
Kvalitetsutveckling Fastighets 
mottagande av DRK-leveranser



DRK-leverans som ligger inom kommunens prio-
område

Kommunen 
levererar 
Registerkarte
GML
(via flytt-fil):
GRÄ, HÄVD

Skickas till 
ajourhallning-
DRK@lm.se
tillsammans 
med ett 
leveransbesked

KUF-personal 
hanterar komplett 
leverans och slutförs 
inom 1 vecka

KUF-personal 
returnerar 
bristfällig leverans 
för justering

KUF-personal 
hanterar 
kompletterad 
leverans och 
slutförs inom 1 
vecka

Återkoppling 
från LM till 
kommun 

mailto:ajourhallning-DRK@lm.se


DRK-leverans som ligger utanför kommunens 
prio-område

Kommunen 
levererar 
Registerkarte
GML (flytt-fil):
GRÄ, 
HÄVD 

Skickas till 
ajourhallning-
DRK@lm.se
tillsammans 
med ett 
leveransbesked

KUF-personal 
hanterar komplett 
leverans och slutför 
inom 3-12 veckor

Bristfällig leverans 
returneras för 
justering/ 
komplettering

KUF-personal 
hanterar 
kompletterad 
leverans och 
slutför inom 3-12 
veckor

Återkoppling 
från LM till 
kommun

mailto:ajourhallning-DRK@lm.se


KFF-leverans som ligger inom kommunens prio-
område

KFF-kommun 
levererar 
Registerkarte
GML (flytt-
fil):
GRA,GRÄ, 
HÄVD

Fil skickas till 
två mottagare; 
beställande 
FLM och till 
brevlådan: 
ajourhallning-
DRK@lm.se

KUF-personal och 
flm/kartingenjör 
hanterar leveransen

KUF-personal/flm
returnerar 
bristfällig leverans 
för justering

KUF-personal 
och 
flm/kartingenjör 
hanterar 
leveransen

Återkoppling  
LM till 
kommun: 
Förrättning-
avisering

KUF - gällande 
data som 
kvalitetshöjts

mailto:ajourhallning-DRK@lm.se


KFF-leverans som ligger utanför kommunens 
prio-område

KFF-kommun 
levererar 
Registerkarte
GML 
(flytt-fil):
GRÄ, 
HÄVD

Fil skickas till 
två mottagare; 
beställande 
FLM och till 
brevlådan: 
ajourhallning-
DRK@lm.se

Flm/kartingenjör 
och KUF-personal 
hanterar 
leveransen

Flm/kartingenjör 
eller KUF-personal 
returnerar 
bristfällig leverans 
för justering

FLM/KUF-
personal 
hanterar 
kompletterad 
leverans och 
slutför inom        
3-12 veckor

Återkoppling 
från LM till 
kommun 
Förrättning-
avisering

KUF - gällande 
data som 
kvalitetshöjts

mailto:ajourhallning-DRK@lm.se


Ofullständig leverans

Om leveransen är ofullständig kommer den att returneras till 
kommunen för komplettering.

Exempel på ofullständig leverans:

– att det saknas medelfel och mätmetod på gränspunkterna

– att det saknas markeringstyp på gränspunkterna

– att för få punkter har mätts in så det inte går att göra en 
transformation

– att punkterna som har mätts in inte är tillräckligt utspridda för 
att utgöra grunden i en transformation

– att restmedelfelet för ev. transformation inte finns



Exempel på en undermålig DRK-leverans

Kommunen har mätt in 3 st
närliggande punkter och 
transformerat resten av punkterna.

Felet: Det är för lite spridning på de 
inmätta punkterna för att kunna 
göra en transformation.

Det har inte redovisats något 
restmedelfel för transformationen.

Kommunen anser att medelfelet är 
0,05m, även på punkterna som 
transformerarats.



Exempel på undermålig DRK-leverans

Kommunen har mätt in 5st punkter (gröna), 
vars förrättningar har olika koordinatsystem. 
De har man använt för att transformera 
övriga punkter (röda).

Kommunen anger att medelfelet ska vara 
0,1m

Fel: Inget restmedelfelet för trans-
formationen har bifogats, inga markerings-
typer har angetts.

Och att använda punkter från olika lokala 
system för att göra en transformation känns 
osäkert.



Komplett leverans

En komplett leverans ska innehålla:

• Ett ifyllt leveransbesked

• Gränspunkter med medelfel, mätmetod och markeringstyp

• Koordinatsystem ska vara angivet

• Om transformation ha genomförts så ska restmedelfelet för 
transformationen redovisas.



Exempel på godkänd DRK-leverans

Kommunen har i leveransen angett 
markeringstyp, mätmetod och medelfel

Saknas: restmedelfelet för  transforma-
tionen, men kommunen har angett ett 
större medelfel på transformerade 
punkter



Exempel på en bra DRK-leverans

Kommunen har i den 
levererade filen angett 
medelfel (syns inte här 
men finns i filen), 
mätmetod och 
markeringstyp på 
gränspunkterna



Exempel på bra DRK-leveranser

Kommunen har mätt in stom-
punkter från förrättningen och en 
transformation har kunnat göras på 
resterande gränspunkter.
Kommunen har redovisat 
restmedelfelet för transformationen 
i leveransbeskedet och i filen finns 
information om koordinatsystem, 
medelfel, mätmetod och 
markeringstyp



Bifoga ett leveransbesked till varje DRK-leverans

Ange kommun och län

Ange kontaktperson och 
kontaktuppgifter

Ange 
• Geografiskt område, t.ex. en 

fastighetsbeteckning
• Filnamn/filformat
• Mätmetod/ursprung
• Antalet gränspunkter
• Ev restmedelfel för 

transformationen



DRK-leveranser

DRK-leveranser skickas till ajourhallning-DRK@lm.se

mailto:ajourhallning-DRK@lm.se

