta avser 

antal ytor, diameter avser antal träd, p-värde för t-test 

  
Grundyta Diameter  

NYSNÖ TÖVÄDER NYSNÖ TÖVÄDER 

Medel 23,4 33,3 34,7 39,4 

Max 43,4 55,0 57,8 65,4 

min 3,4 10,5 6,7 18,8 

Stdavv  11,2  12,5  12,6 11,9  
Antal (n) 16 16 35 40 

p-värde 0,029 0,103 

 

 

I de processade inspelningarna gick det att hitta orsaker till de skillnader som 

återfanns i mätningarna. I bilden nedan har KATAM registrerat en tydligt mindre 

diameter av tallen, troligtvis pga. av snö på stammen. I de 16 inspelningarna med 

nysnö missade KATAM även registrera 5 träd på grund av snötyngda grenar 

eller snö på stammarna.   
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Figur 3. Fel i diameteruppskattningen pga. stamsnö på tallen. Den gula cylindern visar 

den diameter som KATAM registrerade. 

 

 

 

3.5 Volymjämförelse Skördare-Dataklave-KATAM 
I skördarrapporten hade en total volym på 1888,6 m3fub registrerats för gran. 

Den totala volymen för alla skördade trädslag var 2106,8 m3fub. Granens 

medelstam var enligt rapporten 0,945 m3fub (tabell 7). Genom att dividera den 

slutavverkade arealen (6,9 ha) med totala volymen för gran blev volymen per 

hektar 271 m3fub. 

 

Dataklavens totala volym för gran i de åtta mätningarna med 10 meters radie var 

1 734,7 m3fub. Granens medelstam hos dataklaven var 1,035 m3fub som i 

jämförelse med skördarens medelstam innebar en överskattning med 9,52 % 

(tabell 7). Volymen per hektar för dataklaven blev då 251,4 m3fub. 
 

3.5.1 Areaberäkningar KATAM  

Den totala arean för de 35 ytorna med 10 meters radie var 10 990 m2 för ”Fixed 

Circular Spot” (FCS) och 13 772 m2 för ”Plot Boundary Area” (PBA), en 

skillnad på 2782 m2.  

Den totala volymen för gran i KATAMs mätningar 10 meters radie när ”FCS” 

användes blev 2 007,9 m3fub, i jämförelse med skördardatan innebar det en 

överskattning på 5,9 %. Granens medelstam var 1,147 m3fub (tabell 7). Vilket 

var en överskattning med 17,6 % i jämförelse med skördarens medelstam på 

0,945 m3fub. Volymen per hektar för KATAM när ”FCS” användes blev 

volymen 291 m3fub/ha.  

    När ”PBA” applicerades på datan minskade den totala volymen av gran till 

1600,8 m3fub och volymen per hektar blev 232 m3fub/ha.  
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KATAMs totala beståndsvolym av gran i de åtta utvalda provytorna med 10 

meters radie med ”FCS” blev 2 159,7 m3fub, en överskattning på 14,4 % i 

jämförelse med skördardatan (tabell 7). Granens medelstam var i de åtta utvalda 

ytorna 1,014 m3fub vilket innebar en överskattning på 7,3 % i jämförelse med 

skördaren. Volym per hektar blev i detta urval 313 m3fub/ha. När den volymen 

beräknades med ”PBA” minskade den till 1690,5 m3fub och volymen per hektar 

sjönk till 245 m3fub/ha.  

 
3.5.2 Uppdatering KATAM 

Med den minskade medeldiameter i den uppdaterade versionen där alla 35 

provytorna ingår, minskade också medelstammen från 1,147 m3fub till 1,106 

m3fub (tabell 7), vilket gav en minskning av medelstammen på 3,6 %. I 

förhållande till skördaren hade den uppdaterade medelstammen en överskattning 

med 14,4 %. Samtidigt ökade antalet registrerade stammar per hektar i den 

omprocesserade datan från 256 st/ha till 273 st/ha, en ökning med 6,6 %.  

 

Hos de 8 utvalda ytorna minskade medelstammen från 1,014 m3fub till 0,969 

m3fub i den uppdaterade versionen av KATAM i jämförelse med 

ursprungsversionen. I förhållande till skördaren hade den uppdaterade 

medelstammen hos de 8 utvalda ytorna en överskattning med 2,5 % (tabell 7). 

En särskilt stor ökning av antalet stammar per hektar blev det hos KATAM i den 

uppdaterade versionen hos de åtta utvalda ytorna, från 309 st/ha till 341 st/ha, 

vilket gav en procentuell ökning 10,4%.  

 

Vid användning av ”PBA” sjönk volym hos båda uppdaterade mätningarna. När 

alla 35 ytor ingår hamnar volymen på 1 656 m3fub, en sänkning på 20,3 % från 

2076,9 m3fub (FCS). I de utvalda ytorna minskade volymen från 2 311,5 m3fub 

till 1 808 m3fub gav en procentuell minskning på 14,5 %. I förhållande till 

sködarrapportens volym kom den uppdaterade datan i de 8 utvalda ytorna 

närmast med en underskattning på 4,5 %. 

 

 
Tabell 7. Jämförelse volym Skördare-Dataklav-KATAM-KATAM NY= uppdaterad 

version, FCS=Fixed Circular Spot, PBA= Plot Boundary Area 

 
 Skörda

re 

Datakla

ve 8 ytor 

10 m 

KATAM 

1-35 

10 m 

KATAM

NY 1–

35,10 m 

KATAM 

8 st ytor 

10 m 

KATAM 

NY 8 

ytor 10 

m 

Tot. vol. m3fub (FCS) 1888,6 1 734,7 2 007,9 2 076,9 2 159,7 2 311,5 

Tot. vol. m3fub (PBA)   1600,8 1 656 1 690,5 1 808 

Medelstam m3fub 0,945 1,035 1,147 1,106 1,014 0,969 

Antal stam/ha (FCS) 290 239 256 273 309 341 

Antal stam/ha (PBA)   204 217 242 267 
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3.6 Tidsåtgång 
Vid mätningarna av 5,64 ytorna tog det i medeltal 37,7 sekunder längre tid att 

mäta i en provyta med hjälp av KATAM i jämförelse med dataklaven (tabell 8). 

Inspelningen med KATAM tog i medeltal 98,5 sekunder att genomföra. 

Inmätningen med dataklaven tog i medeltal 60,8 sekunder att genomföra. Det går 

att se att KATAMs tider låg mer samlade i dess standardavvikelse som ligger på 

9,9 mot dataklaven som har en standardavvikelse på 17,8.  

 

 
Tabell 8. KATAM-DATAKLAVE tidsåtgång 5,64 m radie, 

provyta 25–35  
Sekunder  

KATAM DATAKLAVE 

medel  98,5 60,8 

max 117 95 

min 85 37 

stdavv 9,9 17,8 

 

Vid tidtagningen av ytorna med 10 meters radie visade sig KATAM vara något 

snabbare med ett medeltal på 149,4 sekunder per provyta (tabell 9). Dataklaven 

hade ett medeltal på 155,6 vilket innebar en skillnad i tidsåtgång med 6,2 

sekunder i medeltal. Till skillnad mot tiderna för 5,64 meters radien fanns det 

inte en tydlig sammanhållning av tiderna för KATAM utan standardavvikelsen 

är 17,5 för KATAM och 19,5 för dataklaven 

 
 

 

 

Tabell 9. KATAM-DATAKLAVE tidsåtgång 10 m radie,  

provyta 25–35   
Sekunder  

KATAM DATAKLAVE 

medel  149,4 155,6 

max 183 191 

min 123 133 

stdavv 17,5 19,5 

 

 

3.7 Precision 
KATAMs precision testades genom att välja ut sex stycken provytor där två 

efterföljande inspelningar gjordes efter varandra på varje provyta. I tabellerna 

nedan redovisas resultatet som visade på vilka skillnader i diameter det fanns 

mellan de olika inspelningarna (tabell 10). Den största skillnaden hittades hos 

”träd 1”, provyta 35, där diametern skiljde 1,6 cm från de båda inspelningarna. 

Skillnaden i medeldiameter var 1 mm mellan mätningarna. 

Precisionsmätningarna visade ingen signifikant skillnad. 
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Tabell 10. KATAM precision, diameter (cm), mätning 1 och 2,  

provyta 6, 12, 18, 24, 30, 35 

 

 
Provyta Träd Mätning 1 Mätning 2 

6 1 46,3 46,4 

6 2 43,5 43,9 

12 1 41,6 41,4 

12 2 31 29,9 

18 1 42,6 43,4 

18 2 46 46,1 

18 3 44,9 44,5 

18 4 29,4 28,2 

24 1 59,4 59,6 

30 1 45,8 45,9 

30 2 38,1 37,9 

35 1 43,9 45,5 

35 2 31,2 31,3 

35 3 37,3 37,1 

35 4 39 39,3 

Medel:  41,3 41,4 
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4. Diskussion och slutsatser 

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

4.1.1 Diameter och grundyta radie 5,64 m 

Resultatet från de 35 mätningarna med radien 5,64 m visar på snarlika 

uppskattningar från KATAM respektive dataklaven. KATAM har 

genomgående högre medelgrundyta, 7 % och grövre medeldiameter (per 

stam), 1,4 cm, vilket gav en överskattning på 3,7 %. Signifikantanalysen 

visar inte på några skillnader, vilket kan tala för att de båda mätmetoderna 

ligger nära varandra i uppskattningen. Möjligen hade större signifikanta 

skillnader observerats om testet hade innehållit ett större antal stickprov. 

Överskattningar av KATAM noterades även i stiftets rapport, där 

Gustavsson (2018) jämfört mätresultaten med dataklavens prestationer. 

Vastaranta, m. fl. (2015) studie av applikationen TRESTIMA visade också 

på överskattningar i förhållande till dataklaven, från 11,4 % till 18,4 % 

högre grundyta, beroende på hur många bilder per provyta som användes.   

 

4.1.2 Diameter, grundyta och uppdatering radie 10 m 

I resultatet från de 8 utvalda ytorna hade KATAM en grövre medeldiameter 

(per stam) i förhållande till dataklaven, 2,4 cm, vilket gav en överskattning 

på 6,9 %. Jämförelsen mellan grundytorna visade på stora skillnader där 

KATAM överskattade grundytan med 36,1 % i förhållande till dataklaven. 

En förklaring, förutom grövre medeldiameter, kan vara att KATAM har 

registrerat 11 flerstammar än dataklaven i detta urval, en överskattning på 

16,7 %. Signifikantanalysen kan tyda på att det finns skillnader mellan 

mätmetoderna men T-testet visade på ett p-värde <0,1 men inte <0,05, dvs. 

skillnaden är inte signifikant på signifikantsnivån 95 %. 

 

Medeldiametern sjönk betydligt vid KATAMs programuppdatering, som 

mest 4,1 cm hos de åtta utvalda ytorna. Den uppdaterade diametern på 32,9 

cm, lade sig under dataklavens medeldiameter som var 34,7 cm och var det 

enda tillfället som KATAM hade underskattning gällande diametern i 

jämförelse med dataklaven, 5,64 ytorna inräknade. Jämförelsen mellan den 

uppdaterade grundytan hos de åtta ytorna och dataklavens grundyta 

hamnade nu överskattningen på 25,6 %. Detta trots att det registrerades 19 

fler stammar i den uppdaterade versionen i jämförelse med 

ursprungsversionen. Den stora skillnaden i medeldiameter mellan de båda 

versionerna har en större påverkan än skillnaden i antalet träd. Samma 

slutsats går att dra av jämförelsen mellan KATAMs ursprungsversion och 

uppdateringen där alla 35 ytor ingår, medeldiametern sjönk 7,8 % och 

grundytan med 6,1 % trots att uppdatering registrerade 13,3 % fler träd i 

jämförelse med ursprungsversionen. Hos diameterjämförelserna vid 

uppdateringen fanns det en tydlig signifikant skillnad men vid de ytvisa 

jämförelserna av grundytan återfanns ingen signifikant skillnad, trots att den 

procentuella minskningen var liknande hos både grundytorna och 
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diametrarna. Möjligen spelar antalet observationer in, ju fler observationer 

som ingår i jämförelsen desto tydligare signifikant skillnad. Sammantaget 

går det att se att uppdateringen gjorde skillnad gällande medeldiametern som 

kom närmare dataklavens medeldiameter. Det visar på AI:s teknikens, och i 

förlängningen KATAMs utvecklingspotential. 

 

 
4.1.3 Snöförhållanden 

KATAM hade svårt att prestera i extensiva snöförhållanden och nysnön 

hade påverkan på mätningarna med lägre medeldiametrar och 

medelgrundytor. En trolig orsak till de lägre diametrarna var den stamsnö 

som hade blåst på stammarna och fastnat. På grund av stamsnön missade 

KATAM att läsa av hela stammens diameter och registrerade stamsnö som 

snö på marken. Vid en senare uppdatering av programvaran och 

omprocessering av inspelningarna ska, enligt ”KATAM Technologies AB” 

skillnaderna minska mot inspelningarna med mindre snö (Thunander 2019).  

 
4.1.4 Volymjämförelse  

Det finns flera parametrar att ta hänsyn till i volymjämförelsen mellan 

KATAMs mätmetoder och skördardatan. Samtliga mätmetoder visar en 

överskattning av medelstammen i förhållande till skördaren, från 2,5 % till 

17,6 % beroende på vilket urval av provytor och vilken programversion av 

KATAM som användes. Ett osäkerhetsfaktum i denna jämförelse var 

avsaknaden av den höjddata som skördaren använde sig av vid 

volymberäkningen. Möjligheten fanns att höjddatan som dataklaven och 

KATAM använde sig av vid volymberäkning var överskattad. Vid 

volymberäkningarna användes Brandels volymfunktion för gran utan 

krongräns. I efterhand hade krongränsen varit av intresse eftersom beståndet 

var välgallrat och innehöll stormluckor vilket kan påverka trädens stamform 

negativt. Möjligheten fanns att en viss del av överskattningen berodde på att 

den uppskattade stamformen inte stämde överens med den verkliga. 

Samtidigt hade KATAM en överskattad medeldiameter i förhållande till 

dataklaven i alla jämförelser, förutom en, vilket indikerade att det fanns en 

generell överskattningen av diametern som påverkade volymberäkningarna.    

 
4.1.5 Areaberäkningar 

Förutom diameter och höjd hos träden har den inräknade arean i förhållande 

till registrerade stammar stor påverkan på vilken volym som uppskattas i ett 

bestånd. Hos KATAM fanns två olika metoder för areaberäkningar, ”Fixed 

Circular Spot” (FCS) och ”Plot Boundary Area” (PBA). I de 35 inmätta 

ytorna skiljde det hela 2 782 m2 mellan metoderna vilket hade stor påverkan 

på den uppskattade totalvolymen beroende på metod. Intentionen vid 

fältmätningen var att försöka göra rundvandringar/inspelningar som skulle 

motsvara en 10 meters radie. Eftersom det krävs att de stammar som ska 

ingå i provytan passeras på utsidan för att registreras korrekt fick det 

cirkelformade gångspåret oftast en större radie än 10 meter.  
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Vilken areaberäkning ska då användas i praktiken? Det fanns betänkligheter 

med båda beräkningar vid praktisk användning eftersom den subjektiva 

bedömningen fick stor plats oavsett metod. Utan ett tydligt provytecentrum 

var det användaren som bestämde vilken yta som ska filmas av och vilka 

träd som skulle passeras på utsidan eller insidan. Dock fanns möjligheten att 

KATAM registrerade träd utanför gångspåret, eftersom siktdjupet kunde 

sträcka sig upp till 14 meter vid inspelningen, detta borgade för en viss 

slumpmässighet. En möjlighet skulle vara att applikationen själv placerade 

in en cirkel i centrum av den registrerade ytan med utgångspunkt från det 

gångspår som registrerades genom GPS mottagningen. Denna metod skulle 

kunna göra mätningarna mindre subjektiva eftersom användaren då inte 

hade möjligheten att styra vilka träd som ska ingå i provcirkelytan. 
 

4.1.6 Tidsåtgång  

När det gäller tidsåtgången var dataklaven den snabbaste mätmetoden med 

5,64 meters radien och KATAM var något snabbare i 10 meters radien. 

Resultatet var väntat eftersom KATAM och dataklaven hade olika metoder 

att samla in informationen på. Den sträcka som det gick åt att mäta en 5,64 

eller 10 meters radie var förhållandevis konstant (men inte samma för 

respektive radie) och oberoende av antalet stammar som registreras, med 

reservation för ojämn mark och röjningsavfall som påverkar tempot vid 

rundvandringen. Dataklavens tidsåtgång berodde främst på antalet stammar 

som skulle klavas inom provytan och om provytan innehöll olika trädslag 

som då måste registreras. I stamtäta bestånd och större provytor har 

KATAM en fördel och i glesa bestånd med få stammar har dataklaven den 

snabbare mätmetoden.     
 

4.1.7 Precision 

I den begränsade mätningen som utfördes för att undersöka precisionen 

övertygade KATAM med snarlika resultat. Den största skillnaden i diameter 

var 1,6 cm hos träd 1 i provyta 35. Medeldiameter skiljde endast en 

millimeter mellan det båda mätserierna. 

 
4.1.8 Handhavande 

Tack vare att de båda mätmetoderna var nya för egen del går det att uttala 

sig om respektive mätmetods inlärningskurva och användarvänlighet. För 

båda mätmetoderna avsattes ca en halv dags introduktion som var tillräcklig 

för att hantera respektive mätmetod. Utifrån detta går det att dra slutsatsen 

att de har en liknande användarvänlighet. Dock ligger tyngdpunkten i 

inlärning hos KATAM främst i handhavandet i fält och hos dataklaven i 

menynavigering.  

 

4.2 Avlutande diskussion 
Den version av KATAM som användes för studien hade inte en automatisk 

trädidentifiering och själva processandet av inspelningarna tog ca 30–40 

minuter att genomföra. Dessa både nackdelar skulle enligt företaget 
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försvinna med tiden genom dels uppdateringar i applikationen där det skulle 

ingå trädidentifiering och genom nyare mobiltelefoner med högre prestanda 

(Thunander 2019).  

En viktig hörnsten för volymberäkningar i stående skog är 

diameteruppskattningen och KATAM visar på lovande resultat där 

precisionen i de inbördes mätningarna ligger samlade. Dock överskattas 

diametern i förhållande till dataklaven och resultatet spretar i 

volymjämförelserna för att de ska vara tillförlitliga.  

Tyvärr gjordes det inte fler volymuppskattningar i denna studie. Det hade 

varit önskvärt med fler mätningar i fält, särskilt för att uppskatta variationen 

i höjdmätningarna, och för att få fram ett mer omfattande material och 

därmed ett mer tillförlitligt resultat.  

Går det att använda KATAM vid inventeringssituationer som leveransrotköp 

där främst uppskattning av medeldiametern är av intresse? Trots att studien 

visar på en överskattning av diametern talar den inbördes precisionen för att 

KATAM skulle kunna vara ett alternativ till dataklaven vid uppskattning av 

medeldiametern. Särskilt om vidare uppdateringar minskar differensen till 

dataklaven. Tiden för processeringen behöver dock minskas radikalt. Den 

programversion som användes i rapportens fältarbete gav inte något 

omedelbart resultat från inmätningen då väntetiden kunde vara en till två 

timmar när en handfull inspelningar skulle processeras.  

Större provytor som exempelvis 10 m radie är föredra eftersom tidsåtgången 

då blir mer fördelaktig i jämförelse med dataklaven. Även inventeringar i 

stamtäta bestånd borde KATAM kunna vara ett alternativ till dataklaven. 

I vidare undersökningar skulle fokus på KATAMs metodik vid 

volymsuppskattning kunna vara ett viktigt tillskott i applikationens 

utveckling. Även KATAMs begränsningar gällande sikten i bestånd som är 

skiktade och innehåller mycket underväxt skulle vara intressant att mer 

ingående undersöka, exempelvis genom att succesivt glesa ut underväxten 

genom röjning och på så sätt hitta var KATAM har sitt optimala 

mätintervall.  

 

 

Konklusion (slutsatser) 

1. Vid diameteruppskattning finns det en överskattning hos KATAM i 

jämförelse med dataklaven. 

2. I den begränsade mätningen som utfördes för att undersöka precisionen 

övertygade KATAM med snarlika resultat. 
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3. Vid programuppdatering närmar sig KATAM dataklavens resultat 

gällande grundyta och medeldiameter. 

4. Undersökningen gällande tidsåtgång tyder på att KATAM har en fördel 

gentemot dataklaven vid större provytor och stamtäta bestånd.  

5. Underlaget från volymuppskattningar var litet och hade felkällor vilket 

gjorde resultaten från mätningarna osäkra.  
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