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Tillämpning av mätningskungörelsen (1974:339) 

Lantmäteriverket meddelar härmed grundläggande riktlinjer 
och anvisningar för tillämpningen av mätningskungörelsen 
(1974:339). 

Grundläggande_principer 

På det mätnings- och karttekniska området investerar sam
hället årligen stora belopp. Det är ekonomiskt av stor 
betydelse att investeringarna får bestående värde och att 
rationella system tillämpas för mätnings- och kartlägg
ningsverksamheten. Sådana system bör tillgodose främst 
två syften. Det ena är att åstadkomma en lämplig avväg
ning av kvalitet och noggrannhet mot föreliggande behov. 
Det andra är att, inom ramen för sådana variationer som 
motiveras av lokala förutsättningar och behov, åstadkomma 
enhetlighet och därmed förutsättningar för samordning och 
samverkan. 

I mätningskungörelsen ges vissa grundläggande föreskrifter 
i nämnda syfte. I 12 §kungörelsen förutsätts att statens 
lantmäteriverk meddelar närmare föreskrifter för tillämp
ningen av kungörelsen. 

Efter ett omfattande arbete innefattande remissbehandling 
inom en vid krets av remissinstanser föreligger nu, så när 
som på några smärre avsnitt, riktlinjer och anvisningar 
för mätnings- och karttekniska arbeten. Dessa omfattar 
efter överarbetning även de delar, för vilka lantmäteri
styrelsen i meddelande 1974:6 lämnade föreskrifter och 
anvisningar. Det nu föreliggande materialet presenteras 
dels i en volym innehållande grundläggande riktlinjer, 
dels i en volym som förutom dessa riktlinjer redovisar 
motiv, tekniska förklaringar och anvisningar för mätnings
verksamheten. Syftet med och karaktären av meddelade rikt
linjer och anvisningar är att så långt möjligt endast ange 
vad som med hänsyn till enhetlighet och kvalitet bör krävas 
av slutprodukterna och att till anvisningar hänföra metodval 
och tillvägagångssätt som tillgodoser dessa krav. 

Lantmäteriverket har valt att inte i någon del ge ut mate
rielet i form av bindande föreskrifter. Riktlinjerna och 
anvisningarna bildar emellertid ett system som uppbyggts för 
att på bästa sätt främja rationalitet, enhetlighet och sam
ordning. De har därför karaktären av norm för mätningsverk
samheten. 
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Självklart måste emellertid i åtskilliga fall vissa avsteg 
göras av hänsyn till lokala förutsättningar och behov. Lant
mäteriverket ser ingen olägenhet i att överlåta åt de 
tillämpande mätningsorganen att sj·älva avgöra i vad mån 
avsteg kan ske. Lantmäteriverket förutsätter att samråd 
i allmännhet sker med överlantmätarmyndigheten eller 
lantmäteriverket när fråga om avsteg uppkommer. 

Lantmäteriverket har utgått från att de givna riktlinjerna 
skall ha samma effekt för utvecklandet av ett rationellt 
mätningsväsende som om de presenterats i form av bindande 
föreskrifter. Det förutsätts att samrådsförfarandet i 
frågor där avsteg bör göras kommer att leda till ändamåls
enliga och utvecklande lösningar. Med hänsyn till betydel
sen av likformighet och enhetlighet över landet i hit
hörande frågor samt till vikten av samordnade lösningar 
kommer riktlinjernas efterlevnad, såväl i fråga om teknisk 
kvalitet som beträffande förutsatta samrådskontakter, att 
göras till föremål för uppföljning efter högst två års 
tillämpning. Om därvid behov anses föreligga kommer frågan 
om att ge riktlinjerna bindande form eller att vidta andra 
åtgärder för att främja väl avpassad kvalitet, enhetlighet 
och samordning att tas upp till ny behandling. 

Särskilda kommentarer 

1.7 

4.5 

Mätklasser 

Mätning och kartläggning indelas med avseende 
på kvalitet i fyra mätklasser. Den kvalitativt 
högsta mätklassen är avsedd för arbeten där 
särskilt hög noggrannhet krävs i samband med 
detaljprojektering och byggande. För merparten 
mätnings- och kartläggningsarbeten är således 
endast tre mätklasser aktuella. 

Kartkvalitet 

För närvarande saknas tillräckliga erfaren
heter för att ge underlag till generella rikt
linjer angående kartors kvalitet eller anvis
ningar för metoder att mäta denna. Arbetet med 
dessa frågor kommer att intensifieras för att 
möjliggöra en precisering av kraven. Svårig
heterna med detta avsnitt har medfört att när 
det gäller fotogrammetri och kartografi rikt
linjerna i viss mån har bundits vid metoder. 
När avsnitten 4.5 "Kartkvalitet" föreligger 
finns anledning till översyn av dessa rikt
linjer och anvisningar. Detta kan även föran
leda nya ställningstaganden när det gäller 
avsnitt 6.5 "Kontroll av produktion". 
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System för kartbeteckningar har utarbetats. 
Dessa beteckningsstandarder kommer att testas 
ytterligare under varierande kartläggnings
situationer för att därefter ingå i anvis
ningarna. 

Utmärkning 

För utarbetande av förslag till detta avsnitt 
är en särskild arbetsgrupp tillsatt som ännu 
inte slutfört sitt arbete. I avvaktan på arbets
gruppens resultat lämnas provisoriska regler 
för detta avsnitt. 

Redovisning och arkivering 

För utarbetande av förslag till detta avsnitt 
är en särskild arbetsgrupp tillsatt som ännu 
inte slutfört sitt arbete. 

Behörighet 

Ny lydelse för 13 § mätningskungörelsen utfär
dades 1976-02-12 (SFS 1976:27). Anvisningar för 
tillämpningen kommer att meddelas med det snaraste. 

Fr o m  1976-05-01 upphör i bilagda förteckning angivna med
delanden och expeditioner att gälla. 

STATENS LANTMÄTERIVERK 
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Förteckning över meddelanden och expeditioner som 
upphör att gälla 1976-05-01 

1 ( 1) 

Verkställighetsföreskrifter till 1920 års mätningsförordning. 

MF:s och VF:s tillämpning, LMS medd 1942:2. 

Arbetsordning för lantmäteriets distriktsorganisation, 
bilaga VI 3 b "Förrättningskarta" och VI 3 c underav
delning "Kartpapper", LMS medd 1959:1. 

Nybyggnadskarta, LMS medd 1966:2. 

Bladindelning och kartbladsbeteckningar för grundläggande 
kartverk m m, LMS exp 124S/70. 

Föreskrifter angående dels grundkarta till stadsplan eller 
byggnadsplan, dels fastighetsförteckning till stadsplan, 
byggnadsplan eller generalplan, LMS medd 1970:2. 

Information angående grundkarteföreskrifterna, LMS exp 
96s/71. 

Föreskrifter angående karta, beskrivning och markägare
förteckning till tomtindelningsförslag, LMS medd 1972:5. 

Bestämmelser rörande kart- och flygbildssekretess m m, 
LMS exp 97T/73. 

Sekretessfrågor kring kartor, flygbilder och visst geo
detiskt material, LMS exp 634A/74. 

Mätningskungörelse (MK) och delar av verkställighetsföre
skrifter till denna (VF74) jämte fortsatt giltighet tills 
vidare av vissa äldre föreskrifter och bestämmelser m m, 
LMS medd 1974:6. 

Fotogrammetrisk punktförtätning (blocktriangulering) vid 
framställning av grundkarta för planändamål, LMS medd 1974:7. 

Råd och anvisningar angående primärkarta, LMS medd 1974:10. 



·-....__ 

Svensk författningssamling 

Kungl. l\1aj:ts _mätnings�u,ngörelse; 
utfärdad den 31 maj 1974. 

Kungl. Maj:t fördrdnar följande 

1 § Denna kungörelse tillämpas på 'mätning, kartläggning satrit upp
rättande av beskrivning och förteckning till karta enligt följande':föifatt-.: 
ningar eller med stöd av dem meddeladefBreskiifter . . . .. . .. 

vattenlagen (1918: 523); 
l'UDgörelsen (1920: 744) med föreskrifter rörande det offentliga bygg� 

nadsväsendet, 
lagen (1925: 334) oin rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att in-

lösa under nyttjanderätt upplåtet område, 
lagen (1939: 608) om enskilda vägar, 
lagen (1942: 350) om fornminnen, 
byggnadslagen (1947: 385),· dock ej vad avser karta för regionpian och 

för generalplan ej avsedd att fastställas, 
kungörelsen (1952: 169) om förfarandet vid införlivning av mark med 

eller avyttring av mark från häradsallriiänning eller allriiänningsskcig i 
Norrland eller Dalarna, 

naturvårdslagen (1964: 822), 
miljöskyddslagen (1969: 387), 
fastighetsbild.ningslågen (1970: 988), 
väglagen (1971: 948), 
lagen (1971: 1037) öm äganderättsutredning och legalisering, 
expropriationslagen (1972: 719), 
ledningsrättslagen (1973: 1i44), 
ariiäggningslagen (1973: 1149), 
gruvlagen (1974: 342), cioclc ej vad avser mätning och kartläggning 

för karta som skall fogas till mutsedel eller beslut om förlängning av 
undersökningstiden eller för gruvkarta. . .· . 

Kungörelsen tillämpas också på andra arbeten födindamål, motsva
rande dem som avses i första stycket, samt på åtgärd enligt 2 §. 

2 § Aterställande av. förkommet eller skadat gränsmäike ut.an sam
band med fastighetsbildningsförrättning vidtages av fastighet.sbildnings
myndighet som särskild åtgärd, om fastighetsbestämning enligt 14 kap. 
fastighetsbildnmgslagen (1970: 988) ej erfordras; Enligt beslut av över� 
laritmätarmyndighet kan återställande verkställas även av lokalt inät
ningsorgan. 
f5-SFS 1974 

SFS 197 4: 339 

Utkom från trycket 
den 13 juni 1974 
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Svensk författningssamling 

Kungl. Maj:ts kungörelse . .·. . 
om ändring i mätningskungörelsen (1974: 339); 

utfärdad den t3 december 1974. 
_ . ,  

.
· , : _ . . .. ·,.: ··.·:• -

Kungl. Maj:t förordnar att 1 och 12 §§ mätningskungörelsen (1974:339) skall ha nedan angivna lydelse. 
1 § Denna kungörelse tillämpas på mätning, kartläggning samt upprättande av beskrivning och förteckning till karta enligt följande författningar eller med stöd av dem meddelade föreskrifter vattenlagen (1918: 523), kungörelsen (1920: 744) med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet, lagen (1925: 334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att in-lösa under nyttjanderätt upplåtet område, lagen (1939: 608) om enskilda vägar, lagen (1942: 350) om fornminnen, byggnadslagen (1947: 385), dock ej vad avser karta för regionplanoch för generalplan ej avsedd att fastställas, 

kungörelsen (1952: 169) om förfarandet vid införlivning av mark 
med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna, naturvårdslagen (1964: 822), miljöskyddslagen (1969: 387), fastighetsbildningslagen (1970: 988),väglagen (1971: 948), lagen (1971: 1037) om äganderättsutredning och legalisering,expropriationslagen (1972: 719), ledningsrättslagen (1973: 1144), anläggningslagen (1973: 1149), gruvlagen (1974: 342), dock ej vad avser mätning och kartläggningför karta som skall fogas till mutsedel eller beslut om förlängning avundersökningstiden eller för gruvkarta eller borrhålskarta, 

lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter, dock ej vad avsermätning och kartläggning för karta som avses i 38 § nämnda lag. Kungörelsen tillämpas också på andra arbeten för ändamål, motsvarande dem som avses i första stycket, samt på åtgärd enligt 2 §. 
12 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av lantmäteriverket. 

I Lantmäteriverket utövar tillsyn över tillämpningen av denna kungörelse. Dock ankommer tillsynen på statens vägverk beträffande åtgärder,

SFS 197 4: 895 

Utkom från trycket 

den 23 dec. 1974 

1 



SFS 1974: 895 

2 

som avses i väglagen (1971: 948) samt på statens industriverk beträf
fande åtgärder, som avses ign1vlagen (1974: 342) och lagen OQ74: 890)

om vissa mineralfyndigb�te�. · · · · · · · , · · · ·. · 
Lantmäteriverkets och industriverkets tillsyn kan utövas genom ver

kens regionala organ. 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1975. 

CARLGUSTAE< 

INGVAR CARLSSON 
(Bostadsdepartenientet) 

KUNGL BOKTR. STOCKHOLM 1974 

c···· 
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Förordning 
om ändring i mätningskungörelsen (1974: 339); 

utfärdad den 12 februari 1976 .. 

Regeringen föreskriver att 13 § mätningskungörelsen (1974: 339) skall 
ha riedan angivna lydelse. 

13 § Behörig att verkställa mätning och kartläggning enligt denna 
kungörelse är annan lantmäterimyndighet än fastighetsregistermyndig
het samt kommunalt mätningsorgan, vars chef uppfyller behörighets
kraven i andra stycket eller förklarats behörig enligt tredje stycket. 

Behörig att självständigt verkställa arbeten som i första- stycket 
sägs är i övrigt den som vid sektionerna för lantmäteri eller väg
och vattenbyggnad vid teknisk högskola avlagt_ civilingenjörsexamen 
med utbildningen inriktad på bland annat ämnena geodesi och foto
grammetri och som dessutom förvärvat minst två års praktisk erfaren
het av mätningsteknisk verksamhet. Den som avlagt ingenjörsexamen 
vid gymnasieskolas eller tekniskt gymnasiums mätningsteirniska special
kurs eller har motsvarande kunskaper och som förvärvat minst fyra års 
praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet är även behörig. 

Den som icke uppfyller i andra stycket angivna behörighetskrav kan 
av lantmäteriverket bli förklarad behörig att självständigt verkställa ar
beten enligt denna kungörelse. Motsvarande behörighetsförklaring med
delas av vägverket och industriverket beträffande verksamhet under 
respektive verks tillsyn. 

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förord
ningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författ-
ningssamling. 

På regeringens vägnar 

SVANTE LUNDKVIST 

Bengt Hedman 
(Bostadsdepartementet) 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 

Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 1976: 27. Rättelsen av
ser underskriften. 

•···

� 

SFS 1976: 27 

Utkom från trycket 
den 24 februari 1976 

1 
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• Lantmäteriet
Lantmäteriverket 
Kortavdelning<"n 

MISSIV 

19B0-01-29 

1 ( 2) 

Dnr 400-40-80
K Kartografisko enheten

IJlf Sondell

Enligt sändlista 

Ändring av lantmäteri verkets rnec3delande 1976: 1 , "Tillämp
ning av mätningskungörelsen" 

-----------

Lantmäteriverket meddelar med stöd av 12 § mätningskungör
elsen (SFS 1974:339) följande ändringar av meddelande 1976:1
"Tillämpning av rnätningskungörelsen". 

Ändringarna omfattar: 

avsnitt 4.2 sid 1 
Il 4.2 bilaga 4.2 A sid 1 och 2 
Il 4.3 sid 1 och 2 
Il 4.6 sid 1 
Il 4.6.5 sid 1 , 2 och 3 
Il 4.6 bilaga 4.6 B sid 1 och 2 
Il 4.7 bilaga 4.7 A sid 1 , 2 och 3 

Bifogade ändrade sidor av TFA ersätter motsvorande äldre
sidor. Dessutom utgår den underlinjering av forrnatupp
gifter som skett i 4.6.2. I den särskilda sommanställningen
av grundläggande riktlinjer utbyts i kapitel 4 sidornn 
1,3 och 8.

De viktigaste ändringarna avser grundkarta för vilken en
ligt avsnitt 4.2 ockscJ skalo 1:2000 far användas som 

förstahandsskala i mätklass III för fritidsbebyggclseplo
nering. Dessutom får förenklad grundkarta upprättas för 
s k  flexibel plan. Till förenklad grundkarta får bl a 
ekonomiska kartan (1: 10 000 upprättad på ortofotounclerlog)
förstorad till skala 1:5000 användas efter kontroll och 
ev komplettering. Det förutsätts att samråd härvic'i sker 
med överlantmätarmyndigheten. Ekonomiska kartans höjdr0do
visning med 5 meters ekvidistans godtas givetvis i detta 
sammanhang. 

Beträffande kartbeteckningar har i avsnitt 4.6.1 angivits 
de särskilda--skäl som medför att man utan sornrådsförfarzrn
de kan frångå godkänd beteckningsstandard. I de fall sam
råd bör genomföras sker detta med ÖLM. Anvisningarna har 
kompletterats med att fotografisk avbildning godtos, 
när ortofotokarta kan upprättas, för i kartan väl synliga
och otvetydiga detaljer. 

LE 

LDOK K Ersätter motsvarande äldre sidor i meddelande
1976:1, Dnr 49-1298-74. 
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TILLÄMPNING AV MÄTNINGSKUNGÖRELSEN (1974:339) 

GRUNDLÅGGANDE 

RIKTLINJER 

Uppstår fråga om att 
avvika från de grund
läggande riktlinjerna 
bör i allmänhet kon
takt tas med överlant
mätarmyndigheten för 
samråd 
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1 kap 

2 kap 

3 kap 

4 kap 

5 kap 

6 kap 

ALLMÄNT 

RIKTLINJER 

1976-04-01 

GEODETISK MÄTNING 

FOTOGRAMMETRISK MÄTNING 

KARTA 

VISSA ÅTG ÄRDER PÅ MARKEN MM 

ÖVRIGT 

/Den i marginalen utsatta numreringen anger det avsnitt l 

TFA (tekniska förklaringar och anvisningar) där bak
grundsmaterial, motiv och anvisningar redovisas/ 
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1 kap 1 (4) 

1.2 

1.3 

1 ALLMÄNT 

PLANLÄGGNING OCH UTFÖRANDE 

Vid planläggning av större arbeten såsom anläggande av mera 
omfattande stomnät eller upprättande av primär-/grundkartor 
över större områden sker samråd med vederbörande byggnads
nämnd samt vid behov med vederbörande ÖLM. 

Samråd med byggnadsnämnden sker härutöver i regel vid 
planering av kartläggningsarbeten, såvida det inte är fråga om 
framställning av förrättningskarta i samband med FBM:s verk
samhet. 

Planläggning redovisas i erforderlig omfattning skrift-
ligt. Redovisningen bör även omfatta tidsprogram för arbetet. 
Planläggning vid upprättande av förrättningskartor behöver i 
regel inte redovisas skriftligt. 

MÅTTSYSTEM 

Mätta eller uppskattade storheter anges i de enheter 
och med de beteckningar som ingår i måttsystemet Systeme Interna
tional d�Unites (SI-systemet). 

Längd anges i kilometer (km), meter (m), millimeter (mm), 
mikrometer (µm) eller nanometer (nm). 

Area anges i kvadratkilometer (km2), kvadratmeter (m
2

)
eller kvadratmillimeter (mm2). Förutom areaenheter ingående i 
SI-systemet kan hektar (ha) användas. 

Volym anges i kubikmeter (m3) eller kubikmillimeter (mm3). 
Uppkommer olägenheter genom bruket av någon av dessa enheter 
kan enheterna kubikdecimeter (dm3) eller kubikcentimeter (cm3)
användas. 

Vinkel anges i gon (gon), milligon (mgon)eller mikrogon 
(µgon). En gon är 1/400 varv. 
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1 kap 2 

1.5 

1.6 

1.6.1 

1.6.4 

Delar av enhet anges decimalt och med komma som decimaltecken. 
I datorutskrift samt på karta kan dock decimalpunkt använ
das. 

Bland ovan angivna enheter bör i första hand väljas den som 
bäst svarar mot uppgiftens noggrannhetsgrad och ger det minsta 
antalet positioner i mätetalet. 

KOORDINATSYSTEM 

Då punkters planlägen anges i rätvinkliga koordinater, räknas 
koordinatsystemets x-axel positiv norrut och dess y-axel posi
tiv österut. Vinklar och riktningar räknas positiva medurs. 
Orienterade riktningar i rätvinkliga koordinatsystem anges 
med systemets positiva x-axel som utgångsriktning. 

Då punkters höjdlägen anges i koordinater räknas - om inte 
särskilda skäl föranleder annat - z-axeln positiv uppåt. 

GEODETISKA SYSTEM, KARTPROJEKTIONER OCH ANSLUTNING 

Referensellipsoid och geodetiskt datum 

För mätningsarbeten används Bessels ellipsoid. Denna 
ligger till grund för beräkningar av den svenska rikstriangu
leringen. Bessels ellipsoid har följande parametrar: 

halva storaxeln (ekvatorsradien) 

halva lillaxeln (halva polaxeln) 

Kartprojektion 

a = 6377397,154 m 

b = 6356078,962 m 

Vid mätnings- och kartläggningsarbete beräknas koordina
ter och upprättas. kartor i Gauss' konforma projektion. 

Vid beräkning av stomnät i plan påförs utförda mätningar,i 
erforderlig omfattning, korrektion för höjd över referens
ellipsoiden, avstån dskorrektion, riktningskorrektion och korrek
tion för meridiankon vergens. Dessa korrektioner utförs så 
att a.vsedd noggrannhet i mätningarna kan påräknas. 
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l kap 3 

1.6. 5 

1.6 .6 

1.7 

Koordinatsystem 

Projektionssystem väljs enligt bilaga 1.6 B. Dessa gränser 
sammanfaller i regel med kommungränser. 

I anslutning till koordinatuppgift i plan eller höjd anges 
det koordinatsystem till vilket uppgiften hänförs. 

Anslutning till rikets nät 

Stomnät i plan och höjd skall enligt 6 § MK anslutas till 
rikets nät. Då särskilda skäl föreligger kan enligt samma 
paragraf LMV medge undantag från anslutningskravet. LMV 
har uppdragit åt ÖLM att med iakttagande av vad som sägs i 
det följande medge sådant undantag. 

ÖLM preciserar, efter erforderlig inventering och bedöm
ning av föreliggande förhållanden, sådana områden inom 
länet där avkall på kravet på anslutning av stommätning 
till rikets nät i plan och höjd medges under olika förutsätt
ningar. Gränsdragningen för de sålunda preciserade områdena 
jämkas när anledning därtill uppkommer. 

Om särskilda skäl så motiverar kan ÖLM efter ansökan göra 
avkall på anslutningskravet även utanför de enligt ovan 
preciserade områdena. 

Mätnings- och kartläggningsarbete som anslutits till rikets 
nät beräknas och redovisas i första hand i rikets triangelnäts 
koordinatsystem 1968 - 1978 respektive i rikets höjdsystem 
1970 ( RH 70) . 

Om mera omfattande mätnings- och kartläggningsarbeten utförts 
eller redovisats i äldre koordinatsystem i plan och höjd kan 
dock där så befinns ändamålsenligt äldre koordinatsystem 
fortfarande användas. 

MÄTKLASSER 

Mätklasser, indelning 

Mätning och kartläggning indelas med avseende på kvalitet i 

fyra mätklasser (I-IV), varvid klass I är den kvalitativt 
högsta och klass IV den lägsta. 

De olika mätklasserna tillämpas företrädesvis på områden 
med följande kännetecken: 
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1 kap 4 

1.8 

Mätklass I 

Mätklass II 

Mätklass III 

Mätklass IV 

inom områden där det krävs särskilt hög nog
grannhet vid mätning och kartframställning i 
samband med detaljprojektering och byggande 

inom områden med tät bebyggelse och höga mark
värden eller avsedd hög exploateringsgrad 

inom övriga områden med tät bebyggelse eller 
komplicerade fastighetsförhållanden samt inom 
områden med gles bebyggelse och relativt höga 
markvärden 

inom områden med låga markvärden och enkla 
fastighetsförhållanden eller där särskilda 
skäl eljest motiverar användningen av denna 
mätklass. 

Om särskilda skäl så motiverar, kan skilda delar av en mätning 
hänföras till olika mätklasser. 

I erforderlig utsträckning anges mätklass på karta i beräk
ningshandling och i koordinatförteckning. 

Samråd rörande val av mätklass 

Vid val av mätklass i samband med mätning och kartläggning av 
större omfattning sker samråd med byggnadsnämnden och då 
frågan berör mer än en kommun eller då kommunen saknar egen 
organisation för handhavande av mätningsverksamheten, veder
börande ÖLM och annan berörd statlig tillsynsmyndighet. 

PUNKTNUMRERING 

Punktnumrering sker systematiskt och så att punktnumret är 
unikt inom kommunen. 



STATENS LANTMÄTERIVERK RIKIT'LINJER 

1976-04-01 

2 kap 1 (5) 

2.1 

2.1.1 

Indelning av 
geodetisk plan
mätning 

Anslutning 

Geodetisk stom
mätning i plan 

2 GEODETISK MÄTNING 

GEODETISK PLANMÄTNING 

Allmänt 

Geodetisk planmätning utförs med effektiva kontroller 
och överbestämningar så att avsedd noggrannhet kan påräknas. 

Geodetisk planmätning indelas i stommätning och detaljmätning. 
Stommätning sker som triangelmätning, polygonmätning och 
linjemätning eller genom bestämning av enstaka stompunkter. 
Vid detaljmätning sker inmätning av mätningsföremålen, detal
jerna, i förhållande till stomnätet. 

Plan stommätning skall enligt 6 § MK vara ansluten till rikets 
triangelnät. Riktlinjer för anslutning finns i avsnitt 1.6. 
Om anslutning till rikets triangelnät inte sker utförs nog
grann bestämning av nätets skala och orientering relativt 
nordriktningen. 

Vid geodetisk stommätning 1 plan överbestäms samtliga stom
punkter. 

Triangelnät och polygonnät indelas 1 vardera tre ordningar. 

Triangelnät 

Benämning och 
ordning 

l:a ordningens 
triangelnät 
(rikets triangel
nät/primärnätet) 

2:a ordningens 
triangelnät 
(regionala för
tätningsnät och 
lokala huvud
och anslutnings
nät) 

Ungefärligt 
pnnktavstånd 

10-35 km

4-10 km

Bestäms i 
regel vid 

triangel
mätning 

triangel
mätning 
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Planläggning 

2.1.2 

RIKTLINJER 

1976-04-01 

Benämning och 
ordning 

3:e ordningens 
triangelnät 
( lokala fär-
t ä tningsnä t) 

2 kap 

Ungefärligt 
pun ktavstånd 

0,7-4 km 

2 

Bestäms i 
regel vid 

triangel
eller poly
gonmätning 

Polygonnät l:a ordningens 
polygonnät 
(lokalt bruksnät) 

0,1-0,5 km polygonmät
ning 

Linjenät 

2:a ordningens 
polygonnät 
(lokala bruksnät) 

3:e ordningens 
polygonnät 
(detaljpolygonnät) 

Stomlinjenät och 
mätningslinj enät 

0,1-0,3 

0,05-0,2 km 

0,05-0,5 km 

polygonmät
ning 

polygonmät
ning 

staklinje
mätning ev 
komplette
rad med 
vinkelmät
ning 

De punktavstånd som nämns i tabellen är ungefärliga. Terräng
och bebyggelseförhållanden m m  kan vara motiv för att välja 
punktavstånd som avviker från tabellens. 

Vid stommätning avseende triangelnät av 2:a och 3:e ordningen 
och polygonnät av l:a och 2:a ordningen upprättas plan som 
redovisar: 

typ av stomnät, dess ordning och eventuell mätklass 
hur anslutning till rikets triangelnät eller till 
stompunkter med högre noggrannhet är planerad 
föreslagna nya stompunkter 
eventuell användning av äldre nät 
övriga upplysningar av betydelse, t ex rörande beräk
ning, bebyggande, markering m m  

När planen upprättas sker erforderligt samråd enligt avsnitt 
1.2. 

Vid mera omfattande stomnätsutbyggnad granskas planen 
av vederbörande ÖLM eft.er samråd med kommun, 

Triangelmätning 

Vid triangelmätning tillämpade felgränser framgår av bilaga 2.1 B. 
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2 kap 3 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

Polygonmätning 

Vid polygonmätning tillämpade felgränser framgår av bilaga 2.1 C. 

För komplettering av polygonnät kan pikepunkt utläggas. Vid 
bestämning av pikepunkt ersätts överbestämning av upprepning 
av mätning. 

Linjemätning 

Stommätning genom linjemätning kan utföras dels genom anläggande 
av stomlinjenät, dels genom användning av mätningslinjer och 
mätningslinjenät. 

Stomlinjenät som självständig stommätningsform används 
endast i mätklasserna III och IV vid mätning och kartläggning 
inom utpräglade glesbygdsområden för klart avgränsande ändamål. 
Stomlinjenätet ersätter i sådana fall l:a eller 2:a ordningens 
polygonnät. 

Mätningslinjer och mätningslinjenät kan anordnas dels för sådan 
förtätning av stomlinjenät som erfordras för detaljmätning och 
utstakning inom mätningsområdet, dels för motsvarande förtät
ning av polygonnät. I det senare fallet ersätter mätningslinjer
na och mätningslinjenätet eljest erforderligt 3:e ordningens 
polygonnät. Förtätning av polygonnät genom mätningslinjer eller 
mätningslinjenät kan utföras i samtliga mätklasser. 

Vid linjemätning tillämpade felgränser framgår av bilaga 2.1 D. 

Detaljmätning i plan 

Vid mätning i samband med fastighetsbildningsförrättning och 
annan förrättning eller åtgärd, där de för fastighetsbildning 
gällande föreskrifterna är tillämpliga (jämför avsnitt 4.6.4) 
inmäts i mätklasserna I-III gränspunkter numeriskt geo
detiskt. I mätklass IV kan signalerade (eller eljest klart 
definierade och vid stereobearbetning otvetydigt urskiljbara) 
gränspunkter inmätas numeriskt fotogrammetriskt. Gränser 
i vattenområde samt krokiga gränser kan dock helt eller delvis 
inmätas grafiskt. Markerade gränspunkter i sådana gränser 
inmäts dock numeriskt. 

Vid vissa slag av förrättningar och åtgärder kan, efter för
rättningsmannens avgörande, det i 10 § MK angivna kravet på 
numerisk inmätning (säkerställning) av gränser (gränspunkter) 
eftergivas eller uppmjukas. 

Vid detaljmätning i plan tillämpade felgränser framgår av 
bilaga 2.1 E. 
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2 kap 4 

2.2 

2.2.l 

Indelning av 
geodetisk höjd
mätning 

Anslutning 

Geodetisk stommät
ning i höjd 

Planläggning 

GEODETISK HÖJDMÄTNING 

Allmänt 

Geodetisk höjdmätning utförs med effektiva kontroller 
och överbestämningar så att avsedd noggrannhet kan påräknas. 

Geodetisk höjdmätning indelas i stommätning och detaljmätning. 
Vid stommätning i höjd utläggs och höjdbestäms höjdnät. Vid 
detaljmätning i höjd höjdbestäms enstaka detaljer eller ett 
område (ythöjdmätning/profilhöjdmätning) i förhållande till 
stomnätet. 

Stommätning i höjd skall enligt 6 § MK vara ansluten till 
rikets höjdnät. Riktlinjer för anslutning finns i av-
snitt 1.6. Om anslutning till rikets höjdnät inte sker in
passas stommätningen så noga som möjligt i rikets system med 
hjälp av höjduppgifter från allmän karta eller på annat sätt. 

Vid geodetisk stommätning i höjd överbestäms samtliga stom
punkter. Stommätning i höjd indelas i ordningar. 

Stomnät 1 höjd 

Benämning och 
ordning 

l:a ordningens 
höjdnät (rikets 
precisionsavväg
ningsnät och hu
vudlinjenät) 

2:a ordningens 
höjdnät (lokala 
bruksnät) 

3:e ordningens 
höjdnät (lokala 
bruksnät) 

Ungefärligt punkt
avstånd 

l - 2 km

0,5 km 

0,2 - 0,5 km 

Vid stommätning i höjd avseende 2:a och 3:e ordningens nät 
upprättas plan som redovisar: 

det planerade stomnätets ordning och mätklass 
hur anslutning till befintliga höjdnät är planerad 
föreslagna nya stompunkter 
eventuell användning av äldre nät 
övriga upplysningar av betydelse, t ex rörande 
beräkning, markering m m  

När planen upprättas sker erforderligt samråd enligt avsnitt 
1.2. 

Vid mera omfattande stomnätsutbyggnad granskas planen av veder
börande ÖLM efter samråd med kommun. 
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2 kap 5 

2.2.2 

2.2.3 

2.4 

2.4.1 

Geodetisk stommätning i höjd 

Vid stommätning i höjd tillämpade felgränser framgår av 
bilaga 2.2 A. 

Geodetisk detaljmätning i höjd 

Vid detaljmätning i höjd tillämpade felgränser framgår av 
bilaga 2.2 B. 

BERÄKNING, REDOVISNING 

Beräkning 

Stomnät i plan och höjd utjämnas enligt minsta kvadrat
metoden. För mindre och enklare nät kan närmemetoder 
användas. Beräkningarna utförs så att erforderlig kontroll 
erhålls och dokumenteras på ett överskådligt sätt och så 
att beräkningsgången kan följas. 
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3.2 

3.2.l 

3.2.2 

3 FOTOGRAMMETRISK MÄTNING 

PLANERING 

Plan för flygfotografering 

Vid fotogrammetrisk kartframställning upprättas plan för 
flygfotograferingen. Vid flygfotografering tillämpade 
flyghöjder över terrängens medelnivå anges i bilaga 3.2 B. 

Stödpunkt och fotostompunkt 

Som stöd för den fotogrammetriska bearbetningen används 
stödpunkter. Stödpunkterna utläggs i princip i den omfatt
ning och på det sätt som framgår av bilaga 3.2 C. 

I mätklass III kan de stödpunkter i höjd som utläggs längs 
fotostråkens mittlinje begränsas till varannan eller var 
tredje modell. I mätklass IV kan antalet stödpunkter per 
stereomodell begränsas till fyra stödpunkter i plan och 
sex stödpunkter i höjd. 

I mätklasserna II och III bestäms stödpunkt i höjd geodetiskt. 
I mätklass III kan vid blocktriangulering och efterföljande 
plankartering antalet geostödpunkter i höjd minskas med 50%. I 
mätklass IV kan antalet geostödpunkter i höjd anpassas 
till rådande förutsättningar och till kraven på slutresul
tatet. 

Utförs fotogrammetrisk punktförtätning som blocktriangulering 
bestäms stödpunkter i plan geodetiskt i minst sådan om
fattning att utmed blockets kanter det inbördes avståndet 
mellan geostödpunkter understiger två baslängder. I mät
klasserna II och III utläggs dessutom geostödpunkter inuti 
blocket med sådan täthet att för en godtycklig punkt i 
blocket avståndet till närmaste geostödpunkt understiger 
två baslängder. Övriga stödpunkter i plan som erfordras 
för stereomodellernas absoluta orientering kan bestämmas 
fotogrammetriskt genom blocktriangulering, fotostödpunkter. 
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3 kap 2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3 

3.3.1 

Fotostompunkt, dvs fotogrammetriskt bestämd punkt vilken 
avses användas som stompunkt, kan användas som utgångspunkt 
för numerisk geodetisk detaljmätning och för utsättning i 
mätklass IV och som utgångspunkt för geodetisk detaljmät
ning vid fältkomplettering i mätklasserna II-IV. Härvid 
bör avståndet till stompunkt som används för riktningsbestäm
ning inte underskrida följande värden för olika flyghöjd
intervall: 

Flyghöjd (m) 

Upp till 1 600 
1 600-2 100 
Över 2 100 

Signalering 

Mätklass 

II, III 
III, IV 
III, IV 

Avstånd (m) 

125 
250 
375 

Till grund för signaleringens genomförande upprättas signa
leringsplan. 

Geostödpunkter i plan och fotostompunkter signaleras, med 
nedan angivna undantag, före flygfotograferingen. 

Geostödpunkter i plan i mätklass IV och i undantagsfall 
enstaka geostödpunkt i plan i mätklass III behöver inte 
signaleras om tre varandra näraliggande naturliga stödpunkter 
i stället kan bestämmas. 

Gränspunkter signaleras i mätklasserna II och III. Signalering 
behöver dock inte utföras om koordinater för gränspunkt 
bestämts eller är avsedd att bestämmas geodetiskt. 

Befintligt bildmaterial 

Befintliga mätbilder kan användas om de uppfyller de krav 
som gäller vid planering av ny flygfotografering för viss 
mätklass. Skriftlig redogörelse för prövning av användbar
heten upprättas och fogas till redovisningen. 

FÄLTARBETE 

Utläggning och inmätning av signaler 

Geostödpunkt i plan markeras före signalering på samma sätt 
som tillämpas för geodetisk stompunkt, se avsnitt 5,3. I 
undantagsfall kan signal anbringas över tillfällig markering 
och inmätas från geodetisk stompunkt. 
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3 kap 3 

3.3.2 

3.3.4 

3.5 

3.5.l 

Signal placeras centriskt i förhållande till den punkt
markering, vars läge den utvisar. Excentriciteten hos 
en signal bör i mätklasserna II och III inte överstiga 
0,02 m och i mätklass IV 0,05 m. 

Tillämpad storlek på kvadratisk signal anges i bilaga 3.2 A. 

Vid inmätning av signal i plan och höjd tillämpas samma nog� 
grannhet som för geodetisk stompunkt i motsvarande mätklass 
(se avsnitten 2.1.2 och 2.2.2). 

Val och inmätning av naturliga stödpunkter 

Naturliga stödpunkter i plan och höjd inmäts från det geode
tiska stomnätet. Mätningen utförs med betryggande kontroll 
och med samma noggrannhet som vid inmätning av signaler. 

Fältkontroll och fältkomplettering 

Fotogrammetriskt framställd karta i mätklasserna II och III 
i skala 1:2 000 eller större samt i mätklass IV i skala 
1:1 000 eller större kontrolleras och kompletteras i fält 
med avseende på kartans riktighet och fullständighet. 
Beträffande riktighet och fullständighet hänvisas till 
avsnitten 4.5 och 4.6. 

Fältkomplettering utförs med samma noggrannhet som tillämpas 
vid geodetisk detaljmätning i motsvarande mätklass, se 
avsnitten 2.1.5 och 2.2.3. 

BEARBETNING AV MÄTBILDER 

Fotogrammetrisk punktförtätning 

De efter utjämning av ett block kvarstående stödpunkterna 
bör i fråga om antal och lokalisering uppfylla vad som 
anges i avsnitt 3.2.2. 

Tillämpade största restfel i geostödpunkt, i x- eller 
y-koordinat, efter utjämning är uttryckt i mm i bilden:

Mätklass 

II och III 

IV 

Restfel 

0,030 mm 

0,070 mm 
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3 kap 4 

3.5.2 

3,5,4 

3,5.5 

Orientering i analoginstrurnent 

Vid grafisk absolut orientering tillämpad felgräns i plan 
respektive i höjd för de använda stödpunkterna anges l 

bilaga 3.2 B. 

I särskilt protokoll redovisas slutgiltiga värden för 
orienteringselementen. I protokollet redovisas även mot
sägelser i plan och höjd för de stödpunkter som använts 
vid absolut orientering. 

Framställning av ortofotokarta 

Ortofotokartor i stora skalor bör inte användas över om
råden med tät och hög bebyggelse eller barrskog. 

Ortofotokarta kan användas i mätklass IV. Vid eventuell 
användning av ortofotokarta i mätklass II eller III sker 
samråd med LMV. 

Vid exponering av ortofoto används film av god dimensions
stabilitet. 

Orienteringsdata och övriga data som rör profilmätning och 
ortoprojektion redovisas i särskilda protokoll. 

Redovisning 

I redogörelse för det fotogrammetriska arbetet redovisas 
l tillämpliga delar:

1: Arbetets omfattning, mätklass, kartskala och bladindelning 

2: Kartkoncept 

3: Plan för flygfotografering 

4: Signaleringsplan 

5: Granskningsprotokoll för flygbilder 

6: Redogörelse för prövning av befintligt bildmaterial 

7: Stompunkter. Lägen och koordinatförteckning 

8: Stödpunkter. Lägen och koordinatförteckning 

9: Redogörelse för stereokartering med bifogade stereoprotokoll 

10: Redogörelse för blocktriangulering 

11: Redogörelse för framställning av ortofotokarta 

12: Redovisning av fältkomplettering 
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3 kap 5 

3.6 MARKFOTOGRAMMETRI 

Vid användning av markfotogrammetriska metoder för kart
framställning, kompletterande detaljmätning eller kompletteran
de stommätning används sådana metoder och instrument som 
ger samma noggrannhet som tillämpas vid geodetisk detalj
mätning respektive geodetisk stommätning i motsvarande mät
klass, se avsnitt 2.1 och 2.2. 

För planering och redovisning hänvisas till tillämpliga 
delar av avsnitt 3.2 och 3.5.5. 
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4,2 

4,3 

4, 3. 1 

4 KARTA 

VAL AV KARTSKALA 

Skalor för olika karttyper och mätklasser har sammanställts 
i tabell, som redovisas i bilaga 4.2 A. 

Om inte särskilda skäl föreligger används förstahandss�alor. 

Valet av skala för andra typer av storskaliga kartor fu1 de 
som angivits i tabellen sker med hänsyn till läsbarhet 
och tydlighet, huvudsakligen enligt vad som i tabellen an
givits för förrättningskartor. 

Skilda delar av ett mätningsområde kan kartläggas i olik0 
skalor om kartläggningsändamålet motiverar detta. 

FORMAT OCH BLADINDELNING 

Bladformat och rityta 

Kartor upprättas i första hand i format enligt A-serien 
som bl a omfattar bladformat enligt följande tabell: 

Bladformat Rit ta A A3 A2 1 1 2 A2 A1 1 1 2 

Bladformat, kortsida mm 210 297 420 594 594 5 :)21, 
långsida mm 297 420 594 630 841 1261 

Rityta, kortsida mm 500 500 500 
långsida mm 500 700 10(,Q 

el 
500 
00 

I andra hand används även det s k  normalformatets helblad 
(ritytan 600 x 800 mm). 

Där primärkarta med rityta 500 x 800 mm finns upprättad 
och anses böra användas fortsättningsvis, kan även sådant 
format användas. 

Anm: Tryckta kartblanketter avviker ibland från, angivna 
A3- och A4-format för att kartorna skall kunna förvaras 
tillsammans med andra handlingar i aktomslag. 

A1 
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2 

4.4 

Godkänd materiel 

Ritpapper 

Film 

Kartbild och 
text 

Dimensions
stabilitet 

MATERIEL OCH UTFÖRANDE 

För karta, som enligt 8 § MK skall vara arkivvärdig, 
används sådan materiel, som godkänts enligt skrivmaterielkun
görelsen (SFS 1964:504). Härutöver kan dock Liberpapper 190 
och ritpapper i serien SRA I, II och III tills vidare användas. 

Ritpapper väljs med en efter kartans storlek anpassad tjocklek 
eller ytvikt. För kartor i formaten 1 1/ 2 A2 eller större används 
papper med en vikt som inte understiger ca 190 gram per m2 

(motsvarande Liberpapper 190). För kartor i mindre format an� 
vänds papper vars vikt inte understiger ca 180 gram per m2 (mot
svarande SRA III). 

För sådana kartor som inte redovisas till offentligt arkiv 
enligt 8 § MK kan film, som provats vara av god kvalitet, 
användas. Sådan rit- eller gravyrfilm bör användas för här av
sedda kartor i de fall kartläggningsändamålet kräver materiel 
med goda egenskaper både vad avser dimensionsstabilitet och 
kopierbarhet. 

Rit- och gravyrfilm på bas av polyester används tidigast 
tre månader efter det att materielet framställts. 

För format upp till Al används film med tjockleken minst 0,08 mm 
och för större format minst 0,13 mm. 

Kartbild, text och andra detaljer ges oberoende av framställ
ningsförfarande och arkivegenskaper en sådan jämnhet och 
svärtning, att kartan med gott resultat kan reproduceras med 
för ändamålet lämpliga reproduktionsmetoder. Kopian framställs 
därvid med sådan bildkvalitet, att den i sin tur kan utgöra 
förlaga vid reproduktion. 

För varje typ av underlag för karta (papper, film av olika slag) 
används materiel med sådan dimensionsstabilitet att upp
fyllandet av noggrannhetsangivelserna i avsnitt 4.5 icke 
försvåras eller motverkas. Såväl vid förvating som under 
pågående arbete skyddas såvitt mö.iligt materielen för växlingar 
i luftens temperatur och relativa fuktighet. I lokal där kart
arbete pågår, hålls därför temperatur och relativ luftfuktig
het i möjligaste mån konstanta. 

Vad särskilt beträffar ritfilm och gravyrfilm iakttas tills 
vidare innan resultat av närmare undersökningar föreligger 

att dimensionsförändringen vid konstant relativ luftfuktighet 
men föränderlig lufttemperatur uppgår till högst 0,04 mm per 
m och 0

c temperaturändring,

att dimensionsförändringen vid konstant lufttemperatur men förän
derlig relativ luftfuktighet uppgår till högst 0,02 mm per m 
och procent fuktighetsändring samt 

att dimensionsändringarna i ett kartblads längd- och tvärrikt
ningar nära överensstämmer med varandra. 
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Noggrannhet 
vid reproduk
tion 

4.6 

4.6.1 

4.6.2 

Allmänna grunder 

Format och 
bladindelning 

Ajourhållning 

När en karta, som skall vara arkivvärdig i slutskedet 
helt eller delvis framställs genom reproduktion (kopiering) 
tillämpas sådant förfarande, som ger arkivvärdig kopia, 
och så att noggrannhetsangivelserna i avsnitt 4,5 och i 
övrigt uppfylls. Detta avser - utom beträffande arkiv
värdigheten - även mellanled i kartframställningen, också 
i de fall då framställning av en arkivvärdig produkt inte 
är omedelbart aktuell. 

KARTAS REDIGERING OCH INNEHÅLL 

Allmänt 

Vid upprättande av karta redovisas innehållet så att kartan 
blir tydlig och lättläst. Härvid används av LMV godkänd 
beteckningsstandard. Om särskilda skäl föreligger kan 
dock godkänd beteckningsstandard frångås. 

Primärkarta 

Primärkarta upprättas med det innehåll och den kvalitet 
beträffande noggrannhet, fullständighet och riktighet som 
erfordras för de olika kartor för vilka den utgör under
lag. Beträffande kvalitet se även avsnitt 4.5. 

Till stöd för primärkarteframställning ligger stomnät i 
såväl plan som höjd. 

Primärkarta upprättas med systematisk bladindelning och 
med enhetligt bladformat (enhetlig rityta). 

För kartläggning utnyttjade bladformat anges närmare i av
snitt 4,3.1. Av de däri redovisade A-formaten används för 
primärkarta endast sådana som ger ritytan 500 x 500 mm 
eller 500 x 1000 mm. 

Primärkarta i skala 1:500 eller 1:1000 och rityta 
500 x 500 mm eller 500 x 1000 mm upprättas med det bladin
delnings- och det bladbeteckningssystem som anvisas i av
snitt 4,3. 

När förändringar inom det kartlagda området skett och in
mätning utförts införs förändringarna snarast oå delori
ginalen. Är det fråga om endast smärre förändringar, in
förs dessa även på kartversionerna i samband med att del
originalen kompletteras. Nya kartversioner bör framställas 
först efter det att större förändringar eller många smärre 
förändringar införts på deloriginalen. 

När kontinuerlig ajourhållning inte är praktiskt eller ekono
miskt genomförbar, upprättas plan för ajourhållningen. Plan
en innehåller uppgift om tidsintervall för granskning och 
komplettering av varje enskilt kartblad med avseende på för
ändringar inom det kartlagda området. 
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Redovisning av 
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melse- och tomt
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Rubrik, kart
innehåll m m  

Baskarta 
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4 kap 4 

I baskartas rubrik anges den tidpunkt till vilken kartans 
redovisning hänför sig. Rubriken undertecknas av den som 
är ansvarig för kartan. 

På baskarta redovisas även skala, koordinatsystem, norrpil 
och i vissa fall teckenförklaring. 

I teckenförklaring på kartan redovisas från LMV:s betecknings
standard avvikande kartbeteckningar och kartbeteckningar 
för objekt som inte upptagits i angiven standard. Om det före
ligger ett flertal sådana kartbeteckningar kan teckenför
klaring i stället redovisas i särskild handling som medföljer 
kartan. 

Förrättningskarta 

Områdesgränser, bestämmelsegränser och tomtgränser samt andr� 
kartbeteckningar enligt gällande plan är i allmänhet betungande 
för kartbilden och bör i regel inte redovisas på förrättnings
karta, när förrättningen sker i överensstämmelse med planen. 
Överensstämmelsen anmärkes i stället i beskrivningen eller 
protokollet. Om förrättningen innebär avsteg från plan, 
redovisas de berörda gränserna enligt planen på förrätt
ningskartan. 

På förrättningskarta redovisas bl a 

årtal (ev datum) för upprättandet 
ändamålet (förrättningsinstituten) 
registerområde, kommun och län 
underskirft av förrättningslantmätaren (-mannen) samt 
underskrift eller signum av den som utfört det tekniska 
arbetet 
berörda fastigheter, samfälligheter och servitut 
lägesangivning i system 2,5 gon V (se avsnitt 4.3) 
koordinatsystem (rutnät) 
avstånd mellan gränspunkter som berörs av förrättningen 
samt nummer och eventuellt markeringstyp för dessa punkter 
skala 
norrpil 
mätklass 
använda stompunkter (eventuellt genom en pil hänvisande 
till punkt utanför kartan) 
ev äldre produkter som använts och deras kvalitet (jfr 
nedan) 
teckenförklaring i vissa fall 

I teckenförklaring på kartan redovisas från LMV:s betecknings
standard avvikande kartbeteckningar och kartbeteckningar för 
objekt som inte upptagits i angiven standard. Om det föreligger 
ett flertal sådana kartbeteckningar kan teckenförklaring i 
stället redovisas i särskild handling som medföljer kartan. 
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Befintlig karta 

Redigering 

Redovisningskrav 

Om utrymmet på kartan så medger införs dessutom vissa 
andra uppgifter, i första hand den fastighetsrättsliga 
beskrivningen, samt om möjligt även den tekniska beskriv
ningen. Beträffande differentiering av kartinnehållet för 
olika slag av förrättningar se sammanställning nedan. 

Om befintlig karta efter verkställd undersökning (jfr av
snitt 6.4) av förrättningslantmätaren bedöms vara i sådant 
skick, att den - ev efter viss komplettering - kan användas 
som förrättningskarta, kan avsteg göras från godkänd 
beteckningsstandard beträffande kartbeteckningarnas utform
ning och betydelse. På den använda kartan införs i sådana 
fall teckenförklaring varav klart framgår innebörden av de 
kartb�teckningar som använts. 

Förrättningskarta redigeras så att den blir tydlig och 
lättläst. Vid redigeringen lämnas utrymme åt lagakraft
bevis, registreringsdatum, FRM:s underskrift, samtliga 
nybildade enheters registerbeteckningar samt arkivaktsbeteck
ning. 

Urvalet av kartdetaljer som redovisas på förrättningskarta 
ankommer på vederbörande förrättningsman med hänsynstagande 
främst till den aktuella kartans ändamål. Redovisning på 
olika förrättningskartor behandlas i nedanstående samman
ställning som i första hand avser karta upprättad genom 
nymätning (även karta framställd ur primärkarta eller liknan
de grundläggande kartverk). Om befintlig karta används 
(kopieras) till förrättningskarta, ankommer det på förrätt
ningsmannen att - men beaktande av rättsenlighetskraven -
avgöra omfattningen av eventuellt erforderlig komplettering. 

Lagstiftning, 
slag av för
rättning 

Avstyckning 
Fastighets
reglering 
Klyvning 

Redovisning på 
karta omfattar 
minst 

X Bebyggelse 
Gränspunkter 
Fastighets
gränser 
Servituts
områdenxx 

Områden för ge
mensamhetsanlägg
ningarxx

Ledningsrättsom
rådenXX 

I vissa fall Anm 
kan härutöver 
behöva redo-
visas 

Vägar och f:Redovisning 
andra teknisk- kan under-
ka anlägg- låtas om FBM 
ningar 
Ägoslag 

finner den 
bei;,ydelselös 
(t ex vid sto
r-a jord- och 
skogsbruks
förrätt
ningar) 
xxsom berörs 
av förrätt
ningsåtgärd 
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Kontrollmått m m

Lagstiftning, 
slag av för
rättning 

Q;rn�� 

����;g��� 

Redovisning på 
karta om
fattar minst 

Se karta för 
avst enl FBL 

Se karta för 
avst enl FBL 

Gräns för det 
anvisade om
rådet 
Fastighets
gränser 
Bebyggelse 

I vissa fall 
kan härutöver 
behöva redo
visas 

Se karta för 
avst enl FBL 

Se karta för 
avst enl FBL 

Ställen där in
mutningsbart 
mineral på
träffats 
Diamantborrhål 

Anm 

Betr vägar och 
ledningar är 
det ofta till
räckligt att 
endast ange det 
upplåtna ut
rymmet som en 
linje på kartan 
Som linjebe
teckning an
vänds beteck
ningen för 
"annan gräns" 
- i förekomman
de fall med ökad
linjebredd för
erhållande av
tydlig redovis
ning

Med fastighetsgränser jämställs även vid förrättningen nytill
komna gränser. På kartan eller i den tekniska beskrivningen 
anges särskilt vilka gränser som tillkommit eller bestämts vid 
förrättningen. 

Kontrollmått redovisas normalt på mätskiss eller i 1.#t-
protokoll. Om kontrollmått samtidigt är säkerställnfngsmått som 
bedöms bör redovisas på kartan kan sådan redovisning ske. Kontroll
mått, som avser att säkerställa läget av gränspunkt, redovisas 
normalt med två decimaler av meter. 

Redovisning på karta av avstånd mellan gränspunkter avser - om 
koordinatberäkning av gränspunkterna skett - de ur koordi
naterna beräknade avstånden. Har koordinater för gränspunkter
na ej beräknats, redovisas de på marken mätta avstånden mellan 
gränspunkterna - i förekommande fall sedan erforderliga korrek
tioner till mätningarna anbragts. 
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Stomnät 

Redovisning på 
kartan 
a) plana

detaljer

b) höjdredovisning
m m

c) fastställda
planer

d) fastighets
indelningen

Grund karta 

Till grund för grundkarta i samtliga mätklasser ligger 
stomnät i plan och höjd. I vissa fall kan stomnät ute
slutas i mätklass IV. 

Följande mätningsföremål redovisas på grundkarta: 
Byggnader, vägar, järnvägar, större ledningar, sjöar, 
vattendrag, diken, ägoslag, hägnader, fasta fornlämningar, 
naturminnen samt stompunkter. Med större ledningar avses 
elektriska högspänningsledningar, televerkets mellanorts
kablar, huvudledningar för vatten och avlopp o dyl. 

Även speciella tekniska anläggningar och särskilda naturför
hållanden medtas om de inte bedöms vara utan betydelse vid 
planens uppgörande. Finns i närheten av det område, som 
grundkartan egentligen avser fast fornlämning och kräver 
denna uppenbarligen ett friområde, som sträcker sig in över 
förstnämnda område, medtas den fasta fornlämningen på grund
kartan. Uppgår avståndet mellan fast fornlämning och det. om
råde, grundkartan egentligen avser, till högst 50 meter 
medtas alltid sådan fast fornlämning. 

Höjdförhållandena anges genom höjdkurvor för minst varje 
höjdmeter i mätklass II och III. I mätklass IV kan höjd
förhållandena redovisas med höjdkurvor för varannan höjd
meter. I mätklass IV godtas dessutom höjdredovisning 
genom höjdkurvor med 5 m:s ekvidistans (ekonomiska kartans 
höjdkurvor) vid framställning av s k förenklad grundkarta. 

Kurvor dras inte genom byggnad, stenmur, bank eller skär
ning, dike eller vattendrag och inte heller över område 
där punktvis höjdredovisning sker enligt nedan. På gator 
och vägar av permanent beskaffenhet samt på spårområde 
till järnväg anges höjduppgift med siffror i varje gatu
och vägkors samt\i varje framträdande brytning i profiler
na samt i varje korsning mellan gata eller väg och järn
vägs spårområde. Sådan höjduppgift anges i meter med en 
decimal. 

Omfattar grundkartan område med fastställd plan redovisas 
gällande områdes- och bestämmelsegränser samt fastställda 
höjder för gata, väg eller annan allmän plats. 

Fastighetsindelningen redovisas noggrant med ledning av 
bl a verkställd detaljmätning, registerkarta samt övriga 
kartor och handlingar som är tillgängliga i skilda arkiv. 
Förutom fastigheter redovisas sämjelotter och samfällig
heter samt förekommande områden i bihang C till stads
register. Redovisningen omfattar om möjligt även områden 
som är föremål för servitut, nyttjanderätt eller gruvrätt, 
vilka kan vara av betydelse för den blivande planläggningen 
eller berörs av denna. Tomt som kan ha betydelse för plan
läggningen redovisas. Dessutom redovisas i förekommande 
fall kommungräns och annan registerområdesgräns. 
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Förenklad 
redovisning 

Rubrik m m

4.6.6 

Omfattning 

Efter samråd kan vissa mätningsföremål utelämnas eller redo
visningen förenklas. Sådant samråd antecknas på kartan. 

Exempel på föremål som kan utelämnas eller förenklas: 

a) brunnar

b) ledningar behöver eventuellt eJ differentieras; kan
anges som ledningsområden

c) berg i dagen

d) skog

e) höjdkurvor streckas för områden som avses utläggas till
park och/eller som är bevuxna med tät skog.

I grundkartans rubrik anges tidpunkten för kartans upp
rättande. Rubriken undertecknas av den som är ansvarig för 
grundkartan. 

På grundkartan anges vidare: 

1) mätklass

2) skala

3) koordinatsystem i plan och höjd

4) norrpil

5) rutnät

6) förklaring till byggnadsredovisningen d v s  om bygg-
naderna karterats efter takkontur eller fasadlinjer

7) teckenförklaring i vissa fall

I teckenförklaring på kartan redovisas från LMV:s betecknings
standard avvikande kartbeteckningar och kartbeteckningar för 
objekt som inte upptagits i angiven standard. Om det föreligger 
ett flertal sådana kartbeteckningar kan teckenförklaring 
i stället redovisas i särskild handling som medföljer kartan. 

Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta inom stadsplanelagt område omfattar förutom 
den för bebyggande avsedda marken även det angränsande 
område, vars redovisning bedöms erforderlig för planerandet 
av det tillämnade byggnadsföretaget och för vederbörlig prövning 
av företagets tillåtlighet. 
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4.6.7 

Omfattning 

Redovisning på 
kartan 

Förslagets utmär
kande, karterings
föremål 

Rubrik m m

Karta och beskrivning till tomtindelningsförslag 

Tomtindelningskarta omfattar förutom ifrågavarande bygg
nadskvarter eller del av byggnadskvarter även det 
angränsande område cr:::;,rs redcvis:::ing prövas erforderlig för 
stadsplanens tolkning eller föy• torntindelningsförslagets 
upprätt9,nde och bedömande i övi•-;gt,, 

På tomtindelningskarta redovises följande: 

1 Föreslagen tomtindelning, vil ken redovisning bl a inne
fattar tomternas ( samfällighet,, t,omternm,) gränser, hörn
punkter, beteckningar, areor och sidlängder. Härvid anges 
beräknade längdmått i meter med två decimaler. Areor och 
beteckningar redov:i_sas för varje i tomterna. ingående fas
tighet eller område enligt avsnitt 4.5 och på sådant sätt 
att därav framgår huruvida hela fastigheten eller området eller 
del därav avses ingå i tomterna. Hörnpunkterna anges med sina 
beteckningar. 

2 För genomförandet av tomtindelningen nödvändig servituts
bildning och erforderliga gemensamhetsanläggningar med 
angivande av gränser och beteckningar. 

3 Fastighetsindelning, områdesgränser enligt 

4 

stads plan, m fl objekt som enligt avsnitt 4. 6. 5 redo-
visas på grundkarta. Höjdförhållanden, stompunkter och 
eventuellt förekommaude ledningar samt andra stadsplanede
taljer än områdesgränser redovisas endast i den om
fattning som anses nödvändigt för bedömning av tomtindel
ningsförslaget. Om särskilda skäl föreligger kan redovisning 
av gällande tomtindelning underlåtas. 

Begränsningen för den kvartersmark som omfattas 
föreslagna tomterna (om tomtindelningsförslaget 
hela kvarteret). 

av de 
inte omfattar 

5 Tomt eller servitutsområde,som enligt förslaget inte kommer 
att bibehållas,med gränser och beteckningar överkorsade. 

Tomtindelningskarta förses med rubrik varav framgår huruvida det 
på kartan åskådliggjorda förslaget omfattar hela ifrågavarande 
kvarter eller del eller delar härav. Kartan dateras i anslut
ning till rubriken och undertecknas av den som upprättat för
slaget. 

Tomtindelningskarta förses vidare med rutnät, norrpil, i 
vissa fall teckenförklaring samt uppgift om skala, koordinat
system och mätklass. 

I teckenförklaring på kartan redovisas från LMV:s betecknings
standard avvikande kartbeteckningar och kartbeteckningar för 
objekt som inte upptagits i angiven standard. Om det före-
ligger ett flertal sådana kartbeteckningar kan teckenförklaring 
i stället redovisas i särskild handling som medföljer kartan. 
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4.7 

Indelning 

Fastigheter 

Samfälligheter 

Bihang C-områden 

Servitut och andra 
särskilda rättig
heter 

FASTIGHETSFÖRTECKNING TILL PLAN 

Till karta som avses att användas som grundval för förslag 
till plan avsedd att fastställas (stadsplan, byggnadsplan, 
generalplan, tomtindelning) fogas fastighetsförtecknin�. 

Innehållet i fastighetsförteckning till förslag till plan bör 
indelas i följande avdelningar: 

A Fastigheter och deras ägare 

B Samfälligheter och deras ägare 

C Områden i bihang C till stadsregister och deras ägare 

D Servitut och andra särskilda rättigheter, av dem berörda 
fastigheter och deras ägare samt rättighetsinnehavare. 

I avdelning A upptas de fastigheter som bedöms komma att be
röras av planförslaget. För varje sådan fastighet samt i 
förekommande fall för sämjelotter anges ägarens namn och 
adress. 

Fastigheter som i sin helhet är belägna utanför planområdet 
sammanförs i särskild del av avdelning A. 

Innehas fastighet med tomträtt, ständig eller ärftlig besitt
ningsrätt, anges namn och adress för både fastighets-
ägaren och tomträttens eller besittningsrättens innehavare. 

I avdelning B upptas de samfälligheter som bedöms komma att 
beröras av planförslaget. För varje sådan samfällighet anges 
enskilda delägande fastigheter eller grupp av delägande fastig
heter. Finns för samfälligheten känd styrelse eller annan som 
är satta att förvalta densamma, anges styrelseledamöternas 
eller förvaltarens namn och adress. I annat fall anges minst 
två delägande fastigheter med om möjligt skilda ägare samt 
ägarens adresser. 

Samfälligheter som i sin helhet är belägna utanför planom
rådet skall sammanföras i särskild del av avdelning B. 

I avdelning C upptas de områden i bihang C till stadsregister, 
som bedöms komma att beröras av planförslaget. För varje sådant 
område anges ägarens namn och adress. 

I avdelning D upptas de servitut och andra särskilda rättig
heter, som bedöms komma att beröras av pl�nläggningen eller 
ha betydelse för denna. I avdelning D anges: 

a) ledningsrätter samt servitut tillkomna vid förrättning
eller genom domstols eller myndighets beslut (officialser
vitut)

b) inskrivna servitut och nyttjanderätter

c) ej inskrivna rättigheter, i den mån upplysning därom kan
erhållas.
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5.1 

5.2 

5.3 

5 VISSA ÅTGÄRDEH i_)Å MARKEN M M 

TILLTRÄ DE T ILL MARK OCH BYGGNADER MM 

Vid mätnings- och k-o,•+låggningsarbeten ialrttas om inte 
annat stadgats följande. 

I trädgård eller liknande plantering eller inom bostads-
fastighet skadas eller fälls inte träd utan samtycke av 
markens ägare eller brukare. Även i övrigt undviks om möj
ligt skada. 

Behöver träd fällas eller annan åtgärd vidtas i skog, vars 
värde inte är onormalt lågt, underrättas om möjligt markens 
ägare eller brukare i förväg. 

Även i övrigt förfar mätningsförrätta.ren och hans biträden 
i görligaste mån i sarnförstånd med vederbörande markägare 
eller bru_lrn:re. Kontakt med mark.ägaren (br1Jlrnren) kav_ dock 
underlåtas, om det ä:r ·moLivera.t med hänsyn till m.':i.tnuigs., 
områdets läge och beskaffenhet, åtgårde:rnas art oc:h omfatt . ., 
c1ing, arbetets brådskande beskaffenhet, möjlighet�,n s.tt 
inom :rimlig tid och med rimlig insats komma i förbindelse 
med markägaren (brukaren) e1ler andra omständigheter. 

UTSTA KNING OCH UTSÄTTNING 

Vid utstakning och utsättning tillämpas de felgränser som 
redovisas i 2 kap beträf:fru1de geodetisk deta1jmätning, 

Om i kontrakt e11e:r på annat sätt överenskommits att utstak-
1.nng och utsättning skall ske enligt svensk standard e:csö:tt;::; 
ovan nämnda felgränser av reglerna. i svensk standard SIS

021252-021255. 

UTMÄRKNING 

För utmärkning av gräns med var9,ktigt märke används i fö·c,··::a 
hand rör i berg eller rör i mark. MELrkering utförs rnecf ber;tä1cligt 
material. 

För varaktig markering av stompunkt i plan används i först,:,. :rJand 
rör i berg, dubb i berg elJ.er rör i mar�. För varaktig markering 
av stompunkt i höjd används i första hand dubb i ·berg. Markeriw; 
utförs med beständigt material. 
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5 kap 2 

5.4 

5.5 

5.6 

SÄKERSTÄLLNING OCH UNDERHÅLL 

Triangelpunkt säkerställs genom mått till minst två 
försäkringsmarkeringar. Övriga stompunkter säkerställs, 
i förhållande till försäkringsmarkeringar, i behövlig om
fattning. 

Gränspunkt säkerställs numeriskt eller grafiskt. I fråga 
om vissa slag av förrättningar eller åtgärder kan efter 
förrättningsmannens avgörande kraven på säkerställning 
sättas lägre, se avsnitt 2.1.5 och 4.6. l+. Numerisk säker
ställning redovisas genom mått på karta eller mät.skiss 
eller genom koordinatförteckning. Grafisk säkerställning 
redovisas på karta eller på mätskiss. 

ÅTERSTÄLLANDE AV MARKERING 

Vid återställande av stompunkts markering sker samråd med 
byggnadsnämnden och i erforderlig omfattning med ÖLM och 
FBM. Stompunkt som ursprungligen utsatts av statlig myndighet 
kan återställas efter samråd med denna myndighet. 

Då fråga om återställande av gränsmärke enligt 2 § 1 st MK 
uppkommer, medger FBM sådant återställande endast i de fall, 
då någon tvekan om gränsmarkerings ursprungliga läge inte råder. 

Vid återställande av gränsmärke kompletteras originalakten. 
Kompletteringen utförs så att det klart framgår att åtgärden 
avser redovisning av åtgärd enligt 2 § MK. 

ÖLM kan medgiva att inom ett visst område återställande av 
gränsmärke kan utföras av lokalt mätningsorgan. Meddelas 
sådant beslut föranleder utförd återställandeåtgärd under 
den tid beslutet är gällande, inte komplettering i origi
nalakten men åtgärden antecknas av det lokala mätningsorganet. 

Besvärshänvisning lämnas i samband med återställandet. 

BORTTAGANDE AV MARKERING 

Borttagande av stompunkts- eller gränspunktsmarkering sker 
endast när detta är nödvändigt på grund av anläggningsarbete 
eller av andra skäl. Före borttagande av stompunktsmarkering 
sker samråd med byggnadsnämnden och annan huvudman. Före 
borttagandet av gränspunktsmarkering sker samråd med berörda 
markägare och ansökan om återställande av gränsmärket ifråga 
inlämnas till vederbörande FBM. 

Gränsmärke, som utsatts i enlighet med förrättningsbeslut 
( eller motsvarande) som ej vunnit laga kraft, borttas eller 
förstörs av vederbörande FBM. Kostnaderna härför åvilar FBM. 
Åtgärden vidtas inom ett år efter det att beslut om undan
röjande av förrättningsbeslut (eller motsvarande) eller beslut 
om inställande av förrättning vunnit laga kraft. 
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6 kap J ( 2) 

6.1 

6.1.l 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6 ÖVRIGT 

MÄTDON OCH MÄTDONSKONTROLL 

Allmänt 

Mätdon som används vid mätning eller kartläggning 
kontrolleras med avseende på funktion och systematiska f.,l. 
Kontroll och kalibrering utförs så att avsedd noggrarm-
het i mätningen med betryggande säkerhet kan påräknas. 
Kalibrering (etalonering) och i förekommande fall juster:ng 
enligt för den aktuella typen av mätdon anpassade regler 
sker: 

innan ett mätdon används för första gången eller tas i bntk 
efter reparation 

när ett mätdon inte använts på lång tid och åter skall tas 
i bruk 

när det finns misstanke om fel hos ett mätdon 

regelbundet med intervall anpassade med hänsyn till tyJ, av 
mätdon 

DOKUMENTATION AV MÄTNING, PUNKTBESKRIVNING 

Dokumentation av mätning 

Över mätning förs vid behov protokoll och upprättas 
skiss. 

Ändring av originaldata utförs på sådant sätt att det geno1 
överstrykning eller på annat sätt klart framgår vilka data 
som gäller och vilka som genom strykning upphört att gälla. 

Punktbeskrivning 

För stompunkt i plan eller i höjd upprättas - med nedan
stående undantag - punktbeskrivning. Om läget av polygon
punkt av 2:a eller 3:e ordningen och stompunkt i höjd av 
3:e ordningen på annat sätt dokumenteras tillfredsställandE 
(t ex genom fotografi, återfinningsmärke och redovisning pE 
storskalig karta), kan sådan dokumentation ersätta punkt
beskrivning. 
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6 kap 2 

6.4 

6.8 

AN V ÄNDNING A V  ÄLDRE KARTOR MM 

Innan äldre kartläggnings- eller mätningsmaterial används, 
undersöks att detta uppfyller de krav som ställs på mot
svarande nytt material. Denna undersökning bör normalt 
dokumenteras. 

SEKRETESS 

Vid kartors redigering, utgivning m m  samt vid utlämning av 
kartor, flygbilder, geodetiska data m m  beaktas innehållet 
i kartsekretessförordningen (1975:372). 

Karta som återger eller kan antas återge sekretesskyddade 
detaljer hålls hemlig. För utlämning av sådan karta erfordras 
tillstånd från LMV. 

Flygbild som ej hemligförklarats men med stöd av 11 § kart
sekretessförordningen återger anläggning enligt 4 § kart
sekretessförordningen får ej utlämnas (lämnas vidare) utan 
tillstånd av LMV. Karta som framställs från sådan bild över
lämnas före leverans (användning) till LMV för sekretess� 
granskning. 

Före utlämnande till utlänning av handling som upprättats av 
LMV eller sjöfartsverket och innefattar flygbildmateriel eller 
data ur verkets geodetiska arkiv överlämnas handlingen till 
LMV eller sjöfartsverket för tillståndsprövning. 

Före spridning av karta beaktas bestämmelserna i kartsprid
ningslagen (1975:370) och före spridning (utförsel) av bild 
beaktas bildspridningslagen (1975:371). 
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I Ogon 

8(1) 

Bilaga 1.6 B 

1 ( 2) 

PROJEKT I ONSSYSTEM 
OCH 
BERÄKNINGSREGl ONER 

Skala 1:3000 000 

Tec.kenförklari ng: 

___ Gräns tör projek
tionssystem 

____ Gräns tör be
räkningsregion 

0 

0 

I STOCi<HOlMSRECIQNEN [J IIEDO· 

v,s,,oE l(QMMUNNAMN 

C DANOENYO 

H hU00INGf 

J JAqfÄltA 

L LIDINGO 

N NACKA 

s sur-·oaY8fl!C 

S, SOLNA 

S, SOLLENIUNA 

fv IYHSO 

!J. IA8Y 

V Ul'PLANDS·Wt,58Y 

D 

Kopieringsrätten är begränsed. 

50 100km 

9U) O(K) 1(L) 
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S'rATENS LANTMÄTERIVERK RIKTLINJER 

1976-04-01 

2 kap Bilaga 2.1 B 

Variationsvidd 
för riktningar 

Anmärkning 

Medelfel i 
stationsutjä.mnad 
riktning (I) 

l ( 3)

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID TRIANGELMÄTNING 

1 Vinkelmätning 

Differensen av det högsta och det lägsta värdet för samma 
riktning (variationsvidd) i de olika helsatserna bör i regel 
inte överstiga: 

2:a ordningens triangelnät 0,8 • n mgon n = antalet 
helsatser 3:e " " 1,2 • n " 

Om variationsvidden för en viss helsats överstiger det angivna 
värdet, mäts en extra helsats, med samma förställning av cir
kelskalan som vid mätningen av den sats där variationsvid�en 
överstigits. Om två eller flera satser överstiger det angivna 
värdet, bör hela serien mätas om. 

Vid vinkelmätning i alla kombinationer bör i regel differensen 
av en direkt mätt vinkel och samma vinkel beräknad som diffe
rensen av två andra vinklar (i båda fallen avses medeltalen, 
inte de enskilda satserna) inte överstiga: 

2:a ordningens triangelnät 1,4 Vs mgon s = antalet 
sikter 3:e " " 2,1 Vs " 

Här givna anvisningar för variationsvidd ärhjälpmedel för 
att så långt som möjligt redan på mätningsstadiet kunna 
kontrollera, att resultatet av mätningarna blir tillfreds
ställande. 

Medelfelet, m, i en stationsutj ämnad riktning beräknat enligt 
formeln 

m = 

2:: uu 
s 

n (n-1} (s-i) 

Felgräns 

2:a ordningens triangelnät 
3:e " "

v = förbättringarna till observerade 
riktningar 

u = summan av förbättringarna i en
helsats 

s = antalet sikter 
n = antalet helsatser 

o,8 mgon 
1,2 " 
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2 kap Bilaga 2.1 C 

1 ( 2) 

Felgränsernas 
t,illäm.pning 

Tabell 

Beteckningar 

FELGRÄNSER ( 'I'0LERANSER) VID P0LYG0NMÄTNING 

a Differensen av två bestämningar av en polygonsidas 
längd 

b Vinkelslutningsfelet i ett polygontåg 

c1 Punktfelet, f, beräknat enligt formeln f =Vf� + f� där

fx respektive f är koordinatslutningsfelen, vilka be
räknas ur mättaysidlängder efter fördelning av vinkel
slutningsfelet 

c2 Vid bestämning av enstaka punkt ("fri instrumentupi'.l•~ 
ställning") , efter utjämning, erhållet lokalt punktmedel 'el 

--�--�--

Mät- Ord- Felgränser 
klass ning 

a b 

(meter) 
(gon) 

1 0,00125 VI+o 1005 

I 2 0,00125 Vi+o, 005 
� 0 ,00125 Vi+o,025 _, 

l 0,0025 Vi+ 0,01 0, 005 Vn 
II 2 0,0025 I/i+ 0�01 0�007 Vn 

3 0,0025 Vi+ O t 05 v;--0�010 n+0"02 

-----

1 0, 005 1/l+· 0, 02 0 9010 1/n 
III 2 0,005 V1 + 0,02 0,015 Vn-

3 0 ,005 1/1 + 0,10 0�020 Vn+0,03 
·-··---

1 0,02 vi 0,020 \fn-

IV 2 0,02 Vi- 0 9040 \/n'
3 O i 03 vi 0,060 \/n

-----

1 = polygonsidas längd i meter 
n = antalet mätta vinklar i ett polygontå.g 
11= polygonsidornas s�anl.agda längd i meter 

-- r----

C.l 2 -- ' 

(meter) 

o � 00 tr Vi L�-2
0, 006 \(L - 2-

, - ) -

C ) • . 01 o V1 --:--
'· > c:'. 

·� 

1--

0, 020 VL1�2 
0 � 0 3 0 '{f, ;·---2 

- ' 
o o�o \f

C

' �I L9;? 

12= vid bestämning av enstaka punkt, avstånd till näyniast 
belägna punkt av :ninst samma ordning som den punkt son: 
bestäms 
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2 kap Bilaga 2.1 D

Felgränsernas 
tillämpning 

Tabell 

Beteckningar 

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID LÄNGDMÄTNING AV STAKLINJER 
I STOMLINJENÄT OCH MÄTNINGSLINJENÄT 

a Differensen av två bestämningar av längden av en och 
samma staklinje eller del av staklinje 

b Differensen av på marken mätt och ur koordinater beräk
nad längd av en staklinje 

Felgränser 

Mät- Staklinje i stomlinj enät Staklinj e l mätningslinjenät 
klass a (m) b (m) a (m) b (m) 

I 0,00125 \.(L+o,025 0,004 VL 
II 0,0025 \li+o,05 o,oos \/L 

-

III 0,005 \/L+o,02 0,010 '\IL 0,005 Vi+o,10 0,016 yL 
IV 0,02 VL 0,025 \/L 0,03 ve 0,032 \/L 

L =linjens längd i meter 
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2 kap Bilaga 2.1 E 

Felgränsens till
lämpning 

Tabell 

Beteckningar 

Anmärkning 

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID DETALJMÄTNING I PLAN 

Felgränsen avser differensen av på marken mätt och ur koor
dinater beräknat avstånd mellan två skarpt definierade punkter 
(t ex gränspunkter och hushörn). 

Mätklass Felgräns (meter) 

I 0,03 + 0,0002 • 1 

II 0,06 + 0,0004 • 1 

III 0,12 + 0,0006 • 1 

IV 0,30 + 0,0015 • 1 

1 = avståndet i meter mellan punkterna 

Felgränsen gäller även för differensen av två likvärdiga 
bestämningar av en och samma punkt (l=O). 
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2 kap Bilaga 2.2 A 

Felgränsens 
tillämpning 

Tabell 

Beteckningar 

Anmärkning 

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID STOMMÄTNING I HÖJD 

a Slutningsfelet 

b Ur utjämning eller ur dubbelmätning beräknat medelfel m, 
i meter, för en kilometer enkelavvägd sträcka. För en 
dubbelavvägd sträcka kan detta medelfel beräknas enligt 
formeln 

n 

=V½n . =�
2 d

m 

1

Mätklass Ordning 

I 2 

3 

II 2 

3 

III 2 

3 

IV 2 

3 

= 
antalet sträckor som dubbelmätts 
differensen i meter av de båda er
hållna värdena på höjdskillnaden 
mellan två på varandra följande 
höjdfixpunkter 

= det till respektive differens (d) 
svarande avståndet mellan höjdfix
punkterna i km 

Fel9:ränser 
a (meter) b (meter) 

0,005 

0,005 

0,015 VL 0,007 

0,020 VL 0,010 

0,030 VL 0,015 

o,o4o VL 0,020 

0,060 '/L 0,030 

o,oso \/L o,o4o 

L = avvägningslinjens längd 1 kilometer 

Felgränsen b) tillämpas då medelfelet bestämts ur fler 
än fem avvägningslinjer eller fler än fem delar av en avväg
ningslinje. Vid mindre antal tillämpas endast felgräns a). 



STATENS LANTMÄTERIVERK RIKTLINJER 

1976-04-01 

2 kap Bilaga 2,2 B 

1 ( 2) 

Felgränser vid 
dubbelmätning 

Felgräns för 
höjd.kurvor 

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID DETALJMÄTNING I HÖJD 

Differensen av två bestämningar av höjden av en punkt: 

Mätklass Felgräns (meter) 

I 0,03 
II 0,10 
III 0,10 
IV 0,20 

En höjdkurvas avvikelse i planet från rätta läget (fh)
erhålls ur följande samband 

fh = a Ve ( 1 + JO, 5 cot a I )

e uttryckt i meter ger fh i meter
där 
e = ekvidistansen 
a = en konstant som är beroende av mätklass enligt följande 

tabell 

Mätklass a 

II o,4 
III o,6 
IV 1,6 

a = terrängens lutningsvinkel, där a = 0 gon betyder plan 
terräng 

I följande tabell redovisas felgränser i meter för olika 
mätklasser, ekvidistanser och terränglutningar. 
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3 kap Bilaga 3.2' A 

Planering av flygfotografering 

Flyg- Negativ- Bildsi-· Bas-- Signal- Minsta Stråkavstånd l m vid sido·-
höjd skala da i ter- längd avstånd sidlängd övertäckning l % (effektiv 
(m) l:N rängen (m) (m) för kvad- stråkbredd) 

·-

(m) ratisk 30% 40% 45% 
H signal 

H m 1,5H 0, 6Hrr 0,3H (m) 1,05H 0,9H 0,825H N 0,152m m m m m m

400 2600 600 240 120 0,15 420 360 330 
450 3000 675 270 135 0,20 470 410 370 
500 3300 750 300 150 0,20 530 450 410 
600 4000 900 360 180 0,20 630 540 495 
650 4300 975 390 195 0,25 680 590 535 

700 4600 1050 420 210 0,25 740 630 580 
800 5300 1200 480 240 0,30 840 720 660 

900 5900 1350 540 270 0,30 950 810 740 
1000 6600 1500 600 300 0,35 1050 900 825 

1100 7300 1650 660 330 0,35 1160 990 910 
1200 7900 1800 720 360 o,4o 1260 1080 990 
1300 8600 1950 780 390 o,45 1350 1170 1070 
1400 9200 2100 840 420 o,45 1470 1260 1155 
1500 9900 2250 900 450 0,50 1580 1350 1240 

1600 10500 2400 960 480 0,50 1680 1440 1320 
1700 11200 2550 1020 510 0,55 1790 1530 1h00 
1800 11800 2700 1080 540 0,60 1890 1620 1485 
1900 12500 2850 1140 570 0,60 2000 1710 15r{O 
2000 13200 3000 1200 600 0,70 2100 1800 1650 

2300 15100 3450 1380 690 0,80 2Lt20 2070 1900 
2600 17100 3900 1560 780 0,90 2730 2340 2145 
3000 19700 4500 1800 900 1.10 3150 2700 2475 
3400 22400 5100 2040 1020 1,30 3570 3060 2805 
3800 25000 5700 2280 1140 1,50 3990 3420 3135 

4200 27600 6300 2520 1260 1,70 4410 3780 3465 
4600 30300 6900 2760 1380 1,80 4830 4140 3795 
5000 32900 7500 3000 1500 2,00 5250 4500 4125 
6000 39500 9000 3600 1800 2,40 6300 5400 4950 
7000 46000 10500 4200 2100 2,80 7350 6300 5775 

8000 52600 12000 4800 2400 3,20 8400 7200 6600 
9200 60500 13800 5520 2760 3,60 9660 8280 7590 
10000 65800 15000 6000 3000 4,oo 10500 9000 8250 

Anm Tabellvärdena som är avrundade förutsätter kamerakonstanten 0,152 m 
och 60% övertäckning i stråkled, Det tabellerade signalavståndet 
(0,3Hm) motsvarar 20% av bildsidans längd i terrängen enligt bilaga 
3.2 C. 

Här ovan angiven minsta sidlängd för kvadratisk signal bör Ökas till 
0,30 m för ��600 m, till o,40 m för Hm=8oo m, till o,60 m för Hm= 

1500 m etc, när man önskar att signalerna säkert ska synas i kontakt
kopiorna. 
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3 kap Bilaga 3.2 B 

Planering av fotogrammetrisk kartläggning 

Mät- Kart- Kart- Högsta Minsta Maximalfel i stödpunkt vid 
klass typ skala planerade planerade grafisk absolutorientering 

flyghöjd negativ- I plan (mm I höjd (m i 
(m) skala l kartan) terrängen) 

II pk,gk, 1:400 600 1:4000 0,50 0,20 

fk, 
nbk, 
tik 

Il 1:500 650 1:4300 o,45 0,20 

Il 1:1000 800 1:5300 0,35 0,25 

III pk,gk, 1:400 800 1:5300 0,50 0,25 
fk, 
nbk, 
tik 
" 1:500 800 1:5300 o,45 0,25 

pk,fk, 1:1000 1200 1:8000 o,4o 0,35 
gkp, 
nbk, 
tik 

gkf l :1000 1800 1:11800 0,50 0,55 

gk, 1:2000 2000 1:13200 o,4o o,65 
fk, 
nbk, 
tik 

fk 1:4000 3000 1:19700 0,30 o,85 

fk 1:5000 3000 1:19700 0,30 o,85 

IV gk,fk 1:1000 2300 1:15000 0,50 0,70 
nbk 

Il 1:2000 !_1-600 1:30000 0,60 1,40 

fk,ök 1:4000 4600 1:30000 0,50 1,40 

gk,fk 1:5000 lr6oo 1:30000 0,50 1,40 
Ök 

fk,ök 1:10000 4600 1:30000 o,4o 1,40 

" 1:20000 9200 1:60000 o,4o 2,80 

Anm I kolumnen "Karttyp" används följande förkortningar: 
pk = primärkarta, gk = grundkarta, gkp = grund.karta för permanent be
byggelse, gkf = grundkarta för fritidsbebyggelse, fk = förrättningskarta, 
nbk = nybyggnadskarta, tik = tomtindelningskarta, Ök = översiktskarta 
(baskarta för generalplan) 

För karta som upprättas utan höjdredovisning används som maximalfel 
i höjd i stödpunkt vid absolutorientering dubbla det belopp som an
givits i tabellen. 

I tabellen angivna maximalfel är relativt höga och bör endast undantags
vis accepteras. Om fel av denna storleksordning uppträder i någon stöd-
punkt bör orienteringen godtas endast om tillfredsställande kontroll 
erhålls genom andra väl belägna stödpunkter i modellen. 
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Bilaga 3.2 C 
3 kap 

Lokalisering av stödpunkter vid fotogrammetrisk kartläggning i mätklasser
na II och III. Övertäckning 60 % i stråkled och 30 % i sidled. 

1. Principplan för signalering

t 

Ll I + I G 

D I + I G 

8 I +I G 

I + I G 

I� L + I G 

+ 

Område inom vilket stöd
punkt i plan och höjd 
planeras. Normalt läge 
vid sidoövertäckning 30 %
är angivet med cirkel. 

!
Område inom vilket stöd
punkt i höjd planeras.

,__ ___ ___, 

1
o, 1s1jo, 151 0,201 o, 201 K) , 1 51 I o , 1 s1'

I
L 

L -, 

Bildsidans längd i terrängen L beräknas ur uttrycket 

L = s X 0,23 m 

där s är bildens skalfaktor. 

2. Anpassning av signaleringsplanen.

0 

0 

0 

0 

+ 

+ 

+

+ 

?
9

0 
-o-- _J

- - - -1-- --0-- -

f 
I 
p 

I 

I 

Signalernas lägen anpassas till kart
läggningsområdets yttergränser. 

Signaltätheten bör utökas något i bör
jan och slutet av varje fotostråk. 
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Kart skalor 

;Karttyp 

i 
:Primärkarta 
' (se avsnitt 4.6.2) 

Grund karta 
(se avsnitt 4. 6. 5) 

,Förrättnings-
karta (karta en-
fligt fastighets-

RIKTLINJER 

1980-01-29 

Mätklass 

! II

III

II 

III 

IV 

II 

bildningslagen m fl) 

(se avsnitt 4.6.4) III 

IV 

Nybyggnadskarta I 
(se avsnitt 4.6.6) 

II 

4 kap 

Första-
hands-
skala 1: 

500 

500 
1000 

500 

1000 
2000* 

2000 

500 

1000 

1000 

500 

500 

Bilaga 4. 2 A 
1 ( 2) 

Andra-
hands-
skalor 1 : 

400 
1000 

400 

400 
1000 

400 
500 

2000 

1000 
5000 

100 
200 
400 

1000 
2000** 

400 
500 

2000 
4000** 
5000** 

10000** 
20000** 

2000 
4000** 
5000** 

10000** 
20000** 

100 
200 
400 

100 
200 
400 

1000 



STATENS LANTMÄTERIVERKET 

Karttyp 

Nybyggnadskarta 
(forts) 

Tomtindelnings-
karta 
(se avsnitt 4.6.7) 

Baskarta till 
generalplan 
(se avsnitt 4,6,3) 

RIKTLINJER 

1980-01-29 

Mätklass 

i III 

IV 

II 

III 

IV 

4 kap 

Första-
hands-
skala 1 : 

500 

1000 

500 

500 

5000 

Bilaga 4.2 A 
2 

Andra-
hands-
skalor 

4no 
1000 
2000 

2000 

2 00 
4 00 

1000 

400 
10()0 
2000 

4000 
10000 
20000** 
50000** 

1 : 

* Alternativ förstahandsskala för grundkartor för fritids-
bebyggelseplanering.

** Angiven skala är avsedd för sådan kartläggning som 
ställer låga krav på kartskala. 

Andrahandsskalorna 1:4000 - 1:20000 för förrättningskarta 
är främst avsedda att användas vid förrättningar enligt 
ÄULL, AL, 11, EVL och vissa servitutsåtgärder enligt FBL 
m fl lagar samt dessutom sådana förrättningsåtgärder som 
omfattar hela skiften och ej medför att nya gränser skapas. 

Skala 1:400 

I många kommuner föreligger redan primärkarta i 1:400 över 
stora områden. Mestadels föreligger det i sådana kommuner 
också en plan för primärkartans successiva expansion. Inom 
och i periferin av sådana i skala 1:400 primärkartlagda 
områden kan 1:400 även fortsättningsvis användas. Tabellen 
är alltså inte avsedd att tolkas så att skala 1:500 är att 
föredra inom dessa områden. 

Skala 1:500 är i första hand avsedd att användas då ett 
område kartläggs första gången, under förutsättning att 
området ifråga inte gränsar till ett större kartverk i 
skala 1:400 enligt ovan. 
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FÖRKORTNINGAR 

AL 

BL 

BS 

EnsL 

EVL 

ExL 

FBL 

FBM 

FRM 

FornL 

GruvK 

GruvL 

JB 

LL 

LMV 

LMS 

MineralL 

MK 

MSkL 

NVK 

NVL 

RAK 

VL 

VägL 

ÄULL 

ÖLM 

anläggnings lagen 

byggnads lagen 

byggnads stadgan 

ensittarlagen 

lagen om enskilda vägar 

expropriationslagen 

fastighetsbildningslagen 

fastighetsbildningsmyndighet 

fastighetsregistermyndighet 

lagen om fornminnen 

gruvkungörelsen 

gruvlagen 

jordabalken 

ledningsrättslagen 

statens lantmäteriverk 

kungl lantmäteristyrelsen 

minerallagen 

mätningskungörelsen 

miljöskyddslagen 

naturvårdskungörelsen 

naturvårdslagen 

rikets allmänna kartverk 

vattenlagen 

väglagen 

lagen om äganderättsutredning 
och legalisering 

över lantmätarmyndighet 

1 ( 1) 
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l kap ALLMÄNT 

1.1 TILLÄMPNING 

TFA l kap

1976-04-01 

1.2 PLANLÄGGNING OCH UTFÖRANDE 

1.3 �ÅTTSYSTEM 

1.4 DEFINITIONER 

1,5 KOORDINATSYSTEM 

1.6 GEODETISKA SYSTEM, KARTPROJEKTIONER OCH ANSLUTNING 

l. 7 MÄTKLAS SER 

1. 8 PUNKTNUMRERING 

1,9 SKYDDSFÖRESKRIFTER 

Bilagor 

1.3A 

1.4 A 

1.6 A 

1.6 B 

1.6 C 

1.7A 

SI-systemet 

Definitioner 

Linjers avbildning i projektionsplanet 

Projektionssystem och beräkningsregioner 

Geoidens höjd över resp under referensellipsoiden 

Val av mätklass vid detaljmätning och kartläggning 
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1.1 TILLÄMPNING 

Mätningskungörelsens första paragraf redovisar de författ
ningar och åtgärder i anslutning till dessa som regleras 
av kungörelsen. Paragrafen har uppdelats i två stycken. Det 
första stycket omfattar en uppräkning av berörda författ
ningar. Enligt andra stycket är MK tillämplig även på arbe
ten för ändamål motsvarande dem som avses i första stycket 
samt på återställande av förkommet eller skadat gränsmärke 
utan samband med fastighetsbildningsförrättning. 

Respektive författningars stadganden om mätnings- och kart
läggningsarbeten är i många fall oklara och praxis vid till
lämpningen har hittills varierat i hög grad. 1920 års mätnings
förordning hade ett begränsat tillämpningsområde, medan MK 
däremot avses vara övergripande och reglera karta upprättad 
såväl genom nymätning som genom kopiering av, utdrag ur eller 
sammanställning av befintligt kartmaterial. 

Stora ekonomiska och andra fördelar kan ernås genom att mätning 
och storskalig kartläggning som sammanhänger med tillämpningen 
av såväl administrativ som judiciell lagstiftning i så stor 
utsträckning som möjligt inordnas under MK:s regelsystem. MK 
kan emellertid av olika skäl ej göras generellt tillämplig 
på alla i sammanhanget aktuella lagar. En uppräkning av de 
författningar och i anslutning därtill meddelade föreskrifter 
som i större eller mindre omfattning berörs av MK har därför 
gjorts i paragrafen. De i uppräkningen ingående författningar
nas stadganden om mätning och kartläggning samt upprättande av 
beskrivning och förteckning till kartan återfinns närmast i 
följande lagrum: 

Författning Kap - § 

FBL 4 kap 27 § 

4 kap 28 § 

Innehåll 

"Gräns som tillkommer genom fastig
hetsbildningen skall utstakas och 
utmärkas i behövlig omfattning ... " 

"Karta skall upprättas vid förrätt
ningen. Kan fastighetsbildningen ge
nomföras och förrättningsresultatet 
åskådliggöras utan karta, behöver 
sådan dock ej upprättas. Kartan skall 
göras så noggrann som ändamålet 
kräver ... " 
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1.4 DEFINITIONER 

I bilaga 1.4 A har definitioner av de vanligaste termerna 
med anknytning till mätning och kartläggning sammanställts. 
Definitionerna i Vocabulaire de metrologie legale, över
satta i Svensk Standard SIS 020106 "Ordlista för legal 
metrolog i", Svensk Standard SIS 014201 "Statistik, Termino
logi" samt Tekniska Nomenklaturcentralens publikation nr 43 
"Skogsordlista" har varit vägledande för definitionerna av 
vissa begrepp. 

I bilaga 1.4 A har medtagits termer som (på några undantag när) 
förekommer i TFA, och som bedömts vara av intresse i mätnings
och kartläggningssammanhang. För vissa grundläggande termer 
som förekommer i TFA men som ändå inte tagits med i 1.4 A, 
återfinns i de flesta fall en definition i det avsnitt av TFA 
där de först uppträder. 

För vissa termer finner man i 1.4 A endast en hänvisning till 
något avsnitt i TFA, I dessa fall definieras den aktuella ter
men i avsnittet och används i sitt rätta sammanhang. För några 
termer finns i 1.4 A både en definition och en hänvisning till 
avsnitt i TFA. 

Anm 

Hänvisningarna är av två slag: "se" och "jämför". När "se" 
använts kan man finna definitionen under det angivna uppslags
ordet eller i TFA-avsnittet ifråga, När "jämför" använts, betyder 
det att man bör se den aktuella termens innebörd i sammanhang 
med vad som står i hänvisningen. 
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KOORDINATSYSTEM 

1.5 1 (1) 

Då punkters planlägen anges i rätvinkliga koordinater, räknas 
koordinatsystemets x-axel positiv norrut och dess y-axel posi
tiv österut. Vinklar och riktningar räknas positiva medurs. 
Orienterade riktningar i rätvinkliga koordinatsystem anges 
med systemets positiva x-axel som utgångsriktning. 

Då punkters höjdlägen anges i koordinater räknas - om inte 
särskilda skäl föranleder annat - z-axeln positiv uppåt. 

Undantag från dessa konventioner förekommer bl a inom foto
grammetri och gruvmätning. Inom fotogrammetrin används sålunda 
i regel ett högersystem där x-axelns positiva riktning samman
faller med stråkriktningen. De särskilda skäl som avses i 
andra stycket kan t ex vara att z-axeln oftast riktas nedåt 
vid gruvmätning. 

� 

För indelning av landet i koordinatsystem och koordinatsystemens 
beteckningar redogörs i avsnitt 1.6. 
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1.6 GEODETISKA SYSTEM, KARTPROJEKTIONER OCH ANSLUTNING 

1.6.1 Referensellipsoid och geodetiskt datum 

Geodetiska mätningar utförda på, eller i nära anslutning 
till (under), den fysiska jordytan reduceras till ett hori
sontalplan eller där noggrannheten så fordrar till annan 
för matematiska beräkningar lämpad referensyta. Bäst lämpar 
sig en rotationsellipsoid med parametrar väl anpassade 
till jordens form. Olika bestämningar av jordellipsoidens 
dimensioner har gjorts i internationellt samarbete. 

RIKTLINJER 

För mätningsarbeten används Bessels ellipsoid. Denna 
ligger till grund för beräkningar av den svenska rikstrian
guleringen. Bessels ellipsoid har följande parametrar: 

halva storaxeln (ekvatorsradien) 

halva lillaxeln (halva polaxeln) 

a = 6377397,154 m 

b = 6356078,962 

Då underlag ännu saknas för orientering av en ellipsoid 
som bas för ett enhetligt geodetiskt världssystem, bestäms 
för ett rikssystem el.ler motsvarande ellipsoidens läge 
genom antagande av ett geodetiskt datum för systemet. 

Ett geodetiskt datum kan enklast beskrivas som uppgifter 
om ellipsoidens dimensioner, om koordinater för en referens
punkt samt om avstånd mellan geoid och ellipsoid i en 
bestämd punkt. Ett geodetiskt datum bestämmer referensellip
soiden för rikssystemet. 

För såväl den äldre som den år 1968 påbörjade nya rikstrian
guleringen används Bessels ellipsoiddimensioner. Skilda upp
gifter i övrigt i använt geodetiskt datum har gett upphov 
till skilda rikssystem och beräkningsregioner på sätt som 
beskrivs under 1.6.5 och 1.6.6. 



' . 
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Plan stommätning ansluts till den nya rikstriangu
leringen eller, där depna ännu inte genomförts, till den 
äldre rikstrianguleringen. Härigenom bestäms automatiskt 
den för mätningen gällande referensellipsoiden. 

1.6. 2 Referensellipsoidens krökningsradier 

Med ellipsoidens krökningsradie R i en punkt menas kröknings
radien för skärningslipj�n mellan ellipsoiden och ett normal
plan i punkten. R varierar dels med punktens latitud, �, dels 
med planets asimut a. Eftersom referensellipsoiden är en rota
tionsellipsoid är dess krökningsradie oberoende av longi
tuden. 

För a = 0 gon (eller 200 gon) erhåller R sitt minimivärde 
(= meridiankrökningsradien M) och för a = 100 gon (eller 300 

gon) sitt maximivärde(= tvärkrökningsradien N). 

1 

R 
= 

2 cos C'i 

M 

. 2 
+ sin a

d- w2 1 2 . 2 
/4 h f 11· "d t . "t t ar = - e sin � oc re erense ipsoi ens excen rici e s-

kvadrat e2 = (a2 - b2) ,:. (a2 }

Medelkrökningsradien :�·;•!in punkt· definieras som medelvärdet
av alla R, då a antar alla värden mellan 0 gon och 400 gon. 

Detta ger: 

r = \JMN 

M, N och 10
14 

: 6r2 såsom funktioner av x-koordinaten i Gauss'
konforma projektion återfinns i efterföljande tabell. 
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Referensellipsoidens meridian- och tvärkrökningsradier m m. 
Enhet: meter. 

X M 6M N 6N 1014 : 6r2 
6 

6100 000 6377 660 6391 737 o,408 8542

1867 623 1595 

6300 000 6379 527 6392 360 o,408 6947 

1816 607 1551 

6500 000 6381 343 6392 967 o,408 5396 

1759 587 1501 

6700 000 6383 102 6393 554 0,508 3895 

1695 566 1445 

6900 000 6384 797 6394 120 o,408 2450 

1623 542 1384 

'7100 000 6386 420 6394 662 o,408 1066 

1547 516 1317 

7300 000 6387 967 6395 178 o,407 9749 

1463 488 1245 

7500 000 6389 430 6395 666 o,407 8504 

1373 459 1169 

7700 000 6390 803 6396 125 o,407 7335 

Anm: 6M, 6N och 6 utgör differenser av på varandra föl-

1.6. 3 

jande tabellvärden och är avsedda att användas vid 
interpolation. 

Korrektion för höjd över referensellipsoiden 
(höjdreduktion) 

Vid elektromagnetisk längdmätning reduceras den erhållna längden 
d mellan ändpunkterna A och B till ett avstånd b på referens
ellipsoiden, enligt formeln 

b = 
d

2
- (h -h )

2 

d3
A B 

där k = refraktionskoefficient 

För elektrooptisk utrustning: k � 0,14-0,20 
För mikrovågsutrustning: k � 0,25 



{ 
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Vinkelriktighet 
(konformitet) 

1976-04-01 

R beräknas enligt 1.6.2 "Referensellipsoidens krökningsradier", 
För korta längder och låga höjder (h • d < 2 km2 där h = 
(hA + hB)/2) kan R dock ersättas med värdet 6389 km inom hela
Sverige. Storleken i millimeter på andra termen blir ungefär
ligen d3, om d uttrycks i 10-tal kilometer. Den kan därför 
försummas för längder under 10 km. 

Om d • hA • hB 
< 20 km3 kan formeln förenklas till

Med h
A 

och hB mer,as här höjden över referensellipsoiden, vilket
innebar att den vanligen angivna höjden över geoiden
korrigeras med geoidens höjd över (under) ellipsoiden. Skill
naden mellan geoiden och referensellipsoiden framgår av bilaga 
1.6 C; beräkningen till grund för.denna är redovisad i RAK:s 
meddelande D 28. 

Anm: Med en linje på referensellipsoiden menas den geodetiska 
linjen� dvs den kortaste sammanbindningslinjen längs 
ellipsoidytan mellan två punkter. 

1.6.4 Kartprojektion 

Med kartprojektion menas avbildning i viss skala av referens
ellipsoiden eller del därav på ett plan. Kartprojektionen bm 

generellt definieras som ett matematiskt samband 

X = f (�, ;\) 
X 

där� är latituden och;\ longituden. 

Ingen avbildning av den ellipsoidiska ytan på ett plan kan 
göras felfri, men med lämpligt val av funktioner fx och fy kan 
de oundvikliga projektio�sfelen göras så små att de för det 
aktuella avbild��ngsändamålet kan försummas eller - efter 
anbringande av korrektioner - inte vållar några påtagliga 
olägenheter. Kartprojektionen uppbyggs därför så att den får 
speciella, eftersträvade egenskaper. 

Följande egenskaper har intresse: 

Vinkelriktighet hos en kartprojektion innebar att vinkeln 
mellan två linjer vilka som helst på ellipsoiden till sin stor
lek förblir oförändrad vid linjernas avbildning i planet. Vinkel
riktigheten innebär dessutom att differentiellt små figurer 
avbildas utan formförändring, samt vidare att förstoringen i en 
punkt i bilden är lika stor i alla riktningar från punkten. 
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1.6. 5 Koordinatsystem 

Avbildningen av hela Sverige i en enda kartprojektion innebär 
att y-värdena i vissa fall kan uppgå till 400 km. För att 
minska uppkommande projektionskorrektioner till för praktiskt 
bruk acceptabla värden har i rikets system landet delats in i 
sex projektionssystem, dvs relativt smala nordsydligt orien
terade områden, vart och ett med sin medelmeridian. Därigenom 
begränsas i regel i varje projektionssystem y-värdena i om
rådenas ytterkanter till ca 100 km eller något däröver. 

De använda medelmeridianerna är meridianerna 7,5 gon V, 5 gon 
V, 2,5 gon V, 0 gon, 2,5 gon Ö och 5 gon Ö i rikets system. 
Projektionssystemet benämns efter sin medelmeridian. På topo�· 
grafiska kartan svarar meridianen 0 gon i rikets system mot 
meridianen 18° 03 1 29 118 (20,064753 gon) öster om Greenwich. 

Vid landsomfattande arbeten, såsom den topografiska och eko
nomiska kartläggningen m m, där uppdelning i olika projektions
system skulle medföra påtagliga olägenheter, används system 
2,5 gon V för hela Sverige. 

Gauss' konforma koordinater anges för varje projektionssystem i 
ett koordinatsystem där x-koordinaterna räknas positiva norrut med 
början från ekvatorn och y-koordinaterna positiva österut med 
början från medelmeridianen. För Sveriges del varierar x-koordina
terna ungefär mellan 6125000 och 7675000 meter; y-koordinaterna 1

ett projektionssystem kan variera ungefär mellan -100 000 och 
+100 000 meter.

För att undvika negativa y-koordinater kan i alla projektions
system till y-koordinaterna adderas tillägget 1 500 000 meter 
eller annat tillägg som tidigare använts för samma ändamål. 
Vid beräkning av projektionskorrektioner subtraheras detta till
lägg från y-koordinaterna och koordinaterna räknas således 
från medelmeridianen 

Koordinater anges ofta av praktiska skäl med högst fem heltals
siffror. Vid koordinatangivelse i rikets system för en punkt 
anger de två första siffrorna i x-koordinaterna och de två 
första siffrorna i y-koordinaterna (om y-koordinaterna givits 
tillägget 1 500 000 meter) inom vilken del av koordinatsystemet 
punkten är belägen. Tillsammans med projektionssystemets 
beteckning åtföljer dessa siffror, åtskilda av ett kolon, 
alltid koordinatuppgifter. 

En punkt i region 6 (se nedan) som är belägen i projektions
systemet 2,5 gon V och vars fullständiga koordinater är x = 
6358963,72 och y = -50986,67 sägs vara belägen i koordinat
systemet 2,5 gon V 63:14 region 6 om y-koordinaten givits ett 
tillägg av 1 500 000. I detta koordinatsystem har punkten 
koordinaterna x = 58963,72 och y = 49013,33 erhållna enligt 
följande beräkning: 

X = 6358963,72 6300000 = 
y = - 50986,67 + 1500000

58963,72 
1400000 = 49013,33 
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1.6 10 

Koordinater i höjd 

Allmänt 

Beräkning av koordinater för punkter i rikets triangelnät 
från 1968-78 utförs regionvis. Beräkningsregionerna av
gränsas enligt bilaga 1.6 B. De betecknas på följande sätt: 

Region 1 
Region 2 
Region 3 
Region 4 
Region 5 
Region 6 
Region 7 
Region 8 
Region 9 
Region 10 
Region 11 
Region 12 

Skåneregionen 
Hallands regionen 
Karlshamnsregionen 
Göteborgsregionen 
Vänerregionen 
Smålandsregionen 
Öre broregionen 
Gotlandsregionen 
Stockholmsregionen 
Gävle-Dalaregionen 
Umeåregionen 
Luleåregionen 

Koordinater i höjd anges i förhållande till en nollnivå. Ut
gångspunkten för det moderna rikssystemet i höjd är den andra 
precisionsavvägningen som genomfördes åren 1951 - 1967. 
Denna avvägning resulterade i infärandet av höjdsystem 1970 
(RH 70). Vid beräkningen användes den nollnivå som antogs vid 
utjämningen av de europeiska avvägningsnäten 1960. Denna 
nollnivå bygger på den holländska normalhöjdpunkten Normal 
Amsterdam Peile (NAP) vilken väl definierar medelhavsytan. 
Den svenska normalhöjdpunkten flyttades i samband med genom
förandet av RH 70 från Stockholm till Varberg. Flyttningen 
motiverades bl a av att den nya normalhöjdpunkten därmed kom 
att ligga inom ett område med obetydlig landhöjdning. Benäm
ningen RH 70 hänför sig till att höjduppgifterna i koordinat
systemet avser de landhöjningsförhållanden som förelåg 1970, 

RIKTLINJER 

Projektionssystem väljs enligt bilaga 1.6 B. Dessa gränser 
sammanfaller i regel med kommungränser. 

I anslutning till koordinatuppgift i plan eller höjd anges 
det koordinatsystem till vilket uppgiften hänförs. 

Övervägs avvikelse från bilaga 1.6 B angivna gränser för 
projektionssystem bör samråd ske med ÖLM. 

1.6.6 Anslutning till rikets nät 

Stommätning skall enligt 6 § MK vara ansluten till rikets 
nät i plan och höjd. Om särskilda skäl föreligger kan 
stommätning utföras i lokala, till riksnäten icke anslutna 
system. Skäl för att underlåta sådan anslutning till rikets 
nät kan vara att mätningsområdet är islolerat beläget och att 
sådan anslntning medför betyd.ande kostnader i förhållande till 
det aktuella mätningsarbetet. Vid denna bedömning är det av 
vikt att även beakta de arbeten som kan förutses bli aktuella 
inom relativt nära liggande tid. Stommätning för samhällsbygg
nadsändamål ställer andra krav på anslutning än mätning för 
jord- och skogsbruks- eller liknande ändamål. 
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Mätklasser, indelning 

1.7 1 (3) 

Mätning och Lartläggning enligt MK indelas i mätklasser av 
huvudsakligen två skäl, nämligen 

Kvalitetskraven för arbeten av detta slag varierar 

Olika kvalitetsnivåer medför olika kostnader 

För varje mätklass anges :rör mätningen och kartläggningen 
vissa felgränser, krav på över bestämningar samt åtgärder f'ör 
att eliminera, ( utj äm:cia) systematiska och andra fel. Vidare 
anges :för öv1·iga ingående åtgärder vissa krav, t ex beträffan
de markeringsfrekvens och markeringars beskaffenhet m m. 

Vid bedömning av vilken mätningsstandard som erfordras, dvs vilken 
mätklass som i de särskilda fallet bör tillämpas tas hän-
syn till alla i fallet relevanta faktorer. Rättssäkerhet, 
markanvändning, plansituation, den aktuella mätningens ändamål, 
bebyggelse och fastighetsförhållanden samt förefintliga mark
värden etc utgör sådana faktorer. 

Indelningen i mätk1asser har störst betydelse i fråga om detalj
mätning och kartläggning. 

RIKTLINJER 

Mätning och kartläggning indelas med avseende på kvalitet i fyra 
mätklasser (I-IV), varvid klass I är den kvalitativt högsta 
och klass IV den lägsta. 

De olika mätl<::lasserna tillämpas företrädesvis på områden 
med följande kännetecken: 

Mätklass I 

Mätklass II 

Mätklass III 

inom områden där det krävs särskilt hög noggrann
het vid mätning och kartframställning i samband 
med detaljprojektering och byggande 

inom områden med tät bebyggelse och höga mark
värden eller avsedd hög exploateringsgrad 

inom övriga områden med tät bebyggelse eller 
komplicerade fastighetsförhållanden samt inom 
områden med gles bebyggelse och relativt höga mark� 
värden 
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Mätklass IV inom områden med låga markvärden och enkla 
fastighetsförhållanden eller där särskilda 
skäl eljest motiverar användningen av denna 
mätklass. 

Om särskilda skäl så motiverar, kan skilda delar av en mätning 
hänföras till olika mätklasser. 

I erforderlig utsträckning anges mätklass på karta, i beräk
ningshandling och i koordinatförteckning. 

1.7.2 Mätklasser vid stommätning 

Stommätning utförs ofta inte bara för ett aktuellt uppdrag utan 
för att även tjäna framtida mätningsverksamhet inom ett mät
ningsområde - detta gäller t ex kommunala stomnät. Vid sådana 
stora för mätningsverksamheten inom området grundläggande 
mätningar, bör en så hög standard väljas, att såväl fortsatt 
utbyggnad av stomnät som efterföljande detaljmätning kan ske 
med för olika ändamål erforderlig noggrannhet. Stomnätsarbeten 
av detta slag hänförs därför alltid till andra eller tredje 
ordningens triangelnät (se avsnitt 2.1) även om det för ett 
aktuellt mätningsarbete i och för sig skulle räcka med ett 
polygonnät. 

Även i de fall vissa stomnät kan väntas få kort livslängd -
t ex inom exploateringsområden - bör valet av mätklass ske med 
tanke på framtiden. Detta för att få en god överenskommelse 
mellan det aktuella nätet och från detta inmätta detaljer 
och de nät, som i framtiden ersätter det på kort sikt an
lagda nätet. 

1.7.3 Mätklasser vid detaljmätning och kartering 

Anvisningar för val av mätklass vid detaljmätning och upp
rättande av karta redovisas i bilaga 1.7 A. 

Om särskilda skäl så motiverar kan skilda delar av ett mätnings-
område eller olika objekt inom ett mätningsområde hänföras 

------,,t--i-1,--1, olika mätklasser. En sådan differentiering kan vara moti
verad beträffande mätobjekt av olika slag, t ex gränsmarkeringar 
å ena sidan och ägoslagsgränser å andra sidan inom exploaterings
områden där för den förra kategorin en långsiktig bedömning 
kan vara motiverad men för den senare endast en kortsiktig. 

l.7.4 Utnyttjande av äldre mätningar och befintligt 
kartmaterial 

Frågan om utnyttjande av tidigare mätningar och befintligt 
kartmaterial uppkommer ständigt vid såväl stommätning som 
kartläggning. Sådant material är ofta av skiftande och okänd 
kvalitet och kan inte utnyttjas utan erforderlig kontroll. 
Se avsnitt 6.4. 
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När allmän karta (företrädesvis ekonomisk karta) utnyttjas i 
samband med förrättning för fastighetsbildning etc har man 
att beakta att sådan karta inte alltid kan redovisa alla de 
förhållanden (t ex samfällda vägar) som i och för sig skulle 
vara önskvärda att redovisa i samband med förrättningen. Det 
ankommer på FBM att bedöma om sådana ofullständigheter kan 
accepteras. Motsvarande gäller för vissa äldre kartor. Se 
vidare avsnitt 4.6.4. 

1.7.5 Samråd rörande val av mätklass 

I avsnitt 1.2 har - men hänvisning till 3 § MK - framhävts 
vikten av att mätning och kartläggning planläggs på ett ända
målsenligt sätt. I 14 § MK har vidare intagits vissa bestämmel
ser om samråd med kommuns byggnadsnämnd och statlig tillsyns
myndighet. Samrådet kan lämpligen ske så att allmänna rikt
linjer beträffande val av mätklass för olika områden och åtgärds
typer utformas. Endast om dessa riktlinjer ifrågasätts eller 
då särskilda skäl föreligger behöver samråd ske i det enskilda 
ärendet. 

RIKTLINJER 

Vid val av mätklass i samband med mätning och kartläggning av 
större omfattning sker samråd med byggnadsnämnden och då frågan 
berör mer än en kommun eller då kommunen saknar egen organi
sation för handhavande av mätningsverksamheten, vederbörande 
ÖLM och annan berörd statlig tillsynsmyndighet. 
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VAL AV MÄTKLASS VID DETALJMÄTNING OCH KARTLÄGGNING 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
(MK 1 §, TFA 1.1) 

BL, BS 

Primärkarta 

inom områden med höga mark
värden och sluten bebyggel
se 

inom övriga områden 

Översiktska.rta 

(Baskarta. för generalplan) 

FEL ( förr.äUningskarta) 

förrättning inom områden 
med tät bebyggelse och höga 
markvärden eller avsedd hög 
exploateringsgrad 

förrättning inom övriga om
råden med tät bebyggelse 
av större omfattning och 
inom områden med avsedd 
hög exploateringsgrad 

förrättning inom områden 
med tät bebyggelse av mind
re omfattning och inom om
råden med avsedd låg exploa
teringsgrad 

förrättning inom exploate
ringsområde för fritids
bebyggelse 

förrättning inom glesbe
byggt område med höga mark
värden 

Övriga förrättningar dvs 
inom områden med låga mark
värden och enkla fastighets
förhållanden (jord- och 
skogsbruksförrättningar, 
glesbebyggelseförrättningar) 

Rekomroend�rad mätklass 
i första 
hand 

II 

III 

IV 

II 

II 

III 

III 

III 

IV 

i andra 
hand 

III 

IV 

Bilaga 1, 7 

l ( 4)

Anmärkning 
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Allmänt 

Generellt 
system 

1.8 PUNKTNUMRERING 

Punktnumrering innebär åsättande av en i princip unik benämning 
på ett koordinatsatt eller inmätt terrängobjekt. Punktnumrering 
har hittills i huvudsak skett enligt ett fåtal grundprinciper: 

1 Med utgångspunkt från en viss bladindelning, varvid blad-
numret och ett löpnurnm.er inom bladet fått bilda punktnumret. 
Fördelen med detta system är att punktnumret omedelbart ger 
en uppfattning om punktens ungefärliga geografiska läge. 
Nackdelen är dels svårigheten att redan vid mätningen (utiäggan
det av punkten) i vissa fall kunna avgöra på vilket blad en 
viss punkt är belägen, dels - om man vill åstadkomma en för 
hela riket enhetlig numrering - att stora områden av Sverige 
för storskaliga grundläggande kartverk har en bladindelning 
som är skild från rikets och att denna bladindelning av 
praktisk-ekonomiska skäl måste bibehållas. 

2 Med utgångspunkt från punktens koordinater, varvid ett för
kortat skrivsätt av detta fått bilda punktnumret. Fördelen 
med detta system är samma som vid systemet enligt 1. Nack
delen är att stora områden av Sverige har ett koordinatsystem 
som är skilt från rikets och att man i många kommuner under 
en övergångstid kan vara nödsakad att arbeta med flera olika 
koordinatsystem, vilket kan· leda till "dubbelnumreringar" 
och punktförväxlingar. 

3 Med utgångspunkt från punktens typ, varvid olika punkttyper 
ges olika nummerserier. Fördelen med detta system är att 
numret kan göras förhållandevis kort. Nackdelen är att den 
geografiska anknytningen oftast går förlorad. 

4 Kombinationer av nämnda typer. 

Inom de flesta större kommuner finns redan etablerade num
reringssystem av någon typ - inom många kommuner finns dock i 
bruk flera olika system för lokala områden, vilket är en nack
del ur enhetlighetssynpunkt och kan leda till förväxlingar. 

Det är önskvärt att dessa system på sikt kan anpassas till ett 
för hela riket generellt system utan alltför stora kostnader 
eller andra olägenheter 
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1.9 SKYDDS FÖRESKRIFTER 

Praktiska anvisningar för arbetarskydd vid mätningstekniskt 
fältarbete finns bl a i LMS meddelande 1973:4. 

Anm LMS meddelande 1973:4 är under viss omarbetning. 
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2 kap 

2 kap GEODETISK MÄTNING 

2.1 GEODETISK PLANMÄTNING 

2.2 GEODETISK HÖJDMÄTNING 

2,3 MÄTPROTOKOLL OCH ANDRA INFORMATIONSBÄRARE 

2.4 BERÄKNING, REDOVISNING 

Bilagor 

2.1 A 

2.1 B 

2.1 C 

2.1 D 

2,1 E 

2.1 F 

2.2 A 

2.2 B 

2.3 A 

Principskiss över utbyggnad av triangelnät 

Felgränser (toleranser) vid triangelmätning 

Felgränser (toleranser) vid polygonmätning 

Felgränser (toleranser) vid längdmätning av staklinjer 
i stomlinjenät och mätningslinjenät 

Felgränser (toleranser) vid detaljmätning i plan 

Horisontalvinkelmätning med teodolit, cirkel- och 
mikrometerinställning 

Felgränser (toleranser) vid stommätning i höjd 

Felgränser (toleranser) vid detaljmätning i höjd 

Mät protokoll 
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Indelning av 
geodetisk plan
mätning 

Anslutning 

2.1 GEODETISK PLANMÄTNING 

2.1.1 Allmänt 

RIKTLINJER 

Geodetisk planmätning utförs med effektiva kontroller 
och överbestämningar så att avsedd noggrannhet kan påräknas. 

Geodetisk planmätning indelas i stommätning och detaljmätning. 
Stommätning sker som triangelmätning, polygonmätning och 
linjemätning eller genom bestämning av enstaka stompunkter. 
Vid detaljmätning sker inmätning av mätningsföremålen, detal
jerna, i förhållande till stam.nätet. 

Den grundläggande stommätningen inom ett område sker i regel 
genom triangelmätning och den lokala stommätningen i regel genom 
polygonmätning. 

Om stommätningen sker som polygonmätning finns som regel 
tidigare inom området triangelpunkter eller motsvarande 
(t ex punkter i vad som tidigare benämndes storpolygonnät) till 
vilka polygonmätningen kan anslutas. I viss utsträckning kan stam
mätning även utföras som fristående polygonmätning eller som 
linjemätning. 

Enstaka stompunkter kan bestämmas med t ex inbindning, inskärning 
avskärning, polärmätning eller kombinationer av dessa. 

RIKTLINJER 

Plan stommätning skall enligt 6 § MK vara ansluten till rikets 
triangelnät. Riktlinjer för anslutning finns i avsnitt 1.6. 
Om anslutning till rikets triangelnät inte sker utförs noggrann 
bestämning av nätets skala och orientering relativt nordrikt
ningen. 
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Allmänt 

Planläggning 

Vinkelmätning 

2.1.2 Triangelmätning 

Triangelmätning innebär oftast mätning i trianglar men nätet 
kan även ha annan konfiguration (månghörningar). Trots att 
termerna triangelmätning och triangelnät numera är något 
oegentliga, har de likväl bibehållits för överordnade stomnät 
bl a med hänsyn till sambandet med äldre förhållanden. Triangel
mätning utförs som vinkelmätning (med skalbestämning från ett 
befintligt nät), (enbart) avståndsmätning (kompletterad med 
orientering i nordriktningen) eller såsom en kombination av 
vinkel- och avståndsmätning. Till vink.elmätning hänförs även 
asimutbestämning. Till triangelnät kan, i överensstämmelse 
med vad ovan angivits, även hänföras nät bestämda genom poly
gonmätning med långa sidlängder eller genom kombination av 
triangel- och polygonmätning. De i triangelnät ingående punkter
na benämns triangelpunk.ter. 

Inom stora delar av Sverige kommer sedan den nu pågående �-
nya rikstrianguleringen slutförts att finnas l:a ordningens 
triangelpunk.ter (primärpunk.ter) av god kvalitet med högst c� 
10-15 km:s avstånd mellan punkterna.

Ett exempel på hur triangelnät i två ordningar byggs upp genom 
triangelmätning, med utgångspunkt från l:a ordningens triangel
nät, redovisas i bilaga 2.1 A. Den första förtätningen inom 
området, 2:a ordningens triangelnät, sker genom att triangel
punk.ter med ett punktavstånd av ca 4-10 km läggs ut. Den därpå 
följande förtätningen 3:e ordningens triangelnät, ger triangel
punk.ter med ca 0,7-4 km:s punktavstånd. Om ett överordnat 
stomnät byggs upp genom polygonmätning bör eftersträvas 
att polygontågen blir så sträckta som �öjligt och att antalet 
brytningsvinklar ej blir fler än ca 5-10 (se vidare avsnitt 
2.1.3). 

Vid planering och utförande av triangelnät är det ofta 
tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt att anlägga nät som 
tillgodoser behoven för lång tid framöver. 

I de områden där den nya rikstrianguleringen inte genomförts till 
en täthet motsvarande 10-15 km:s punk.tavstånd,är det of-
tast lämpligt att, innan ytterligare förtätning sker, 
förtäta l:a ordningens triangelnät till ett punktavstånd av 
ca 10-15 km. Vid denna förtätning tillämpas de felgränser etc 
som anges för 2:a ordningens triangelnät. 

Vinkelmätning i 2:a och 3:e ordningens triangelnät bör utföras 
med teodolit som medger.direkt avläsning (utan skattning) av 
minst 0,2 mgon, och bör ske som riktningsmätning i helsatser 
eller som vinkelmätning i alla kombinationer. 

Vid riktningsmätning bör mätas minst följande antal helsatser: 

2:a ordningens triangelnät 

3:e ordningens triangelnät 

6 helsatser 

4 helsatser 
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Allmänt, 
planläggning 

Vinkelmätning 

2.1.3 Polygonmätning 

Polygonmätning innebär bestämning av stompunkters lägen i 
planet genom successiv vinkel- och längd.mätning. Den lokala 
stomnätsförtätningen inom ett område sker som regel genom 
utläggning av polygonnät och/eller enstaka polygontåg. 

Ett polygonnät inom ett område kan byggas upp av en stomme 
vanligen bestående av l:a och 2:a ordningens polygonnät, som för
tätas genom utläggning av 3:e ordningens polygonnät (de
taljnät). För polygontåg gäller allmänt att tåget bör 
göras så sträckt som möjligt, att sidlängderna inte bör vara 
kortare än 50 m, att antalet brytningsvinklar i ett tåg helst 
inte bör vara fler än 5 - 10 samt att behovet av tvärtåg mellan 
tågen ökar om flera tåg löper parallellt med varandra. Som 
riktmärke för bedömningen av behov av tvärtåg kan användas 
regeln, att tvärtåg för uppstagning av nätet bör anläggas, om 
avståndet mellan de parallella tågen underskrider en tredje
del av genomsnittslängden hos de parallella tågen. 

Vid polygonmätning bör dessutom iakttas följande: 

att polygontågen dras fram i gator, utmed vägar, fastighets
gränser och dylikt samt i övrigt så att polygontågen blir 
så användbara som möjligt för fastighetsbildning, kommunal
tekniska mätningar och utstaknine;ar 

att punkterna lokaliseras så att de ger bästa möjliga förut
sättningar för den framtida användningen. (inom bebyggda om
råden bör punkter i regel läggas ut i varje gatukors/vägkorsning), 

Polygonnät av 3: e ordningen utläggs som detaljpolygonnät och 
förtätas vid behov med mätningslinjenät eller pikeer. Se även 
avsnitt 2.1.4. 

För sambandet med äldre mätningsarbeten inom mätningsområdet 
intas äldre polygonpunkter i polygonnätet. Äldre punkter som 
kan inverka menligt på det nya nätets kvalitet, t ex genom 
ogynnsamt läge eller otillfredsställande markering, intas dock 
normalt inte i nätet. Sådana äldre punkter kan mätas in på annat 
sätt om sambandet med tidigare mätningar gör detta önskvärt. 

Om befintliga polygonmätningar vid undersökning visar sig ut
förda med godtagbar noggrannhet (se bl a avsnitt 6.4) kan 
mätdata från dessa mätningar användas vid beräkningen av det 
nya polygonnätet. 

Vinkel.mätning bör för l:a ordningens polygontåg ske med teodolit 
som medger direkt avläsning (utan skattning) av minst 0,2 mgon, 
och för 2:a och 3:e ordningens polygontåg med teodolit som medger 
direkt avläsning av minst 10 mgon. För l:a och 2:a ordningens 
polygontåg bör vinkel.mätningen ske som riktningsmätning i minst 
två helsatser med förställning mellan satserna med ca 200/n gon, 
där n betecknar antalet belsatser, se tabell i bilaga 2.1 F. För 
3:e ordningens polygontåg bör vinkel.mätningen utföras i minst 
två halvsatser med godtycklig förställning mellan halvsatserna. 
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Längdmätning 

Bestämning av 
enstaka punkt 

Allmänt 

Planläggning 

Det är viktigt att instrument och signaler centreras med 
stor omsorg. Vid sidlängder som är kortare än 75 m bör i l:a 
ordningens polygontåg och mätklasserna I, II och III användas 
utrustning för tvångscentrering. 

Längdmätning utförs med elektromagnetiskt längdmätningsinstru
ment med tillräcklig mätnoggrannhet eller med längdbestämt mät
band. Vid längdmätning med mätband dubbelmäts polygonsidorna i 
l:a och 2:a ordningens polygontåg, varvid mätningarna bör ut
föras en gång i vardera riktningen. För korrektion av mätt längd 
bestäms erforderliga data såsom lutningsvinkel, bandspänning, 
temperatur m m. 

Vid bestämning av enstaka punkt genom avskärning eller genom 
inbindning, inskärning ("fri instrumentuppställning") är det 
viktigt att bestämningen utförs med sådan inmätningsgeometri att 
god punktbestämning och kontroll erhålls. 

För komplettering av polygonnätet kan - i samband med detalj
mätning, utstakning eller utsättning - läggas ut pikepunkter, 
för de fall då dubbelsidigt anslutna polygontåg eller mätnings
linjer av praktiska skäl (bebyggelse- eller terränghinder etc) 
inte kan åstadlrnmmas. 

RIKTLINJER 

Vid polygonmätning tillämpade felgränser framgår av bilaga 2.1 C. 
För komplettering av polygonnät kan pikepunkt utläggas. Vid be
stämning av pikepunkt ersätts överbestämning av upprepning av 
mätning. 

2 .1.4 Linjemätning 

Linjemätning innebär bestämning av stompunkters lägen i plan 
genom i princip enbart längdmätning. Metoden - som förut använts 
i mycket stor omfattning inom lantmäteriet och även vid andra 
mätningar - led tidigare av den svagheten, att längdmätningsnog
grannheten var i hög grad terrängberoende, vilket kunde leda 
till ojämn noggrannhet inom starkt kuperade eller eljest svår
mätta områden. Genom de förbättrade längdmätningsmetoderna har 
denna svaghet kunnat avsevärt minskas. 

Linjemätning såsom självständig stommätningsform (dvs utan stöd 
av annat stomnät) har i betydande omfattning ersatts av poly
gonmätning. Då metoden fortfarande används och ibland kan vara 
ändamålsenlig, har den dock medtagits här även såsom tillåten, 
självständig stommätningsmetod. 

Linjemätning såsom självständig stommätningsform används 
endast i mätklasserna III och IV och endast för till sin omfatt
ning klart avgränsade ändamål (t ex vid fastighetsbildning eller 
fastighetsbestärnning i utpräglad glesbygd). Metoden bör således 
ej användas i samband med mätning och kartläggning inom om-
råden med tätare bebyggelse. Den grundläggande stommen, stom
linjenätet, bör utformas så, att de för nätet normerande linjerna 
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Allmänt 

omsluter mätningsområdet eller nära ansluter sig till detta 
områdes yttergränser. Nätet bör företrädesvis utformas så, 
att det bildar en sluten figur, som lrnn konstrueras och beräk
nas under effektiv kontroll. Om så är lämpligt och möjligt kan 
nätet förstärkas genom mätning av vinklarna mellan vissa av 
stomlinjerna. 

Stomlinjenätet förtätas i erforderlig utsträckning 
med ett mätningslinjenät m�d såGan utformning och täthet, 
att inom mätningsområdet aktuell detaljmätning, utstakning 
och andra mätniugsåtgärder utföras med godtagbar noggrann
het. 

Mätningslinjer och mätningslinjenät kan i vissa fall även ut
läggas för förtätning av polygonnät. Sådana mätningslinjer 
och mätningslinjenät kan användas även i mätklasserna I och II. 

För längdmätning 0ch vinkelmätning) i linjenät hänvisas till mot
svarande anvisningar för polygonmätning. 

RIKTLINJER 

Stommätning genom lin,jemätning kan utföras dels genom anläggande 
av stomlinjenät, dels genom användning av mätningslinjer och 
mätningsljenät. 

Stomlinjenät som självständig stommätningsform används 
endast i mätklasserna III och IV vid mätning och kartlägg
ning inom utpräglade glesbygdsområden för klart avgränsade 
ända.mål. Stomlinjenätet ersätter i sådana fall l:a eller 2:a 
ordningens polygonnät. 

Mätnings.linjer och mätningslinjenät kan anordnas dels för sådan 
förtätni,ng av stomlinjenät som erfordras för detaljmätning och 
utstakning inom mätningsområdet, dels för motsvarande förtät
ning av polygonnät. I det senare fallet ersätter mätningslinjer
na och mätningslinjenätet eljest erforderligt 3:e ordningens 
polygonnät. Förtätning av polygonnät genom mätnings.linjer eller 
mätningslinj enät kan utföras i samtliga mätklasser. 

Vid linjemätning tillämpade felgränser framgår av bilaga 2.1 D. 

2.1.5 Detaljmätning i plan 

Detaljmätning i plan innebär bestämning (här genom g2odetisk mät
ning) av måtningsföremåls läge i plan i förhållande till stom
punkter. Det är vid detaljmätn ing viktigt att mätskisser 
och mätprotokoll upprättas med omsorg. 

Mätningen utförs med på lämpligt sätt anordnade kontroller. 
Dessa kan utföras på olika sätt beroende bl a på terräng- och 
bebyggelseförhållandena. Vid inmätning av gränserna för en 
tomtplats kontrollmäts t ex dess sidor. Byggnaders begräns
nings.linjer bör mätas där så kan ske ( s k rundmätning). I 
övrigt bör kontrollmått tas mellan väldefinierade mätningsföremål. 
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2.1 Bilaga 2.1 A

Princi�skiss över utbyggnad av triangelnät 

Ungefärlig skala 1:100 000 

� = befintliga triangelpunkter (l:a ordningens 

b, = föreslagna triangelpunkter (2:a ordningens

b = föreslagna triangelpunkter (3:e ordningens 

nät) 

nät) 

nät) 

Skissen visar principen för att anlägga triangelnät för kart
läggningsområdet A. Utbyggnaden av 2:a ordningens triangelnät 
har gjorts så att nätet tillgodoser framtida väntade behov. 
Utbyggnaden av 3:e ordningens nät har gjorts så att nätet 
klarar av de behov som kartläggning av området A ställer. 



S.TAl'ENS LANTMÄTERIVERK TFA 2.1 Bilaga 2,1 B 

Variationsvidd 
för riktningar 

Anmärkning 

Medelfel i 
stationsutjämnad 
riktning (I) 

1976-04-01 l ( 3)

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID TRIANGELMÄTNING 

l Vinkelmätning

Differensen av det högsta och det lägsta värdet för samma 
riktning (variationsvidd) i de olika helsatserna bör i regel 
inte överstiga: 

2:a ordningens triangelnät O,8 • n mgon 
3:e " " 1

1
2 • n " 

n = antalet 
helsatser 

Om variationsvidden för en viss helsats överstiger det angivna 
värdet, mäts en extra helsats, med samma förställning av cir
kelskalan som vid mätningen av den sats där variationsvidden 
överstigits. Om två eller flera satser överstiger det angivna 
värdet, bör hela serien mätas om. 

Vid vinkelmätning i alla kombinationer bör i regel differensen 
av en direkt mätt vinkel och samma vinkel beräknad som diffe
rensen av två andra vinklar (i båda fallen avses medeltalen, 
inte de enskilda satserna) inte överstiga: 

2:a ordningens triangelnät 1,4 Vs mgon s = antalet 
sikter 3:e Il Il 2

1
1 Vs Il 

Här givna anvisningar för variationsvidd är hjälpmedel för 
att så långt som möjligt redan på mätningsstadiet kunna 
kontrollera, att resultatet av mätningarna blir tillfreds
ställande. 

Medelfelet, m, i en stationsutjä.mnad riktning beräknat enligt 
formeln 

E uu 
E vv -

s 
m = 

n ( n-1) ( s-1) 

Felgräns 

2:a ordningens triangelnät 
3:e " " 

v = förbättringarna till observerade 
riktningar 

u = summan av förbättringarna i en 
helsats 

s = antalet sikter 
n = antalet helsatser 

o,8 mgon 
1,2 11 
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::i.1 Bilaga 2, 1 C 

l (2 )

Felgränsernas
tillämpning 

'I'abell 

Beteckningar 

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID POLYGONMÄTNING 

a Differensen av två bestämningar av en polygonsidas
längd 

b Vinkelslutningsfelet i ett polygontåg 

c1 Punktfelet, f, beräknat enligt formeln f =Vf� + f�� där 

fx respektive f är koordinatslutningsfelen, vilka be
räknas ur mättaysidlängder efter fördelning av vinkel
slutningsfelet 

c2 Vid bestämning av enstaka punkt ( "fr:i. instrumentupp
ställning"), efter utjämning, erhållet lokalt punktmedelfel 

~��-� ----··-··-�--

Mät- Ord-
klass ning

l 

I 2 

3 

1 

II 2 

3 

1 

III 2 

3 

1 

IV 2 

3 

-�---�·-·--

a 

(meter) 
0,00125 VI+o,005

0,00125 Vi+o,005 

0,00125 Vi+o,025 

0,0025 Vi+ 0,01 

0,0025 Vi+ 0,01 

0,0025 \/i+ 0,05 

0,005 1/l+ 0,02 

0,005 1/1 + 0,02 

0,005 vi+ 0,10 

0,02 vi
0,02 Vi
0,03 VI

1 = polygonsidas längd i meter 

Felgränser 

b 
(gon)

0,005 Vn
0,007 Vn
0 ,010 vn+o ,02 

I 0,010 '{n 

0,015 lfn
0,020 Vn+0,03 

0,020 \fn 

0,040 yn
0,060 Vn

n = antalet mätta vinklar i ett polygontåg 
11= polygonsidornas s�anlagda längd i meter 

cl 2 ' 
(meter)

0,004 y11,2 
0,006 v11,2 
0,010 '{I:;--;'

o,oos v11,2 
0,010 VL;;_'
0,015 VL;;_,

0,020 v11,2 
0,030� ' 
o ,o4o \IS_ 2

' 

12= vid bestämning av enstaka punkt, avstånd till närmast 
belägna punkt av�inst samma ordning som den punkt som
bestäms 





STATEWS LANTMÄTERIVERK TFA 2.1 Bilaga 2,1 D 

Felgränsernas 
tillämpning 

Tabell 

Beteckningar 

1976-04-01 

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID LÄNGDMÄTNING AV STAKLINJER 
I STOMLINJENÄT OCH MÄTNINGSLINJENÄT 

a Differensen av två bestämningar av längden av en och 
samma staklinje eller del av staklinje 

b Differensen av på marken mätt och ur koordinater beräk
nad längd av en staklinje 

Felgränser 

Mät- Staklinje i stomlinjenät Staklinje l mätningslinjenät 
klass 

(m) b (m) (m) b (m) a a 
i---------,__ __ . �---�·----------�-·---

I -· o, 001251/i+o, 025 0,004 \fL 
II 0,0025 \{L+o,05 o,oos \/L -
III 0,005 Vi,+0,02 0,010 \IL 0,005 Vi+o,10 0,016 yL 
IV 0,02 VL 0,025 \/L 0,03 yL 0,032 VL 

L �linjens längd i meter 
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2.1 Bilaga 2,1 E 

Felgränsens till
lämpning 

Tabell 

Beteckningar 

Anmärkning 

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID DETALJMÄTNING I PLAN 

Felgränsen avser differensen av på marken mätt och ur koor
dinater beräknat avstånd mellan två skarpt definierade punkter 
(t ex gränspunkter och hushörn). 

Mätklass Felgräns (meter) 

I 0,03 + 0,0002 • 1 

II 0,06 + 0,0004 • 1 

III 0,12 + 0,0006 • 1 

IV 0,30 + 0,0015 • 1 

1 � avståndet i meter mellan punkterna 

Felgränsen gäller även för differensen av två likvärdiga 
bestämningar av en och samma punkt (l=O), 
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HORISONTALVINKELMÄTNING MED TEODOLIT 
CIRKEL- OCH MIKROMETERINSTÄLLNING 

8 satser 6 satser 4 satser

0,0190 0,0250 0,0120 
100,0810 100,0750 100,0880 

5C,0310 33,3080 50,0380 
150,0690 133,3920 150,0620 

25,0060 66,6420 
125,0940 166,6580 

75,0440 
175,0560 

Bilaga 2.1 F 

2 satser 

0,0250 
100,0750 

Inställningarna avser utgångsriktning, Avvikelser från an
givna mikrometerinställningar bör ej vara större än 5 mgon 
Cirkelinställningen kan ha andra siffervärden under förut
sättning att satserna fördelas över cirkelskalan på mot
svarande sätt. Märk att summan av mikrometeravläsningarna 
är lika med mikrometerskalans omfång (här 0,1000 gon) för 
två satser vars skalinställningar ligger på 100 gons avstånd 
från varandra. 

Satserna bör mätas i ovan angiven ordning. Om t ex en mät
ning i 8 satser av någon anledning måste avbrytas efter det 
att endast 4 satser har medhunnits, ligger de mätta satserna 
väl fördelade över hela skalan, och deras medeltal är därför 
praktiskt taget fritt från cirkeldelningsfel och runfel. 
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2.2 1 (3) 

Indelning av 
geodetisk höjd
mätning 

Anslutning 

Geodetisk stam
mätning i höjd 

2.2 GEODETISK HÖJDMÄTNING 

2.2.1 Allmänt 

RIKTLINJER 

Geodetisk höjdmätning utförs med effektiva kontroller 
och överbestämningar så att avsedd noggrannhet kan påräknas. 

Geodetisk höjdmätning indelas i stommätning och detaljmätning. 
Vid stommätning i höjd utläggs och höjdbestäms höjdnät. Vid 
detaljmätning i höjd höjdbestäms enstaka detaljer eller ett 
område (ythöjdmätning/profilmätning) i förhållande till stom
nätet. 

Stommätning i höjd skall enligt 6 § MK vara ansluten till rikets 
höjdnät. Riktlinjer för anslutning finns i avsnitt 1.6. Om 
anslutning till rikets höjdnät inte sker inpassas stam
mätningen så noga som möjligt i rikets system med hjälp av 
höjduppgifter från allmän karta eller på annat sätt. 

Vid geodetisk stommätning i höjd överbestäms samtliga stompunkter. 
Stommätning i höjd indelas i ordningar. 

Stomnät i 
höjd 

Benämning och 
ordning 

l:a ordningens höjd
nät (rikets preci
sionsavvägningsnät 
och huvudlinjenät) 

2:a ordningens 
höjdnät 
(lokala bruksnät) 

3:e ordningens 
höjdnät 
(lokala bruksnät) 

Ungefärligt punkt
avstånd 

1 - 2 km 

0,5 km 

0,2 - 0,5 km 
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2.2 2 

Planläggning 

Allmänt, 
planläggning 

Avvägning 

Rikets höjdnät består av precisionsavvägningsnät, huvud
linjenät och detaljlinjenät. Detaljlinjenäten har låg nog
grannhet och kan i regel inte användas som grund för 2:a och 
3:e ordningens nät på annat sätt än att höjden för en punkt 
i en sådan linje kan användas som utgångshöjd för lokala 
höjdnät. Dessa blir då ungefärligt angivna i något av rikets 
höjdsystem. Huvudlinjenäten har varierande men ofta god 
noggrannhet. Innan höjdpunkter i ett huvudlinjenät används 
som utgångspunkter bör därför aktuella punkters kvalitet kont
rolleras hos LMV. 

RIKTLINJER 

Vid stommätning i höjd avseende 2:a och 3:e ordningens nät 
upprättas plan som redovisar: 

det planerade stomnätets ordning och mätklass 
hur anslutning till befintliga höjdnät är planerad 
föreslagna nya stompunkter 
eventuell användning av äldre nät 
övriga upplysningar av betydelse, t ex rörande 
beräkning, markering m m  

När planen upprättas sker erforderligt samråd enligt avsnitt. 
1.2. 

Vid mera omfattande stomnätsutbyggnad granskas planen 
av vederbörande ÖLM efter samråd med kommun. 

2.2.2 Geodetisk stommätning i höjd 

Den lokala stommätningen i höjd indelas med avseende på noggrann
het och punkttäthet i 2:a och 3:e ordningens höjdnät. Andra 
ordningens nät utformas så att avståndet mellan närliggande 
stompunkter som regel inte överstiger 500 m. Tredje ordningens 
nät ansluts till andra ordningens nät och läggs ut med den 
punkttäthet som ändamålet fordrar. 

Sambandet med äldre mätningsarbeten bestäms genom att äldre 
stompunkter intas i nätet. Äldre punkter som kan inverka men
ligt på det nya nätets kvalitet, t ex genom ogynnsamt läge 
eller otillfredsställande markering, intas dock normalt inte 
i det nya nätet. Sådana äldre punkter kan mätas in på annat 
sätt om sambandet med äldre mätningar gör detta önskvärt. 

Vid stommätning i höjd genom avvägning bör eftersträvas att av
stånden mellan instrument och avvägningsstång är ungefär lika 
stora vid fram- och bakåtavläsning. Siktlängderna bör ej annat 
än i undantagsfall överstiga 60 m. Med hänsyn till refraktionens 
inverkan på mätresultatet bör siktlinjen inte gå för nära mark 
eller byggnad. Ofta är det till fördel om avläsning görs aven på 
avvägningsinstrumentets distanstrådar. 



( 
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') ') 
l_ • L 

'11ri gonometri sk 
höjdmätning 

Stommätning genom avvägning bör för 2:a ordningens nät ut
föras med avvägningsinstrument utrustat med planglasmikrometer 
och med avvägningsstänger försedda med invarskala, Avvägningen 
utförs två gånger, en gång i vardera riktningen. 

Stommätning i höjd genom trigonometrisk höjdmätning fordrar stor 
omsorg vid utförandet för att ge avsett resultat. De faktorer 
som påverkar kvaliteten hos den trigonometriska höjdmätningen 
är bl a refraktion, jordkrökning, instrumentutrustning och 
mätmetod. Med hänsyn till refraktionens inverkan på mätresul
tatet bör siktlinjen aldrig gå för nära mark eller byggnad. 
Mätning bör utföras på tidig för- eller sen eftermiddag och 
helst under mulna dagar (dvs då luftens temperaturgradient är 
nära noll). Effekten av refraktionens inverkan kan till stor del 
elimineras genom att höjdvinkelmätning utförs samtidigt från 
båda punkterna (korresponderande mätning) .  Vid korresponderande 
höjdmätning kan refraktionen antas vara lika stor vid båda 
punkterna. Jordkrökningens inverkan på bestämningen av höjd
skillnaden mellan två punkter är, för här aktuella punktavstånd, 
proportionell mot kvadraten på avståndet mellan punkterna (för 
100 m är korrektionen ca 0,8 mm och för 300 m ca 7,1 mm). Även 
jordkrökningens inverkan kan elimineras genom korresponderande 
höjdmätning. 

Stommätning genom trigonometrisk höjdmätning bör endast 
användas i 3:e ordningens nät. Vinkelmätningen bör utföras med 
teodolit som medger direkt avläsning (utan skattning) av minst 
0,2 mgon och i minst tre helsatser. Det är viktigt att instru
ment- och signalhöjder bestäms nogp;rant. 

RIKTLINJER 

Vid stommätning i höjd tillämpade felgränser framgår av bilaga 
2.2 A. 

2.2.3 Geodetisk detaljmätning i höjd 

Detaljmätning i höjd omfattar bl a ytmätning och profilhöjdmät
ning. Vid ythöjdmätning läge- och höjdbestäms ett så stort 
antal punkter, att markens höjdförhållanden tydligt kan 
åskådliggöras och höjdkurvor i förekommande fall konstrueras 
med för behovet erforderlig noggrannhet. Punktval och punkt-
täthet blir beroende av den ekvidistans (0,5, 1,0, 2,0, 5,0 m etc), 
som befunnits nödvändig för att mätningen och med hjälp av mät
ningen framställd karta skall kunna tillgodose avsedda ändamål. 
Vid profilhöjdmätning bestäms markens höjdförhållanden utefter 
en eller flera fixerade linjer i terrängen. Det är vid såväl 
ythöjdmätning som profilhöjdmätning viktigt, att de karakteris-
tiska höjdbrytpunkterna i terrängen medt2s Höjdmätningen 
kontrolleras på lämpligt sätt. 

RIKTLINJER 

Vid detaljmätning l höjd tillämpade felgränser framgår av bilaga 
2.2 B. 
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2.2 Bilaga 2.2 A 

Felgränsens 
tillämpning 

rL'abell 

Beteckningar 

Am11ärkning 

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID STOMMÄTNING I HÖJD 

a Slutningsfelet 

b Ur utjämning eller ur dubbelmätning beräknat medelfel m, 
i meter, för en kilometer enkelavvägd sträcka. För en 
dubbelavvägd sträcka kan detta medelfel beräknas enligt 
formeln 

n 

=V½n ·[f 
d 

m 

l 

Mätklass Ordning 

I 2 

3 

II 2 

3 

III 2 

3 

IV 2 

3 

= 

antalet sträckor som dubbelmätts 
differensen i meter av de båda er
hållna värdena på höjdskillnaden 
mellan två på varandra följande 
höjdfixpunkter 

= det till respektive differens (d) 
svarande avståndet mellan höjdfix
punkterna i km 

Feli,:ränser 
a (meter) b (meter) 

0,005 

0,005 

0,015 \/L 0,007 

0,020 \IL 0,010 

0,030 \IL 0,015 

o,o4o \IL 0,020 

0,060 \IL 0,030 

o,oso VL o,o4o 

L = avvägningslinjens längd i kilometer 

Felgränsen b) tillämpas då medelfelet bestämts ur fler 
än fem avvägningslinjer eller fler än fem delar av en avväg
ningslinje, Vid mindre antal tillämpas endast felgräns a). 
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2.2 Bilaga 2.2 B 

Felgränser vid 
dubbelmätning 

Felgräns för 
höjd.kurvor 

1 (2) 

FELGRÄNSER (TOLERANSER) VID DETALJMÄTNING I HÖJD 

Differensen av två bestämningar av höjden av en punkt: 

Mätklass Felgräns (meter) 

I 0,03 
II 0,10 
III 0,10 
IV 0,20 

En höjdku.rva.;3 avvikelse i planet från rätta läget ( fh)
erhålls ur följande samband 

fh = a Ve ( 1 + / 0, 5 cot a / )

e uttryckt i meter ger fh i meter
där 
e = ekvidistansen 
a = en konstant som är beroende av mätklass enligt följande 

tabell 

Mätklass a 

II o,4 
III o,6 
IV 1,6 

a = terrängens lutningsvinkel, där a = 0 gon betyder plan 
terräng 

I följande tabell redovisas felgränser i meter för olika 
mätklasser, ekvidistanser och terränglutningar, 
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2.3 l ( 1)

Allmänt 

Mätprotokoll 

Andra informations
bärare 

2.3 MÄTPROTOKOLL OCH ANDRA INFORMATIONSBÄRARE 

Dokumentation av numerisk geodetisk mätning utförs vanligen 
genom att mätdata antecknas i mätprotokoll. På senare år 
har utvecklats andra informationsbärare av mätdata, t ex 
hålremsa, magnetband, "mark-sensing kort", fotografi. De 
data som dokumenteras framgår av avsnitt 4.6 och 6.2. 

För samma slags mätning har utvecklats många olika typer 
av mätprotokoll. Av praktiska skäl - inte minst med hänsyn 
till den fortsatta behandlingen av mätdata bör antalet 
protokollstyper nedbringas. I bilaga 2.3 A redovisas de 
för närvarande inom lantmäteriet använda protokollen .. 

I betydande omfattning bearbetas mätdata med automatisk 
databehandling. Mätprotokoll bör därför uppställas så att 
stansning kan ske direkt från protokollet. Mätprotokoll 
bör ha formatet A4 om inte särskilda skäl motiverar annat 
format. Vid användning av lösbladsprotokoll är det viktigt 
att protokollen numreras (pagineras) och förtecknas på 
lämpligt sätt. 

Registrering av mätdata direkt på hålremsa, magnetband 
eller dylikt är system som fortfarande är under utveckling. 



STATENS LANTMÄTERIVERK 

MÄTPROTOKOLL 

TFA 

1976-04-01 

2.3 Bilaga 2.3 A 
1 (18) 

Sammanställning av lantmäteriets mätprotokoll 

Allmänna_mätprotokoll 

Ändamål 

Triangelnät l:a och 2:a ord 
ningen 

Vinkelmätning (horisontal 
eller vertikal) f5r triangel-. 
nät, huvudstomnät etc. 

Längdmätning med geodimeter, 
st5rre längder (riksnät, huvud
stomnät). 

a) 
b) 
c) 

d) 

mod 4 och 6

mod 8 
meteorologiska observatio
ner på reflektorstation. 
mod 6 B. 

Triangelnät 3:e ordningen 

Vinkelmätning (horisontal 
eller vertikal) f5r triangel
nät, huvudstomnät etc. 

Vinkelmätning f5r lantmäteri"
ändamål. 

Längdmätning med geodimeter 
mod 4 och 6. 

Längdmätning med geodimeter mod 
4 och 6, kortare längder. 

Blankett 

Ny blankett enligt bifogat 
f5rslag. A4 15sblad. 

RAK nr 168. A4. 
RAK nr 159, A4. 
RAK nr 176. A4 

RAK, offsettryfk. Skall 
tryckas i LMV:s serie efter 
redaktionella ändringar. A4. 

Ny blankett enligt bifogat 
f5rslag. A4 15sblad. 

Sida 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

Lantmäteriet, Mätprotokoll 8. 8 
A5 (A6) i spiralblock. 

RAK nr 168. A4. 

Lantmäteriet, Mätprotokoll 3. 
Spiralblock. Befintlig upp
laga används. Nytrycks even
tuellt efter omarbetning. A5. 

4 

9,10 
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2.4 

BERÄKNING, REDOVISNING 

Beräkning 

l (1)

Alla beräkningar bör utföras på ett rationellt sätt med 
avseende på tidsåtgång, ekonomi, noggrannhet etc (se avsnitt 
1.2). Det innebär bland annat att beräkningarna utförs med 
sådana beräkningsmetoder och räknehjälpmedel att man till
godogör sig den noggrannhet med vilken mätningarna ut-
förts. För felsökning och kontroll är det viktigt att beräk
ningarna dokumenteras på ett överskådligt sätt och med redovis
ning av utnyttjade överbestämningar m m. 

RIKTLINJER 

Stomnät i plan och höjd utjämnas enligt minsta kvadratmeto
den. För mindre och enklare nät kan närmemetoder användas. 
Beräkningarna utförs så att erforderlig kontroll erhålls 
och dokumenteras på ett överskådligt sätt och så att beräk
ningsgången kan följas. 

2.4.2 Redovisning 

Mätnings- och beräkningsarbeten redovisas så att en klar och 
överskådlig bild av utfört arbete erhålls. Redovisning bör 
i tillämpliga delar bestå av: 

redogörelse för mätning och beräkning, under
tecknad av person som ansvarar för arbetet 
koordinatförteckning 
beräkningshandlingar 
originalprotokoll från vinkel-, längd-, 
centrerings- och andra mätningar 
punktbeskrivningar 
nätkarta 
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3.3 FÄLTARBETE 

3.4 FOTOGRAFERING OCH MÄTBILDER 

3.5 BEARBETNING AV MÄTBILDER 
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3.2 A 

3.2 B 

3.2 C 

3.2 D 

3.2 E 

Planering av flygfotografering 

Planering av fotogrammetrisk kartläggning 

Lokalisering av stödpunkter 

Stråkplanering: typexempel 

Minimiantal geostödpunkter i plan vid blockt riangulering 
i mätklass Il och III 

3.3 A Signalering 

3.3 B Val av naturliga stödpunkter i höjd 

3.3 C Exempel på lämpligt respektive olämpligt \0.1 a v  naturliga 
stödpunkter i höjd 

3.3 D Exempel på inmätning av naturliga stödpunkter 

3.3 E Signaler 

3.3 F Signaleringsprotokoll 

3.5 A Stereoprotokoll 
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3. 1 ÖVERSIKT BETRÄFFANDE METODER MM 

I 5 § MK har begreppen geodetisk mätning och fotogrammetrisk 
mätning definierats sålunda: "Mätning •••..• utföres direkt på 
marken, geodetisk mätning, eller indirekt i fotografiska 
bilder (mätbilder), fotogrammetrisk mätning". MK har avsett 
att ge kartframställaren frihet att välja en för varje sär
skilt fall lämplig kombination av dessa metoder. Vid foto
grammetrisk mätning kan såväl flygbilder som markbilder 
komma ifråga. Det avgörande är att bildmaterial, metod och 
bearbetningsinstrument har sådan kvalitet att de uppställda 
kraven på slutresultatet uppfylls. Inom mätklass I, som är 
avsedd att tillämpas i samband med detaljprojektering och 
byggande, är kraven på noggrannhet i allmänhet så höga att 
flygfotogrammetriska metoder inte anses kunna komma ifråga. 

Genom att geodetiska och fotogrammetriska metoder kan kom
bineras skapas en stor variationsrikedom i framställnings
proceduren. Det är därför väsentligt att samplanera alla 
delmoment och åstadkomma en för det aktuella kartläggnings
fallet ur ekonomisk synpunkt optimal kombination av geo
detiska och fotogrammetriska metoder. Planeringsprocessen 
har i avsnittet 3,2 behandlats relativt utförligt eftersom 
ekonomi och noggrannhet för arbetet i dess helhet till stor 
del bestäms redan i planeringsstadiet. Då det gäller fram
ställning av storskaliga kartor blir nyfotografering oftast 
nödvändig. Detta hindrar inte att äldre bildmaterial, under 
vissa förutsättningar kan utnyttjas vid framställning av 
storskaliga kartor. 

Ortofotokarta har trots att erfarenheterna av denna karttyp 
är begränsade, ansetts kunna användas som ett alternativ 
till den stereoritade kartan i vissa mätklasser och för viss 
typ av terräng. 

Fotogrammetriska metoder kan utnyttjas för såväl stam- som 
detaljmätning. Stödpunkter i plan som erfordras för att 
orientera en stereomodell kan i alla aktuella mätklasser 
sålunda bestämmas med fotogrammetriska metoder under vissa 
förutsättningar. Stödpunkter i höjd för absolut orientering 
av varje stereomodell bestäms i allmänhet med geodetiska 
metoder. 
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1 ( 5) 

Flyghöjd 

Filmtyp 

3. 2 PLANERING 

3.2.1 Plan för flygfotografering 

Plan för flygfotografering ligger till grund för flyg
fotograferingens genomförande. I planen redovisas flyghöjd 
över terrängens medelnivå, negativskala, fotograferingstid
punkt, filmtyp, fotostråkens läge och övertäckning. 

Före planering av flygfotografering bestäms mätklass, 
karttyp, kartskala och kartbladsindelning. Principerna 
för val av mätklass behandlas i avsnitt 1.7. Kart-
skalor for olika karttyper framgår dels av avsnitt 4.2, 
dels av bilaga 3.2 B. Bladindelning väljs enligt anvis
ningarna i avsnitt 4.3 och ritas in på planeringsunder
laget. 

Som hjälp vid planering av flygfotografering kan planerings
tabellen, bilaga 3.2 A, användas. 

Planen inritas på karta eller flygbild i lämplig skala. 
Lämpligt planeringsunderlag är en aktuell ekonomisk karta 
i skala 1:10 000 (eventuellt 1:20 000), topografisk karta i 
skala 1:50 000 eller till lämplig skala förstorad flygbild 
från senaste normalhöjdsfotografering. 

Medelfelet vid fotogrammetrisk punktbestämning är inom 
vissa gränser proportionellt mot flyghöjden. För varje 
mätklass har därför angivits en högsta flyghöjd vid given 
kamerakonstant (152 �m), se bilaga 3.2 B. Lägre flyghöjd 
än den högsta angivna kan med fördel användas och används 
ofta, när en större informationsrikedom hos bilderna är 
önskvärd. Lägre flyghöjd kan också bli nödvändig på grund 
av begränsningen i vissa stereoinstruments förstorings
möjligheter. 

Flygfotografering kan ske med svartvit film eller med färg
film. Färgfilm kan i vissa sammanhang ge bättre tolknings
möjligheter än svartvit film. Annan färgfilm än sådan, som 
återger terrängen i för ögat naturliga färger, bör inte komma 
ifråga vid kartframställning. Vid planering av flygfotografer
ing i färg bör fotostråken orienteras i ungefär östvästlig 
riktning för att uppnå en så jämn färgåtergivning som 
möjligt i stereomodellen. 
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Fotostråk 

Övertäckning 

Stöd punkternas 
lokalisering 

I planeringen ingår att bestämma ungefärligt läge i ter
rängen för fotostråk och stödpunkter. Dessa lägen bestäms 
med eller utan hänsyn till kartbladsindelningen (bunden 
respektive fri stråkplanering) och inritas på planerings
underlaget. 

Vid bunden stråkplanering begränsas variationsmöjligheter
na då det gäller lokalisering av stråk och stödpunkter. 
Exempel på vissa standardlösningar som bygger på kartblads
format enligt avsnitt 4.3 redovisas i bilaga 3.2 D. Vid fri 
stråkplanering lokaliseras stråken på gynnsammaste sätt i 
förhållande till kartläggningsområdets form, terrängens ut
seende och till läget av befintligt stomnät. 

Varje fotostråk lokaliseras i förhållande till vatten
områden så att den inbördes orienteringen av varje 
stereomodell kan utföras med tillfredsställande nog
grannhet. När bestämning av stödpunkter sker genom block
triangulering tillses vid pJ a:tfe.ringen att effektiv 
kontakt mellan angränsande fotostråk åstadkoms. Detta är 
speciellt viktigt när vattenområden förekommer iLom kart
läggningsområdet. 

Övertäckning i stråkled bör normalt vara 60 %. Inom stråk 
där vattenområden förekommer kan en större övertäckning 
vara nödvändig (t ex 80 eller t o m  90 %) för att en nog
grann inbördes orientering skall kunna genomföras. 

Övertäckningen i sidled bör normalt vara ca 30 %. Större 
övertäckning i sidled är nödvändig när terrängen är mycket 
kuperad och/eller är bebyggd med höga hus och/eller är be
vuxen med hög och tät skog. 

RIKTLINJER 

Vid fotogrammetrisk kartframställning upprättas plan 
för flygfotograferingen. Vid flygfotografering tillämpade 
flyghöjder över terrängens medelnivå anges i bilaga 3,2 B. 

3.2.2 Stödpunkt och fotostompunkt 

RIKTLINJER 

Som stöd för den fotogrammetriska bearbetningen används 
stödpunkter. Stödpunkterna utläggs i princip i den 
omfattning och på det sätt som framgår av bilaga 3,2 C. 





( 
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Signalerings
plan 

Signaleringens 
omfattning 

Flyghöjd (m) 
Upp till 1 600 
1 600-2 100 
Över 2 100 

3.2.3 Signalering 

1976-04-01 

Mätklass 
II, III 
III, IV 
III, IV 

Avstånd (m) 
125 
250 
375 

Signaleringsplan ligger till grund för signaleringens 
genomförande. Vid kartering av mindre områden och vid mindre 
omfattande signalering redovisas lämpligen stödpunkter, stom
punkter och gränspunkter på en sammanställningskarta. Vid 
mera omfattande signalering torde det vara lämpligast att 
redovisa de olika signaltyperna separat enligt följande in
delning. 

1 Stödpunkter och stompunkter 
2 Gränser (jfr avsnitt 2.1.5) 
3 Kommunaltekniska anläggningar 
4 Övriga anläggningar (tele, el mm) 

Som underlag för redovisning av signaleringsplanen kan 
exempelvis användas äldre grundkarta, äldre primärkarta, 
ajourförd registerkarta, ekonomisk karta, ledningskarta 
eller befintligt flygbildmaterial. 

För att lättare hitta gränspunkter i terrängen bör markerings
typ för olika gränspunkter anges på signaleringsplanen. 

Utöver den signalering som anges i riktlinjerna bör 
geodetiskt bestämda stompunkter signaleras. Vid block
triangulering i mätklasserna II och III bör även foto
stödpunkter signaleras vilket beaktas speciellt vid 
besvärliga terrängförhållanden och för fotostödpunkter 
som är gemensamma för angränsande fotostråk. 

I samband med planering av flygfotografering av område med 
tät bebyggelse bör det utredas om signaleringen skall omfatta 
även på marken synliga delar av olika underjordiska ledning
ar för att möjliggöra eventuell kartering. För att skilja 
olika ledningstyper kan olika signalformer användas och 
vid användning av färgfilm även olika signalfärger. 

RIKTLINJER 

Till grund för signaleringens genomförande upprättas 
signalerings plan. 

Geostödpunkter i plan och fotostompunkter signaleras, 
med nedan angivna undantag, före flygfotograferingen. 

Geostödpunkter i plan i mätklass IV och i undantagsfall 
enstaka geostödpunkt i plan i mätklass III behöver inte 
signaleras om tre varandra näraliggande naturliga stöd
punkter i stället kan bestämmas. 
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Gränspunkter signaleras i mätklasserna II och III. Signal
ering behöver dock inte utföras om koordinater för gräns
punkt bestämts eller är avsedd att bestämmas geodetiskt. 

Synpunkter och rekommendationer beträffande signaleringens 
genomförande återfinns i bilaga 3.3 A. Minsta sidlängd för 
kvadratisk signal har angivits i bilaga 3.2 A. 

Befintligt bildmaterial 

RIKTLINJER 

Befintliga mätbilder kan användas om de uppfyller de krav 
som gäller vid planering av ny flygfotografering för viss 
mätklass. Skriftlig redogörelse för prövning av använd
barheten upprättas och fogas till redovisningen. 
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3.2 Bilaga 3.2' A 

Planering av flygfotografering 

Flyg- Negativ- Bildsi- Bas- Signal- Minsta Stråkavstånd i m vid sido-
höjd skala da i ter- längd avstånd sidlängd övertäckning l % (effektiv 
(m) l:N rängen (m) (m) för kvad- stråkbredd) 

(m) ratisk 30% 40% 45% 
H signal 

H N 
m 

1,5H 0,6Hm 0,3H (m) 1,05H 0,9H 0,825H 
m 0,152 m m m m m 

400 2600 600 240 120 0,15 420 360 330 
450 3000 675 270 135 0,20 470 410 370 
500 3300 750 300 150 0,20 530 450 410 
600 4000 900 360 180 0,20 630 540 495 
650 4300 975 390 195 0,25 680 590 535 

700 4600 1050 420 210 0,25 740 630 580 
800 5300 1200 480 240 0,30 840 720 660 

900 5900 1350 540 270 0,30 950 810 740 
1000 6600 1500 600 300 0,35 1050 900 825 

1100 1300 1650 660 330 0,35 1160 990 910 
1200 7900 1800 720 360 o,4o 1260 1080 990 
1300 8600 1950 780 390 o,45 1350 1170 1070 
1400 9200 2100 840 420 o,45 1470 1260 1155 
1500 9900 2250 900 450 0,50 1580 1350 1240 

1600 10500 2400 960 480 0,50 1680 1440 1320 
1700 11200 2550 1020 510 0,55 1790 1530 1400 
1800 11800 2700 1080 540 0,60 1890 1620 1485 
1900 12500 2850 1140 570 0,60 2000 1710 1570 
2000 13200 3000 1200 600 0,70 2100 1800 1650 

2300 15100 3450 1380 690 0,80 2420 2070 1900 
2600 17100 3900 1560 780 0,90 2730 2340 2145 
3000 19700 4500 1800 900 1.10 3150 2700 2475 
3400 22400 5100 2040 1020 1,30 3570 3060 2805 
3800 25000 5700 2280 1140 1,50 3990 3420 3135 

4200 27600 6300 2520 1260 1,70 4410 3780 3465 
4600 30300 6900 2760 1380 1,80 4830 4140 3795 
5000 32900 7500 3000 1500 2,00 5250 4500 4125 
6000 39500 9000 3600 1800 2,40 6300 5400 4950 
7000 l+6ooo 10500 4200 2100 2,80 7350 6300 5775 

8000 52600 12000 4800 2400 3,20 8400 7200 6600 
9200 60500 13800 5520 2760 3,60 9660 8280 7590 
10000 65800 15000 6000 3000 4,oo 10500 9000 8250 

Anm Tabellvärdena som är avrundade förutsätter kamerakonstanten 0,152 m 
och 60% övertäckning i stråkled. Det tabellerade signalavståndet 
(0,3Hm) motsvarar 20% av bildsidans längd i terrängen enligt bilaga
3.2 C. 

Här ovan angiven minsta sidlängd för kvadratisk signal bör ökas till 
0,30 m för Hm=6oo m, till o,40 m för Hm=8oo m, till 0,60 m för Hm=
1500 m etc, när man önskar att signalerna säkert ska synas i kontakt
kopiorna. 
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�:S. 2 Bilaga 3.2 B 

Planering av fotogrammetrisk kartläggning 

Mät-- Kart- Kart- Högsta Minsta Maximal fel l stöd punkt vid 
klass typ skala planerade planerade grafisk absolutorientering 

flyghöjd negativ- I plan (mm I höjd (m i 
(m) skala l kartan) terrängen) 

� 

II pk,gk, 1:4co 600 1:4000 0,50 0,20 
fk, I 

nbk, 
tik 
" 1:500 650 1:4300 o,45 0,20 

" 1:1000 800 1:5300 0,35 0,25 

III pk,gk, 1:400 800 1:5300 0,50 0,25 
fk, 
nbk, 
tik 
" 1:500 800 1:5300 0, l+ 5 0,25 

pk,fk, 1: 1000 1200 1:8000 O ,40 0,35 
gkp, 
nbk, 
tik 

gkf 1:1000 1800 1:11800 0,50 0,55 

gk, 1:2000 2000 1: 13200 o,4o 0,65 
fk, 
nbk, 
tik 

fk 1: lr()CJO 3000 1:19700 0,30 o,85 

fk 1:5000 3000 1:19700 0,30 0,85 
-�--

IV gk,fk 1:1000 2300 1:15000 0,50 0,70 
nbk 
I! 1:2(,00 1+600 1:30000 0,60 1,40 

fk,ök 1: lrnoo !1600 1:30000 0,50 l,liO 

gk,fk 1:5000 1+6CJO 1:30000 O, '50 1, lio 
Ök 

fk,Ök 1: 1()000 l.f6DO 1:30000 0, l�o l,lio 

" 1:20000 9200 1:60000 o,4o 2,80 

Anm I kolumnen "Karttyp 1
' används följande förkortningar: 

pk = primärl<:arta, gk = grundkarta, gkp --= grundlrnrta för permanent be
byggelse O gkf = grundkarta för fritid,c3bebyggelse, fk - förrättningskarta, 
nbk == nybyggnadskarta, tik = tomtindelningskarta, Ök = översiktskarta 
(baskarta för generalplan) 

För karta som upprättas utan höjdredovisning används som maximalfel 
i böjd i stödpunkt vid absolutorienter:i 11 g dubbla det belopp som an
givits i tabellen. 

I tabellen angivna maximalfel är relativt höga och bör endast undantags
vis accepteras. om fel av denna storleksordning uppträder i nägon stöd
punkt bör orienteringen godtas endast om tillfredsställande kontroll 

erhålls genom andra väl belägna stödpunkter i modellen. 
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Bilaga 3.2 C 

Lokalisering av stödpunkter vid fotogrammetrisk kartläggning i mätklasser
na II och III. Övertäckning 60 % i stråkled och 30 % i sidled. 

1. Princinplan för signalering

t 

Ll I + I D 

LJ I + I D 

8 I +j D 

I + I G 

,� I + I ,� 

EJ 

+ 

Område inom vilket stöd
punkt i plan och höjd 
planeras. Normalt läge 
vid sidoövertäckning 30 %
är angivet med cirkel. 

!
Område inom vilket stöd
punkt i höjd planeras • 

.__ ___ __, 

,0,151 0,151 0,201 0,201 o. 1 51 i o , 1 51 1 

I 
L 
,- 1 _) 

-1 

Bildsidans längd i terrängen 1 beräknas ur uttrycket 

1 = s x 0
1
23 m 

där s är bildens skalfaktor. 

2. Anpassning av signaleringsplanen,

0 + 
0 + 
0 + 

+ 

0 ..--0- - .....d
--- -� ---0----

? 

? 

I 
I 

I 

Signalernas lägen anpassas till kart
läggningsområdets yttergränser. 

Signaltätheten bör utökas något i bör
jan och slutet av varje fotostråk. 
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STRÅKPLANERING : TYPEXEMPEL 1976-04-01 

KARTSKALA 1: 400 

Flyghöjd Bladformat Overtäck ni ng Signal-
(mJ (mm) i sidled 0/o avstånd Stråkplanering 

(m) 

+ 

600 500 X 500 33 180 

500 600 X 800 36 150 

650 600 X 800 35 195 

600 500 X 800 33 180 

BETECKNINGAR 

O Ge oslödpunkt 

o F ot ostompunkt som höjdbestämts geodetiskt
A Art i f;c iell stödpunk t 

+ Naturli g höjdstödpunkt

f'..--- Flvostråk 
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Bilaga 3.2 E 

MINIMIANTAL GEOSTÖOPUNKTER I PLAN VID 

BLOCKTRIANGULERING I MÄTKLASS II OCH ill 

Övertäckning längd 60 % 

Overtäckning sida 30 % 

Baslängd= b = 0,4 · s 

Bildsida = s 

2b 

2 b 

.A H ,, 

.... 

2 b  
4 a 41l, 

2 b 

1A ,Il, •• 

. � 

,_ -

4 '" 41l, 

Nettomodell 0,4 · s x 0, 7 · s 

eller b x t 75 b 

block 2 x 4 modeller 

A 

.A 
block 3 x 3 modeller 

4 

A 

block 3 x 4 modeller 

-

4 
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3,3 FÄLTARBE'rE 

Utläggning och inmätning av signaler 

RIKTLINJER 

Geostödpunkt i plan markeras före signalering på samma 
sätt som tillämpas för geodetisk stompunkt, se avsnitt 
5,3. I undantagsfall kan signal anbringas över tillfällig 
markering och inmätas från geodetisk stompunkt. 

Signal placeras centriskt i förhållande till den punkt
markering, vars läge den utvisar. Excentriciteten hos en 
signal bör i mätklasserna II och III inte överstiga 0,02 m

och i mätklass IV 0,05 m. 

Tillämpad storlek på kvadratisk signal anges i bilaga 3.2 A. 

Vid inmätning av signal i plan och höjd tillämpas samma 
noggrannhet som för geodetisk stompunkt i motsvarande 
mätklass (se avsnitten 2.1.2 och 2.2.2). 

Så snart flygfotografering granskats och erforderlig in
mätning och bildinventering skett bör signalerna tas bort. 

Synpunkter på utförande av signalering finns i bilaga 
3,3 A. 

3.3.2 Val och inmätning av naturliga stödpunkter 

Som naturliga geostödpunkter i plan väljs skarpt definie
rade punkter i bilden och i terrängen. För kontroll och 
för att garantera en noggrann absolut orientering inmäts 
tre närbelägna planstödpunkter i varje planerat stödpunkts
läge. 

Som naturliga geostödpunkter i höjd väljs punkter, som är 
väl definierade i höjdled i terrängen och som medger en 
säker höjdinställning av mätmärket i stereomodellen. För 
kontroll bör i varje planerat stödpunktsläge inmätas minst 
två närbelägna stödpunkter i höjd. I bilaga 3.3 B finns 
anvisningar om hur naturliga stödpunkter i höjd bör väljas. 
I bilaga 3.3 D visas exempel på inmätning av naturliga 
stödpunkter i plan och i höjd. 
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RIKTLINJER 

Naturliga stödpunkter i plan och höjd inmäts från det 
geodetiska stomnätet. Mätningen utförs med betryggande 
kontroll och med samma noggrannhet som vid inmätning 
av signaler. 

3.3.3 Bildinventering 

Vid bildinventering utförs jämförelse i fält mellan flyg
bild och terräng och den blivande kartans informations
innehåll klarläggs vad gäller aktualitet, fullständighet 
och riktighet. Detta innebär att för kartläggningen väsent
lig information förtydligas genom ritning med vattenfasta 
färgpennor och att i övrigt erforderliga anvisningar för 
stereoarbetet lämnas på en inventeringsbild som medförs 
i fält. Vad som utgör väsentlig information för olika 
karttyper framgår av avsnitt 4.6. 

Vid bildinventering bör förstorade bilder i den blivande 
kartans skala användas, 

Kontaktkopior kan dock användas vid bildinventering i mät
klasserna III och IV när landskapet innehåller få och enkla 
detaljer. 

3,3.4 Fältkontroll och fältkomplettering 

Efter stereobearbetning kontrolleras kartan och kompletteras 
i fält. Vid fältkontroll jämförs kartan med terrängen för 
kontroll av kartans fullständighet och riktighet. Karterings
objekt som feltolkats rättas till och kartan kompletteras 
med detaljer so:ri inte kommit med vid stereobearbetningen. 

Fältkompletteringens omfattning avgörs av den tidpunkt till 
vilken kartans redovisning hänför sig. Denna kan väljas 
till tidpunkten för flygfotograferingen, tidpunkten för 
fältkontrollen eller annat datum som beställare och kart
framställare kommit överens om. 

RIKTLINJER 

Fotogrammetriskt framställd karta i mätklasserna II och III 
i skala 1:2 000 eller större samt i mätklass IV i skala 
1:1 000 eller större kontrolleras och kompletteras i fält 
med avseende på kartans riktighet och fullständighet. Be
träffande riktighet och fullständighet hänvisas till av
snitten 4,5 och 4,6. 

Fältkomplettering utförs med samma noggrannhet som till
lämpas vid geodetisk detaljmätning i motsvarande mätklass, 
se avsnitten 2.1,5 och 2.2.3, 
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3.3 

SIGNALERING 

l 

1.1 

Olika typer av signaler 

Målad signal på fast underlag 

Bilaga 3. 3 fl 
l (5)

En punkt kan enkelt signaleras genom att en tillräckligt stor 
kvadrat (eller annan figur) målas centriskt omk�ing punkten. 
Denna typ av signal förutsätter att underlaget utgörs av 
exempelvis en någorlunda plan berghäll, hustak, vägar eller 
gator av betong eller asfalt. 

1.2 Skivsignal 

Signalen utgörs av e11 tunn skiva ov träfiber, plast eller 
dylikt som placeras centriskt över punkten. Monteringen av 
signalskivan över markerad punkt utförs lämpligen så att skivan 
kommer att sitta någon eller några tiotal centimeter över 
markytan. 

Mindre signalskivor (0,2-0,4 meters sida) anbringas lämpligen 
över punkten med hjälp av ett centralt stöd av trä, metall 
eller plast. 

Större signalskivor bör understödjas 1 varJe hörn. 

1.3 Sammansatt skivsignal 

Flera mindre signalskivor kan sättas samman till en större sig
nal. Fyra signalskivor 0,25 x 0,25 m kan ersätta en signal
skiva 0,6 x 0,6 m genom att de mindre skivorna placeras med 
ett avstånd av 0,1 m från varandra. 

1. 4 Signalstorlek 

Signalens storlek anpassas efter flyghöjden så att den avbildade 
signalen blir större än stereoinstrumentets mätmärke. För olika 
flyghöjder finns därför en angiven minsta signalstorlek, se 
bilaga 3.2 A. Används signal av annan form än kvadratisk bör den 
till ytinnehåll motsvara vad som i bilagan anges för kvadratisk 
signal. Vid val av signalstorlek beaktas dessutom att signalerna 
blir väl synliga och lätt identifierbara i kontaktkopiorna. 
Speciellt fÖr lägre flyghöjder innebär detta att signalstorleken 
väljs något större än den minsta angivna. 
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3.3 Bilaga 3.3 
l (2)

Läge i terrängen 

Markens lutnings
förhållanden 

Markytans 
beskaffenhet 

Läge relativt 
stråkriktning 

Läge relativt 
detalj 

Vattenyta 

Markering i flyg
bild av stödpunkt 
i höjd 

Upprättande av 
skiss 

VAL AV NATURLIGA STÖDPUNKTER I HÖJD 

Med ledning av de ungefärliga lägen som utmärkts på plane
ringsunderlaget väljs naturliga stödpunkter i höjd i samband 
med avvägningen. Inom eller i omedelbar närhet av varje i 
bilderna utmärkt punktläge avvägs två terrängpunkter, vilkas 
lägen sticks i bilderna, så att det vid stereobearbetningen 
inte råder någon tvekan om vilka detaljer i bilden som avvägts. 
Eftersom till stor del kartans noggrannhet i höjd och i vissa 
fall även i plan är beroende av valet och identifieringen av 
dessa punkter, är det av yttersta vikt att detta arbete görs 
med omsorg. Det är inte tillräckligt att själva mätningsopera
tionen utförs noggrant och med kontroll - minst lika viktigt 
är att de avvägda punkterna blir rätt identifierade i bilderna. 

Ett fel i punktens identifiering i bilden har mindre inverkan 
på noggrannheten i höjd ju mindre markytans lutning är. Mark
ytan i punktens omgivning bör därför vara så horisontell som 
möjligt. Se bilaga 3.3 C. 

Starkt överstrålande mark, såsom grustag, grusvägar ( särskilt 
nyanlagda), torr och ljus åker o s v, bör undvikas. 

Om stödpunkt i höjd väljs på eller intill linjeformade objekt, 
såsom vägar, skuggor av träd, ledningsstolpar, hus och dylikt, 
bör dessa helst ha utsträckning tvärs stråkriktningen ( vinkel
rätt mot flygriktningen). Den fotogrammetriska höjdmätningen 
kan då göras noggrannare. Se bilaga 3.3 C. 

Stödpunkt i höjd behöver inte sammanfalla med en detalj i 
bilden. Läget av den kan anges i förhållande till en eller flera 
detaljer. Se bilaga 3.3 C. 

Vid höj dbestämning av vattenyta (strandlinje) är det viktigt 
att höjdvärdet hänför sig till det vattenstånd som var rådande 
vid fotograferingstillfället. 

Stödpunkt i höjd markeras i den flygbild där den framträder 
bäst. Markeringen görs med ett fint nålstick som numreras. 

Vid behov upprättas en skiss i större skala än bildens. Skissen 
utvisar den stuckna punktens läge i förhållande till närbelägna 
terrängföremål. 
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EXEMPEL PA LAMPLIGT RESPEKTIVE OLÄMPLIGT VAL AV NATURLIGA 
STÖDPUNKTER I HÖjo 

Lämplig lokalisering av stödpunkt h'öjd 

l:=t:=�2�1--:� På väg vid skuggor av 
3 ledningsstolpar 2 

2· På sidoväg 20-25meter 
från h uvudvägens mitt 

3: På sidoväg mitt för 
träd, dike eller Öker -
kant 

På bro över dike 

Olämplig lokalisering av stödpunkt i höjd 

�o Pa väg 

På botten av dike 

På skogsväg mitt eme llan På väg 
två kur vor under för ut sätt 
ning at t vägbanan är hori

... 

sontell 

Vid åkerhörn omkring 4 
meter från åkerkanten ( i 
själva hörnet eller omedel 
bart intill dikena är åker
ytan ofta ojämn och höjden 
ej representati v för nära
liggande det av åkern) 

På gårdsplan avståndet a
meter fran hörnet i fÖrläng
ningen av byggnadens(löngd= 
a meter) norra Långvägg. 
På stenmurshörn. 

På myr  eller skogsglönta 
mitt em ellan två träd 

Mindre lä mpligt såvida eJ 
åkern är absolut plan 

Intill byggnader är det ofta 
svårt at t stereoskopiskt 
möta höjden 

På skogsglönta i backslutt
n 1ng 
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STÖDPUNKTSMÄTNING 

- VINKELMATNING
Instr 
T/:2101 

Dr.r 

Cbserv 
E.c.

TFA 3.3 

1916-04-01 
'[•· .. ' +�··--i(• • ,1 ) c·.a.,n1.ngen u..,10.r<J a.r,nan, ... ::i.g, 

/97.3-07-09 

Bilaga 3.3 D
l (2) 

Station [Jkt nr
03/ 

Protf 
67.:5. 

LÄNGDMÄTNING Område 
1---------�--I 

Band s I Temn+/..9. //edet/oq 

Objekt Avläsning Reduc vinkel Medeltal 
Avläst 

längd 
Vertikal- Korrigerad
vinkel längd 

0 ..30 0 26 3 0010 0 00 0 

/3// 68 o/ 1 67175' 0 0/ 75" I() 58.09 

,'112 /0/ f36 1/2' /öl 60 I 10/ tfiO 0 2..9.�'? 

,3/,'1 /56 -'Il/ 2 !öh /7 g 156 17 13 .L/'1.80 

Oc32 Z/7 iJ.1 0 /216 16 7 ,8/6 76 i�

0 30 0 00 0 

c3/I ,'?//-312 ,35. 95 

(}/2, (}1;2 c38 14 /öl 5.9 -9 
c.J/,1 lc'396 96 f /5"6 /'7 6 

0 32 5'1 öaf 

AVVAGNING Observ G-S Protf .Be Stänger 

Avvägd Stångavlssnine Höjdskillnad 
_pu.Jlkt ---�----..----

1---....--+--=-"B.c!..k °F'T'ar.i Sti.Q"Tl F'all 
Bak •)?ram dm dm dm dm 

3/ 
,/3/2 

1<'3/,, 

r1I /2.7S 

!/3/2 ,2/.23 8.54 
1 /3/3 28 . .JS /6.R0 

Skiss 

Höjd 

m 

PUNKTBESKRIVNI NG 

/1// 

Markkoordinater 

---�-�--'""""1""-r)�, -�-�-�--�- Punkt 
'� I 

X o. 
/t 

i / I r-2 -

i 
! 

y fil Eö,jd 

.,, (J/11 !i -f �� 
1 

r
o �12 • ,,,-;::I?' I --------t-1 --

I I J'i i 
-

---·-----��,----4---+--- ! i 

i 1 1 Y1 i L/ _l ·----r--1
---

1

! _s.__,_zje___ �cS�- _ J_{t =�----_____,
1

;----'_L-__ -_-_- ______ \ l.
I I l3i:..d� //E. l .. 3.1.ö.l/ • .Ola ob- t-----T- - --- _L _____ - -- �.-••-··-··--1 

l I I ! .------.-------- - ----- .-- .. --- ····-····-
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STÖDPUNKTSMÄTN ING 
Dnr ?-:tätningen utfördU\r,nin,dag) Station p'd n:::-

1913 - 07 ... 06 0 /5 f------•----,.---._...I --•- --- ------·------
LÄNGOMÄTN I NG Område 

- VINKELMÄTNING
rnstr I c::iserv 

T/:2/0/ I _B.C.
Protf 

:3and. 2 I Temur19 ° Vedevc!!g 

Objekt Avläsning Reduc -rink.el 

0 /It 0 12 I o! oolo
15/ 1.// 73 :J .Lf!/6! z
/62. 8.L; 33 2 8'7' i :u I

153 99 12 8 99 00 '1 
O /6 211t Il lf .213 .99 3 

;',!edel tal 

0 OCJ 0 
"Il 6/ 3

Bit 2/ 0 

..99 00 8

,2/3 .99 +

Avläst Vertikal- Korrigerad 
längd vinkel längd 

19.83 
.!l/. 00 

t------+--+------+---+----+--+------+---+----+----r--·- -----!---------+---------

Yonfrr, 1/rndif 
0/11 21'1 8/ 6 0 00 0 -------+--�----+'---+-�--+-='--t-'-------1-----+-----+---·-· ________ __,_ _______ _.,_ _____ ___ 

/5/ Z59 /.;3 0 )j/ 6/ '1/ -+--__,�____,�--4-'--+----+---'-+------- �lS/ - l/.t.....;-p,,,__--+-------+--'-�1/j".:...· 7,'-"r B«----1 
IS:?. 80.Z OJ!, 6 81/ §/ 0 -t=----1�-'---f....C....C...--J.."''---+---+----1---1--'-'-'-!t-,.r !5',S____+-------!---L/-=,6"-'-,-""-5""-""--ri _--i 

153 c3!6 BZ 6 .99 0/ 
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0/6 c.31 8/ I :218 !J9 t5

AVVÄGNING Observ Gr:3 Protf Be Stänger PUNKTBESKRIVNI NG 

Avvägd Stångavläsni�LHöjd�cillnad_
punkt 1� Eö,jd 
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------>------B�a,=.k
.__,_.

Fram 1Qtim Fall 
/5"/ lrcfdac3rd.:Yslen (,35 x 35" cm) 

l jro.:J 
mal-lo ( ,olan- oc/2 /2 Qld.5/6c/) Bak Fra.i:i dm dm dm dm m 

/5/ /5.83 s.s.:; 
01/.20 1'1.! 6 /53 
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·-------------,,-·--
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/I ,, 1----
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SIGNALE?c 

Bilaga 3.3 E 

-� 
Signalerat objekt 

Stödpunkter i plan 

vid blocktrian
gulering(1) 

vid modellvis 
bearbetning(2) 
" (3) 

Form 

i◊ 
Som (1) 

€□ 

Minsta dimensioner(mm) vid flyghöld(m) Färg 
600 800 1000 1500 

a=100 
b=600 

Som (1) 

C=200 

a=150 
b=800 

Som (1) 

C=300 

a=150 
b=1000 

Som (1) 

C=300 

a=250 
b=1500 

Som (1) 

C=500 

Vit 

Som 

Vit 

( 1 ) 

�---------l--------+-----+-----+------+-----1------; 
Stödpunkter i höjd 

(4) 

(5) 

Som (1) 

Som (3) 

Som (1) 

Som (3) 

Som 

Som 

( 1 ) 

(3) 

Som 

Som 

( 1 ) 

(3) 

Som 

Som 

( 1 ) 

(3) 

Som 

Som 

I 

( 1 ) 

(3) 
i 

Gränspunkter (6) 
1--------------1--------+------J.--.-----+-----+----+-----' 
jVA-anordningar 

�

b 

" " " Il Il Il 

, 

a 

Hela 
i nedstignings- a=300 a=300 a=300 brunns- Röd , 

brunn (7) b=100 b=150 b=150 locket 

rännstens brunn 
(8) 

rensbrunn (9) 

brandpost (10) 

avstängnings
ventil (11) 

a 
JJIITiill a=100 a=150 

a=100 
b=lock

bredd 

a=150 
b=600 

a=500 a=600 

Röd 

Röd 

Röd 

J Eb 
b=100 b=150 

� �=400 C=450 
�---------1--::...........�G��!...__-+-----+-----+-----+-------t-------
Teleledningar 

brytpunkter(12) 

" (13)
{□

skåp (14) 

a=500 
b=100 
c=400 

a=500 
b=200 

a=600 
b=150 
c=450 

C=400 

Elledningar 

Anm 

brytpunkter(15) Som (12) 
" ( 1 6) Som ( 13) 

skåp (17) Som (14)

Som (12) 

Som (13) 

Som (14) 

. ..., .., . . 

Som (12) 

Som ( 13) 

Som (14) 

E:i:::- ovan an,";'ivna s1rna1u1rnens1oner bi'r ;-,1.:0.s, ni:ir Elan 
ko:1taktko-oiorna. sjf,'na}erna si::ikert sl-'.:a S�'na2 i.i.ven i 

Orange 

C=500 Orange 

Orange 

Cl t t 



SIGN'ALERINGSPRO'IOKOIJ., 

Punkt- Signal- Signalskiss Signalhöjd Punkt- Signalkoordinater (m) 
(r'111) höjd 

slac nurmrer trark- typ sid- karta _rS_ 0ver över {m) 
erin<.:; längd ///::= /// ::=/// punkt rrark- X y z 

(cm) vta 

I 

Område Fastighet Datum Bildmaterial Koordinatsystem i 
olan 

Enhet Diarienummer Protokoll upprättat av Identifierat av: Mätt av: Beräknat av 

Identi Anmärkning och/ 
fierad eller 
i bild skiss över beläg efl-
nurnrrer het 

Cfl 

Höjdsystem I-'· 
p_, 
p; I 
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3.4 FOTOGRAFERING OCH MÄTBILDER

3.4.1 Tidpunkt för flygfotografering 

1 (2) 

Flygfotografering bör utföras på våren efter snösmältningen 
men före lövsprickningen och om möjligt vid en tidpunkt på 
dagen då den relativa skugglängden (cotangenten för solhöj
den) inte överstiger 1,5. Flygfotografering på hösten för 
storskalig kartläggning bör undvikas. 

Tidpunkten för flygfotograferingen bör dessutom med hänsyn 
till väderleken väljas så att mätbilderna blir fria från 
moln och molnskuggor. 

3.4.2 Specifikation av flygfotografering 

Vid flygfotografering av mätbilder bör nedanstående 
iakttas: 

att övertäckningen i stråkled ingenstans avviker med 
mer än 7 % från den planerade när effekten av vridning 
inräknats. 

att fotostråkens läge i sidled inte avviker från det 
planerade läget med mer än 10 % av bildsidan på marken. 

att flygböjden över terrängens medelnivå inte avviker 
med mer än 7 % från den planerade. 

att kameraaxelns avvikelse från lodlinjen inte över
stiger 5 gon. 

att förskjutningen i sidled mellan två angränsande 
flygbilder i ett fotostråk inte överstiger 20 mm. 

att i varje bild minst tre av rammärkena avbildas. 
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3,4,3 Granskning av bildkvalitet 

2 

Bildproducenten upprättar granskningsprotokoll (stråklapp) 
enligt vid LMV tillämpade normer för kvalitetsbedömning 
av flygbildmaterial. I detta protokoll redovisas för varje 
fotostråk uppgifter om kamera, tidpunkt för fotografering, 
övertäckning i stråk- och sidled, eventuella vridningar och 
sidoförskjutningar, den relativa skugglängden, förekomsten 
av moln och molnskuggor, ojämn belysning, disets täthet, 
siktlängden vid fotograferingstillfället och eventuella 
anmärkningar i övrigt. I samma protokoll anges dessutom för 
varje stråk ett betyg för den fotografiska bildkvaliteten. 
Vid betygsättningen beaktas bildens gradation, belysningens 
jämnhet samt effekten av dis och eventuell rörelseoskärpa. 

3,4.4 Geometrisk bildkvalitet 

Den geometriska kvaliteten för vidvinkelbilder bör vara 
sådan att grundmedelfelet efter utjämning av vertikal
parallaxer mätta i 15 punkter, där varje mätning har vikten 
1, ej överstiger 0 1 01 mm i bildens skala. 

Diapositiv för stereobearbetning eller ortoprojektion fram
ställs på dimensionsstabilt material (glas, polyester). Sker 
denna framställning i projektionsinstrument bör instrumentets 
geometriska egenskaper redovisas. Uppgift om huruvida dia
positiv är korrigerade för inverkan av jordkrökning, refrak
tion och felteckning lämnas av bildproducenten. 

3.4.5 Kontroll av kamerautrustning 

Bildproducent redovisar utrustningens fotografiska och geo
metriska kvalitet samt övriga data såsom rammärkeskoordin
ater, kamerakonstant, radiell felteckning, stödplattors och 
anliggningsramars planhet samt resultat från testfotografer
ingar. 

I samband med flygfotograferingens början testas de kameror 
som avses att användas genom fotografering av provfält eller 
isytor, Provfältet bör innehålla minst 30, över stereomodeller 
väl fördelade, kontrollpunkter. För att en kamera skall 
anses godtagbar bör det kvadratiska medelvärdet av rest-
felen i höjd i kontrollpunkterna understiga 0,15 °/oo av 
flyghöjden. 
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1 ( 3 ) 

Koordinatmätning 

Utjämning 

Felgränser 

Redovisning 

3.5 BEARBETNING AV MÄTBILDER 

3. 5. 1 Fotogrammetrisk punktförtätning 

Vid fotogrammetrisk punktförtätning bör koordinatmätning 
av fotostompunkter utföras två gånger med viss tidsrymd 
mellan mätningarna. Skillnaden mellan dessa mätetal bör 
högst uppgå till 0,02 mm, mätt i bilden. 

Vid fotogrammetrisk punktförtätning för bestämning av foto
stödpunkter är det tillräckligt att koordinatmäta varje 
punkt en gång. 

RIKTLINJER 

De efter utjämning av ett block kvarstående stödpunkterna 
bör i fråga om antal och lokalisering uppfylla vad som 
anges i avsnitt 3.2.2. 

Tillämpade största restfel i geostödpunkt, i x- eller 
y-koordinat, efter utjämning är uttryckt i mm i bilden:

3.5.2 

RIKTLINJER 

Mätklass 
II och III 
IV 

Restfel 
0,030 mm 
0,070 mm 

Orientering i analoginstrument 

Vid grafisk absolut orientering tillämpad felgräns i plan 
respektive i höjd för de använda stödpunkterna anges i 
bilaga 3.2 B. 

I särskilt protokoll redovisas slutgiltiga värden för 
orienteringselementen. I protokollet redovisas även 
motsägelser i plan och höjd för de stödpunkter som 
använts vid absolut orientering. 
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2 

Plandetaljer 

Höjdkartering 

Anvisningar för dokumentation av fotogrammetrisk mätning 
redovisas i avsnitt 6.2.1 och exempel på lämpligt stereo
protokoll återfinns i bilaga 3.5 A. 

3. 5. 3 Kartering i analoginstrument 

När bildinventering skett, utförs stereokartering med 
ledning av de inventerade bilderna. Detaljer som inte 
kunnat karteras med erforderlig skärpa utmärks på sär
skilt sätt på kartkonceptet. De plandetaljer som kar
teras vid olika typer av kartor framgår av avsnitt 4.6. 

Terrängens höjdförhållanden återges som regel med höjd
kurvor. Om terrängens egenskaper är sådana att stereo
kartering av höjdkurvor inte kan göras, utmärks höjder 
punktvis där detta är möjligt. Vid osäker kartering av 
höjdkurvor - exempelvis i områden bevuxna med tät barr
skog - streckas höjdkurvorna (jfr bilaga 2.2 B). 

3.5.4 Framställning av ortofotokarta 

Framställning av ortofotokarta förutsätter kännedom om 
terrängens höjdförhållanden. Detta innebär vanligen att 
höjdprofiler framställs genom höjdmätning i stereo
instrument eller på annat sätt. 

Exponering och framkallning av bildmaterial för ortofoto
kartor utförs så, att jämnast möjliga bildkvalitet erhålls 
för det aktuella kartläggningsområdet. 

RIKTLINJER 

Ortofotokartor i stora skalor bör inte användas över 
områden med tät och hög bebyggelse eller barrskog. 

Ortofotokata kan användas i mätklass IV. Vid eventuell 
användning av ortofotokarta i mätklass II eller III 
sker samråd med LMV. 

Vid exponering av ortofoto används film av god dimensions
stabilitet. 

Orienteringsdata och övriga data som rör profilmätning 
och ortoprojektion redovisas i särskilda protokoll. 
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Redovisning 

3.5 3 

I redogörelse för det fotogrammetriska arbetet redovisas 
i tillämpliga delar: 

1: Arbetets omfattning, mätklass, kartskala och blad-
indelning 

2: Kartkoncept 

3: Plan för flygfotografering 

4: Signaleringsplan 

5: Granskningsprotokoll för flygbilder 

6: Redogörelse för prövning av befintligt bildmaterial 

7: Stompunkter. Lägen och koordinatförteckning 

8: Stödpunkter. Lägen och koordinatförteckning 

9: Redogörelse för stereokartering med bifogade stereo-
protokoll 

10: Redogörelse för blocktriangulering 

11: Redogörelse för framställning av ortofotokarta 

12: Redovisning av fältkomplettering 
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3.6 IVIARKF0T0GRAMlVIETRI 

1 ( 1) 

Markfotogrammetriska metoder används huvudsakligen inom 
speciella tillämpningsområden såsom volymbestämningar av 
bergrum, uppmätning och kartering av byggnader m m. Vid 
användning av markfotogrammetri är det ofta svårt att få 
tillräcklig insyn och det område som går att bearbeta i 
varje modell blir i allmänhet begränsat. Det är därför sällan 
ekonomiskt lönsamt att använda markfotogrammetri för ordin
ära kartläggningsobjekt. I vissa fall kan dock markfotogram
metri användas för mindre, kompletterande stom- och detalj
mätning, t ex där tät trafik försvårar andra mätmetoder eller 
vid mycket detaljrika innerstadsområden som gör andra mät
metoder mycket kostsamma. 

Utvärdering av bildmaterialet kan ske antingen analytiskt 
eller analogt. Använd bearbetningsmetod påverkar planeringen 
av fotograferingen och mätförfarandet. Vid analog bearbet
ning bör normalfallet användas vid fotograferingen, dvs att 
kameraaxlarna är parallella och vinkelräta mot basen. Foto
grafering enligt normalfallet underlättar bearbetningen och 
möjliggör enkla och effektiva kontroller. 

Fotografering kan ske med eller utan geodetisk bestämning 
av den yttre orienteringen. Under alla förhållanden bör basen 
uppmätas noga. Även de yttre orienteringselementen bör be
stämmas för att möjliggöra kontroll vid bearbetningen. 

RIKTLINJER 

Vid användning av markfotogrammetriska metoder för kart
framställning, kompletterande detaljmätning eller komplet
terande stommätning används sådana metoder och instrument 
som ger samma noggrannhet som tillämpas vid geodetisk 
detaljmätning respektive geodetisk stommätning i motsvarande 
mätklass, se avsnitt 2,1 och 2.2. 

För planering och redovisning hänvisas till tillämpliga 
delar av avsnitt 3.2 och 3.5.5. 
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4.7 A Exempel fastighetsförteckning 
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4.1 1 ( 2) 

Inledning 

Karta enligt FBL 

Andra kartor 
rörande fastig
hetsgränser 

Grundkartor, 
nybyggnads
kartor m m  

4.1 KARTAS RÄTTSLIGA BETYDELSE 

Den rättsliga betydelsen av redovisningen på karta är olika 
för olika kartor och för skilda delar av kartinnehållet. 
Nedan lämnas i orienterande syfte viss, ej fullständig in
formation i frågan. 

Förrättningskartor enligt FBL redovisar FBM:s beslut i 
frågor om fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Be
sluten avser i allmänhet fastighetsgränser eller områden 
avgränsade genom sådana gränser. Det är alltså främst grän
serna och fastighetstillhörigheten (fastighetsbeteckningarna) 
som har rättslig betydelse. Besluten kommer till uttryck 
genom ett samspeLmellan-text (handlingar) och_kartbild samt 
utmärkning på marken av nytillkomna eller vid förrättningen 
bestämda gränser. 

Enligt JB gäller följande allmänna regler om läget av gräns 
som blivit lagligen bestämd. Reglerna är normerande i hän-
delse av tvist om rätta sträckningen av gränser som till-
kommit eller bestämts enligt FBL eller motsvarande äldre 
lagstiftning: "Gräns som blivit lagligen bestämd har den 
sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. Kan ut
märkning ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den 
sträckning som med ledning av förrättningskarta jämte handlingar, 
innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. 
Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i laga ordning, 
har gränsen den sträckning som framgår av karta och handlingar" 
( 1 kap 3 § JB) . 

Fastighetsgräns kan tillkomma inte bara genom förrättning en
ligt FBL utan också genom expropriation eller liknande tvångs
förvärv, t ex inlösen enligt BL eller VL. Uppkommer tvist 
om rätta läget av sådan gräns skall gränsen ha den sträckning 
som med ledning av fångeshandling, innehav och andra omständig
heter kan antas ha varit åsyftad (1 kap 4 § 2 st JV). Kartan 
är inte särskilt omnämnd i den berörda jordabalksbestämmelsen 
men ingår självfallet blad de åsyftade normerande dokumenten. 

I fråga om vissa äldre gränser gäller bestämmelser i 1 kap 
4 § 1 st JB samt 16-18 §§ promulgationslagen till JB. 

Innehållet i grundkartor och nybyggnadskartor m m  är inte 
föremål för direkt ställningstagande med rättslig verkan 
men utgör underlag för plan, byggnadslov eller annat rättsligt 
beslut. Den underliggande kartan har främst betydelse som 
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4.2 VAL AV KARTSKALA 

Målsättningen vid valet av skala för primärkarta är största 
möjliga användbarhet på lång sikt vid framställning av 
övriga kartan ur primärskalan. Valet av skala för kartor, 
som inte bygger på primärkarta, sker så att de förhållanden 
som skall redovisas på kartan med tillfredsställande säker
het kan utläsas. 

RIKTLINJER 

Skalor för olika karttyper och mätklasser har sammanställts 
i tabell, som redovisas i bilaga 4.2 A. 

Om inte särskilda skäl föreligger används förstahandsskala. 

Valet av skala för andra typer av storskaliga kartor än de 
som angivits i tabellen sker med hänsyn till läsbarhet och 
tydlighet, huvudsakligen enligt vad som i tabellen angivits 
för förrättningskartor. 

Skilda delar av ett mätningsområde kan kartläggas i olika 
skalor, om kartläggningsändamålet motiverar detta. 

Särskilt skäl att använda viss andrahandsskala föreligger, 
om primärkarta finns inom eller intill kartläggningsområdet 
och är upprättad i sådan andrahandsskala. Om man överväger 
att använda andrahandsskala p g a  annat än angivet särskilt 
skäl, bör samråd ske med ÖLM. Beträffande förrättningskartor 
bör samrådet kunna ske mellan ÖLM och FBM vid ett eller någ
ra enstaka tillfällen vid vilka ÖLM anger förutsättningarna 
för val av andrahandsskala. 
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Kart skalor 

IKarttyp 

!Primärkarta
:(se avsnitt 4.6.2)

Grund karta 
(se avsnitt 4.6.5) 

Förrättnings-
karta (karta en-
ligt fastighets-

TFA 
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Mätklass 

! II

III

II 

III 

IV 

II 

bildningslagen m fl) 

(se avsnitt 4.6.4) III 

IV 

Nybyggnadskarta I 
(se avsnitt 4.6.6) 

II 

' Första-
hands-
skala 1 : 

500 

500 
1000 

500 

1000 
2000* 

2000 

500 

1000 

1000 

500 

500 

Bilaga 4.2 A 
1 ( 2) 

Andra-
hands-
skalor 1 : 

400 
1000 

400 

400 
1000 

400 
500 

2000 

1000 
5000 

1 00 
200 
400 

1000 
2000** 

400 
500 

2000 
4000** 
5000** 

10000** 
20000** 

2000 
4000** 
5000** 

10000** 
20000** 

100 
200 
400 

100 
200 
400 

1000 
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Kart bladsin
delning 

4,3 

4, 3. 1 

1980-01 -2 9 

FORMAT OCH BLADINDELNING 

Bladformat och rityta 

IKTLINJER 

Kartor upprättas i första hand i format enligt A-serien 
som bl a omfattar bladformat enligt följande tabell: 

Bladformat/Rityta A4 A3 IA2 1 1/2 A2 A1 1 1 /2 A 1 

297 ! 420 
: 

Bladformat, kortsida mm 210 594 594 594 
långsida mm 297 420: 594 630 841 1261 

i : 

;Ri tyta, kortsida mm : 500 500 500 
långsida mm 500 700 1000 

., el 
I 

! 
: 500 

I ' 100 

I andra hand används även det s k  normalformatets helblad 
(ritytan 600 x 800 mm). 

Där primärkarta med rityta 500 x 800 mm finns upprättad 
ioch anses böra.användas fortsättningsvis, kan även sådant 
format användas, 

Anm: Tryckta kartblanketter avviker ibland från angivna 
•A3- och A4- format för att kartorna skall kunna förvaras,
tillsammans med andra handlingar i aktomslag.

4,3.2 System för kartbladsindelning och lägesangivning 

Sveriges indelning i s  -k storrutor om 50 x 50 km samt sys
temet för numrering av storrutor och delar av dessa fram
går av bilaga 4,3 A. 

Denna indelning används bl a för de allmänna kartorna och 
för den till jordregistret hörande fastighetskartan. Av 
bilaga 4,3 B framgår det modifierade system som används 
för primärkartor m m  då ritytan är 500 x 500 mm eller 
500 x 1000 mm. För projektionssystem 2,5 gon V är detta 
system identiskt med det i bilaga 4,3 A redovisade. För 
övriga projektionssystem, där storrutorna inte är identi
ska med dem i system 2,5 gon V, införs ett prefix före den 
numeriska beteckningen enligt bilaga 4.3 B. För vissa ända
mål måste man kunna överföra en sådan storruta, eller del 
därav, till t ex en allmän karta (system 2,5 gon V för 

i 

hela landet). Detta kan ske antingen grafiskt eller numeriskt .. 
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MODIFIERADE STORRUTOR

Gräns för proiektionssystem 

Gräns för storruta 

7, 5 

A 105 

7,s gon V

B 74 B 175 

B 164 B 165 

B 146 

B 136 

B 126 

B 115 B 116 

B 105 B 106 

B 095 B 096 

B 085 B 086 

B 075 B 076 

B 065 B 066 

B 055 B 056 

8015 B016 

5 aon V

114 

B 057 

054 

166 

156 

146 

135 136 

125 126 

115 

105 106 

095 096 

085 

075 076 

065 066 

055 

0 45 

2,s gon V

077 

037 

Bilaga 4.3 8 
1 (2) 

C '\76 

68 

C 136 

67 

0 gon

66 

65 

\) 

64 

63 
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BETECKNINGSSYSTEM FÖR DEL AV STORRUTA 

t..3 Bilaga 4. 3 C 

Kartbladsb e teckningarna för kar tor i ol·1ka skalor erhålls genom 
. 0 0 .. . 

att en stor ruta under I n delas p a de tv a satt som redo v Isas 
här nedan. En närmare beskrivni ng av hur kartbladsbeteckning
arna för kartor i· olika skalor bildas, återfinns i avsni t t  4. 32 

INDELNING I 

G D 

3 

B 

1 

INDELNING II 

0 2 3 4 5 6 

2 

'7 9 

Indelning I tillämpas för 
kartor i skala: 

1 ·. 50 000
} 1 : 5 000 1, 2 ,  3 och 4 

1. 500
1: 25 000 A, 8, C och D

Vid kortfor matet
500 x 500 mm mot svaras
sto r rutan av sk a la
1:100 000

Indelning Il ti llämpas for 
kartor i skala: 

1:10 000 
1: 1 000 
1: 20 000 
1: 2 000 



STATENS LANTMÄTERIVERK TFA 

1976-04-01 

4.4 l (2)

Godkänd 
materiel 

Ritpapper 

Film 

Kartbild och 
text 

Dimensions
stabilitet 

4.4 MATERIEL OCH UTFÖRANDE 

RIKTLINJER 

För karta, som enligt 8 § MK skall vara arkivvärdig används 
sådan materiel, som godkänts enligt skrivmaterielkungörelsen 
(SFS 1964:504). Härutöver kan dock Liberpapper 190 och rit
papper i serien SRA I, II och III tills vidare användas. 

Ritpapper väljs med en efter kartans storlek anpassad tjock
lek eller ytvikt. För kartor i formaten 1 1/ 2 A2 eller större 
används papper med en vikt som inte understiger ca 190 gram 
per m2 (motsvarande Liberpapper 190). För kartor i mindre 
format används papper vars vikt inte understiger ca 180 gram 
per m2 (motsvarande SRA III). 

För sådana kartor som inte redovisas till offentligt arkiv 
enligt 8 § MK kan film, som provats vara av god kvalitet, 
användas. Sådan rit- eller gravyrfilm bör användas för här 
avsedda kartor i de fall kartläggningsändamålet kräver materiel 
med goda egenskaper både vad avser dimensionsstabilitet och 
kopierbarhet. 

Rit- och gravyrfilm på bas av polyester används tidigast tre 
månader efter det att materialet framställts. 

För format upp till Al används film med tjockleken minst 
0,08 mm och för större format minst 0,13 mm. 

Kartbild, text och andra detaljer ges oberoende av framställ
ningsförfarande och arkivegenskaper en sådan jämnhet och 
svärtning, att kartan med gott resultat kan reproduceras med 
för ändamålet lämpliga reproduktionsmetoder. Kopian framställs 
därvid med sådan bildkvalitet, att den i sin tur kan utgöra 
förlaga vid reproduktion. 

För varje typ av underlag för karta (papper, film av olika slag) 
används materiel med sådan dimensionsstabilitet att uppfyllan
det av noggrannhetangivelserna i avsnitt 4.5 icke försvåras 
eller motverkas. Såväl vid förvaring som under pågående arbete 
skyddas materielen, såvitt möjligt för växlingar i luftens 
temperatur och relativa fuktighet. I lokal där kartarbete pågår, 
hålls därför tem13eratur och relativ luftfuktighet i möjligaste 
mån konstanta. 
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4.5 KARTKVALITET (ej med i denna utgåva) 
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KARTAS REDIGERING OCH INNEHÅLL 

4.6.1 Allmänt 

De olika slag av kartor som förekommer vid arbete enligt 
MK framgår av avsnitten 1.1, 1.7, 4.2 och bilaga 4.6 A. 
I detta avsnitt lämnas riktlinjer och anvisningar för de 
olika kartorna d v s  primär-, bas-, förrättnings-, grund-, 
nybyggnads-, tomtindelnings- och övriga kartor. 

Beträffande vissa tekniska åtgärder m m, som erfordras för 
upprättande av angivna kartor såsom stommätning, fotogram
metrisk mätning, projektionssystem och koordinatsystem 
hänvisas till de avsnitt, som särskilt ägnats dessa frågor. 

RIKTLINJER 

Vid upprättande av karta redovisas innehållet så att kartan 
blir tydlig och lättläst. Härvid används av LMV godkänd 
:beteckningsstandard. Om särskilda skäl föreligger kan 
aock godkänd beteckningsstandard frångås. 

Godkänd beteckningsstandard redovisas i bilaga 4.6 B. För 
sådana kartor, som framställs ur allmän karta, räknas här
utöver de allmänna kartornas beteckningssystem som godkänd 
standard. Särskilda skäl att frångå godkänd betecknings
standard får anses föreligga när det inom eller intill 
kartläggningsområdet förekommer ett väl genomarbetat beteck
ningssystem gemensamt för primärkarta, tomtindelningskarta, 
förrättningskartor, nybyggnadskartor m fl. I de fall orto
fotokarta kan användas (se avsnitt 3,5.4) godtas dessutom 
sådan fotografisk avbildning, som erhålls i ortofotokarta, 
för i kartan väl synliga och otvetydiga detaljer. 

Om man överväger att frångå godkänd beteckningsstandard 
p g a  andra än ovan angivna särskilda skäl bör samråd ske 
med ÖLM. 
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4,6.2 1 ( 6) 

Definition 

Ändamål 

Hänvisning 

Allmänna grunder 

Stomnät 

4,6.2 Primärkarta 

Primärkarta är sådant storskaligt grundläggande kommunalt 
kartverk, som ajourhålls fortlöpande, och vars uppgift är 
att tjäna nedanstående ändamål. Till primärkartan räknas 
dess koncept och deloriginal. 

Primärkartans uppgift är att vara utgångsmaterial för upp
rättande av grundkartor till detaljplan, tomtindelningskar
tor, kvarterskartor, förrättningskartor vid fastighetsbild
ning m m, expropriationskartor, registerkartor, nybyggnads
kartor, projekteringskartor och ledningskartor. Primärkarta 
kan med fördel även ligga till grund för översiktskartor av 
olika slag. Primärkartas ställning i ett kommunalt kartprog
ram framgår av bilaga 4.6 C. 

Beträffande 
1t 

1t 

Il 

Il 

Il 

Il 

RIKTLINJER 

mätklsss hänvisas till avsnitt 
kartskala hänvisas till avsnitt 
kartbeteckningar hänvisas till avsnitt 

och bilaga 
planläggning hänvisas till avsnitt 
ritmateriel och reproduktion 
hänvisas till avsnitt 
sekretess hänvisas till avsnitt 
förvaring hänvisas till avsnitt 

1 • 7 

4.2 
4.6.1 
4.6 B 
1.2, 3.2 

4.4 
6.8 
6.3 

Primärkarta upprättas med det innehåll och den kvalitet
beträffande noggrannhet, fullständighet och riktighet som er
fordras för de olika kartor för vilka den utgör under-
lag. Beträffande kvalitet se även avsnitt 4.5,

Till stöd för primärkarteframställning ligger stomnät 
i såväl plan som höjd. 
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1 (2) 

Tillämpning 

Hänvisning 

Kart skala 

Framställning 

Innehåll 

4.6.3 Baskarta 

Termen baskarta definieras i avsnitt 1.4. Av definitionen 
framgår att baskarta kan användas för flera olika ändamål. 
Härigenom kan många karttyper tjäna som baskarta. Nedan 
lämnade riktlinjer och anvisningar avser endast sådan 
baskarta varpå fastställd generalplan redovisas. 

Beträffande mätklass hänvisas till avsnitt 1.7 
" kartkvalitet " " " 4.5 
" kartbeteckningar " " " 4.1.6 

bilaga 4.6 
" ritmateriel och " " Il 4.4 

reproduktion 
Il format och " " Il 4.3 

bladindelning 
" sekretess Il Il Il 6.8 
Il förvaring Il Il Il 6.3 

Beträffande kartskala hänvisas till avsnitt 4.2. Om kartlägg
ningsobjektet har stor utsträckning, och planeringen enligt 
samråd med planförfattaren inte kräver detaljerad redovisning 
av sådana objekt, som nedan anges, är detta sådant särskilt 
skäl som motiverar val av andrahandskala. 

Inom 
nellt 
karta 

område med modern primärkarta torde det vara ratio-
att med hjälp av reproduktionsteknik m m  framställa bas
ur primärkartans deloriginal eller versioner. 

I de fall där särskilda skäl föreligger att upprätta bas
karta i skala 1:10 000, 1:20 000 eller 1:50 000 torde all
mänt kartmaterial med fördel kunna komma till användning. 
En förutsättning är härvid bl a att kartmaterialet är av 
tillfredsställande aktualitet. 

På baskarta till fastställd generalplan redovisas enligt BS 
i den mån så erfordras vattenområden, höjdförhållanden, 
fastighetsgränser, vägar, kraftledningar och byggnader. 

och 
B 
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4.6.� 1 ( 5) 

Definition 

Hänvisning 

Kart beteckningar 

4,6,4 Förrättningskarta 

Med förrättningskarta avses här karte upprättad vid förrätt
ningar enligt FEL, ÄULL, AL, LL, EnsL, EVL, VL, GruvL och 
MineralL (jfr citaten ur berörda lagrum i avsnitt 1.1). 
Definitionen omfattar inte arbetskartor, skisser m m  som 
upprättas under förrättningens gång utan endast den karta 
varpå det med förrättningen åsyftade resultatet åskådliggörs. 

Beträffande val av mätklass hänvisas till avsnitt 1 • 7 
It kart skala It It It 4.2 
It kartkvalitet It It It 4.5 
Il kartbeteckningar It It It 4. 6. 1 och

bil. 4.6 B 
It format och 

bladindelning It Il It 4.3 
Il ritmateriel It Il Il 4,4 
Il ri tmaner Il It Il 4.6.2 
Il sekretess Il It Il 6.8 
Il förvaring It Il It 6.3 

Följande kartbeteckningar räknas vid upprättande av förrätt-
ningskarta till godkänd beteckningsstandard: 

Punkter och områden 

orm 

Förkortning för markeringstyp 
om sådan redovisas på kartan 
(se avsnitt 5,3) 

Fastighetsbeteckningar m m  

A,B, C .... AA,AB,AC ... Li ttera på lott

a,b.c ... 

1,2,3 ..... 

1, 2,3 

Littera på nybildat eller eljest 
av förrättningen berört servituts
område 

Nummer på lott (kan användas om 
nummer på ägofigur ej förekommer 
på kartan) 

Nummer på ägofigur 
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Definition 

Hänvisning 

Framställning 

Samråd 

1980-01-29 

4.6.5 Grundkarta 

Grundkarta är sådan storskalig karta som enligt 15 § BS 
utgör grundval för förslag till stadsplan eller bygg
naJ.splan. 

Beträffande val av mätklass hänvisas till avsnitt 1.7 
Il kart skala " Il " 4.2 
Il kartkvali tet Il 11 Il 4.5 
11 planläggning Il Il Il 1 . 2 och 3. 2 
Il kart beteckningar" Il Il 4. 6 .1 och

bil 4.6 
Il ritmateriel och Il Il Il 4.4 

reproduktion 
Il ritmaner Il Il Il 4.6.2 
Il information Il Il Il 4.6.2 
Il sekretess Il Il Il 6.8 
Il redovisning av Il Il Il 6.3 

karta och handlingar 
Il förvaring Il Il Il 6.3 

Grundkarta kan framställas genom nymätning eller med an
vändning av annat kartmateriel (t ex primärkarta) efter 
eventuellt erforderlig komplettering. Syftar planläggning, 
för vilken grundkarta upprättas främst till prövning av 
lokalisering i stort av en begränsad, mindre bebyggelse
grupp och är en detaljreglering av bebyggelsens och an
läggningarnas förläggning i plan- och höjdläge av mindre 
intresse ("flexibel plan") kan "förenklad grundkarta" 
framställas i mätklass IV. Till sådan karta kan ortofoto
karta framställd från maximalt 4 600 m:s flyghöjd 
användas efter erforderlig komplettering. Om man 

B 

avser att tillämpa andrahandsskalan 1:5000 kan sådan karta, 
som rramställs genom förstoring av ekonomiska kartan, an
vändas somgrundkarta. Detta förutsätter dock att ekonomiska 
kartan upprättats i skala 1:10 000 på ortofotounderlag. 
Eventuellt erforderlig komplettering av kartinnehållet 
sker efter kontroll.I LMVs meddelande 1979:5 ges närmare 
information om s k  flexibel plan. 

Se avsnitt 1.2. Om planförfattare har utsetts bör samråd 
ske med denne. Samråd bör dessutom utöver vad som anges i 
1.2 ske med ÖLM beträffande framställning av "förenklad 
grundkarta", uteslutande av stomnät och förenklad redo
visning. 
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Definition 

Hänvisning 

Omfattning 

1976-04-01 

4.6.6 Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta är sådan karta som BN tillhandahåller enligt 
2 § BS och som i förekommande fall ligger till grund för 
situationsplan till ansökan om byggnadslov. 

Nybyggnadskarta inom stadsplanelagt område 

Beträffande mätklass hänvisas till avsnitt 1.7 
Il kart skala " Il " 4.2 
" kartkvali tet " " " 4.5 
Il kartbeteckningar Il " " 4.6.1 och 

bilaga 4.6 B 
" format och 

bladindelning " " " 4.3 
Il ri tmaner Il " " 4. 6. 2 
" ritmateriel " " " 4.4 
" sekretess " " " 6.8 
" förvaring Il Il " 6.3 

RIKTLINJER 

Nybyggnadskarta inom stadsplanelagt område omfattar förutom 
den för bebyggande avsedda marken även det angränsande område, 
vars redovisning bedöms erforderlig för planerandet av det 
tillämnade byggnadsföretaget och för vederbörlig prövning av 
företagets tillåtlighet. 

Det är inte nödvändigt att på nybyggnadskarta redovisa hela 
den fastighet (de fastigheter och/eller område(n), varpå det 
tillämnade byggnadsföretaget är avsett att uppföras. När det 
är fråga om nybyggnadskarta avseende tomtmark torde det emel
lertid endast undantagsvis ifrågakomma, att kartan upprättas 
på sådant sätt, att den redovisar endast en del av den fas
tighet (tomt)varpå byggnadsföretag är planerat. Fall kan dock 
tänkas förekomma - t ex om fråga är om uppförande av en mindre 
byggnad på en större industrifastighet - då nybyggnadskartas 
omfattning kan begränsas till del av fastighet. I fråga om 
större fastigheter av annat slag torde nybyggnadskarta i re
gel kunna begränsas så, att den redovisar den aktuella tomt
platsen, jämte det område däromkring, som erfordras för an
given planering och prövning. 
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Definition 

Hänvisning 

Omfattning 

Redovisning på 
kartan 

1976-04-01 

4.6.7 Karta och beskrivning till tomtindelningsförslag 

Tomtindelningskarta är sådan storskalig karta på vilken för
slag till tomtindelning enligt 34 § 1 mom BS utmärks. 

Beträffande mätklass hänvisas till avsnitt 1.7
Il kart skala Il " " 4.2 
" kartkvalitet " " " 4.5 
Il kart beteckningar" " " 4.6.1 och 

bilaga 4.6.B 
Il format och 

bladindelning " " Il 4.3 
" ri tmaner Il Il Il 4.6.2 
Il ritmateriel Il Il " 4.4 
Il förvaring " " " 6.3 
" sekretess " " " 6.8 

RIKTLINJER 

Tomtindelningskarta omfattar förutom ifrågavarande byggnads
kvarter eller del av byggnadskvarter även det angränsande 
område vars redovisning prövas erforderlig för stadsplanens 
tolkning eller för tomtindelningsförslagets upprättande och 
bedömande i övrigt. 

På tomtindelningskarta redovisas följande: 

Förslagets utmär- 1 
kande, karterings
föremål 

Föreslagen tomtindelning, vilken redovisning bl a inne
fattar tomternas (samfällighetstomternas) gränser, hörn
punkter, beteckningar, areor och sidlängder. Härvid anges 
beräknade längdmått i meter med två decimaler. Areor och 
beteckningar redovisas för varje i tomterna ingående fas
tighet eller område enligt avsnitt 4.5 och på sådant sätt 
att därav framgår huruvida hela fastigheten eller området 
eller del därav avses ingå i tomterna. Hörnpunkterna anges 
med sina beteckningar. 

2 För genomförandet av tomtindelningen nödvändig servituts
bildning och erforderliga gemensamhetsanläggningar med 
angivande av gränser och beteckningar. 
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4.6 Bilaga 4.6 A 
1 ( 1 ) 

KARTOR SOM REGLERAS AV MK 

Karttyp 

Primärkarta 

Baskarta 

Grundkarta 

Förrättnings
karta 

Nybyggnads
karta 

Tomtindel
ningskarta 

Övriga kartor 

Expropria
tionskarta 

Karta enligt 
NVL, FornL 
m m  

Ändamål och 
användning 

Grundläggande 
detaljkartverk 

Kartunderlag för 
planering, projekte 
ring och redovis
ning 

Kartunderlag för 
stads- och bygg
nadsplaner 

Karta som upprättas 
vid förrättning en
ligt FBL, ÄULL, AL, 
11, EnsL, EVL, VL 
och GruvL 

Obligatoriskt un
derlag för situa
tionsplan vid bygg
nadslov inom stads
plan 

Skalor 

1 :400, 1 :500, 
1 : 1000 

1 :400, 1 :500, 
1 : 1 000, 1 : 2000, 
1 : 4000, 1 : 5000, 
1 : 10000, 1 : 20000 
1:50000 

1:400 - 1:5000 

1:400 - 1:20000 

1 : 100, 1 : 200, 
1 : 400, 1 : 500, 
1 : 1 000, 1 : 2000 

Karta som redovisar 1:200, 1:400, 
förslag till tomt- 1:500, 1:1000, 
indelning 1:2000 

Anmärkning 

Jfr avsnitt 4.6.2 

Jfr avsnitt 4.6.3 
Grundkarta är 
ett specialfall 
av baskarta 

Jfr avsnitt 4.6.5 

Jfr avsnitt 4.6.4 

Jfr avsnitt 4.6.6 

Jfr avsnitt 4.6 .7 

Karta som redovi- 1:400 - 1:20000 Jfr avsnitt 4.6. 8 
sar expropriations-
objekt 

Karta som i all- 1:400 - 1:20000 Jfr avsnitt 4.6 .8 
mänhet behövs som 
underlag för visst 
administrativt be-
slut 
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LANTMÄTERIVERKETS BETECKNINGSSTANDARD 

Förteckning över beteckningsbilagor 

4. 6B: 1 Kart beteckningar skala 1: 500 
4.6B:2 Kart beteckningar skala 1 : 1000 
4�6B:3 Kartbeteckningar skala 1:2000 
4.6B:4 Kart beteckningar skala 1: 500 
4.6]: 5 Kart beteckningar skala 1: 1000 
4.6]:6 Kart beteckningar skala 1 : 2000 

Bilaga 4.6B 
1(2) 

eller 1 :400 

eller mindre 
eller 1:400 

eller mindre 

Anvisningar och kommentarer till beteckningsbilagorna 

Beteckningsbilagorna 4.6B:1-3 resp 4.6B:4-6 redovisar be
teckningssystem som avviker från varandra, framförallt med 
avseende på gränsbeteckningar. 

Karttecken ur de båda beteckningssystemen bör med hänsyn till 
risken för misstolkning hållas isär och inte blandas på 
samma kartverk. Beteckningssystemen är f ö likvärdiga. Valet 
mellan de båda systemen får avgöras i samråd med ÖLM. 

De storleksuppgifter för olika beteckningar, som anges i 
beteckningsbilagorna, är avsedda att vara till ledning och 
behöver för de flesta beteckningarna ej följas i detalj. 
Beträffande gränsbeteckningar och sådana beteckningar, som 
kan förväxlas med gränser, bör dock storleksuppgifterna 
följas så långt möjligt. 

Om två eller flera gränslinjer sammanfaller, eller gräns
linjer sammanfaller med andra beteckningar och inte kan 
redovisas tillsammans, används den beteckning som står 
främst i beteckningsbilagorna. 

Gräns för fastigheter och samfälligheter med samma kvarters
namn (kvarterstrakt) ritas som fastighetsgräns. Medför detta 
att redovisningen blir oklar, får gränsen ritas som trakt
gräns. 

Där alternativa beteckningar anges, bör i första hand den 
beteckning, som står främst (överst) användas. Särskilda 
skäl kan dock motivera att man använder någon av de övriga 
beteckningarna. 

Text bör utföras enligt internationell standard ISO 
3098/1-1974 rak stil eller enligt system DIN 17. Där så 
kan ske utan olägenhet bör angiven ISO-standard i första 
hand tillämpas. Textstorleken avpassas med hänsyn till 
kartans och det kartlagda områdets beskaffenhet (skala, 
fastigheternas storlek, kartans detaljrikedom). Texten 
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Bilaga 4.6B 
2 

får inte bli så dominerande att den kan vara besvärande 
eller hindrande vid kartans användning som underlag, när 
man upprättar grundkarta till stadsplan eller byggnadsplan 
eller andra kartor, på vilka projekt och anläggningar 
(t ex ledningar) skall åskådliggöras. Likväl bör texten 
vara tillräckligt stor för en entydig redovisning. 
Gatunamn utsätts ej på primärkarta. Versioner och andra 
kartor, där behov av gatunamn föreligger, får vid fram
ställning från primärkarta kompletteras i särskild ord
ning med dessa namnuppgifter. 

Vid upprättande av grundkarta och tomtindelningskarta 
och då behov i samband härmed föreligger att entydligt 
ange såväl servitut som samfälligheter både på kartan 
och i fastighetsförteckning numreras servitut samt icke 
registrerade samfälligheter inom jordregisterområde på 
följande sätt: Serv 1, Serv 2 etc resp 1s, 2s etc. 
Alternativt används servitut, där utrymmet på kartan så 
kräver beteckningen 1Sv, 2Sv etc. 



KARTBETECKNINGAR SKALA 1: 500 ELLER 1:400 

1. Fastighetsgränser m m

�I<---- so.o -----

Linjebredd 
mm 

... 9 .... ---------.... o_"t_•_-_-_.►.. __ f:--... o.7o
4.0 

1.00 

-

4.o 2p.o
---- 1------ - 0,70 

0,70 

0,35 

12.0 4.0 
_.____ I --- 0,35 

Anmärkningar: 

Bilaga L..6 8:1 

� - -) o- . - ( 
1 ( 17 l 

Färg vid bild
inventering 

Gräns mot allmänt vattenomröde 

Kommungräns 

Annan registeromrödesgräns 

Traktgräns (alt gräns för fastig
heter och samfäll igheter med 
samma kvartersnamn, kvarters -
trakt) 

Gräns för fastighet. samfällighet 
och sämjedelningsomröde samt 
gräns för kvarterstrakt 

Annan gräns (för bihang C
omröde, om röde för befintligt 
servitut, för fornlämning sär
skilt fastställt omröde, för 
naturminne fridlyst omröde, 
för utrymme för ledningsrätt etc) 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 

Om grundkarta till detaljplan framställs genom förminskning ur primärkarta, i skala 1: 500 
eller 1: L.00 kompletteras (för hand) "kommungräns" till den bredd den skall ha enligt 
bilaga L..6B:2 e ller proportionellt i mindre skala. 
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Bilaga 4. 6B: 1 

7 

Linjeb redd 
mm 

0.25 
el 0,35 

0,25 
el 0,35 

0,25 
el 0.35 

0,25 
el 0, 35 

0,25 
el 0,35 

0,25 
el 0,35 

0,25 
el 0,35 

Färg vid bi Id -
inventeringen 

Kyrka 
(kyrkobygg nodens kontur kar
teras) 

Byggnadsminne, byggnadsminnes
märke eller byggnad skyddad 
genom planb es tämmelser 

Byggnad i allmänhet korterad 
efter huslivet  respektive efter 
takkonturen 

Boningshus respektive uthus kar
terat efter huslivet 

Boningshus respektive uthus kor 
te rot efter tak konturen 

Byggnad med i markplaneot in
drag�t husliv (avf osat hus hörn), 
förbindelsegång över mor kpla -
net, gård sin fart o dyl samt trap
pa (pilen visar riktning uppåt) 

Skärmta I< 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 
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Bilaga 4,6B: 2 

2. Punkter och områden

+ + 4.0

0 7318 

2,0 6,0 
I I 

,-7 

I s��v I 
L __ I 

,2,0 
/\ 

V 

/\ 

V 

Linjebredd 
mm 

0, 13 

0, 13 

Rutnätspunkt (alt beteckning) di am 0,7 

Gränspunkt, diam 0,7 (alt 1,4). Beteck
ningen k an i vissa f all redovisas med 
streck genom cirkeln t ex om ny gräns
punkt redovisas på befin tlig r ak gräns. 
Vi d samko piering k an även andr a 
gränslinjer l<orsa gränspunkter. Om 
gränspunkts läge end ast är gr afiskt 
fr amtaget eller om läget eljest är o
visst k an gränspunkten alt beteckn as 
med en punkt (eller end ast ett sti ck
hål l  

Servi tutsområde (alt betecknl 

Gränslinjebestämd fornlämning enligt 
3 � l agen den 12 juni 1942 om forn -
minnen . Det gräns! injebestämd a områ -
det anges med ett eller fler a stor a 
� på ömse sidor om tastighetsgränser, 
väg ar eller likn ande, ett� ino m v arje 
del av området 

Anvisning, att samma f astighet, s am -
fällighet eller bih ang C-område lig
ger p6 öm se sidor om linjen eller 
linjern a (utsätts vid behov J 

2 

Färg vid bild
inventering 

Röd 

Röd 

Röd 

Anmärknin�ar: ,, ., • .. 
Beträffan e storleken av "text" ( t ex � , Sv etc) gäller de principer som 
redovisas i anvisningar och kommentarer till beteckningsbilagorna. 
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KARTBETECKNI NGAR SKALA l :2000 el ler mindre 

l . Fastighetsgränser m m

0 

� 12, 5 � 
L 2 0 

0 0 >L,,- '0 

3,0 1,0 
--- I ___ / ______ _ 

Linjebredd 
mm 

0,35 

0,70 

0,35 

0,35 

0
I 

18 

0
I 

18 

Gräns mot o I lmänt vattenområde 

Kommungräns 

Annan registerområdesgräns 

'I'raktp;räns (alt P,;räns för fas
tigheter och samfällip;heter med 
samma kvartersnamn, kvarters
trakt) 

Gräns för fastir:i;het, samfälJi,;;
het och s2Jllj edelninn:sområde 
samt 0TRns för kvarterstrakt 

Annan gräns (för bihang C-område, 
område för befintligt servitut, för 
fornlämning särski It faststäl It områ
de, för naturminne fridlyst område, 
för utrymme för ledningsrätt etc) 

Bilaga 4.6 B:3 

l ( 18)

Färg vid bi Id
inventering 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 

Röd 





































S'PATENS LANTMÄ'rERI VERK TFA 4.6 

1976- 09-30 

B.i l aga 4 • 6 H : ,; 
( ; 6) 

Kartbeteckningar, skala 1:500 eller 1:400 

l. Fastighetsgränser

4 6 4 20 
I I 

-

1+

4 6 4 

� 

I 
-

20 4 
I I 

8 20 

I s I 20 

14 1 
12 

m m Linjebredd 
m m 

+
0,70

20 
I 

+ 0,70

I�--- 0,70

0,70 

_ 0,35 

, 0, 70 

Länsgräns 

Kommungräns 

Annan registerområdesgräns 

Traktgräns (alt gräns för fastig
heter och samfälligheter med samma 
kvartersnamn, kvarterstrakt) 

Gräns för fastighet, samfällighet 
och sämjedelningsområåe samt gräns 
för kvarterstrakt 

Annan gräns ( för bihang C-områ,JE:;, 
för område för befintligt elle, 
föreslaget servitut, för fornliirr1-
ning särskilt fastställt områct�, 
för naturminne fridlyst område, 
för utrymme för ledningsrä t t, 
för ej fastställd gräns för pacK 
eller plantering samt för område 
för nyttjanderätt etc) 

Anmärkning: De beteckningar, som redovisas i denna bilaga, får 
utöver angivna linjebredder utföras med närmast grövrP linjebredd enligt 
serien 1,0 mm, 0,7 mm, 0,5 mm, 0,35 mm, 0,25 mm, 0,18 mm, 0,13 mm. Här
vid måste emellertid sådana grövre linjebredder tillämpas konsekvent 
för alla beteckningar som används. 

































STATENS LANTMÄTERIVERK 

KARTBETECKNINGAR, SKALA 1:1000. 

1. Fastighetsgränser m m

10  232 
I I I I I 

TFA 4,6 

1976-09-30 

Linjebredd 
mm 

-+-+-+-+- 0,50 Länsgräns 

10 2 10 2 3 2 
I I I Il I I 

Bilaga 4.6B:5 
l (16)

1 -+--+---+- 0,50 Kommungräns 

10 4 
I I I 

r -1-1---1-1-1- 0,50 
'--..: 2

Annan registerområdesgräns 

'\ 

10 4 
I I 

6 2 

I I 

2.5 

I I 

Anmärkning: 

0,50 

0,25 

0, 50 

Traktgräns (alt gräns för fastig
heter och samfälligheter med samma 
kvartersnamn, kvarterstrakt) 

Gräns för fastighet, samfällighet 
och sämjedelningsområde samt gräns 
för kvarterstrakt 

Annan gräns (för bihang C-område, för 
område för befintligt eller föresla
get servitut, för fornlämning särskilt 
fastställt område, för naturminne 
fridlyst område, för utrymme för led
ningsrätt, för ej fastställd gräns 
för park eller plantering samt för om
råde för nyttjanderätt etc) 

Beteckningarna i denna bilaga har utformats främst med hänsyn till nyupp
rättande av kartor med tuschritning. Andra linjebredder kan därför vara 
lämpliga vid annan framställningsteknik. Med anledning härav kan alternativt 
även linjebredder, som uppgår till hälften av i bilaga 4.6B:4 angivna dimen
sioner, användas. 
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1976-09-30 

Bilaga 4.6B:6 
1 (lC) 

KARTBETECKNINGAR, SKALA 1:2000 eller mindre 

1. Fastighetsgränser m m

5 I 1 1,5 

1_14,! l_l+!-+-+-+-+-+-+-

5 1 1 I 1,5 

I Il 1111 11 
--+--+--+--+--+ 

5 2 

_1 _11 1_tL,_,_,_,_,_,_,_,_ 

5 2 

I I I 
-----------

3 1 

I Il 

1,3 

!/. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

Anmärkning: 

Linjebredd 
mm 

0,25 

o, 25 

0,25 

o, 25 

0, 18 

0,25 

Läns gräns 

Kommungräns 

Annan registerområdesgräns 

Traktgräns (alt gräns för fastig
heter och samfälligheter med samma 
kvartersnamn, kvarterstrakt) 

Gräns för fastighet, samfällighet 
och sämjedelningsom�äde samt gräns 
för kvarterstrakt 

Annan gräns (för bihang C-område, för 
område för befintligt eller föresla
get servitut, för rornlämning särskilt 
fastställt område, för naturminne 
fridlyst område, för utrymme för led
ningsrätt, för ej fastställd gräns 
för park eller plantering samt för om
råde för nyttjanderätt etc) 

De kartor, som omfattas av denna bilaga, kan även upprättas med beteckningar, 
som utförs genom kombination av denna bilaga och bilaga 4.6B:5. Kombinationen 
innebär att strecklängder o dyl utförs enligt bilaga 4.6B:6 medan bilaga 4.6B:5 
tillämpas beträffande linjebredder och beteckningsstorlek. I andra hand upp
rättas karta i skala 1 :.2000 med beteckningar helt enligt bilaga 4. 6B: 5. • 

































STATENS LANTMAIERIVERK TFA f.. 6 Bi lagal...6C 
1975-04-01 

Schema över P R I M Ä R  K A R TA i kommunalt kortprogram 

Övers i ktskarta 
Fotogrammetriskt 
framstä I Id karta 

1:5000 el 1:4000 

Översiktskarta 
(T uristkarta och 
stadskarta) 

l : 1 0000 , 1 : 20000

fA�ä�a �rt:-- 7
I (Ekonomiska och Itopografiska 

I --1 kartor) 

I I 
I 1:10000, 1:50000 j
L-----

1------- ---- -- -�/\.__ ___________ ----t

Baskarta till 
generalplan el 
d ispos i ti onsp Ian 

Övers i ktskarta 
(Sammanstä I I
n ingskarta 
1: 2000) 

Översikts karta 

1: 5000 { 1: 4 000
,.

1:10 000 ., 1:20 000} 1 :5000 el 1 :4000 

ti 11 arbetsplaner for 
gator, va, e I, 
fjärrvärme, tele mm 
l: l 0000, 
l :5000 el 1 :4000
(1 :2000) 

t f 

L ___ _ _ 

-7

I 

,-
- - _J 

Grundkarta till 
deta I jplan 

1:500
,. 

1 :1000
,.

1:2000 
{1:400 

I 
1 :5000} 

T omti nde In i ngs
karta 

1 :500 
{1:200

,. 
1:400,,

1 :1000 el 1:2000} 

1 

PRIMÄRKARTA 

Koncept och delorigina I Baskarta till led
ningskartor och ar
betsplaner för gator, 

--------+-l Fastighetsversion 
Fastighets- och 
planversion 

1-t----- va, el, fjärrvärme, 
tele mm 
l :500 e I l :400

Pro) e kte r i ngsvers i on 
Grundkartevers i on 
1:500 el 1:400, 1:1000 

l: 1000 

K varterskarta 
(fast i ghetsp Ian) 

1 :500 el l :400 
1: 1000 

Registerkarta 
( fast i ghetsvers i on 
och planversion) 

l : 500 e I l : 400
l : l 000 , l : 2000

Nybyggnads karta 

1:500
,. 

1:1000 
(1:100

,. 
1:200, 

1:400 ,, 1:2000} 

Förrättn i ngskarta 
vid fastighetsbi ld-
n i ng, expropria
tions karta 
1:500 el 1 :1000 
(1:100, 1:200, 1:400, 
1:2000, 1:4000, 1:500Q 
1:10 000, 1:20 000) 
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FRAMSTÄLLNING AV PRIMÄRKARTA (l:500 el 1:400). 

ALLMÄNT 

Bilaga 4.6 D 
1 ( 21) 

Nedan redovisas två metoder (alt A och B) för framställning av deloriginal 
av primärkarta i skala l :500 eller l :400 och versioner i skala l :500 eller l :400 
och l: 1000. Uppdelning i deloriginal och normalversioner framgår även av bifogade 
schema Al - A7 och Bl - B7. 

Metod A innebär att primärkartans hela innehåll utom text och höjdförhållanden 
karteras på gravyrfilm med vitt gravyrskikt. Detta koncept användes även som 
deloriginal sedan viss del av kartinnehållet graverats. 

Metod B innebär att primärkartans innehåll karteras och uppritas på ritfilm. Kart
bilden uppdelas därefter på deloriginal som graveras eller tuschas. Overföringen 
från blyertskoncept till gravyrarket kan ske genom diazokopiering eller genom 
gravering över ljusbord (genomlysning). Konceptet kan under hand kopieras för 
framstä Ilning av förhandskopior. 

FRAMSTÄLLNING AV KONCEPT 

Metod A ( Koncept på gravyrfilm) 

Fastighets- plan- och planbildskoncept 

l • I ett gravyrark med vitt gravyrskikt stansas styrhål för nitar.
2. Rutnätsplåt med motsvarande styrhål placeras över gravyrarket och fixeras

genom att ni tar inpassas i gravyrarkets och rutnätspl åtens styrhål.
3. Rutnätet karteras.
4. Rutnätsplåten avlägsnas från gravyrarket och stompunkterna karteras med

koordi natograf.
5. Övriga detaljer (mätningsföremål), fastighets- och kvartersgränser m.m.

karteras med koordinatograf från geodetiska mätdata (direkt el ler efter om
räkning ti Il koordinater). Detaljkarteringen kan alternativt ske i preci
sionsstereoinstrument med flygbilder som primärmaterial.

1 • I ett gravyrark med rött gravyrskikt stansas styrhål. 
2. Rutnät karteras som i mom 2 och 3 ovan.
3. Stompunkterna karteras enligt mom 4 ovan.
4. Höjdkurvor och övriga höjduppgifter karteras med koordinatograf eller ste

reokarteras. Höjdkurvorna kan även ritas e 11 er graveras direkt vid stereo
kartering eller genom uppritning i automatisk ritmaskin.

Metod B (Koncept på ritfi lm) 

l. Ett hålstansat ark ritfi lm förses med rutnät enligt ovan.
2. Stomnät, plana detaljer, fastighets- och kvartersgränser, höjdförhållanden

m.m. karteras med koordinatograf och uppritas i blyerts. Plana detaljer och
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1976-04-01 

höjdkurvor kan a I ternati vt stereokorteras. 

4.6 Bilaga 4.6 D 
2 

Särskilt höjdkoncept kan såsom i metod A upprättas, se schema B3 (2). 

Konceptet kan även uppdelas i ett 11terresterkoncept 11 och ett 1
1stereokoncept 11

, 

se schema B3 (3). 

UPPDELNING PÅ DELORIGINAL 

Alt l (sex deloriginal) 

Kortinnehållet uppdelas på sex deloriginal; fastighetsoriginal, textoriginal, plan
original, detaljoriginal, ledningsoriginal och höjdoriginal. De tre förstnämnda 
originalen kan efter samkopiering utgöra underlag för framställning av register
karta. Efter samkopiering av de fyra första deloriginalen erhålles en version ofta 
lämplig som kartunderlag vid projektering (projekteringsversionen). Genom sam
kopiering av samtliga deloriginal erhålles en version lämplig för framställning av 
grundkarta ti Il detaljplan (grundkarteversi enen) . 

Alt 2 (fem deloriginal) 

Kartinnehållet uppdelas på fem deloriginal. Inget särskilt ledningsoriginal upp
rättas. Ledningarna redovisas tillsammans med övriga plana detaljer på detalj
originalet. Övrigt kartinnehåll uppdelas som i alt l. 

Alt 3 (fyra deloriginal) 

Kortinnehållet uppdelas på fyra deloriginal. Fastighetsoriginalet och planorigina
let i alt l och 2 redovisas tillsammans som ett deloriginal. Övrigt kortinnehåll 
uppdelas som i alt 2. 

Alt 4 (fyra deloriginal) 

Kartinnehållet uppdelas på fyra deloriginal. Fastighetsoriginalet och detalj
originalet i alt l och 2 redovisas tillsammans som ett deloriginal. Övrigt kart
innehåll uppdelas som i alt 2. 

Alt 5 (tre deloriginal) 

Kortinnehållet uppdelas på tre deloriginal. Fastighets- plan- och detaljorigi
nalen i alt l och 2 redovisas tillsammans som ett deloriginal. Övrigt kortinne
håll uppdelas som i alt 2. 

Alt 6 (tre deloriginal) 

Kartinnehållet redovisas på tre deloriginal; ett fastighets- och detaljoriginal, 

Alt 7 (två deloriginal) 

Kartinnehållet redovisas på två deloriginal,: ett fastighets-, plan- och detalj
original och ett höjdoriginal-. -









































Kommun 

X-stad

i ,, 

,JJl '. 

Uppi datum 
1970-09-23 
Datum 
1971-12-03 

J97?:-'.94:-'.16 

..197.2".".1 t-25 .. 

J .. 972-:-12-:-15. 

..1973-::-.. 11 1 O 

TFA 4. 6 
PROTOKOLL 
Ajourhållning av 
primärkarta 

1976-04-01 ·:i laga 4. 6 E

1 ( 1 )

Ort/område 

H-b:v
Bladnummer 
?1 01 R 

Deloriginal 
1 

Temperatur 
I 

Rel fuktighet 
I 

Flygbilder Negativskala 
+ 1 9°c 50;� 70 235f 02: 04-06 1 : 4000 
Ajourhållningsåt�ärd Redovisad i Sigfm. 

..... __ Ny byggnad 'l'onfiske:n 25 .... ....................... ... . .... . 971 .A. ... ?.-1.? ... •: .,J ..... ..... . 

. .... Byggnad bor.ttagen. sj;Ei 1439 ..

Byggnacier bo:r:-t. Tcn:i,fi.sken 23

Ändrad fastighetsgräns .. 11 

Bladet genomgångE!i:;, inge11 Eipclring . 

�r,s
l

• . 97.2. B 9L 
·\�·e

.972. J3.2.8..E;l... "1 I 

......... 972 Jt .... 67 J/ 

' ....... i( 

( ........................................................ .. ................................................................ .............................................. ............... ........... .... ....................... .. 

� � ........................... ·····••··
·

•···· ... •········· .... ·················· ............................................................................................ .............. .. 

!" ....................................................... .................................................................................................................... ........................... . . 

···································••·················•J•, ................................................................................................................... ...... ··················•· ........ ·················--·· 

rl ... . 

I 

.,.., ······
···

·
·

··
·

······· . ············••················· ····· ...................... ........ , ........................ ··········································••·--••···· ... . 
lr.) 

:0 , .................... .................................. . 

u ......................................................... ....... ............. .. 
·s

§ ........................................................ ....................... . 
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4.7 1 ( 3) 

Indelning 

Fastigheter 

Samfälligheter 

4.7 FASTIGHETSFÖRTECKNING TILL PLAN 

RIKTLINJER 

Till karta som avses att användas som grundval för förslag 
till plan avsedd att fastställas (stadsplan, byggnadsplan, 
generalplan, tomtindelning) fogas fastighetsförteckning. 

Innehållet i fastighetsförteckning till förslag till plan bör 
indelas i följande avdelningar: 

A Fastigheter och deras ägare 

B Samfälligheter och deras ägare 

C Områden i bihang C till stadsregister och deras ägare 

D Servitut och andra särskilda rättigheter, av dem berörda 
fastigheter och deras ägare samt rättighetsinnehavare. 

I avdelning A upptas de fastigheter som bedöms komma att beröras 
av planförslaget. För varje sådan fastighet samt i förekommande 
fall för sämjelotter anges ägares namn och adress. 

Fastigheter som i sin helhet är belägna utanför planområdet 
sammanförs i särskild del av avdelning A. 

Innehas fastighet med tomträtt, ständig eller ärftlig besitt
ningsrätt, anges namn och adress för både fastighets-
ägaren och tomträttens eller besittningsrättens innehavare, 

I avdelning B upptas de samfälligheter som bedöms komma att 
beröras av planförslaget. För varje sådan samfällighet anges 
enskilda delägande fastigheter eller grupp av delägande fastig
heter. Finns för samfälligheten känd styrelse eller annan som 
är satta att förvalta densamma, anges styrelseledamöternas eller 
förvaltarens namn och adress. I annat fall anges minst 
två delägande fastigheter med om möjligt skilda ägare samt 
ägarens adresser. 

Samfälligheter som i sin helhet är belägna utanför planområdet 
sammanförs i särskild del av avdelning B. 













STATENS LANTMÄTERIVERK 

5 kap 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5-5 

5.6 

Di 

TFA 

1977-12-16 

5 kap 

VISSA Å'l'GÄ.RDER PÅ MJi.RKEN M M 

TILLTRÄDE TILL MARK OCH BYGGNADER MM 

UTSTAKNING OCH UTSÄTTNING 

UTMÄJ\KNING 

SÄKERSTÄLLNING OCH UNDERHÅLL 

ÅTERSTÄLLANDE AV MARKERING 

BORTTAGANDE AV MARKERING 

5. 2 A -- '.;. �; J - 02125':i "Utsäi , , 

5.3 A 

OC'.tl :Ulmatning" 

Svensk standard SIS 021210 "Byggmätning, 
Fixpunkter" 
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5.1 1 ( 10) 

Författnings
bestämmelser 

5.1 TILLTRÄDE TILL MARK OCH BYGGNADER M M

Författningsbestämmelser rörande tillträde till mark och bygg
nader, trädfällning, skadeersättning m m  i samband med mät
nings- och kartläggningsarbeten finns i flertalet av de i 
1 § MK nämnda lagarna. Här nedan redovisas dessa bestämmelser. 
De är ej till alla delar enhetliga - jfr exempelvis 4 kap 38 § FBL 
och 152 § BL. 

Författning 

FBL 4 kap 38 § 

Innehåll 

"Förrättningsmännen och deras 
biträden är berättigade att, när det 
behövs med anledning av förrättningen, 
få tillträde till byggnad, övergå 
ägor, verkställa mätningar och mark
undersökningar samt företaga därmed 
sammanhängande eller jämförliga åt
gärder. I trädgård eller liknande 
plantering får träd ej skadas eller 
fällas utan ägarens samtycke. Även i 
övrigtskall skada undvikas,om det är 
möjligt. 

Rätt att övergå annans ägor tillkommer 
också var och en som för talan vid 
förrättningen. 

Har skada uppkommit genom åtgärd som 
avses i första eller andra stycket och 
vill den skadelidande få ersättning 
för skadan, skall han framställa 
yrkande därom innan förrättningen av
slutas eller inställes. 

Polismyndighet skall lämna den hand
räckning som behövs för utövande av 
befogenhet enJigt första stycket." 

Att paragrafen är tillämplig inte bara vid fastig
hetsbildning utan även vid fastighetsbestämning 
framgår av 14 kap 2 § FBL. 

I förarbetena till FBL uttalade departementschefen 
följande om 4 kap 38 § (prop 1969:128 s B 312): 
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5,2 1 (2) 

Definition 

Metoder 

5.2 UTSTAKNING OCH UTSÄTTNING 

Med utstakning och utsättning avses ett mätningsförfarande, 
varigenom detaljers lägen, numeriskt beräknade eller grafiskt 
uttagna ur en karta eller ritning, överförs till terrängen. 

Termen utstakning används i detta sammanhang, då åtgärden 
avser överförande av gränser av olika slag enligt FBL, BL, 
m fl lagar samt av byggnads läge enligt BS. 

Termen utsättning används som ett synonymt begrepp för utstak
ning vid överförande av byggnadsdetaljers lägen, i samband med 
byggnads- och anläggningsarbeten. 

Utstakning och utsättning i plan kan utföras enligt någon av 
följande metoder: 

polärmetoden 
ortogonalmetoden 
avskärning 
inbindning 

Ofta används kombinationer av olika metoder. 

En metod, som alltmer kommit till användning och som många 
gånger är fördelaktig, är "fri instrumentuppställning" kombine
rad med polärmetoden. Instrumentplatsen väljs, så att polär
mätning bekvämt kan utföras därifrån. Platsens läge bestäms 
genom inskärning och/eller inbindning. 

Utsättning av en punkts höjd sker vanligen med hjälp av av
vägningsinstrument och avvägningsstång. Metoden kräver ett mät
lag bestående av två personer. Höjdutsättning kan också ut
föras som "enmansavvägning ". Vid en metod sker detta med 
hjälp av instrument, som med en roterande laserstråle alstrar 
ett ljusplan. Vid en annan metod utnyttjas ett instrument, som 
ger en symmetrisk bild av ett mönster, när instrumentet betrak
tas i sitt horisontalplan. 

Vid exempelvis utsättning av en ledning bestäms ledningens läge 
samtidigt i både plan och höjd. För detta syfte används 
ofta laserinstrument, vars ljusstråle inriktas i den sökta 
linjen. En annan metod är polär fluktutsättning i plan och höjd 
med elektromagnetiskt kombinationsinstrument. 





STATENS LANTMÄTERIVERK TFA 5.2 1976-04-01 Bilaga 5.2 A 
l ( 2)� Återgiven med vederbörligt tillstånd. Officiellt gällande är endast 

� senast av Sveriges Standardiseringskommission publicerade utgåva.

SVENSK STANDARD SIS 0212 51 

BST BYGGSTANDARDISERINGEN Utgåva 1 Sida 1 (2) 

Första giltighetsdag 1973 - 05 - 20 

FASTSTÄLLD OCH UTGIVEN AV SVERIGES STANDARDISERINGSKOMMISSION · STOCKHOLM · EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND FÖRBJUDS 

Utsättning och inmätning 

TERMINOLOGI 

SfB Bl 

iJ DK 624.133 

Setting out and measuring. Termino/ogy 

I denna standard förklaras tenner som används i SIS 02 12 51 - 02 12 55. 

primärpunkt i plan 

inmätt och lokalt utjämnad punkt i plan 

Primärpunkter ansluts till kommunalt eller annat överordnat system och utgör utgångspunk

ter för utsättning av sekundärpunkter i plan. 

primärpunkt i höjd 

inmätt och lokalt utjämnad punkt i höjd 

Primärpunkter i höjd ansluts till kommunalt eller annat överordnat system och utgör ut

gångspunkter för utsättning av sekundärpunkter i höjd. 

sekundärpunkter i plan 

punkter som ensamma eller sammanförda till linjer utgör utgångspunkter för detaljutsätt

ning i plan 

sekundärpunkt i höjd 

avvägd punkt som utgör utgangspunkt för detaljutsättning i höjd 

detaljpunkt 

punkt som markerar läget för en viss byggnadsdel 

spänning 

motsägelse mellan inmätta och beräknade värden för punkter med givna koordinater 

Motsägelserna beror på tidigare felutjämning vid bestämning av anslutningspunkternas ko

ordinater. 
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SVENSK STANDARD SIS 0212 52 

BST BYGGSTANDARDISERINGEN Utgåva 1 Sida 1 (2) 

Första giltighetsdag 1973 - 05 - 20 

FASTSTÄLLD OCH UTGIVEN AV SVERIGES STANDARDISERINGSKOMMISSION , STOCKHOLM · EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND FÖRBJUDS 

Utsättning och inmätning SfB B1 
INMÄTNING AV PRIIVlÄRPUNKTER I PLAN UDK 624.133 
Measuring primarv points an plane 

1 Orientering 

2 Primärsystem 

3 Anslutning 

4 Punktnoggrannhet 

I denna standard anges noggrannhetskrav för det inbördes läget mellan primärpunkter. 

Standarden tillämpas på byggnadsobjekt där primärpunkter utgör utgångspunkter för bygg
naders och byggnadsdelars placering. 

Beträffande terminologin hänvisas till SIS 02 12 51. 

Där så är möjligt skall primärpunkter vid inmätningen sammanföras till ett nät som kan be
räknas och utjämnas i sin helhet. Punkter som ej kan sammanföras till ett nät far inmätas 
och beräknas som slutna polygontåg, överbestämda avskärningar, överbestämda inskärningar 
eller liknande. Ett byggnadsområdes samtliga primärpunkter bildar detta byggnadsomrades 
primärsystem. 

Anvisningar om lämpliga punkter i ett överordnat nät för anslutning av primärpunkterna 
skall inhämtas hos ansvarig myndighet. Denna anslutning skall om möjligt överbestämmas. 

Eventuella spänningar vid anslutning av primärsystemet skall normalt ej utjämnas i detta 
och får ej utjämnas om primärpunkternas inbördes lägen härigenom förändras så att den i 
denna standard föreskrivna punktnoggrannheten överskrids. 

Punktnoggrannheten kan bedömas enligt avsnitt 4.1 eller 4.2. 

4.1 I nmätta och beräknade De avstånd och vinklar som erhållits vid inmätning av primärpunkter far avvika forn de av-
värden stand och vinklar som beräknats ur dessa punkters utjämnade koordinater, med högst föl

jande värden. 

4.2 Kontrollmätta och 

beräknade värden 

Avstand: 0,75 ,JL mm 

Vinklar: 0,05/,Jl gon (""' O,Syl mm) 

L är avstand i meter mellan berörda primärpunkter - vid vinkelmätning avses det kortare 
avståndet. 

De avstånd och vinklar som erhållits vid kontrollmätning av primärpunkter far avvika fran 
de avstånd och vinklar som beräknats ur dessa punkters utjämnade koordinater, med högst 
följande värden. 

Avstånd: 2 ,JL mm 

Vinklar: 0,15/,Jl gon 

L = avstandet i meter mellan berörda primärpunkter - vid vinkelmätning det kortare av
ståndet. 
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FASTSTÄLLD OCH UTGIVEN AV SVERIGES STANDARDISERINGSKOMMISSION , STOCKHOLM , EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND FÖRBJUDS 

Utsättning och inmätning SfB 81 

UTSÄTTNING ELLER INMÄTNING AV 

SEKUNDÄRPUNKTER I PLAN 

UDK 624.133 

Setting aut ar measuring secandary paints an p/ane 

1 Orientering 

2 Sekundärsystem 

3 Punktnoggrannhet 

I denna standard anges noggrannhetskrav för det inbördes läget meilan punkter i samma 
sekundärsystem i plan, mellan punkter i skilda sekundärsystem samt mellan primärpunkter 
enligt SIS 02 12 52 och sekundärpunkter. 

Beträffande terminologin hänvisas till SIS 02 12 51. 

Sekundärpunkter i plan är utgångspunkter för detaljutsättning för en eller flera byggnader 
- såvida man inte detaljutsätter direkt· från utvalda primärpunkter. Sekundärpunkterna kan
parvis sammanföras till utgångslinjer för detaljutsättning. En byggnads alla sekundärpunkter
bildar ett sekundärsystem.

3.1 Sekundärpunkters anpass- Kontrollmätt avstånd mellan primärpunkt och sekundärpunkt får avvika från givet eller be-
ning till primärpunkter räknat avstånd med högst 2 yl mm där L är avståndet i meter. 

3.2 Punkter i samma 

sekundärsystem 

3.3 Punkter i skilda 

sekundärsystem 

4 Utsättning 

4.1 Längdmätning 

4.2 Vinkelmätning 

5 Kontroll mätning 

5.1 Längdmätning 

5.2 Vinkelmätning 

Kontrollmätt avstånd mellan två sekundärpunkter inom samma sekundärsystem får avvika 
från givet eller beräknat avstånd med högst 2 v'T mm, där L är avståndet i meter. 

Om L är mindre än 9 m får avvikelsen uppgå till 6 mm. 

Kontrollmätt vinkel mellan två linjer i samma sekundärsystern får avvika från given eller 
beräknad vinkel med högst 0, 15/v'T gon, där L är det kortare vinkelbenets längd uttryckt 
i meter. 

Kontrollmätt avstånd mellan två punkter i skilda sekundärnät för samma byggnadsobjekt 
får avvika från givet eller beräknat avstånd med högst 60 mm. 

Vid längdmätning med band skall bandets data vara kända. Alla avstånd skall mätas minst 
två gånger. Mätvärdena korrigeras för temperatur, nedböjning och lutning. 

Vid längdmätning med elektromagnetiskt instrument skall instrumentets systematiska fel 
beaktas. Instrumentet skall kontrolleras mot känt avstånd. 

Vinklar mäts i en helsats med minutteodolit eller instrument med minst samma mätnog
grannhet. 

För kontrollmätning med band gäller avsnitt 4.1, stycke 1. Dock skall l,lnnat mätband an
vändas. För kontrollmätning med elektromagnetiskt instrument gäller avsnitt 4.1, stycke 2. 

Vinklar kontrolleras i minst en helsats, om möjligt med annat instrument än vid utsättningen. 
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FASTSTÄLLD OCH UTGIVEN AV SVERIGES STANDARDISERINGSKOMMISSION , STOCKHOLM , EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND FÖRBJUDS 

Utsättning och inmätning SfB B1 

UTSÄTTNING AV DETALJPUNKTER I PLAN UDK 624.133 

Setting out detail points on plane 

1 Orientering 

2 Punktnoggrannhet 

I denna standard anges noggrannhetskrav för det inbördes läget mellan detaljpunkter i plan. 

Beträffande terminologin hänvisas till SIS 02 12 51. 

Kontrollmätt avstånd mellan en sekundärpunkt och en detaljpunkt eller mellan två detalj

punkter får avvika från motsvarande föreskrivna avstånd med högst K ._/L mm, där L är det 

föreskrivna avståndet i meter och K en konstant enligt nedanstående tabell. 

Noggrann- K Exempel på användningsområden 

hetsklass 

1 2 Husbyggnader, broar o d 

2 5 Markarbeten med normala krav, 

t ex gator, ledningsgravar o d 

10 Markarbeten utan särskilda nog-

grannhetskrav, t ex grovschakter, 

slänter o d 

Om L är mindre än 4 m får dock avvikelsen uppgå till 2 · K mm. 

Då kraven på utsättningsnoggrannhet avviker från det ovan angivna skall detta särskilt an

ges i bygghandlingarna. 

3 Utsättning och kontrollmätning 

3.1 Längdmätning 

3.2 Vinkelmätning 

Utsättning enligt noggrannhetsklass I och 2 skall utföras enligt 3.1 och 3.2. 

Kontrollmätning skall alltid ske enligt 3.1 och 3.2. 

Vid längdmätning med band skall bandets data vara kända. Där så är möjligt skall mätband 

enligt SIS 64 11 12 användas. Mätvärdena korrigeras för temperatur, nedböjning och lutning. 

Vid längdmätning med elektromagnetiskt instrument skall instrumentets systematiska fel be

aktas. Instrumentet skall kontrolleras mot känt avstånd. 

Vinklar mäts med minutteodolit eller annat instrument med minst samma mätnoggrannhet. 
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SVENSK STANDARD SIS 0212 55 
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FASTSTÄLLD OCH UTGIVEN AV SVERIGES STANDARDISERINGSKOMMISSION , STOCKHOLM , EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND FÖRBJUDS 

Utsättning och inmätning SfB B1 

PRIMÄR-, SEKUNDÄR- OCH DETALJPUNKTER I HÖJD UDK 624.133 

Measuring and setting out, primarv secondarv and detail points on leve/ 

1 Orientering 

2 Punktnoggrannhet 

I denna standard anges noggrannhetskrav för det inbördes läget i höjd mellan primärpunkter, 

sekundärpunkter och detaljpunkter. 

Höjdskillnaden mellan två punkter får vid kontrollmätning avvika från motsvarande före
skrivna eller beräknade höjdskillnad med högst 

a) 10 mm i fråga om anslutningspunkt och primärpunkt. Uppgift om lämplig anslutnings-

punkt skall inhämtas hos ansvarig myndighet.

b) 5 mm i fråga om två godtyckliga primärpunkter i san1ma primärsystem

c) 5 mm i fråga om överföring av höjd från primärpunkt till sekundärpunkt

d) 3 mm i fråga om två godtyckliga sekundärpunkter i samma system om höjdskillnaden är

högst 3 m

e) I mm per meter höjdskillnad i fråga om två godtyckliga sekundärpunkter i samma sys

tem om höjdskillnaden är över 3 m

Höjdskillnaden mellan sekundärpunkt och detaljpunkt respektive mellan godtyckliga detalj
punkter, utsatta från samma sekundärpunkt, får avvika med värden enligt nedanstående tabell. 

Noggrann- Mellan sekun- Mellan detalj- Exempel på användningsområden 

hetsklass därpunkt och punkter 

detaljpunkt 

1 3mm 4mm Husbyggnader, broar o d 

2 8mm 12 mm Markarbeten med normala krav, 

t ex gator, ledningsgravar o d 

3 20mm 30mm Markarbeten utan särskilda nog-

grannhetskrav, t ex grovschakter, 

slänter o d 

3 Utsättning, inmätning och kontrollmätning 

Före avvägning med avvägningsinstrument skall tillses att instrumentet är kontrollerat och 

justerat och att avvägningsstängerna är tillförlitliga. 

Vid bestämning av höjdskillnader med mätband skall bandets data vara kända och mätvär
dena korrigeras för temperatur. 
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5.3 1 (10) 

Terminologi 

5-3 UTMÄRKNING 

5.3.1 Albnänt 

Punkter och linjer utmärks på marken genom att de förses med 
varaktiga märken (markeringar) av godkänd beskaffenhet eller 
genom att deras lägen på annat sätt anges (5 § tredje stycket MK). 
Stompunkter markeras och säkerställs numeriskt i den omfatt-
ning som behövs med hänsyn till deras framtida användning 
(10 § första stycket MK). Gräns skall säkerställas numeriskt 
i förhållande till stompunkter eller därmed i fråga om säker-
het likvärdiga punkter ( 10 § andra stycket MK) . 

Beträffande utstakning och utsättning se 5.2, säkerställning 
2.1.5 och 5.4, återställande av markering 5.5 och borttagande 
av markering 5,6. 

Att utmärka eller markera har till ändamål att bevara punkt
lägen i terrängen. För gränser används uttrycket "utmärka" 
medan för punkter i stomnät oftast används uttrycket "markera". 
Markering innebär dels verksamheten att utmärka eller markera, 
dels resultatet därav. En gränsmarkering benämns ofta gräns
märke. 

Gränsmärke anger läge för fastighetsgräns eller annan gräns som 
kan tillskapas enligt författningar där MK är tillämplig, 
se 1 § MK. Gränsmärke för fastighetsgräns intar en särställning 
bl a med hänsyn til+ bestämmelserna i 1 kap 3 § JB och 2 § MK. 

Stompunktsmarkering anger läge för en stompunkt i plan, i höjd 
eller i både plan och höjd. 

Huvudmarkering anger läge för den centrala punkten. Huvudmar
kering kan kompletteras med fcrsäkringsmarkering, återfinnings-
märke och identifieringsmärke. 

Excentrisk markering utsätts n2.1' en punkt ej kan marker3,s 
centralt. Pi:ri,ktpns lä.ge anges i fcrhlllande till den eller de 
excentriska mHrkeringarna. 

Försäkringsmarkering utsätts rör att möjliggöra kontroll av 
huvudmarkerings läge och för att kunna återst2lla en rubbad 
eller förstörd (borttagen) huvudmarkering. 





STATENS LANTMÄTERIVERK 'l'FA 5.3 3 

Svensk standard 
SIS 021210 

Fastighetsgräns 

197'7-12-16 

Markering utformas så att den inte är vass eller skarpkantad och 
placeras så att risken för skada på människor eller djur blir så 
liten som möjligt. Då markeringstypen rör i mark används i skogs
mark kringskolas röret med sten upp till dess topp eller vidtas 
andra åtgärder som på motsvarande sätt underlättar upptäckt och 
kan förhindra skador. 

Markering i eller på fast fornlämning innebär ingrepp som regle
ras genom bestämmelserna i FML. Sådana ingrepp får inte före
komma utan tillstånd av länsstyrelsen (länsantikvarien). Lag
skyddet gäller likaledes visst område på marken kring fornläm
ningen. Områdets storlek kan variera med hänsyn till fornläm
ningens art och betydelse. Länsstyrelsen kan genom särskilt beslut 
enligt 3 § FML fastställa gräns för fornlämningen (så.dan gräns är 
normalt varaktigt markerad på marken). När fornlämningen är en 
ensam liggande gravhög eller liknande kan utmärkningen i all
mänhet ske utan inhämtande av tillstånd om avståndet mellan mar
keringen och fornlämningen är minst 50 meter. 

Kan markering inte m1dvikas inom fornlämningsområdet kan läns
styrelsen lämna föreskrifter hur markeringen skall utföras. I 
övrigt bör markeringen ges sådant utförande att den inte skadar, 
verkar störande på, eller kan förväxlas med något slag av minnes
märke. 

Många gånger är det angeläget att markering undviks också inom 
ett större område än det som är skyddat enligt FML. Också bland 
äldre bebyggelse med historiska och kulturella värden kan anled
ning finnas att undvika markering. När markering sker inom trak
ter med kulturhistorisk miljö är det viktigt att den utförs 
diskret och med omsorg. 

Vid markering på objekt eller inom område som särskilt skyddas 
enligt NVL t ex naturminne, naturvårdsområde, naturreservat 
och nationalpark är det angeläget att varsamhet iakttas s& att 
man inte skadar de objekt eller miljöer som man avser att skydda. 
Samråd med förvaltare av skyddsområde kan därför behöva ske innan 
markering utförs. 

I svensk standard SIS 021210, bilaga 5.3 A, lämnas regler för 
markering inom byggplats. Standarden är en för byggplatsens 
behov anpassad detal,jreglering av TFA: s mera allmänna anvis
ningar. Det bör observeras att standarden använder en delvis 
annan terminologi är TFA. 

5.3.2 Utmärkning av gränspunkt 

Utstakning och utmärkning av ny fastighetsgräns regleras i prin
cip i de olika lagar enligt vilka fastighetsbildning äger rum. 
Genom hänvisning äger dock bestämmelserna i 4 kap 27 § FBL nor
malt tillämpning. I paragrafen regleras bl a när gräns skall ut
stakas och/eller utmärkas. Med fastighetsgräns jämställs i prin
cip servitutsgräns, gräns för ledningsrätt och gräns för utrymme 
för gemensamhetsanläggning. Bestämmelser om utstakning och ut
märkning vid fastighetsbestämning finns i 14 kap 7 § FBL. 
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Allmänt 

Varaktig 
markering 

Stompunkt 
i plan 

- borrhål, körnslag etc; används i sten-, tegel- eller betong
konstruktion. 

- rör i mark, kortare och av enklare typ än vid utmärkning.

RIKTLINJER 

För utmärkning av gräns med varaktigt märke används i första 
hand rör i berg eller rör i mark. Markering utförs med 
beständigt material. 

5.3.3 Markering av stompunkt 

Stompunkt markeras varaktigt i den omfattning som behövs med 
hänsyn till punktens framtida användning. 

I vissa fall finns skäl för att markering utförs med lägre 
krav på varaktighet, se nedan "Tillfällig markering". 

För stompunkt i plan eller höjd som markeras varaktigt tilläm
pas följande: 

Huvudmarkering och försäkringsmarkering utförs i första hand 
med nedanstående markeringstyper. 

- rör eller dubb i berg eller stabil byggnadsgrund (eller jord
fast sten). Rörets (dubbens) längd är beroende av 
underlagets beskaffenhet men bör vara minst 75 mm, 
dess yttre diameter 20-27 mm och dess höjd över mark
ytan 5-25 mm. Röret förankras med kil eller på annat 
sätt. 

- rör i mark. Om berg inte finns används rör i mark, som där
markförhållandena medger förses med förankringsan
ordning. Rörets längd blir beroende på tjäldjup och 
markförhållanden i övrigt men bör normalt vara minst 
1.0-1.5 m. Om risk för kabelskador föreligger kan 
längden minskas. Yttre diametern bör vara 27 mm, 
eventuellt 33 mm. En insats kan begagnas för att 
bättre definiera rörets centrum. Röret bör där så är 
lämpligt förses med däcksel och stabiliseringsanord
ning i sidled. Om däcksel inte används bör rörets höjd 
över markytan vara 0-100 mm. Om undantagsvis rör i 
betonggjutning används utförs gjutningen på tjälfritt 
djup. 

Lämpligt material för tillverkning av markering av typ rör eller 
dubb i berg är förzinkat stål, mässing avsedd för utomhusbruk 
eller rostfritt stålrör av lämplig hårdhet. En sådan kvalitet 
är ledningsrör med en godstjocklek av 2.65 mm och en kolhalt 
av 0.10-0.15%. Detta motsvarar följande standarder: för 27 mm 
ytterdiameter SMS 326, för 33 mm ytterdiameter ISO Lätta serien IJ 
Till stompunkt kan även hårdare stålrör eller rör med större 
godstjocklek användas. 
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5.3.4 Förkortade beteckningar för olika markeringstyper 

Nedanste,ende förkortningar bör vid behov användas på t ex för
rättningskarta, koordinatförteckning och punktbeskrivning. 

Används andra förkortningar bör de förklaras. 

Omarkerade punkter bör betecknas med 'bm". 

markerings typ 

rör i berg 

rör l jordfast sten 

ror l mark 

rör i betonggjutning 

borrhål i berg 

borrhål i jordfast sten 

borrhål i betonggjutning 

dubb i berg 

dubb i jordfast sten 

dubb i betonggjutning 

träpåle 

råsten 

staketstolpe 

spik i asfalt 

gammal 

däcksel 

förkortad 
beteckning 

rb 

rs 

rm 

rg 

hb 

hs 

hg 

db 

ds 

dg 

tp 

rn 

st 

sa 

g

-d 
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FASTSTÄLLD OCH UTGIVEN AV SVERIGES STANDARDISERINGSKOMMISSION , STOCKHOLM · EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND FÖRBJUDS 

BYGG MÄTNING 

FIXPUNKTER 

SfB Bb.919 

UDK 69:531.7 

Building construction. Surveying. Control points, bench marks 

Innehåll 

1 Orientering 

Orientering 

2 Fixdon 
2.1 Material och utförande 
2.2 Fastsättning 

3 Hjälpanordningar 
3. I Skyddsanordning
3.2 A terfinningsmärke 

3.3 Försäkringsmarkering 

4 Text på ID-fixdon 

5 Redovisning 

Bilaga: Förslag till punktbeskrivningsblankett 

Denna standard gäller fixpunkter för såväl planmätning som nivåmätning i anslutning till 
byggpla tser. 

Som underlag för standarden har bl a använts utredningar som legat till grund för lantmäteri

verkets tekniska förklaringar och anvisningar för tillämpning av mätningskungörelsen, (TFA). 

Standarden har i tillämpliga delar anpassats till följande standarder: 

SIS 02 11 01 Byggmätning, Terminologi 

SIS 02 12 51-55 Utsättning och inmätning 

Fixpunkt är en Iägesbestämd mätpunkt med varaktig markering i terrängen eller på bygg

konstruktion. Med varaktig markering menas här varaktighet så länge fixpunkten är avsedd 

att användas. Följande tre typer av fixpunkter förekommer: 

planfix med bestämda koordinater i horisontalled, x- och y-koordinater 

nivåfix med bestämd koordinat i vertikalled, z-koordinat (kallas även höjdfix) 

kombinationsfix med bestämda koordinater i både horisontal- och vertikalled, 
x-, y- och z-koordinater 

Fixpunkter används bl a vid 

byggmätning i 

primärsystem 
- sekundärsystem

- detaljsystem

(byggpla tstäckande) 

(byggnadstäckande) 
(byggnadsdelstäckande) 

officiell mätning (riks-, regional, eller lokal stommätning o d) 

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATJONER SÄLJS AV SVERIGES STANDARDISERINGSKOMMJSSION, STOCKHOLM 













STATENS LANTMÄTERIVERK TF'A 

1976-04-01 

5.4 l (3)

Stompunkter 

5.4 SÄKERSTÄLLNlNG OCH UNDERHÅLL 

Angående begreppet säkerställning, se 5 § MK. 

I regel utförs både markering och säkerställning av triangelpunkter 
dvs deras läge på marken bevaras för framtiden på två olika 
i princip av varandra oberoende sätt. För övriga stompunkter 
är det i allmänhet tillräckligt med antingen markering 
eller säkerställning. Enbart säkerställning motsvarar 
vad som ofta betecknas som excentrisk markering. 

Säkerställning av triangelpunkter sker genom mått till försäk
ringsmarkeringar. Dessa markeringar markeras på sätt som fram
går av avsnitt 5.3. För att skilja olika försäkringsmarkeringar 
från varandra utsätts tvärstreck eller annat kännemärke på 
riktskåran. 

Avståndet mellan huvud- och försäkringsmarkering bör helst 
understiga 20 m och bör inte annat än undantagsvis överstiga 
30 m. Dessutom tJÖr försäkringsmarkeringarna inte ligga när
mare varandra är1 fem meter. 

Försäkringsmarkeringarna bör vara minst två för varJe stom
punkt. 

Beträffande inmätning m rn av försäkringsmarkeringar se avsnitt 
2.1 under rubriken "Centrering". För försäkringsmarkeringar till 
triangelpunkter bör koordinater beräknas. 

Över triangelpunkt upprättas punktbeskrivning som redo-
visar punktens och försäkringsmarkeringarnas läge och beskaffen
het samt förekommande mätdata rn m, se avsnitt 6.2.2. 

Polygonpunkter av högre ordning bör säkerställas genom mått till 
försäkringsmarkeringar där detta anses önskvärt med hänsyn 
till punkternas beskaffenhet, läge och förutsedd betydelse för 
framtida användning. De härvid utsatta markeringarna kan dock 
i regel göras enklare än för triangelpunkter. 

Motiv att säkerställa polygonpunkter av lägre ordning och öv
riga stompunkter genom mått till försäkring:::;markeringar torde 
sällan föreligga ur vare sig saklig eller ekonomisk synpunkt. 







STATENS LANTMÄTERIVERK TFA 

1976-04-01 

5.5 1 (3) 

Allmänt 

Stompunkts
markering 

Gränspunkts
markering 

5.5 ÅTERSTÄLLANDE AV MARKERING 

I 2 § MK omtalas endast återställande av gränsmärke men här 
behandlas också frågan om återställande av stompunkts
markering. Det tekniska förfarandet är likartat i de båda 
fallen men gränsmärkesfallet har på grund av dess speciella 
karaktär och betydelse fler formella regler. 

Återställandet av stompunktsmarkering sker oftast genom 
att en ny stompunkt anläggs i närheten av den gamla. Lik
som vid borttagande av markering sker samråd om åtgärden med 
byggnadsnämnden och i erforderlig omfattning med ÖLM och 
FEM. Stompunkt, som ursprungligen utsatts av statlig myn
dighet för denna myndighets verksamhet, kan återställas 
efter samråd med myndigheten. 

Enligt 2 § första stycket MK får återställande av förkommet 
eller skadat gränsmärke vidtagas som särskild åtgärd, om 
fastighetsbestämning enligt 14 kap FEL (1970:988) inte er
fordras. Bedömningen att fastighetsbestämning inte erfordras 
görs av FEM. Ansökan om åtgärden ställs således till sådan 
myndighet. Kommer FEM fram till att fastighetsbestämning 
inte erfordras, kan begärt återupprättande av gränsmärke hand
läggas som en mätningsteknisk åtgärd utanför förrättnings
formen. Ett i förhållande till förrättningsformen enklare 
förfaringssättkan därvid tillfunpas. Återställande av gräns
märke kan ske som särskild åtgärd endast i de fall då någon 
tvekan om gränsmarkeringens ursprungliga läge inte råder 
(jfr prop 1969:128 s B 800). Vid bedömningen av om fastig
hetsbestämning är nödvändig tas hänsyn främst till den grad 
av säkerställning som finns för ifrågavarande gränsmärke 
(se avsnitt 5.4). Enbart kartredovisning är inte tillräcklig 
som grund för återställande, utan förutsättningen är att 
numerisk säkerställning av gränspunktens läge skett enligt 
vad som angivits i avsnitt 5.4 samt att stompunkter eller 
försäkringsmarkeringar som kan utnyttjas för återställandet 
finns bevarade (eventuellt kan stompunkt vara återställd 
eller nyutsatt). 

Med återställande av gränsmärke jämställs utmärkning med 
nya gränsmärken på annan plats i gränslinjen, om den ursprung
liga gränspunktens läge inte längre är åtkomligt för utmärk
ning. 
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Allmänt 

Stompunkts
markering 

Gräns punkts
markering 
(gränsmärke) 

5.6 BORTTAGANDE AV MARKERING 

Markeringar av olika slag i mätnings- och kartläggningsverk
samheten är skyddade i lag (Brottsbalken 14 kap 8 §). Detta 
rättsskydd är dock begränsat till sin omfattning och oberoen
de härav förekommer en omfattande, mer eller mindre oavsikt
lig förstöring av markeringar. Förstöring av markeringar och 
framskaffande av ersättningspunkter innebär relativt betydande 
kostnader. Det är därför väsentligt att riktlinjer skapas för 
förfarandet vid borttagande av markering. 

Vid anläggningsarbeten är det ofta nödvändigt att borttaga 
stompunktsmarkeringar. Dessa punkter eller ersättningspunkter 
för dem behöver emellertid ofta användas på nytt. För att 
minska olägenheterna med borttagandet och lösa de kostnads
problem som uppkommer för anläggandet av ersättningspunkter 
kan bl a följande åtgärder vidta.gas: 

l Stompunkt placeras i görligaste mån utanför eller i
periferin av det aktuella området för anläggningsarbetet
och utmärks på lämpligt sätt för att skyddas mot oavsikt
lig skadegörelse.

2 Före borttagande av markering sker samråd med byggnads
nämnden och eventuell annan huvudman (LMV, vägverket o d),
varvid bl a kostnadsansvaret för erforderliga återställ
ningsarbeten bestäms.

Borttagande av gränsmärke kan analogt med vad ovan redovi
sats beträffande stompunkt nödvändiggöras på grund av anlägg
ningsarbete eller liknande men kan dessutom förekomma då ut
satt gränsmärke saknar rättsverkan därför att förrättnings
beslut inte vunnit laga kraft. 

Före borttagande av gränsmärke vid anläggningsarbete eller 
liknande sker samråd med berörda markägare. Ansvaret för 
återställande av gränsmärke torde åvila den som förstört 
eller borttagit gränsmärket. 

Gränsmärke som utsatts i enlighet med förrättningsbeslut 
som ej vinner laga. kraft (på grund av domstolsutslag med 
anledning av anförda besvär, på grund av inställande av för
rättning etc) bör borttagas med hänsyn till risken för fram
tida förväxlingar m m. Kostnaden härför har ansetts böra 
åvila det allmänna. 
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6.1 MÄTDON OCH MÄTDONSKONTROLL 

6.1.1 Allmänt 

"Mätdon" används här som en generell benämning på teknisk 
anordning för mätning, medan "instrument" åsyftar en viss 
typ eller ett visst exemplar av mätdon. 

RIKTLINJER 

Mätdon som används vid mätning eller kartläggning 
kontrolleras med avseende på funktion och systematiska fel. 
Kontroll och kalibrering utförs så att avsedd noggrann-
het med betryggande säkerhet kan påräknas. Kalibrering (etalo
nering) och i förekommande fall justering enligt för den aktuella 
typen av mätdon anpassade regler sker: 

innan ett mätdon används för första gången eller tas 
i bruk efter reparation 

när ett mätdon inte använts på lång tid och åter 
skall tas i bruk 

när det finns misstanke om fel hos ett mätdon 

regelbundet med intervall anpassade med hänsyn till 
typen av mätdon 

Mätdonen indelas bär efter sina huvudsakliga användningsområ
den. Geodetiska instrwnent avser främst instrument för mätning 
av vinklar, riktningar, längder eller böjdskillnader i terrängen 
(teodolit, gyroteodolit, längdmätningsinstrument, takymeter, 
avvägningsinstrument). Till fotogrammetriska instrument räknas 
bl a instrument för arbete med fotografiska bilder (analoginstru
ment, komparator, ortoprojektor). Karteringsinstrument avser 
instrument för kartering (koordinatograf, pantograf, numeriskt 
styrd ritmaskin, m fl) eller för avläsning av koordinater (koor-
dinatometer). Till instrument för areabestämning räknas plani
meter och palett. 
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6.1 2 

Servicebok 

Teodolit 

Noggranna anteckningar bör föras angående kontroll och 
service av instrument. För översyner och reparationer samt 
kontroller anges förutom vad åtgärden avsett, även tidpunkten 
samt uppgift om vem som utfört åtgärden. Anteckningarna sparas 
och förs lämpligen i en till mätdonet hörande servicebok 
eller motsvarande. 

6.1.2 Geodetiska instrument 

Genom mätning i helsatser CV (cirkel vänster) och CH (cirkel 
höger) samt medeltalsbildning elimineras effekten av följande 
teodolitfel: 

a) Kollimationsfel 1 sidled

b) Kollimationsfel i höjdled

c) Horisontalaxelns lutning

d) Siktaxelns excentricitet

e) Horisontalcirkelns excentricitet

Effekten av periodiska ff::l i horisontalcirkelns delning be
gränsas vid horisontalvinkelmätning genom att mätningen 
utförs i n  helsatser och med successiv förställning av hori
sontalskalan 200/n gon mellan varje helsats. Vid vinkelavläs
ning med mikrometer bör satserna fördelas över mikrometer
skalan för att motverka effekten av fel hos mikrometern. 
Summan av mikrometeravläsningarna för två satser som ligger på 
100 gons avstånd från varandra på skalan bör vara lika med 
mikrometerskalans omfång, se bilaga 2.1 F. 

Om vertikalaxeln hos en teodolit lutar får man ett fel i 
horisontalvinkeln som inte elimineras genom mätning i olika 
cirkellägen. Innan vinkelmätning påbörjas är det därför av 
särskild vikt att teodolitens horisontering noga kontrolleras. 
Detta gäller särskilt vid små och stora zenitdistanser. 

Trådkorsets od enteringr3 fel kan konstateras genom att trådkorsets 
vertikala tråd ej i hela sin längd passerar genom en väl
definierad punkt när teodolitens kikare eleveras. Det kan också 
konstateras genom mätning mot samma objekt med övre respek-
tive undre delen av trådkorset i båda cirkellägena. Felet 
korrigeras genom vridning av trådkorsplattan. 

Om objektets b:i ld och trådkorset inte ligger i samma plan upp-
kommer en parallax. Felet elimineras genom omsorgsfull foku
sering av objekt och trådkors. 
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6.1.3 Fotogrammetriska instrument 

För att kraven på tillförlitlighet hos fotogrammetriska in
strument skall anses uppfyllda, bör instrument i regelbundet 
bruk kontrolleras med avseende på justeringstillstånd och 
geometrisk kvalitet minst en gång per år och dessutom efter 
eventuell justering. 

För kontrollmätning används gitter där punkternas lägen är 
bestämda med hög noggrannhet. Mätningen utförs på minst 9 
jämnt fördelade punkter, vilka täcker minst den yta som 
används vid normal bearbetning. Vid gittermätningen bör minst 
två inställningar göras på varje gitterpunkt. Inställning på 
en och samma punkt bör utföras från olika håll genom att 
punkterna genomlöps i omvänd ordning i varannan mätningsomgång. 

Fotogrammetriskt instrument som inte medger direkt avläsning 
kontrolleras genom att gittret först karteras varefter det 
karterade gittret mäts i ett annat instrument. 

Som mått på ett instruments geometriska kvalitet används det 
grundmedelfel som erhålls vid utjämning enligt minsta kvadrat
metoden av gittermätningen i en projektor (bildhållare). Vid 
utjämningen sätts vikten fÖr en mätning lika med l. Vid ut
jämningen används de parametrar vilka kan kompenseras vid 
normal bearbetning. För analoginstrument används alltså pro
jektorns yttre orientering dvs tre translationer och tre rota
tioner som parametrar. För komparator används två translationer 
en rotation och en skalfaktor. Beroende på den beräknings
metod som används vid normal bearbetning av mätdata kan för 
komparator användas ytterligare parametrar såsom bristande rät
vinklighet och skalfaktor i y-riktningen. 

Analoginstrument och komparator bör ha sådan noggrannhet att 
grundmedelfelet uttryckt i bildens skala inte överstiger 
följande värden: 

Mätklass II 
Mätklass III 
Mätklass IV 

7 µ_m

10 ,M.-m 
15 ),Wl1 

Kontroll av analoginstrument avseende geometrisk kvalitet och 
justeringstillstånd bör utföras i ett sammanhang genom gitter
mätning i tre plan. En lämplig metod finns beskriven i RAK 
Meddelande Nr A 34. 

Analoginstrument som används i mätklasserna II och III bör ha ett 
sådant justeringstillstånd att fel i projektorkonstant och 
huvudpunktens läge i x- respektive y-riktning inte överstiger 
0,05 mm. 
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Analoginstrument bör - förutom genom gittermätning av de 
enstaka projektorerna - även kontrolleras genom mätning av 
gittermodell. Vid kontroll genom mätning i gittermodell beräk
nas det kvadratiska medelvärdet av höjddifferenserna efter 
absolutorientering i höjd. För arbeten i mätklasserna II 
och III bör detta medelvärde inte tillåtas överstiga 0,06°/oo
av projektionsavståndet i instrumentet. 

Komparator som används för kontroll av mätkamera, gitter m m
bör ha en sådan noggrannhet att grundmedelfelet inte över
stiger 2 µm. 

Gittermätning i ortoprojektor utförs med instrumentet inställt 
för normal bearbetning. Grundmedelfelet beräknas i samband 
med utjämning enligt minsta kvadratmetoden. Vid beräkningen 
används högst fyra parametrar (skalfaktor, rotation och två 
translationer). För kartering i mätklasserna II och III bör 
användas ortoprojektor med sådan noggrannhet att grund-
felet på kartan inte överstiger 0.1 VA+ 0.01 mm, där A är 
ytan uttryckt i m2 av den del av kartan som täcks av gitter
punkterna. I mätklass IV bör användas instrument med sådan 
noggrannhet att grundmedelfelet inte överstiger 0.2 VÄ + 0.02 mm. 

Den skalfaktor som bestämts vid utjämningen bör inte avvika 
från det sanna värdet med mer än 0,2

°
/oo av skalfaktorns värde.

Med instrumentsystem för kartering avses här exempelvis 
analoginstrument plus koordinatograf, analoginstrument plus 
pantograf, komparator plus dator plus ritmaskin etc, dvs 
den kombination av instrument som behövs för framställning av 
karta. 

Ett instrumentsystem bör ha sådan noggrannhet i pian att 
noggrannhetsangivelserna för ortoprojektor uppfylls 
och en sådan noggrannhet i höjd att motsvarande noggrannhets
angivelser för analoginstrument uppfylls. 

6.1. l+ Karterings instrument 

Till karteringsinstrument räknas här bl a koordinatograf, 
numeriskt styrd ritmaskin och pantograf. Med koordinatograf Jam 
ställs koordinatometer, dvs instrument avsett för mätning av 
koordinater (digitalisering) på karta. 

För att kraven på tillförlitlighet hos karteringsinstrument 
i regelbundet bruk skall anses uppfyllda, bör instrumenten 
kontrolleras med avseende på justeringstillstånd och geometrisk 
kvalitet minst en gång per år och alltid efter justering. 

Vid kontroll används rutnät där rutnätspunkternas lägen är 
bestämda med hög noggrannhet. Mätning (kartering) utförs på 
minst 9 jämnt fördelade punkter. 
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För att nedan angivna grundrnedelfel skall kunna underskridas, 
bör vid kontrollen användas rutnät upprättat på dimensionsstabilt 
material. På varje rutnätspunkt bör minst två inställningar 
göras. Inställning på en och samma punkt bör utföras från olika 
håll genom att punkterna genomlöps i omvänd ordning i varannan 
mätningsomgång. 

Karteringsinstrument som inte medger direkt avläsning kontrolleNb 
genom kartering av rutnätspunkter vilkas lägen bestäms med 
ett annat instrument. 

Som mått på ett karterings instruments geometriska kvalitet an-· 
vänds det grundrnedelfel som erhålls vid utjämning enligt minsta 
kvadratmetoden av rutnätsmätningen. Vid utjämningen sätts 
vikten för en mätning lika med 1. Som parametrar vid utjäm
ningen används två translationer, en rotation och en skalfaktoro 

I mätklasserna II och III bör endast användas sådant karterings-
instrument som uppfyller kravet att grundrnedelfelet inte över
stiger 0.1 1/Ä + 0.01 mm, där A är arean uttryckt i m2 av det 
området som täcks av rutnätspunkterna. I mätklass IV kan tillåtas 
ett grundrnedelfel av högst o·: 2 VA + 0.02 mm. 

Den skalfaktor som bestämts vid utjämningen bör inte avvika 
från 1 med ett värde större än 0.0002. 

6.1.5 Areabestämningsinstrument 

Till areabestämningsinstrument räknas planimeter och polett. 

Planimeter kan med avseende på sin konstruktion indelas i linj c · 
och polärplanimeter. Bland de mera använda typerna är skivrulJ ·· 
och skivpolärplanimetrarna de noggrannaste. Till vissa plani-
metrar hör utrustning för registrering av mätta areor på data-
bärare för bearbetning i dator. 

Planimeter bör i första hand kontrolleras genom att arean hos 
en figur, vars yta är känd, bestäms med planimetern. Plani
meter kan även kontrolleras indirekt genom att arean av en 
figur bestäms två gånger genom summering av resultatet från 
areabestämning av figurens delar (kontrollgrupp). 

Kontroll av noggrannheten hos planimeter i regelbundet bruk 
genom bestämning av en känd area bör utföras minst en gång 
per år. Hos kompensationsplanimeter i regelbundet bruk bör 
trissaaxelns snedhet kontrolleras minst två gånger per år och 
justeras vid behov. 
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Geodetisk mätning 

Fotogrammetrisk 
mätning 

6.2 DOKUMENTATION AV MÄTNING, PUNKTBESKRIVNING 

6.2.1 Dokumentation av mätning 

Dokumentation av numerisk mätning sker i för aktuell mät
ning avsett protokoll, genom registrering på databärare 
såsom hålremsa eller magnetband, inspelning på band eller 
genom elektronisk lagring. Grafisk mätning anses dokumen
terad så snart mätningen ifråga redovisats som detalj på 
karta. Till dokumentation av mätning räknas även mätbilder, 
vilka dock inte i sig själva anses utgöra dokumentation av 
fotogrammetrisk mätning, se nedan. 

Dokumentation av numerisk geodetisk mätning sker i protokoll 
(vid bl a detaljmätning ofta kompletterat med mätskiss) eller 
genom registrering på databärare. Dokumentation av grafisk 
geodetisk mätning sker genom grafisk återgivning på kartkon
cept av geodetiskt inmätta mätobjekt. 

Dokumentation av numerisk geodetisk mätning bör i tillämp
liga delar avse mätningstyp (t ex detaljmätning, avvägning), 
tid och plats för mätningen, instrumentuppgifter, väder
betingelser, stationspunkt (mätningslinje) och mätobjekt, 
resultat av mätningen samt uppgift om vem som utfört mät-
ningen. Vid detaljmätning bör normalt upprättas skiss som 
utvisar stationspunkts och mätobjekts lägen relativt varandra 
och deras beteckningar. 

Vid mätning från excentriska punkter bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt att stationspunkten, den centriska 
punkten och mätobjekt på skiss anges i sina rätta lägen i 
förhållande till varandra. 

Vad som dokumenteras i protokoll vid geodetisk mätning framgår 
närmare i för varje mätningstyp ämnat protokoll, se avsnitt 2.3, 

Dokumentation av fotogrammetrisk mätning sker i stereoproto
koll, vid registrering i koordinatregisterverk av koordina-
ter i mätbild eller i stereomodell, genom grafisk återgiv-
ning på kartkoncept av mätobjekt i stereomodell samt i sar
skilt protokoll för framställning av ortofotokarta, 

Inventering av flygbilder innebär dokumentation av flygbilders 
kvalitativa information. 





STATENS LANTMÄTERIVERK TFA 

1976-04-01 

3 

Punktbeskrivnings 
innehåll 

Triangelpunkt 

6.2.2 Punktbeskrivning 

En punktbeskrivning är bärare av information om en på marken 
utmärkt mätpunkt. Syftet med denna information är dels att 
underlätta punktens återfinnande, dels i de flesta fall 
också att säkerställa dess läge så att punkten kan återställas 
om den skadas eller försvinner. Polygonpunkter kan alterna
tivt återfinnas med hjälp a v  distansbrickor och en storskalig 
karta på vilken punkten utmärkts. 

RIKTLINJER 

ör stompunkt i plan eller i höjd upprättas - med nedanstående 
ndantag - punkt beskrivning. Om läget av polygon-

punkt av 2:a eller 3:e ordningen och stompunkt i höjd av 3:e 
ordningen på annat sätt kan dokumenteras tillfredställande 
(t ex genom fotografi, återfinningsmärke och redovisning på 
storskalig karta), kan sådan dokumentation ersätta punkt-

eskrivning. 

Innehållet i en punktbeskrivning varierar något med det slag 
av punkt som beskrivningen avser. Beträffande triangelpunkt 
ställs sålunda större anspråk på utförlighet hos en punkt
beskrivning än när det gäller polygonpunkt eller stompunkt 
i höjd vilket beror på att behovet av säkerställning är 
större för triangelpunkt än för polygonpunkt eller stompunkt 
i höjd. Exempel på blankett fÖr punktbeskrivning finns i 
bilaga 6.2 A. 

Punktbeskrivning för triangelpunkt bör innehålla följande: 

- Uppgift om punktens nummer och i förekommande fall namn.

- Uppgift om punktens beteckning, årtal för dess bestämning,
och eventuell identitet elle r inte med äldre punkt (er) ,
Även äldre punkt(er)s årtal anges.

- Uppgift om län, kommun, fastighet samt topografiskt och
ekonomiskt kartblad där punkten är belägen.

- Uppgift om punkt ens (huvudmarkeringens) igenkänningsmä ,rke.

- Uppgift om punktens läge i stort i förhållande till några
lätt identifierbara orter eller föremål i trakten. Det från
punkten mest avlägsna objektet bör härvid nämnas först och
därefter varje objekt i ordning alltefter sitt avstånd till
punkten,

- Uppgift om punktens läge i terrängen i förhållande till
föremål som kan tänkas bli kvar ur;der längre tid.







STATENS LANTMÄTERIVERK TFA 

Punktens namn och beteckning (art) 

LÄN 

KOMMUN 

FASTIGHET 

TOPOGRAFISK OCH 
EKONOMISK KARTA 
Läge 

Markeringar 

6.2 1976-04-01 
PUNKTBESKRIVNING 
Datum 

Punktnummer 

Kart klipp 

Skiss 

Bilaga 6.2 A 

Anteckningar (torn- eller signalhöjd, 
eventuell ajourhållning m m) 

Höjdbestämningsmetod 

Ny punktbeskrivning 

INMÄTNINGSDATA OCH KOORDINATER FÖR HUVUD-!- OCH FÖRSÄKRINGSMARKERINGAR 
Koordinat (höjd-)system och beräkningsregion: •••••••••••••••••••••••••••••• 

Punkt Riktning från H 
(gon) 

H 

Avstånd K o o r d i n a t e r 
f�å» H l------;------7

\ffl} X y 

Höjd Anmärkning 

Protokoll Mätningsår Beräknings&: Beskrivningen upprättad av 
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6.3 REDOVISNING OCH ARKIVERING (ej med i denna utgåva) 
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Allmänt 

Kartor 

Övriga 
produkter 

1976-04-01 

6.4 ANVÄNDNING AV ÄLDRE KARTOR MM 

Till grund för mätnings- och kartläggningsarbeten läggs 
endast sådant material som har för ändamålet tillfredsställande 
kvalitet (jfr avsnitt 1.2). Äldre material kan emellertid 
vara ,av mycket skiftande kvalitet och bör därför noga under
sökas före användning. 

Kartor undersöks framför allt med avseende på full
ständighet, riktighet och noggrannhet. 

Detaljinnehållets fullständighet och riktighet torde oftast 
kunna bedömas genom jämförelse med aktuella flygbilder komplette
rad med stickprovsvis utförd okulärbesiktning. Eventuellt kan 
det vara lämpligt att vid större arealer genomföra denna del 
av undersökningen i stereoinstrument. 

Det är viktigt att kartskalan är lika i alla riktningar på 
kartan. 

Måttstabiliteten undersöks enklast genom att på kartan uttagna 
mått jämförs med på marken mätta eller ur koordinater beräknade 
längder. Vid uttagande av dylika mått bör tillses att de för
delas någorlunda jämnt över kartbilden och i olika riktningar. 
Jämförelsen bör resultera i en uppgift om medelförändring 
för kartan ifråga eller uppgift om hur skalan varierar i olika 
riktningar. Sedan korrektion gjorts för eventuell medelför
ändring bör kartan - under hänsynstagande till kvarstående fel -
antingen kunna kasseras eller kunna inplaceras i viss mätklass 
för det avsedda ändamålet. Som exempel på kartors medelförändring 
kan nämnas den av LMV använda generella förstoringsprocenten 
för äldre kartor: 

fÖr kartor från 
" 

Il 

Il 

äldre 
1827 
1866 
1886 

tid t o m 1826 
1865 
1885 
1900 

1,3% 
0,9% 
0,7% 
Os5% 

För sådana förrättningar och åtgärder där kraven på kart;:;kala 
och mätning är låga (jfr bl a avsnitt 2.1.5, bilaga 1.7 A och 
bilaga 4.2 A) erfordras oftast ingen undersökning av kvaliteten 
hos äldre material. 

Förutom kartor bör även övrigt äldre material såsom mätproto
koll, koordinatlistor, noggrannhetsangivelser bedömas före 
användning och inplacering i mätklass. 
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6.5.1 
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6.5 

KONTROLL AV PRODUKTION 

Allmänt 

l (3)

Kontroll av mätnings- och kartläggningsarbete innefattar dels 
de åtgärder av olika slag som företas före, under och efter et·i:, 
arbete - i regel av den som utför arbetet men i viss utsträck
ning även av andra - och som avser t ex använda mätdons 
funktionsduglighet för avsett ändamål, beskaffenheten 
av använd materiel, kontrollräkning i direkt anslutning till 
utförda mätningar m m, je� sådan kontroll, som verkställs 
av annan än den som utför arbetet - i regel genom en av upp
dragsgivaren utsedd kontrollant. Det senare slaget av kontron 
behandlas i detta avsnitt. 

Huvudsyftet med sådan kontroll är att bevaka uppdragsgivarens 
intresse av att uppdraget utförs eller utförts på ett ändamål,-;·· 
enligt och godtagbart sätt. Vid kontrollen bör särskilt beak
tas att arbetena ( uppdn,gen) utförs eller utförts i enlig--
het med de i MK givna föreskrifterna och angivna riktlinj c�r 
för tillämpningen av denna jämte andra till grund för arbete
na gällande bestämmelser, t ex avtal mellan parterna. 

Granskning och kontroll av arbeten, som avses i MK, bör i all
mänhet ske främst med beaktande av tekniska synpunkter, teknic;c 
granskning. 

Uppdragets art kan emellertid föranleda ett mer eller mindre 
starkt behov av kontroll även sett ur ekonomisk synpunkt. Sär· 
skilt vid granskning av ple.nläggningsarbeten är det av störs L, 
vikt att tillse att prujektet planläggs på ett såväl tekniskt 
som ekonomiskt rationellt sätt (jfr 3 § MK och avsnitt 1.2). 
En lämplig avvägning mc�llan de tekniska och ekonomiska kraven 
måste således eftersträvas. 

Om särskilda skäl föreligger kan även tolknings- och tviste~ 
frågor tas upp till bedömning. 

I princip bör fortlöpande (uppföljande) kontroll ske av upp-· 
drag som omfattar flera arbetsmoment (etapper) - från begynnei · 
seskedet till redovisning av slutprodukten. Betydelsen härav 
bör särskilt understrykas vad gäller större mätnings- och kart 
läggningsarbeten. Härigenom kan eventuellt iakttagna brister 
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Kontroll av utfört arbete eller del därav bör ske så snart 
som möjligt och i varje fall innan arbetet används som under
lag för efterföljande åtgärder. En upprättad grundkarta bör 
exempelvis kontrolleras innan den nyttjas som underlag för 
planförslag. 

För att underlätta slutkontroll bör mätnings- och beräknings
handlingar systematiseras och redovisas på ett överskådligt 
sätt (jfr avsnitt 2.4, 3.5 och 6.2). 

6.5.2 Granskningsresultat 

Kontrollant bör snarast efter verkställd granskning meddela 
uppdragsgivaren och den för arbetena ansvarige resultatet av 
kontrollarbetet. 

1 Har granskningen genomförts utan anmärkning kan kontrollanten 
godkänna arbetet. 

2 Om endast smärre oriktigheter utan nämnvärd betydelse för 
slutresultatet iakttagits, kan det räcka med påpekande härom. 
Arbetet kan då ofta godkännas under förutsättning att gjorda 
påpekanden på lämpligt sätt beaktas och erforderliga smärre 
rättelseåtgärder vidtas (villkorligt godkännande). 

3 Om allvarliga brister eller felaktigheter konstateras 
vid granskningen bör - efter anmälan härom till uppdrags-
givaren - i första hand den för arbetet ansvarige beredas 
tillfälle att vidtaga erforderliga rättelse- eller kompletterings
åtgärder. I dessa fall bör väl specificerad redogörelse (PM) 
över granskningsresultatet upprättas med förslag till rättelse
och kompletteringsåtgärder. Sedan erforderliga åtgärder 
verkställts, bör arbetsresultatet överlämnas till kontrollanten 
för förnyad granskning. 

6.5,3 Ansvar m m

Det ankommer i första hand på den för arbetena ansvarige att 
genomföra tillfredsställande kontrollåtgärder, bl a genom 
att arbetena planläggs och utförs på sådant sätt att man 
så långt det är möjligt får "automatisk" kontroll på arbe
tenas kvalitet. 

Byggnadsnämnd eller annan uppdragsgivare bör tillse att 
erforderlig kontroll av arbetena sker. Om kontrollantskapet 
(kontrollinstans) vid uppdrag inte är klarlagt genom direkta 
föreskrifter eller regler, bör särskild kontrollant utses. 
Detta är av särskild vikt när det gäller större och be
tydlesefulla arbeten. 
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Behovet av 
kartlagning 

Krav på yrkes
skicklighet 

Kartskadetyper 
och deras uppkomst 

6.6 KARTLAGNING OCH KARTHANTERING 

6.6.1 Allmänt 

Skador på kartor kan aldrig helt undvikas. Frekvensen av dessa 
och därmed behovet av lagning av kartor är beroende av följande 
faktorer: 

1 Den materiel som kartan framställts på (ritningsmate
riel). 

2 Den materiel varmed själva kartbilden framställts (bl a 
rit- eller gravyrdon). 

3 Hur kartan hanteras. 

4 De betingelser under vilka kartan förvaras t ex ljus-, 
temperatur- och fuktighetsförhållanden. 

En dåligt eller felaktigt utförd kartlagning kan försämra en 
karta och kanske försvåra eller omöjliggöra en senare nöd
vändig omlagning. Kartlagning är ett arbete, som kräver in
gående kännedom om olika material. Det har karaktären av 
hantverksarbete och kräver stor yrkesskicklighet. Lagning 
av originalkartor bör därför anförtros åt specialister inom 
området. 

6.6.2 Kart skador 

Kartskador uppkommer på sådana ställen där kartan utsätts för 
stora påfrestningar eller där kartmaterielets hållfasthet 
av någon anledning är låg. 

Vid bristning har pappersfibrerna brustit huvudsakligen på 
ytan men i viss utsträckning även inne i papperet. Brott 
innebär att bristningen trängt igenom hela materialet. Ett 
brott i kartan uppkommer lätt vid brottanvisning, där kart
materielet har lägre hållfasthet än i omgivande delar. 
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Allmänt 

Kartor på papper: 
framställning 

Veck uppstår då kartor viks eller rullas. När kartor viks 
uppstår ofta en bristning på veckets yttersida p g a  att 
fibrerna där töjs. Även om en bristning inte skulle uppstå 
blir vecket en bestående skada, eftersom fibrerna inuti 
papperet vanligen skiljts åt och aldrig återtar sitt ur
sprungliga läge i förhållande till varandra. De spänningar 
som uppstår när en papperskarta rullas kan förorsaka ett 
s k  dubbelveck, parallellt med rullningsriktningen. Brist
ningar uppstår lätt längs dessa veck, eftersom de är sär
skilt utsatta för nötning p g a  sin upphöjning i förhållande 
till den omgivande kartytan. 

Med nätskada menas att de olika ovan nämnda skadorna är så 
många och ligger så tätt att de måste lagas i ett sammanhang. 

Därutöver kan förekomma ytskador av olika slag både på 
själva kartmaterielet och på kartbilden orsakade av nöt
ning, frätning m m. 

6.6.3 Hantering av kartor 

Skador på en karta kan uppstå vid framställning av kar
tan dvs vid kartering och ritning, vid den användning som 
senare förekommer och vid arkivförvaringen. 

Kartering sker i regel genom att ritningsmaterielet perfo
reras för att utmärka vissa kartdetaljer. Ligger stick
märkena tätt uppstår en brottanvisning som kan medföra 
skador på materielet. Vid ritning bör man undvika att ritsa i 
materielet med spetsiga metallföremål, eftersom fibrerna i 
papperet därvid helt eller delvis kan skäras av. Samma skada 
kan uppstå vid ritning med ett hårt och spetsigt blyertsstift. 
Normalt bör följande hårdhetsgrader på blyertsstiftet användas: 
H3, H4, H5 (lösare blyerts är H3 kan medföra smutsning av kartan). 
Etsande tusch bör inte användas på papper. 

Radering, i synnerhet om den utförs med radermaskin, kan med
föra en kraftig nötning av materielet vilket förorsakar sämre 
ritegenskaper och sämre mekanisk hållfasthet. 

Undvik att rulla kartor i synnerhet kartor på papper. Genom 
att välja en lämplig bladindelning och därmed ett lätt
hanterligare bladformat (se avsnitt 4.3) kan behovet att 
rulla kartor minskas. 

Vikning av karta bör absolut inte ske i kartbild och undviks 
även i övrigt. 
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Kartor på ritfilm 
och gravyrfilm: 
användning 

Kartor på papper 

Lapplagning 

Klister och tejp 

Utförande 

Vissa ritfilmer och de flesta gravyrfilmer är känsliga för 
repor från metallföremål. 

Genom att ritfilm i regel belagts med olika skikt kan det 
vid vikning uppstå permanenta skador på filmen (syns som 
mjölkvita ränder). Detta gäller inte alla materiel, men 
försiktighet bör iakttas. 

De rekommendationer, som givits i motsvarande avsnitt för 
kartor på papper är även tillämpliga för kartor på ritfilm 
och gravyrfilm. I allmänhet har dock rit- och gravyrfilm av 
polyester större hållfasthet än papper. 

Vid kopiering av kartor på film i kopieringsmaskin bör elektrisk 
uppladdning av materielen motverkas. Om film av polykarbo
natplast används bör speciell försiktighet iakttas vid låg 
temperatur. 

6.6.4 Kartlagning 

Det är av största vikt att lagning av originalkarta sker av 
person som erhållit undervisning i kartlagning, eller som på 
annat sätt dokumenterat yrkesskicklighet inom området. 

I detta avsnitt behandlas lagning av lätt skadad karta samt 
tillfällig lagning av svårt skadad karta. 

Enklare kartlagning innebär någon form av lapplagning. Till
fällig lagning av svårt skadad karta bör därvid alltid ske 
med väv på kartans baksida. Vid smärre skador på en i övrigt 
oskadd karta, t ex revor, används lagningspapper som klistras 
över skadan på baksidan av kartan. Härvid bör ett papper 
användas som är följsamt vid fuktning, är rivbart, har en 
viss seghet och styrka samt en sådan kvalitet att det inte 
försämras efter en längre tids förvaring. 

Vid kartlagning används vattenlösligt klister. Icke vatten
lösligt lim är direkt olämpligt eftersom det förändrar pappen' , 
och kan göra nya lagningar omöjliga. Tejp bör inte heller 
användas för kartlagning, eftersom dess klister ofta inne-
håller kemiska ämnen som är frätande. Lim bör vara vatten
lösligt och ha så låg vattenhalt som möjligt. 

Vid lagning eftersträvas att så små spänningar som möjligt 
uppstår mellan den lagade och ej lagade delen av kartan. 
Detta uppnås genom en så tunn påstrykning av klister som 
möjligt på små bitar i taget (10-50 mm, högst 100 mm) samt 
en snabb fastsättning av lagningslappen efter det att klistret 
strukits på. Därvid blir klistrets fuktpåverkan låg. Man 
bör eftersträva så lite klister och så liten lagningsyta som 
möjligt. Stora lagningslappar åstadkommer spänningar och stel-
het. Långa revor bör därför lagas i omgångar. Flera revor 
i närheten av varandra bör lagas var för sig. Är inte detta 
möjligt bör istället användas en lagningslapp av tunn väv, 
som krympts i förväg. Bredare vävremsor än ca 10 mm bör dock 
inte användas. 
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6.8 

Inskränkningar i rätten att sprida kartor och därmed jämför
liga ritningar och bilder regleras i 6 kap tryckfrihets
förordningen. 

Lag om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor 
(kartspridningslagen) återfinns i SFS 1975:370 och lag om 
förbud mot spridning och utförsel av vissa fotografiska 
bilder (bildspridningslagen) i SFS 1975:371, 

I kartsekretessförordningen, SFS 1975:372, regleras vad som 
inte får framgå av kartor och flygbilder samt om utlämnande 
av vissa handlingar upprättade av LMV eller sjöfartsverket. 

Handhavande m m  av hemliga handlingar regleras av Allmänna 
föreskrifter om tillämpningen av säkerhetsskyddskungörelsen 
(AF Säk 1970). 

RIKTLINJER 

Vid kartors redigering, utgivning m m  samt vid utlämning av 
kartor, flygbilder, geodetiska data m m  beaktas innehållet 
i kartsekretessförordningen (1975:372). 

Karta som återger eller kan antas återge sekretesskyddande 
detaljer hålls hemlig. För utlämning av sådan karta erfordras 
tillstånd från LMV. 

Flygbild som ej hemligförklarats men med stöd av 11 § kart
sekretessförordningen återger anläggning enligt 4 § kart
sekretessförordningen får ej utlämnas (lämnas vidare) utan 
tillstånd av LMV. Karta som framställs från sådan bild över
lämnas före leverans (användning) till LMV för sekretess
granskning. 

Före utlämnande till utlänning av handling som upprättats 
av LMV eller sjöfartsverket och innefattar flygbildmateriel eller 
data ur verkets geodetiska arkiv överlämnas handlingen 
till LMV eller sjöfartsverket för tillståndsprövning. 

För spridning av karta beaktas bestämmelserna i kartspridnings
lagen (1975:370) och före spridning (utförsel) av bild beak
tas bildspridningslagen (1975:371). 
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Av 12 § MK framgår dels att det åligger statens lantmäteriverk 
att meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av kungö
relsen, dels att verket utövar tillsyn över tillämpningen av 
kungörelsen. Dock ankommer tillsynen på statens vägverk beträffan 
de åtgärder, som avses i väglagen (1971:948), samt på statens 
industriverk beträffande åtgärder, som avses i gruvlagen 
(1974:342) och lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter. 

Lantmäteriinstruktionen (1974:336) innehåller vissa föreskrifter 
rörande tillsyn även på det mätningstekniska området. Där med
delade föreskrifter gäller vid sidan av vad som föreskrivs i MK. 
Enligt 1 § BS åligger det kommuns byggnadsnämnd att övervaka 
efterlevnaden av bl a BS. Denna bestämmelse torde få anses inne
bära, att även mätnings- och kartverksamhet som sammanhänger 
med i byggnadslagstiftningen reglerad verksamhet innefattas 
under denna övervakning (tillsyn). 

6.9.2 Omfattningen av tillsyn och former för dess utövande 

Lantmäteriverkets tillsyn kan utövas dels av verket självt, dels 
av överlantmätarmyndighet enligt av verket i särskild ordning 
meddelade bestämmelser (i den mån det inte ingår i överlant
mätarmyndighets befogenheter och åligganden enligt lantmäteri
instruktionen). 

I tillsynsverksamheten ingår bl a följande arbetsuppgifter för 
lantmäteriverket (i förekommande fall överlantmätarmyndigheten): 

att övervaka tillämpningen av MK 
att meddela för verksamheten erforderliga anvisningar 
att på begäran av kommun, statlig myndighet eller enskild per

son meddela råd och upplysningar rörande mätningsverksam
heten 

att efter framställning av kommun kontrollera utförda mätnings
och kartläggningsarbeten 

att då anledning till erinran mot efterlevnaden av MK före
kommer påkalla åtgärder för vinnande av rättelse 

att föra förteckning över personer som i särskild ordning 
enligt 13 § MK förklarats behöriga att självständigt ut
föra arbeten 





STATENS LANTMÄTERIVERK 

6.10 

6.10.1 

TFA 

1976-04-01 

6.10 

BYGGNADSNÄMNDERNA OCH MÄTNINGSVERKSAMHETEN 

Allmänt 

1 ( 3) 

Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun m fl har beträffan-
de mätning och kartläggning klarlagts genom beslut och ställ
ningstaganden i olika sammanhang. Staten svarar för de geode
tiska riksnäten och den allmänna kartläggningen samt för 
sådan mätning och kartläggning som eljest ingår i statligt 
bedriven verksamhet. Viss mätning och kartläggning inom kommuns 
område är i olika avseenden författningsreglerad. Detta gäller 
t ex mätning och kartläggning som erfordras för förrättning 
enligt fastighetsbildningslagen, där ansvaret åvilar vederbörande 
fastighetsbildningsmyndighet. För andra förrättningar eller 
i vissa fall uppdrag åvilar på motsvarande sätt ansvaret veder
börande förrättningsman eller annan som erhållit uppdraget 
ifråga. För annan mätning och kartläggning inom kommuns område 
svarar i princip vederbörande kommun. Detta ansvar har sedan 
länge åvilat kommunerna och innebär bl a, att kommunerna har 
att svara för anläggandet av geodetiska stomnät - i princip med 
anslutning till de geodetiska riksnäten - samt för sådana 
grundläggande kartor som erfordras för kommunernas planläggan
de och projekterande verksamhet. 

Sedan gammalt har det ålegat kommuns byggnadsnämnd dels att 
svara för kommunalt bedriven mätnings- och kartläggningsverk
samhet, dels att därutöver tillsyn över den mätningsverksamhet 
som bedrivs inom kommunen. Detta åliggande har tidigare bl a 
kommit till uttryck i KK med vissa föreskrifter om mätnings
väsendet i rikets städer (1920:900), som 1936 ersattes av KK 
med vissa föreskrifter om mätningsväsendet och fastighets
registerväsendet i rikets städer (1936:367). Denna senare 
kungörelse upphävdes i samband med omorganisationen av lant
mäteriverksamheten 1972-01-01 och ersattes till viss del av 
lantmäteriinstruktionen ( 1971 :1100). 1971 års lantmäteriinstruk-
tion är fr o m  1974-07-01 ersatt av nu gällande lantmäteriin
struktion (1974:336). Byggnadsnämndens skyldighet att övervaka 
(utöva tillsyn över) mätnings- och kartverksamhet kan även 
inbegripas under bestämmelserna i 1 § BS ( 1959: 612), där skyldig
heten att övervaka efterlevnaden av BL och BS mm får anses 
innebära, att mätnings- och kartverksamhet som sammanhänger med 
i byggnadslagstiftningen reglerad verksamhet innefattas under 
denna övervakning (tillsyn). 
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Upphävandet av KK (1936:367) kan inte anses ha avsett, att 
byggnadsnämndens dittillsvarande befattning med kommuns mät
nings- och kartverksamhet - sådan denna befattning kom till 
uttryck i 1936 års KK - skulle ändras. Fortfarande torde det 
därför om icke kommunen annorlunda beslutat åligga byggnads
nämnden bl a 

att ansvara för mätningsväsendet och tillse att det är till
fredsställande organiserat 

att mätnings- och kartläggningsarbeten utförs med minst sådan 
noggrannhet och på så betryggande sätt som stadgas i MK 
samt utförs på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt 
så att framtida utbyggnad underlättas 

att kartor och handlingar rörande mätningsväsendet väl ordnas, 
vårdas och förvaras på ett betryggande sätt 

Byggnadsnäinndens övervakning kan givetvis - med hänsyn till 
de lokalt mycket varierande förhållandena - bedrivas under 
olika former. Där byggnadsnämnd har egen mätningsenhet för 
bedrivande av mätnings- och kartverksamheten inom nämndens 
tillsynsområde, torde normalt denna enhet medverka i och 
till stora delar svara för tillsynsverksamheten. I kommun, 
där byggnadsnämnden saknar egen mätningsenhet, kan nämnden 
uppdraga åt fastighetsbildningsmyndighet eller annat därför 
kvalificerat organ att på uppdrag fullgöra vissa av de upp
gifter som enligt vad ovan sagts åvilar nämnden. Nämnden är 
dock, även i detta fall, primärt ansvarig för arbetena. 

6.10.3 Samråd 

Om byggnadsnämnd skall kunna fullgöra sitt åliggande att över
vaka (utöva tillsyn över) mätningsverksamheten inom kommunen, 
är det bl a nödvändigt, att all verksamhet som bedrivs på 
detta område inom konnnunen kommer till nämndens kännedom. På 
grund härav har i 14 § MK intagits en föreskrift att det 
åligger statlig myndighet eller annan som utför mätning eller 
kartläggning inom en kommun att i erforderlig utsträckning sam, 
råda med byggnadsnämnden. Detta samråd måste ske såväl på 
planeringsstadiet som i samband med genomförandet och vid 
redovisningen - allt i den omfattning som befinnes nödvändigt 
för ett korrekt och med annan verksamhet på området i erfor
derlig omfattning samordnat utförande. Av byggnadsnämnd 
framförda synpunkter skall givetvis beaktas, Om vid samrådet 
skulle framkomma sådana önskemål från byggnadsnämnden, att ett 
förverkligande av dem skulle medföra påtagliga kostnadsökningar 
utan omedelbar nytta för det aktuella mätnings- eller kartarbetet 
måste vid samrådet överenskommelse träffas beträffande even
tuellt erforderlig kostnadsfördelning, 
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I 15 § MK anges att angående redovisning och arkivering av 
kartor och handlingar enligt kungörelsen är särskilt 
stadgat. Denna skrivning tillkom för att möjliggöra en i 
särskild ordning bedriven utredning beträffande redovisning och 
arkivering på såväl det inom MK:s ram direkt aktuella som 
angränsande områden. Riktlinjer är här angelägna men sam
tidigt är problemen så omfattande och beroende av så många 
faktorer, att utredningen med nödvändighet måste kräva viss 
tid. Tills vidare kan nu gällande former för redovisning 
och arkivering tillämpas. 
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MK innehåller endast allmänna bestämmelser om handläggning 
av sådana mätnings- och kartläggningsarbeten samt vissa andra 
åtgärder, som regleras av kungörelsen. Med hänsyn härtill 
har bestämmelser om besvär mot myndigheternas handläggning 
inte ansetts ha sin plats i MK, utan de bestämmelser bör 
gälla som meddelats i allmänna verksstadgan och i instruk
tion eller stadga för myndigheten ifråga. 

Ett undantag har emellertid ansetts böra göras från vad nu 
sagts. Fastighetsbildningsmyndighets (lokalt mätningsorgans) 
beslut (åtgärd) angående återställande av förkommet eller 
skadat gränsmärke utan samband med fastighetsbildningsför
rättning har reglerats på sådant sätt genom MK och är av så 
speciell karaktär, att särskilda fullföljdsregler ansetts 
motiverade. Talan förs hos överlantmätarmyndigheten, vars 
beslut inte får överklagas. Av avsnitt 5,5 framgår, att 
besvärshänvisning lämnas av fasti�hetsbildningsmyndig
heten (det lokala mätningsorganet) i samband med att åtgär
den slutförs. 
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