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1 Allmän beskrivning 

1.1 Innehåll 

I detta dokument beskrivs hur Topografi 10 Nedladdning, vektor är struktu-

rerad vid leverans. Innehållet lämpar sig bra för grafisk presentation i skal-

området 1:5 000 – 1:20 000. 

Topografi 10 Nedladdning, vektor bygger på Lantmäteriets grundläggande 

geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet 

gällande lägesosäkerhet, innehåll och aktualitet.  

Topografi 10 Nedladdning, vektor innehåller bland annat byggnader, mark-

slag, vägar och hydrografi. 

Topografi 10 Nedladdning, vektor innehåller Lantmäteriets granskade och 

fastställda namn som finns med i Ortnamnsregistret. 

Topografi 10 Nedladdning, vektor kan kombineras med produkterna  

• Fastighetsindelning Nedladdning, vektor 

• Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor 

• Rättigheter Nedladdning, vektor 

1.2 Geografisk täckning 

Rikstäckande. 

1.3 Geografiskt utsnitt 

Sverige, län, kommun och valfri polygon. 

1.4 Koordinatsystem 

Plan: SWEREF 99 TM 

Höjd: RH 2000 

För information om vilka övriga koordinatsystem som produkten kan lever-

eras i, se dokumentet Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets 

geodata på Lantmäteriets hemsida. 

2 Kvalitetsbeskrivning 

Kvalitetsmärkningen syftar till att ge information om kvalitet på lagrade ob-

jekt. Utifrån mätmetoden har en förväntad lägesnoggrannhet satts på objekt-

typerna. 

Objekten i databasen lagras med uppgifter om bl.a. historik och lägesnog-

grannhet. 

För mer information om de olika kvalitetsparametrar som används i pro-

duktbeskrivningen, se HMK Ordlista (pdf) och HMK Geodatakvalitet (pdf). 

För termer och definitioner av dessa se även termdatabasen Ekvator. 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/avgifter_och_leveransinformation_for_geodata.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/hmk/handbocker/hmk-ordlista_april_2022.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/hmk/handbocker/geodatakvalitet-2017.pdf
http://sis.termweb.se/termweb/app
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2.1 Syfte och användbarhet 

Topografi 10 Nedladdning, vektor är Lantmäteriets mest detaljerade karta. 

Den innehåller bland annat byggnader, markslag och vägar. Kombinera 

gärna produkten med Fastighetsindelning Nedladdning, vektor, Markregle-

rande bestämmelse Nedladdning, vektor och Rättigheter Nedladdning, vek-

tor för att få en god överblick över fastighetsindelningen, planer, bestäm-

melser och rättigheter. 

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verk-

samhet. 

Du kan: 

- lägga till och koppla egen information till objekt i kartan 

- integrera kartinformationen i ditt eget system 

- visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen. 

2.2 Datafångst 

2.2.1 TILLKOMSTHISTORIK 

Under åren 1992–97 digitaliserades den analoga informationen och en första 

digital version av grunddata skapades. Målet var att göra en rikstäckande 

databas i skala 1:10 000. Det som saknades var fjällområdet. Datamängden 

kompletterades och vidareutvecklades med till exempel förbättrad lägesosä-

kerhet vid uppbyggnaden av Grundläggande Geografiska Data (GGD) 

1995–2004. Fjällområdet karterades mellan åren 2006–2012. 

Idag sker inget fältarbete enligt tidigare modell. Insamlingen i egen regi ge-

nomförs genom tolkning i flygbilder i stereo och ortofoto. En stor del av in-

formation samlas in i samverkan med andra statliga myndigheter, kommu-

ner och organisationer. Vägar och järnvägar hämtas från Trafikverket. 

2.3 Underhåll 

Uppdateringen av de topografiska objekten sker dels i egen regi och dels i 

samverkan med de myndigheter eller organisationer som ansvarar för re-

spektive informationsslag.  

Insamling och uppdatering hos Lantmäteriet idag görs bland annat genom 

stereokartering i tredimensionella flygbilder eller genom skärmdigitalisering 

med hjälp av ortofoto. 

Samverkan över hela landet sker för byggnader, kraftledningar, NSL-objekt 

(Nationell strandlinje), naturvårdsområden och militära områden. För att 

uppnå fullständighet krävs dock kompletteringar genom fotogrammetrisk 

uppdatering. Där ingen samverkan sker uppdateras data med hjälp av flyg-

bildstolkning. 
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2.3.1 UNDERHÅLLSFREKVENS 

Topografi 10 Nedladdning, vektor, som beställs via Lantmäteriet, hämtas 

antingen från förproducerade data eller direkt från databasen. Förproduce-

rade data uppdateras veckovis. 

För förproducerade data gäller leverans av läns- samt sverigeuttag med 

SWEREF99 TM eller kommunuttag med lokal SWEREF-zon. Övriga leve-

ranser sker med uttag direkt från databasen. 

För varje objekt anges datum då det blivit lagrat eller förändrat i databasen. 

Topografisk information uppdateras med varierande intervall beroende på 

objekttyp. Uppdateringen sker dels periodiskt i Lantmäteriets egen regi, dels 

mer kontinuerligt i samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner 

och organisationer. Insamlingen i egen regi genomförs genom tolkning i 

flygbilder i stereo och ortofoto. Aktualiteten i olika områden beror därför på 

bildförsörjningsprogrammet och de avtal som finns med samverkanspar-

terna. 

2.4 Datakvalitet 

2.4.1 FULLSTÄNDIGHET 

Fullständigheten relateras till urvalet för respektive objekttyp. För att läsa 

mer om urval för varje objekttyp, se avsnitten som beskriver ingående skikt 

i produktbeskrivningen. Det finns även vissa generaliseringsregler för in-

formationen i Topografi10 som innebär att alla objekt inte redovisas i kar-

tan. 

2.4.2 LOGISK KONSISTENS 

På punktobjektens, linjeobjektens och ytornas struktur ställs sådana krav på 

geometriska lägen att det skall vara möjligt att enkelt skapa topologi. 

Vid lagringen av objekten i databasen hos Lantmäteriet kontrolleras att ob-

jekten följer de geometriska och topologiska regler som finns uppsatta samt 

att informationen stämmer med OGC:s (Open Geospatial Consortium) krav 

på geometrier. Där kontrolleras även att endast giltiga värdemängder och 

objekttyper läggs in i databasen. 

2.4.3 TEMATISK NOGGRANNHET 

Processen för tematisk klassificering, för topografiska data, gås igenom vid 

fältstudier. Då diskuteras klassificering utifrån flygbildstolkarens bilder som 

jämförs med verkligheten. 

2.4.4 LÄGESOSÄKERHET 

Uppgifter om lägesosäkerhet beror på mätmetod, generalisering och hur di-

stinkt objektet är. 

Lägesosäkerhet beskriver hur väl ett angivet läge överensstämmer med det 

verkliga läget i terrängen för det objekt man lägesbestämt i förhållande till 

överordnat koordinatsystem. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktsupport/Bildforsorjningsprogram/
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Geometriska krav på lägesosäkerheten beror på objektens olika tydlighet i 

geografisk avgränsning. Konkreta objekt har högre krav än objekt med dif-

fusa avgränsningar i flygbildstolkningen.  

Medelfelet anges med millimeternoggrannhet. 

3 Leveransens innehåll  

3.1 Katalogstruktur i leverans 

De filer som levereras är Geopackage filer med data och en JSON-fil med 

beskrivning av innehållet i datafilen. 

Geopackage-filerna hämtas via Geotorget beställ. 

Övriga filer för manér och symboler finns att hämta på produktsidan. 

3.2 Leveransformat 

Informationen levereras i formatet Geopackage. 

3.3 Filuppsättning  

Informationen levereras i en gpkg-fil och en beskrivning av datainnehållet 

levereras i en json-fil. 

För manérhantering används en LYR-fil för ArcGIS/ArcMap. I 

ArcGIS/ArcMap ska man spara data i en geodatabas för att få full funktion-

alitet på data. 

För QGIS finns en QLR-fil att använda för manérhantering. 

Symboler som är specifika för Lantmäteriets data levereras i en symbolfil, 

LMTopografisymboler.ttf. 

Manérfil och symbolfil finns att hämta på produktsidan. 

3.4 Skiktindelning 

Vid leverans av Topogafi10 är informationen uppdelad i olika teman, där ett 

tema levereras i en Geopackage-fil, som innehåller ett antal skikt. Skikten 

namnges efter tematillhörighet, objekt och geometrityp. 

Skiktnamnen inleds med tema och utsnitt före skiktnamnet vid inläsning i 

programvara. 

Exempel: kommunikation_xxxx ralstrafik, xxxx kan t.ex. vara utsnittskoor-

dinater, kommunkod eller länskod. 

Attributuppsättningen varierar mellan de olika skikten och beskrivs i detalj i 

kapitel 5. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/topografi-10-nedladdning-vektor/#steg=3
https://www.geopackage.org/
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4 Utseende på och uppritning av data 

4.1 Utbredning 

Temat för mark är klippt i 10 km-rutor som förbättrar prestandan vid upprit-

ning. 

4.2 Presentation på skärm 

Manérsättningen av produkten är anpassad till skala 1:5 000-1:50 000. 

För manérhantering tillhandahålls en LYR-fil för ArcGIS/ArcMAP och en 

QLR-fil för QGIS. 

Manérfilen innehåller en föreslagen ritordning av skikten. 

4.2.1 TEXT 

Vid textsättning bestämmer attributet detaljtyp stil och färg, medan thojd 

ligger till grund för storleken. Övriga attribut som används är tjust (insätt-

ningspunkt) och trikt (riktning). Texterna ritas däremot inte upp i utdragen 

form, s.k. spärrad text. Detta redovisas endast i attributet tsparr som en pro-

centsats på hur stor del den levererade texten utgör i förhållande till den ur-

sprungliga texten. Rekommenderad punktstorlek på texten bifogas som in-

formation i attributet thojd. 

4.3 Installation av fonter 

Texten i manérfilen använder Windows standardfont, Arial. 

4.3.1 SYMBOLER 

Oavsett vilken programvara som används måste den medföljande fonten i fi-

len LMTopografisymboler.ttf installeras i Windowskatalogen med fonter 

(c:\Windows\Fonts), för att erhålla korrekt symbolpresentation.  

Vid manérsättning av symboler har attributet rotation använts för att få kor-

rekt riktning på symbolerna. 

5 Skiktbeskrivning och kodlista 

Varje objekt har information om ursprunglig organisation enligt följande 

värdelista: 

Tabell 1 Värdelista Organisation 

Värde Beskrivning 

Lantmäteriet Insamling har skett av Lantmäte-

riet. 

Samverkan Nationella vägdataba-

sen 

Lantmäteriet hämtar data från Tra-

fikverket. 
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Värde Beskrivning 

Kommunsamverkan Lantmäteriet har samlat in data med 

hjälp av kommunerna. 

Samverkan Nationell strandlinje Lantmäteriet och Sjöfartsverket 

samlar in data som lagras hos Lant-

mäteriet. 

Samverkan Kraftbolag Lantmäteriet hämtar data från kraft-

bolagen. 

Samverkan Naturvårdsverket Lantmäteriet hämtar data från Na-

turvårdsverket. 

Samverkan Luftfartsverket Lantmäteriet hämtar data från Luft-

fartsverket. 

Samverkan Försvarsmakten Lantmäteriet hämtar data från För-

svarsmakten. 

Samverkan Nationell järnvägsdata-

bas 

Lantmäteriet hämtar data från Tra-

fikverket. 

5.1  Mark 

I denna produkt tillhandahålls markdata som linjer och ytor i följande skikt: 

Tabell 2. Ingående skikt i tema Mark 

Mark Skiktnamn 

Mark mark 

Markkantlinjer markkantlinje 

Sankmark sankmark 

5.1.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

För ursprunglig tillkomsthistorik se kap 2.2.1. 

Vatten 

Vattenytor tillhör hydrografi men ingår även i marktäcket. För att ge en hel-

täckande bild av markytorna. Se information om hydrografi i kap 5.2. 
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Bebyggelseområde 

Sedan 2004 samlas bebyggelse in med hjälp av flygbildstolkning och 

skärmdigitalisering, ofta med stöd av fastighetsgränser.  

Bebyggelseområde görs för tätorter som har fler än 1000 invånare. Urvalet 

har gjorts med underlag från SCB. 

Odlad mark 

Sedan 2004 samlas odlad mark in med hjälp av flygbildstolkning och sedan 

2011 även med stöd av Jordbruksverkets blockdatabas. 

Sankmarker 

Sankmarker har digitaliserats med ekonomiska kartan som underlag och till 

viss del anpassats mot nyare material vid flygbildstolkning. 

De delar av landet som saknade sankmarker, efter GGD, kompletteras med 

underlag från Vägkartan i skala 1:100 000, med visst stöd av flygbildstolk-

ning och nationell höjdmodell. 

Skog och öppen mark 

Övrig mark var allt som återstod när åker, vatten och bebyggelse var karte-

rad vid insamlingen före GGD. Men 1994 började man dela upp det i olika 

typer av skog och öppen mark. Terrängkartan, i skala 1:50 000, som bygg-

des upp 1988–2004 hade redan denna indelning. Barr- och blandskog, 

lövskog, samt fjällbjörkskog karterades med stöd av IR-färgbilder vid upp-

byggnaden av Terrängkartan. Terrängkartan användes som stöd tillsammans 

med flygbildstolkning vid uppdelningen. Samma skogsklassificering använ-

des sedan även i GGD utan någon större anpassning. 

Glaciärer har mätts in genom stereokartering. 

En grundläggande insamling av torg gjordes i början på 2000-talet.  

5.1.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

Bebyggelseområde, odlad mark, kalfjäll, och annan öppen mark uppdateras 

enligt bildförsörjningsprogrammets plan. 

Glaciärer uppdateras med satellitdata och flygbilder. Uppdateras vart tredje 

år. 

Sankmarker uppdateras bara vid exploatering. De flesta sankmarker har inte 

uppdaterats sedan förstagångskartläggningen av Ekonomiska kartan. 

Olika typer av skog har inte uppdaterats sedan GGD blev klart 2004. 

Nya torg kan uppdateras via kommunernas samverkansavtal med Lantmäte-

riet. I övrigt uppdateras de inte. 

5.1.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Hög fullständighet. 
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LOGISK KONSISTENS 

Marktäcket hanteras som ett heltäckande skikt med ytor som inte överlappar 

varandra. Undantaget är sankmarker som hanteras som ett eget skikt med 

fristående ytor. 

Begränsningslinjerna är sammanhängande, d.v.s. bildar en geometrisk nät-

verksstruktur.  

Områdenas begränsningslinjer tilldelas koder enligt en förutbestämd hierar-

kisk prioritetsordning. Strandlinje har högst prioritet och därefter följer 

gräns för bebyggelseområde o.s.v. (bild 2). De olika typerna av Strandlinje 

är därför de enda begränsningslinjerna som kan bilda sammanhängande 

ytor. 

Figur 2 Heltäckande markskikt med gränser inklusive en fristående sankmark. 

 

Enbart odlad mark ger, utan de hierarkiskt överordnade begränsningslin-

jerna, en ofullständig indelning (figur 3). 
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Figur 3 Endast odlad mark med saknade gränser mot omgivande överordnade marktyper. 

 

Odlad mark ger, tillsammans med de överordnade begränsningslinjerna för 

vatten och bebyggelseområde, en fullständig indelning (figur 4). 

Figur 4 Odlad mark med omgivande överordnade marktyper, som ger sammanhängande yta för Od-

lad mark. 

 

Begränsningslinjen är gemensam mellan två intilliggande ytor (enkel geo-

metri). Linjer är delade i alla anslutningspunkter (figur 5). Linjerna kan även 

vara delade mellan anslutningspunkterna. 
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Figur 5 Ytor med skärningspunkt i linjen mot angränsande ytas linje. 

 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Stora ytor är vanligtvis enkla att kartera och har hög tematisk noggrannhet. 

Exempelvis tät skog, öppet vatten och plöjd åker. Det gäller även bebyg-

gelse. 

I följande fall är den tematiska noggrannheten lägre eftersom den är svårare 

att bedöma: 

• Markslag som är svåra att skilja från varandra. Exempelvis sankmarker 

och vegetationstäckta vattenytor eller odlad mark och öppen mark.  

• Gradvisa övergångar där olika markslag kan vara svåra att avgränsa. Ex-

empelvis gradvis glesnande trädskikt.  

• Bebyggelseområdens indelning i olika typer som exempelvis låg, hög 

och industriområde. 

LÄGESOSÄKERHET 

Otydligheter i definitioner för var gränsen mellan två markytor går gör lä-

gesosäkerheten svår att bedöma. 

Olika typer av begränsningslinjer kan ha insamlats med olika metoder. 

Varje markslag (yta) omges normalt av olika typer av linjer. Därför kan lä-

gesosäkerheten inte anges per markslag utan är relaterad till typen av be-

gränsningslinje. 

Tabell 3 Lägesosäkerhet för mark 

Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Strandlinje (hav, sjö, vattendragsyta, anlagt vatten) 5 

Strandlinje med attributet diffus = ja 10 

Bebyggelseområdesgräns 5 

Industri- och handelsbebyggelsegräns 5 

Odlingsmarksgräns 5 
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Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Öppen markgräns 15 

Skogsmarksgräns 20 

Begränsningslinje för ej karterat område 10 

Vatten 10 

Låg bebyggelse 5 

Hög bebyggelse 5 

Sluten bebyggelse 5 

Industri- och handelsbebyggelse 5 

Åker 5 

Fruktodling 5 

Öppen mark 15 

Kalfjäll 15 

Glaciär 15 

Barr- och blandskog 20 

Lövskog 20 

Fjällbjörkskog 20 

Ej karterat område 10 

Torg 5 

Sankmark, fast 20 

Sankmark, våt 20 
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5.1.4 MARK 

Tabell 4. Innehåll i Mark (Skiktnamn: mark) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Sluten be-

byggelse 

2636 mark som ut-

görs av sluten 

sammanhäng-

ande kvarters-

bebyggelse 

med flera vå-

ningar 

Sluten bebyggelse som 

vanligtvis finns i tätor-

tens centrum, där lägre 

byggnader kan ingå. 

Bebyggelsen kan på 

enstaka ställen vara öp-

pen för att medge 

transporter till och från 

kvarterets inre. Tre si-

dor av kvarteret bör i 

det närmaste vara 

slutna. 

All tillhörande mark 

såsom vägar, parke-

ringsplatser och mark 

med övriga byggnader 

ingår. 

Redovisas för ett 

helt eller flera 

hela angränsande 

kvarter av sluten 

bebyggelse. Även 

delar av kvarter 

kan redovisas om 

området är större 

än cirka 10 000 

kvm (1 ha). 

Husbyggnad med 

objektstatus pla-

nerad ingår inte i 

bebyggelseom-

råde. 

Hög bebyg-

gelse 

2637 mark som ut-

görs av frilig-

gande bebyg-

gelse med fler-

familjshus som 

har tre vå-

ningar eller fler 

Friliggande bebyggelse 

med flerfamiljshus 

som har tre våningar 

eller fler (cirka 9 meter 

till takkant). Enstaka 

lägre byggnader kan 

förekomma. All tillhö-

rande mark såsom 

vägar, parkeringsplat-

ser och övriga byggna-

der ingår. 

Redovisas för ett helt 

eller flera hela angrän-

sande kvarter av hög 

bebyggelse. Även delar 

av kvarter kan redovi-

sas om området är 

större än ca 1 ha. 

Även kontor och han-

del kan ingå. 

Redovisas för ett 

helt eller flera 

hela angränsande 

kvarter av hög be-

byggelse. Även 

delar av kvarter 

kan redovisas om 

området är större 

än cirka 10 000 

kvm (1 ha). 

Även kontor och 

handel kan ingå. 

Husbyggnad med 

objektstatus pla-

nerad ingår inte i 

bebyggelseom-

råde. 

Låg bebyg-

gelse 

2638 mark som ut-

görs av bebyg-

gelse med 

planmässig 

kvartersbild-

ning med fri-

liggande en- 

och 

Enstaka högre byggna-

der kan ingå. All tillhö-

rande mark såsom 

vägar, parkeringsplat-

ser och övriga byggna-

der ingår. 

Redovisas för ett helt 

eller flera hela 

Redovisas för ett 

helt eller flera 

hela angränsande 

kvarter av låg be-

byggelse. Även 

delar av kvarter 

kan redovisas om 

området är större 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

tvåfamiljsvil-

lor, radhus, 

kedjehus eller 

flerfamiljshus 

som har högst 

två våningar 

angränsande kvarter av 

låg bebyggelse. Även 

delar av kvarter kan re-

dovisas om området är 

större än ca 1 ha. 

Även kontor och han-

del kan ingå. 

än cirka 10 000 

kvm (1 ha). 

Även kontor och 

handel kan ingå. 

Husbyggnad med 

objektstatus pla-

nerad ingår inte i 

bebyggelseom-

råde. 

Industri- och 

handelsbe-

byggelse 

2639 mark på vilken 

huvudsakligen 

industri- och 

handelsaktivi-

teter bedrivs 

All tillhörande mark 

såsom vägar, parke-

ringsplatser, lagrings-

platser och mark med 

övriga byggnader in-

går. 

Redovisas för ett helt 

eller flera hela angrän-

sande kvarter av indu-

stri- och handelsom-

råde. Även delar av 

kvarter kan redovisas 

om området är större 

än cirka 1 ha. 

Redovisas för ett 

helt eller flera 

hela angränsande 

kvarter av indu-

stri- och handels-

område. Även de-

lar av kvarter kan 

redovisas om om-

rådet är större än 

cirka 10 000 kvm 

(1 ha). 

Även kontor kan 

ingå. 

Åker 2642 mark som lagts 

under plog för 

odling av 

spannmål, vall-

växter, olje-

växter, rotfruk-

ter och köks-

växter 

I åker ingår också be-

tesvallar som då och då 

plöjs upp och besås 

samt åkerliknande be-

ten som ingår i växt-

följden. Åkermark som 

ligger i träda och ener-

giskog redovisas som 

åker. 

Slåtterängar och 

trädgårdar i an-

slutning till bo-

ningshus ingår 

inte. 

Fruktodling 

mindre än 20 000 

kvm (2 ha) ingår. 

Minimimått för 

redovisning är ca 

900 kvm. 

Minimimått för 

redovisning av 

impediment är ca 

100 kvm. 

Minimibredd för 

långsmala impe-

diment är ca 5 m. 

Minimibredd för 

långsmala impe-

diment där väg 

delar odlad mark 

är ca 10 m. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Fruktodling 2643 mark som an-

vänds för od-

ling av frukt 

och bär på träd 

 Minimimått för 

redovisning är ca 

20 000 kvm (2 

ha). 

Fruktodling som 

täcker en yta mel-

lan ca 900 kvm 

och ca 20 000 

kvm (2 ha) redo-

visas som åker. I 

de fall där flera 

små fruktodlingar 

ligger i mycket 

nära anslutning 

till varandra kan 

man räkna ihop 

den totala ytan för 

dessa och redo-

visa varje ingå-

ende yta som 

fruktodling även 

om varje delyta 
inte håller mini-

mimåttet. 

Öppen mark 2640 mark nedanför 

skogsgränsen 

som i huvud-

sak omfattar 

naturligt öppen 

mark, ohävdad 

och extensivt 

hävdad mark 

Öppen mark, där vege-

tationens höjd under-

stiger ca 1,5 meter men 

där enstaka träd, bus-

kar och mindre dungar 

högre än så kan före-

komma. Här ingår före 

detta jordbruksmark, 

lågproduktiv betes- 

och hagmark, naturligt 

växande ängs- och 

gräsmark, tomtmark 

och trädgårdar av öp-

pen karaktär utanför 

samlad bebyggelse, 

obebyggda koloniom-

råden, hedmark, sand-

strand och klap-

perstensfält. Även 

mark upplåten för sär-

skild verksamhet t.ex. 

slalombackar, skjutba-

nor, grustäkt och berg-

täkt ingår i begreppet. 

Områden vid kusten 

med berghällar i an-

slutning till vatten 

Minimimått för 

redovisning är ca 

900 kvm. 

Mindre ytor kan 

förekomma på öar 

i vatten och impe-

diment i åker. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

karteras också som öp-

pen mark. 

Kalfjäll 2644 all mark ovan-

för skogsgrän-

sen, utom vat-

tenyta och gla-

ciär 

Låga träd, buskar och 

mindre dungar kan fö-

rekomma. 

Minimimått för 

redovisning är ca 

10 000 kvm (1 

ha). 

Torg 2641 öppen vanligt-

vis hårdgjord 

yta, i en tätort, 

avsedd för till-

fällig handel, 

offentliga eve-

nemang och 

som mötesplats 

Redovisas för torg med 

namn inom bebyggel-

seområde, där namnet 

granskats och fast-

ställts av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 

 

Barr- och 

blandskog 

2645 mark med barr-

träd eller med 

blandade barr- 

och lövträd in-

klusive trädbe-

vuxen park-

mark samt av-

verkad mark 

(hyggen) 

Alla typer av träd och 

buskar kan ingå. 

Minimimått för 

redovisning är ca 

900 kvm. 

Mindre ytor kan 

förekomma på öar 

i vatten och impe-

diment i åker. 

Lövskog 2646 skogsmark ne-

danför barrsko-

gens övre 

gräns där kron-

taket utgörs av 

i huvudsak 

oblandad 

lövskog 

Även avverkad mark 

(hyggen) ingår. Ande-

len lövskog skall vara 

minst 90%. 

Minimimått för 

redovisning är ca 

80 000 kvm (8 

ha). Speciella 

mindre områden 

med ädellövskog, 

minst ca 40 000 

kvm (4 ha) redo-

visas också. 

Mindre ytor kan 

förekomma på öar 

i vatten och impe-

diment i åker 

inom ett 

lövskogsområde. 

Fjällbjörk-

skog 

2647 björkskog 

ovanför barr-

skogens övre 

gräns som 

sträcker sig 

upp till gränsen 

mot kalfjället 

Enstaka barrträd kan 

förekomma. Ovanför 

fjällbjörkskogens övre 

gräns kan dungar av 

enstaka träd före-

komma. 

Minimimått för 

redovisning är ca 

80 000 kvm (8 

ha). Även områ-

den (ca 80 000 

kvm (8 ha) med 

en blandning av 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

mindre ytor med 

öppen mark och 

fjällbjörkskog i 

anslutning till ho-

mogena fjäll-

björkskogsområ-

den kan redovi-

sas. 

Ej karterat 

område 

2648 område som ej 

är karterat 

Innefattar områden ut-

anför riksgränsen. 

 

Hav 2631 vattenföre-

komst som tar 

emot vatten 

från vattenfö-

rekomster be-

lägna på land 

och som är 

sammanhäng-

ande med öv-

riga hav 

Havsytan ska om möj-

ligt redovisas i normal-

vattenståndet. Vatten 

med gles och/eller till-

fällig vass ska redovi-

sas som hav. Täta, be-

ständiga vassbälten ska 

redovisas som Sank-

mark, våt. 

Hav redovisas för 

de indexrutor som 

omfattar den eko-

nomiska zonen. 

Öar skiljs ut från 

vattenytan om de 

är 20 kvm eller 

större. 

Inom NSL-om-

råde redovisas öar 

mindre än 20 kvm 

som Övervat-

tensten. 

Inom NSL-om-

råde, får strand-

linje karteras ner 

till 12 kvm om 

det är en dykdalb. 

Sjö 2632 permanent, ut-

bredd reglerad 

eller oreglerad 

ytvattenföre-

komst på land 

utan signifi-

kant ström-

ningshastighet 

Naturligt stillastående 

vatten eller med be-

gränsad påverkan av 

låg dammtröskel. In-

kluderar även damm 

som mindre ytvattenfö-

rekomster som tjärn, 

göl eller liknande. 

Minimimått för 

redovisning är 

ytor större än ca 

400 kvm.  

Utbredningen re-

dovisas om möj-

ligt redovisas i 

normalvattenstån-

det. Vatten med 

gles och/eller till-

fällig vass ska re-

dovisas som Sjö. 

Täta, beständiga 

vassbälten ska re-

dovisas som 

Sankmark, våt. 

Regleringsmaga-

sin begränsas vid 

högsta dämnings-

gränsen. Om vat-

tennivån var låg 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

vid fotografe-

ringstillfället ska 

den högsta däm-

ningsgränsen re-

dovisas om den 

går att tolka. 

Eftersom strand-

linjens läge tolkas 

i flygbild kan 

höjdnivån avvika 

från dämnings-

gränsens värde i 

vattendomen. 

Öar skiljs ut från 

vattenytan om de 

är 20 kvm eller 

större. 

Inom NSL-om-

råde redovisas öar 

mindre än 20 kvm 

som Övervat-

tensten. 

Inom NSL-om-

råde, får strand-

linje karteras ner 

till 12 kvm om 

det är en dykdalb. 

Vattendrags-

yta 

2633 ytvattenföre-

komst med sig-

nifikant ström-

ningshastighet 

som ansluter 

till sjö eller 

hav 

Omfattar såväl natur-

liga som anlagda vat-

ten 

Vattendragsyta 

ska vara minst ca 

6 m bred. 

Öar skiljs ut från 

vattenytan om de 

är 20 kvm eller 

större. 

Inom NSL-om-

råde redovisas öar 

mindre än 20 kvm 

som Övervat-

tensten. 

Inom NSL-om-

råde, får strand-

linje karteras ner 

till 12 kvm om 

det är en dykdalb. 

Anlagt vat-

ten 

2634 ytvattenföre-

komst för bad, 

rening eller 

magasinering 

av vatten utan 

in- och utflöde. 

Anlagt vatten har skap-

ats av människan.  

Simbassäng, renings-

damm, infiltrations-

damm, lakvattendamm, 

spillvattendamm, 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

dagvattendamm och 

branddamm ingår. Re-

gleringsmagasin redo-

visas som Sjö. 

Glaciär 2635 permanent snö- 

och ismassa i 

högfjäll som 

långsamt glider 

utför bergs-

sluttningen 

Insamling sker med 

stöd av uppgifter från 

Naturgeografiska in-

stitutionen vid Stock-

holms universitet. 

Minimimått för 

redovisning är ca 

20 000 kvm (2 

ha). Avskilda de-

lar från en större 

glaciär redovisas 

om de är större än 

ca 5000 kvm (1/2 

ha). Permanent 

uppstickande 

berg/fastmark 

som är större än 

ca 5000 kvm (1/2 

ha) frånskiljs gla-

ciären. Mindre 

partier med upp-

stickande 

berg/fastmark får 

ingå i glaciären 

liksom isfyllda 

moräner som lig-

ger ihop med gla-

ciären. 

Tabell 5 Attributuppsättning Mark 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidentitet Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gene-

reras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Da-

tumTid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och 

används enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Datum/klockslag 

för senaste änd-

ring. Anges i for-

matet: 2019-04-

26T11:28:03.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organisat-

ion 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektversion Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av mark Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden för mark 

vattenytaid Text 36 identitet för att hålla 

ihop alla vattenytor 

som tillhör samma ob-

jekt 

Anges endast för 

objekttyperna 

Hav, Sjö, Vatten-

dragsyta, Anlagt 

vatten och Gla-

ciär. 

Attributet är icke 

obligatoriskt för 

objekten Hav, 

Sjö, Vattendrags-

yta, Anlagt vatten 

eller Glaciär. 

hojd_over_ha-

vet 

Text 20 anger vattenytans höjd 

över havet i meter 

Anges endast för 

objekttyperna Sjö 

och Vattendrags-

yta. 

reglerat_vat-

ten 

Text 255 anger om vattennivån 

är reglerad 

Anges endast för 

objekttyperna Sjö 

och Vattendrags-

yta. 

Är obligatoriskt 

attribut. 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation 
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5.1.5 MARKKANTLINJE 

Tabell 6 Innehåll i skikt Markkantlinje (Skiktnamn: markkantlinje) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Begräns-

ningslinje, ej 

karterat om-

råde 

2611 markkantlinje 

för ej karterat 

område 

Används för att av-

gränsa och sluta ytor i 

markskiktet mot ej kar-

terade områden. 

Redovisas full-

ständigt för områ-

den som gränsar 

mot ej karterat 

område. Redovi-

sas längs riks-

gränsen mot 

Norge. Riksgräns 

mot Finland ut-

görs i huvudsak 

av gränsälv (Tor-

neå -, Könkämä -, 

Muonio älv). 

Gränsälvens vat-

tenyta skall av-

gränsas med 

strandlinje på 

svensk sida och 

med begräns-

ningslinje för ej 

karterat område 

på finsk sida av 

riksgränsen. 

Strandlinje, 

hav 

2612 markkantlinje 

mellan hav och 

land 

Begränsningslinje mel-

lan hav och bebyggel-

seområde, industri- och 

handelsbebyggelse, od-

lingsmark, öppen mark 

eller skogsmark. 

Är antingen diffus 

eller ej diffus. 

Mot sjö eller vat-

tendragsyta an-

vänds markkant-

linjen Stängning 

mot hav. 

Strandlinje, 

sjö 

2613 markkantlinje 

mellan sjö och 

land 

Begränsningslinje mel-

lan sjö och glaciär, be-

byggelseområde, indu-

stri- och handelsbebyg-

gelse, odlingsmark, öp-

pen mark eller skogs-

mark. 

Är antingen diffus 

eller ej diffus. 

Mot vattendrags-

yta används 

markkantlinjen 

Stängning. Mot 

hav används 

markkantlinjen 

Stängning mot 

hav. 

Strandlinje, 

vattendrags-

yta 

2614 markkantlinje 

mellan vatten-

dragsyta och 

land 

Begränsningslinje mel-

lan vattendragsyta och 

glaciär, bebyggelseom-

råde, industri- och han-

delsbebyggelse, 

Är antingen diffus 

eller ej diffus. 

Mot sjö används 

markkantlinjen 

Stängning. Mot 

hav används 



LANTMÄTERIET 

26(179) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

odlingsmark, öppen 

mark eller skogsmark. 

markkantlinjen 

Stängning mot 

hav 

Strandlinje, 

anlagt vatten 

2615 markkantlinje 

mellan anlagt 

vatten och land 

Begränsningslinje mel-

lan anlagt vatten och 

bebyggelseområde, in-

dustri- och handelsbe-

byggelse, odlingsmark, 

öppen mark eller 

skogsmark. 

 

Stängning 

mot hav 

2616 markkantlinje 

mellan hav och 

sjö eller vatten-

dragsyta 

Stängning mot hav är 

en konstruerad oftast 

rät linje som används 

för att skilja hav från 

sjö eller vattendragsy-

tor. 

 

Stängning 2617 markkantlinje 

mellan sjö och 

vattendragsyta 

eller mellan två 

sjöar 

Stängning är en kon-

struerad oftast rät linje 

som används för att 

skilja sjöar från vatten-

dragsytor. Den an-

vänds även där två 

sjöar gränsar mot 

varandra eller där två 

eller flera huvudgrenar 

(vattendrag) går ihop. 

Stängning används 

också vid reglerings-

dammar samt i början 

och slutet av slussar. 

 

Glaciärgräns 2618 markkantlinje 

för glaciär 

Redovisas mellan gla-

ciär och kalfjäll men 

ersätts av Strandlinje, 

sjö eller Strandlinje, 

vattendragsyta mot 

ytor som begränsas av 

dessa. 

 

Bebyggelse-

områdes-

gräns 

2619 markkantlinje 

för samlad be-

byggelse 

Redovisas för sluten 

bebyggelse, hög be-

byggelse och låg be-

byggelse, men ersätts 

av strandlinje (hav, sjö 

eller anlagt vatten) mot 

ytor som begränsas av 

dessa. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Bebyggelseområdets 

yttersta begränsning 

skall registreras i den 

naturliga hävden (t.ex. 

tomtgräns, staket, 

häck, m.m.) i över-

gången mellan mark 

tillhörande bebyggelse-

område och obebyggd 

mark. 

Används för samlad 

bebyggelse med fler än 

cirka 1000 invånare. 

Mindre område kan 

ingå om de ligger cirka 

200 meter eller när-

mare. Minsta yta är 

cirka 1 hektar. 

Större byggnad med 

solitärt och framträ-

dande läge kan avskil-

jas från bebyggelseom-

råde när betydande del 

av kvarteret kring 

byggnaden utgörs av 

obebyggd mark t.ex. 

parker.  

Generaliseringsreg-

lerna beskriver mini-

mimått på ytor, av-

stånd till andra ytor 

och hur man exempel-

vis hanterar parke-

ringsytor. 

Industri- och 

handelsbe-

byggelse-

gräns 

2620 markkantlinje 

för industri- 

och handels-

område 

Redovisas för industri- 

och handelsbebyggelse 

men ersätts av bebyg-

gelseområdesgräns och 

strandlinje (hav, sjö el-

ler anlagt vatten) mot 

ytor som begränsas av 

dessa. 

 

Odlings-

marksgräns 

2621 markkantlinje 

för åker eller 

fruktodling 

Redovisas för åker och 

fruktodling men ersätts 

av industri- och han-

delsbebyggelsegräns, 

bebyggelseområdes-

gräns, och strandlinje 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

(hav, sjö eller anlagt 

vatten) mot ytor som 

begränsas av dessa. 

Öppen mark-

gräns 

2622 markkantlinje 

för öppen 

mark, torg eller 

kalfjäll 

Redovisas för öppen 

mark, torg eller kalfjäll 

men ersätts av odlings-

marksgräns, industri- 

och handelsbebyggel-

segräns, bebyggelse-

områdesgräns, och 

strandlinje (hav, sjö el-

ler anlagt vatten) mot 

ytor som begränsas av 

dessa. 

 

Skogsmarks-

gräns 

2623 markkantlinje 

som särskiljer 

barr- och 

blandskog, 

lövskog och 

fjällbjörkskog 

från varandra 

Redovisas för barr- och 

blandskog, lövskog 

och fjällbjörkskog men 

ersätts av öppen mark-

gräns, odlingsmarks-

gräns, industri- och 

handelsbebyggelse-

gräns, bebyggelseom-

rådesgräns, och strand-

linje (hav, sjö eller an-

lagt vatten) mot ytor 

som begränsas av 

dessa. 

 

Tabell 7 Attributuppsättning markkantlinje 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Datum/klockslag 

för senaste änd-

ring. Anges i for-

matet: 2019-04-

26T11:28:03.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av markkant-

linje 

Lista med giltiga 

typer av mark-

kantlinjer. 

diffus Heltal 1 otydlig eller föränder-

lig strandlinje 

Diffus strandlinje 

används vid: 

- Föränderlig 

strandlinje, på 

grund av exem-

pelvis strömmar 

och vind. 

- Otydlig och 

svårbestämd 

strandlinje. Ex-

empelvis där 

övergången mot 

svårframkomlig 

sankmark och 

vassområden inte 

är distinkt. 

- Torrlagd, eller 

delvis torrlagd, 

älvfåra nedströms 

dammbyggnad. 

Tydligt bestämbar 

strandlinje mellan 

vatten och land 

redovisas som ej 

diffus. 

Anges endast för 

objekttyperna 

som beskriver 

strandlinje för 

hav, sjö och vat-

tendragsyta. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

Är obligatorisk 

för strandlinje för 

hav, sjö och vat-

tendragsyta. 

Diffus strandlinje 

används inte för 

sträckor kortare 

än ca 200 m. 

Inom NSL-om-

råde kan undantag 

förekomma t ex 

vid/runt öar med 

kortare linje än 

rekommenderade 

200 m enligt 

ovan. 

Värdemängd: 1/0 

Sant/Falskt) 

5.1.6 SANKMARK 

Tabell 8 Innehåll i Sankmark (sankmark) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Sankmark, 

våt 

2652 svårframkom-

lig sankmark 

som är tidvis 

vattenfylld 

Sankmark, våt omfat-

tar: Torvbildande blöta 

sankmarker med vege-

tationsfattiga torvpar-

tier, gungflyn, blekvät, 

grunda vassbälten, 

igenväxande sjöar samt 

översvämningsmark i 

anslutning till sjöar och 

vattendrag. 

Minimimått för 

redovisning är ca 

2500 kvm. 

I sankmark före-

kommande göl el-

ler sjö, avskild 

och med öppet, 

djupt vatten, ska 

återges som vat-

tenyta om ytan är 

tillräckligt stor, 

minst ca 400 

kvm.  

Vattensamlingar 

avgränsade av 

strängar i ett åter-

kommande möns-

ter inom svår-

framkomlig sank-

mark redovisas 

inte som vatteny-

tor.  

Uttorkad eller ut-

dikad myr som 

blivit produktiv 

skogsmark 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

klassificeras ej 

som sankmark. 

Sankmark, 

fast 

2651 torvbildande 

sankmark med 

ris- eller halv-

gräsvegetation 

på jämförelse-

vis fast torv 

Marken är normalt 

framkomlig till fots. 

Minimimått för 

redovisning är ca 

2500 kvm. 

I sankmark före-

kommande göl el-

ler sjö, avskild 

och med öppet, 

djupt vatten, ska 

återges som vat-

tenyta om ytan är 

tillräckligt stor, 

minst ca 400 

kvm.  

Uttorkad eller ut-

dikad myr som 

blivit produktiv 

skogsmark klassi-

ficeras ej som 

sankmark. 

Tabell 9 Attributuppsättning för sankmark 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och 

Datum/klockslag 

för senaste 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

används enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

ändring. Anges i 

formatet: 2019-

04-

26T11:28:03.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av sankmark Lista med giltiga 

sankmarkstyper 

5.2 Hydrografi 

Tabell 10 Ingående skikt i tema Hydrografi 

Hydrografi Skiktnamn 

Hydroanläggningslinje hydroanlaggningslinje 

Hydroanläggningspunkt hydroanlaggningspunkt 

Hydrografiskt intressant plats 

(linje) 

hydrografiskt_intressant_plats 

Hydrolinje hydrolinje 

Hydropunkt hydropunkt 

5.2.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

För ursprunglig tillkomsthistorik se kap 2.2.1. 

Information om vissa objekt (t.ex. vatten, bränning och övervattensten) 

längs kusten och de större sjöarna, har samlats in i samverkan med Sjöfarts-

verket inom projektet Nationell Strandlinje (NSL). Syftet har varit att ta 

fram en gemensam strandlinje.  Mer information finns hos Sjöfartsverket.  

Under 1995–2004 mättes strandlinjer in genom stereokartering. De uppdate-

ras nu i NSL-arbetet samt vid ordinarie uppdatering på Lantmäteriet. 

Bränning och övervattensten mäts in fotogrammetriskt med undantag av ett 

fåtal som mätts in geodetiskt av Sjöfartsverket. Insamlingen av NSL-objekt 

startade 2005 och blev klar 2020. Arbetet fortsätter nu med ajourhållning 

och förvaltning. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Nationell-strandlinje/
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Tillverkning-av-sjokort/Nationell-strandlinje/
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I dagens Topografi 10 Nedladdning, vektor är många av bäckarna i skogen 

kvarlevor sedan Ekonomiska kartans tillkomst. 

Strömriktningspil, vattentub/vattenränna, vattenfall och fors bygger på fält-

arbete från Ekonomiska kartan och från uppbyggnaden av Grundläggande 

Geografisk Data (GGD). 

Information om objekten pir, kaj, avbärare, ledverk, dykdalb och mindre 

dykdalb längs kusten, de större sjöarna och Göta kanal har samlats in i sam-

verkan med Sjöfartsverket inom projektet Nationell strandlinje (NSL).  

Objekten dammbyggnad, brygga och pir ingår även i samverkansavtal med 

kommunerna. 

5.2.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

På Lantmäteriet uppdateras hydrografiobjekten periodiskt med hjälp av 

flygbildstolkning enligt flygfotointervallen i bildförsörjningsprogrammet. 

Aktualiteten beror även på tidigare insamling genom fältarbete för de objekt 

som inte förändrats sen dess. 

Minst var tredje år ser Lantmäteriet över hela NSL och ajourhåller strandlin-

jen. 

5.2.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

För sjöar och större vattendrag och vattenfall är fullständigheten mycket 

hög. 

Bränningar och övervattensten har mycket hög fullständigheten i NSL-kar-

terade områden, i övriga områden finns inte objekten med. 

Bäckar och forsar har hög fullständighet. 

Vattentub/vattenränna har låg fullständighet på grund av att de är svåra att 

uppdatera. 

Pir (kantlinje), Pir (mittlinje), Kaj (mittlinje), Kaj (kantlinje), Avbärare, 

Ledverk och Dykdalb har mycket hög fullständighet inom NSL-områden, 

där även Sjöfartsverket granskar karterat material. Objekten förekommer 

även utanför NSL-områden men fullständigheten där kontrolleras inte. 

Mindre dykdalber har mycket hög fullständighet inom NSL-områden, Sjö-

fartsverket gör fullständighetskontroller för dessa. I övriga områden karteras 

inte mindre dykdalber. 

LOGISK KONSISTENS 

Sjöar och större vattendrag är ytor. 

Bäckar är sammanhängande och ansluter till sjöar och större vattendrag, 

men för att få ett fullständigt nätverk hänvisas till tjänsten Hydrografi ned-

laddning. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktsupport/Bildforsorjningsprogram/
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Strömriktningspilar, bränningar, övervattensten, vattenfall, vattentub/vatten-

ränna och fors är fristående objekt och inte kopplade till andra objekt.  

TEMATISK NOGGRANNHET  

Den tematiska noggrannheten mellan objekten är mycket hög i samtliga 

skikt för hydrografi. 

LÄGESOSÄKERHET 

Strandlinjen mäts i normalvattenstånd förutom i reglerade sjöar och älvar då 

den mäts vid högsta dämningsgräns. Strandlinjens läge kan variera på grund 

av olika vattenstånd. Uppdatering görs därför bara när det är uppenbart att 

det har skett en större varaktig förändring. 

Bäckarnas lägesosäkerhet är hög på öppna ytor, men är skiftande i skogen 

då det är svårt att se genom trädkronorna. Större felaktigheter rättas succes-

sivt till på bäckar med hjälp av laser-/höjddata i skogsområden.  

Objekt i vatten har mycket hög lägesosäkerhet. För NSL-objekten, marke-

rade med * i tabellen nedan, finns standardkrav på att objekt i farled av viss 

klass ska ha lägesosäkerhet på 1 m. Vid stereokartering kan det vara svårt 

att uppnå och därför är kravet hos Lantmäteriet satt till 2 m. 

Övriga hydrografiobjekt har mycket hög lägesosäkerhet. 

Tabell 11 Krav på lägesosäkerhet för hydrografi 

Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Dammbyggnad 2 

Brygga 2 

Pir 1-2* 

Kaj 1-2* 

Avbärare 1-2* 

Ledverk 1-2* 

Vattentub/vattenränna 5 

Akvedukt 5 

Slussport 5 

Dykdalb, mindre 1-2* 
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Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Fors - 

Vattenfall 5 

Vattendrag 5 

Bränning 2 

Övervattensten 2 

Strömriktningspil - 

5.2.4 HYDROANLÄGGNINGSLINJE 

Tabell 12 Innehåll i Hydroanläggningslinje (skiktnamn: hydroanlaggningslinje) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Dammbygg-

nad 

1903 permanent bar-

riär över ett 

vattendrag som 

dämmer upp 

vatten eller 

kontrollerar 

dess flöde 

 Byggnation för att 

skapa spegel-

damm redovisas 

ej. 

Brygga 1902 konstruktion 

som sträcker 

sig ut i vattnet, 

avsedd för an-

löpning och 

förtöjning av 

mindre fartyg 

Bryggan kan även an-

vändas för bad etc. 

Redovisas full-

ständigt, minimi-

mått för redovis-

ning är 20 m räk-

nat från strandlin-

jen. 

Bryggor som föl-

jer strandlinjen 

skall ej redovisas. 

 

Inom NSL-om-

råde: Minimimått 

för redovisning är 

10 m räknat från 

strandlinjen. 

Bryggor som föl-

jer strandlinjen 

skall redovisas. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Pir 1907 Långsträckt, 

ofta bottenfast 

konstruktion, 

vars syfte är att 

skydda hamn 

och ankrings-

område från 

vågor 

Går ofta från stranden 

ut i vattnet, men kan 

även finnas med vatten 

omkring hela och utan 

koppling till strandlin-

jen. 

Om piren är bre-

dare än 6 m och 

längre än 10 m:  

- Inom NSL-

område redo-

visas den som 

pir med mät-

läge kantlinje. 

- Utanför NSL-

område redo-

visas den som 

strandlinje 

Om piren är sma-

lare än 6 m och 

längre än 20 m: 

- Inom och ut-

anför NSL-

område redo-

visas den som 

pir med mät-

läge mittlinje 

Om piren är sma-

lare än 6 m och 

längre än 10 m 

- Inom NSL-

område redo-

visas den som 

pir med mät-

läge mittlinje 

Utanför NSL-om-

råde redovisas 

den inte. 

Kaj 1905 till strandlinjen 

anslutande 

konstruktion, 

med lodrät sida 

mot djupt vat-

ten, där fartyg 

kan förtöja, 

lossa och lasta 

Konstruktionen har 

vågrät ovansida för 

godshantering och kan 

vara av betong, sten el-

ler trä. 

Redovisas endast 

inom NSL-om-

råde. 

Om kajen är bre-

dare än 6 m redo-

visas den som kaj 

med mätläge 

kantlinje. 

Om kajen är sma-

lare än 6 m och 

utskjutande del är 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

längre än 10 m re-

dovisas den som 

kaj med mätläge 

mittlinje. 

Avbärare 1901 för fartyg 

skyddande och 

stötdämpande 

konstruktion 

vid kaj 

 Redovisas endast 

inom NSL-om-

råde. 

Avbärare längre 

än 8 m redovisas. 

Ledverk 1906 skyddande och 

stötdämpande 

konstruktion 

Ledverken leder fartyg 

i trånga passager 

såsom brogenomfarter, 

färjelägen och infarter 

till slussar samt skyd-

dar bropelarna från 

passerande fartyg. 

Redovisas endast 

inom NSL-om-

råde. 

Ledverk längre än 

8 m redovisas. 

Redovisas sam-

manhängande un-

der broar. 

Dykdalb 1904 bottenfast an-

ordning bestå-

ende av en 

grupp pålar 

sammanfästa 

till ett funda-

ment för att 

förtöja eller 

bära av fartyg 

Dykdalber kan vara i 

olika material, tex. trä 

och betong. 

Redovisas endast 

inom NSL-om-

råde. 

Redovisas med en 

linje som sam-

manfaller med 

strandlinjen.  

Dykdalb vars yta 

är större än eller 

lika med 12 kvm 

redovisas som 

Dykdalb. 

Dykdalb vars yta 

är mindre än 12 

kvm redovisas 

som Dykdalb, 

mindre. 

Vatten-

tub/vatten-

ränna 

1910 konstruktion 

för transport av 

vatten eller 

timmer med 

hjälp av tyngd-

kraften 

Redovisas för samtliga 

vattentuber eller rännor 

längre än ca 200 meter 

och som ingår i eller 

ansluter till redovisat 

vattendrag. 

Vattentub, vatten-

ränna och flott-

ningsränna. 

Akvedukt 1911 konstruktion 

vars ändamål 

är att leda vat-

tendrag över 

ett hinder 

Hindret kan vara en 

dalgång, väg, järnväg 

eller annat vattendrag. 

Akvedukterna i 

Håverud, Kungs 

Norrby och 

Ljungsbro redovi-

sas. 
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Tabell 13 Attributuppsättning för Hydroanläggningslinje 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av hydroan-

läggningslinje 

Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

matlage Text 255 anger vilken del av ob-

jektet som är inmätt 

Obligatoriskt 

värde för Pir och 

Kaj. 

Se värdemängd 

Mätläge. 

Tabell 14 Värdemängd Mätläge 

Värde Beskrivning 

Mitt Inmätt i mittlinje för objektet. 
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Värde Beskrivning 

Kant Inmätt i kantlinje för objektet. 

Ingen information Ingen information om hur objektet har 

mätts in. 

5.2.5 HYDROANLÄGGNINGSPUNKT 

Tabell 15 Innehåll i Hydroanläggningspunkt (Skiktnamn: hydroanlaggningspunkt) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Slussport 1922 konstruktion 

för att höja och 

sänka vattenni-

vån i en vatten-

led för att möj-

liggöra båttra-

fik 

En sluss består alltid 

av minst två slusspor-

tar. 

Redovisas full-

ständigt. 

Dykdalb, 

mindre 

1921 mindre botten-

fast anordning 

bestående av 

en grupp pålar 

sammanfästa 

till ett funda-

ment för att 

förtöja eller 

bära av fartyg 

Dykdalber kan vara i 

olika material, t.ex. trä 

och betong. 

Redovisas endast 

inom NSL-om-

råde. 

Dykdalb vars yta 

är mindre än 12 

kvm redovisas 

som Dykdalb, 

mindre. 

Dykdalb vars yta 

är större än eller 

lika med 12 kvm 

redovisas som 

Dykdalb. 

Tabell 16 Attributuppsättning Hydroanläggningspunkt 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av hydrogra-

fisk anläggningspunkt 

Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

5.2.6 HYDROGRAFISKT INTRESSANT PLATS (LINJE) 

Tabell 17 Innehåll i Hydrografiskt intressant plats (Skiktnamn: hydrografiskt_intressant_plats) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Fors 1583 snabbt ström-

mande vatten-

drag eller serie 

av mindre vat-

tenfall i flera 

trappsteg 

Del av vattendrag där 

vattnet p.g.a. vatten-

hastighet, lutning och 

bottenbeskaffenhet är 

turbulent. 

Redovisas i vat-

tendrag som är 6 

m eller bredare 

(Vattendragsyta) 

så att vattendra-

gets karaktär och 

farbarhet framgår. 

Minimilängd för 

redovisning är ca 

50 m. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Vattenfall 1584 del av vatten-

drag där vatt-

net faller från 

en högre till en 

lägre nivå, mer 

eller mindre 

lodrätt 

 Fullständig redo-

visning i vatten-

drag som är minst 

ca 20 m breda. I 

smala vattendrag 

ner till ca 6 m, re-

dovisas endast 

markanta vatten-

fall. 

Tabell 18 Attributuppsättning Hydrografiskt intressant plats 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 



LANTMÄTERIET 

47(179) 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objekttyp Text 255 anger typ av hydrogra-

fiskt intressant plats 

Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

5.2.7 HYDROLINJE 

Tabell 19 Innehåll i Hydrolinje (Skiktnamn: hydrolinje) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Vattendrag 1581 naturligt eller 

anlagt rinnande 

vatten som in-

går i ett avrin-

ningssystem 

Synligt vattendrag 

smalare än ca 6 meter 

redovisas med en linje. 

Rinnande vatten bre-

dare än ca 6 meter re-

dovisas som Vatten-

dragsyta. 

Kortaste sträcka som 

redovisas för vatten-

drag som inte samman-

binder hydrografiska 

kartobjekt (t.ex. sjöar 

och våtmarker) är 250 

m. 

Inom täckningsområ-

det för Lantmäteriets 

fjällinformation (se bi-

laga 1) tillämpas en 

förenklad redovisning 

 

Tabell 20 Attributuppsättning för hydrolinje 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i 



LANTMÄTERIET 

49(179) 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

mottagande sy-

stem. Vid borttag 

ska versionsnum-

ret i förändringsä-

rendet vara lika 

med det versions-

nummer som 

finns i det motta-

gande systemet. 

Om versionsnum-

ren inte överens-

stämmer med det 

ovan beskrivna 

kommer ärendet 

inte att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av hydrolinje Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

vattendrag-

sid 

Text 36 gemensam identitet för 

alla ingående delar av 

vattendraget från källa 

till mynning 

Vattendragsid 

finns på alla linje-

redovisade vat-

tendrag.  

storleksklass Text 255 anger vattendragets 

storlek 

I denna produkt 

är alla vattendrag 

av klass 1. 

kanal Text 255 konstgjord vattenväg 

för fartyg 

Värdemängd: Ja, 

Nej 

5.2.8 HYDROPUNKT 

Tabell 21 Innehåll i Hydropunkt (Skiktnamn: hydropunkt) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Bränning 1591 en fast land-

massa som lig-

ger mellan 2 

dm ovanför till 

5 dm under 

gällande refe-

rensnivå 

Grund som ligger så 

nära vattenytan att vå-

gorna bryter över det. 

Redovisas endast 

inom NSL-om-

råde. 

Enbart bränning 

som ligger längre 

än 10 m från 

strandlinjen skall 

redovisas. 

 

Två eller flera 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

bränningar som 

ligger närmare 

varandra än 10 m 

generaliseras till 

en bränning, vil-

ken placeras i 

centrum av de två 

bränningarnas 

tyngdpunkt. 

Då bränning och 

övervattensten 

ligger närmare 

varandra än 10 m 

generaliseras de 

två objekten till 

en övervattensten. 

Övervat-

tensten 

1595 en fast land-

massa som lig-

ger mer än 2 

dm ovanför 

gällande refe-

rensnivå 

 Redovisas endast 

inom NSL-om-

råde. 

Samtliga öar och 

övervattenstenar 

som är mindre än 

20 kvm redovisas. 

Större öar redovi-

sas som strand-

linje. 

Övervattensten 

som ligger längre 

än 10 m från 

strandlinjen skall 

redovisas. 

Två eller flera 

övervattenstenar 

som ligger när-

mare varandra än 

10 m generali-

seras till en över-

vattensten, vilken 

placeras i centrum 

av de två övervat-

tenstenarnas 

tyngdpunkt. 

Då bränning och 

övervattensten 

ligger närmare 

varandra än 10 m 

generaliseras de 

två objekten till 

en övervattensten. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Strömrikt-

ningspil, li-

ten 

1596 symbol för 

strömriktning 

på smalare vat-

tendrag 

 Används för vat-

tendrag smalare 

än 6 m och place-

ras på vatten-

dragslinjen. 

Utplaceras i så-

dant antal att 

strömriktningen 

kan utläsas. 

Strömrikt-

ningspil, stor 

1597 symbol för 

strömriktning i 

vattendragsyta 

eller längs 

smalare vatten-

drag 

 Används för vat-

tendrag som är 6 

m eller bredare 

(Vattendragsyta). 

Vid platsbrist pla-

ceras pilen bred-

vid vattendragsy-

tan. 

Utplaceras i så-

dant antal att 

strömriktningen 

kan utläsas. 

Tabell 22 Attributuppsättning för Hydropunkt 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-
lig_organisat-
ion 

Text 255 anger vilken process eller 
samverkansform som an-
svarar för förändringen 

Se tabell i avsnitt 5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av hydrogra-

fisk anläggningspunkt 

Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

5.3 Byggnadsverk 

Tabell 23 Ingående skikt i tema Byggnadsverk 

Byggnadsverk Skiktnamn 

Byggnad (yta) byggnad 

Byggnadsanläggningslinje byggnadsanlaggningslinje 

Byggnadsanläggningspunkt byggnadsanlaggningspunkt 

Byggnadspunkt byggnadspunkt 

5.3.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

Byggnader 

Byggnaderna har sitt ursprung dels från Lantmäteriets uppbyggnad och upp-

datering av GGD, dels från samverkan med Sveriges kommuner.  

När GGD byggdes upp karterades byggnader på landsbygden samt i tätorter 

med färre än 4000 invånare. För de större tätorterna bestod byggnadsredo-

visningen endast av bebyggelseområden i markskiktet, med undantag av 

större samhällsfunktioner som även särredovisades som enskilda byggnader.  
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I och med att de första samverkansavtalen för adresser, byggnader och topo-

grafi, s.k. ABT-avtal, tecknades med kommunerna började även bebyggel-

seområdena fyllas med geometrier för de enskilda byggnaderna. Uppbygg-

naden, som blev klar 2010, gick till så att kommunerna först gjorde en 

grundleverans med byggnader. De byggnader som saknades i GGD lades till 

och de byggnader som redan fanns i GGD byttes ut mot de som levererats 

från kommunerna. Efter grundleveranserna övergick kommunerna succes-

sivt till att endast leverera förändringar. Detta görs minst två gånger per år 

enligt avtalet. 

Ansvaret för uppdateringen av byggnadernas geometrier avgränsas av an-

svarsområden. Ansvarsområdena redovisas i en bilaga till respektive kom-

muns avtal. Innanför områdena ansvarar kommunen för uppdateringen, ut-

anför uppdaterar Lantmäteriet. Lantmäteriets uppdatering sker i periodiska 

intervall som följer bildförsörjningsprogrammet. Kommunerna kan även 

göra uppdateringar utanför ansvarsområdena. 

Det är vanligast att kommunens ansvarsområden innefattar tätorter eller s.k. 

primärkarteområden. Detta varierar dock från kommun till kommun. An-

svarsområdet kan innefatta hela kommunens yta, kommunens tätorter eller 

endast den största tätorten. Det beror på deras möjlighet att kontinuerligt 

hålla områdena uppdaterade. En del kommuner har inte avtalat att uppdatera 

byggnadsgeometrier, då har de inga ansvarsområden alls utan Lantmäteriet 

uppdaterar hela kommunen. 

Den geometriska representationen av byggnaderna i GGD lades 2011 sam-

man med den registerinformation som sedan mitten av 90-talet hade byggts 

upp och uppdaterats av kommunerna i fastighetsregistrets byggnadsdel. 

Kartinformation och registerinformation för varje byggnad hålls efter sam-

manslagningen ihop och lagras som ett objekt i databasen. 

Efter sammanslagningen tillkom mer information för byggnaderna, t.ex. in-

formation om byggnadens ändamål och detaljerade ändamål. Annan inform-

ation som redan fanns för byggnaderna kunde i vissa fall förändras p.g.a. att 

källan för informationen ändrades.  

För nya byggnader, utanför kommunernas ansvarsområden, görs en klassifi-

cering av byggnadsändamål och detaljerat ändamål av Lantmäteriet. På be-

fintliga byggnader görs detta endast i undantagsfall vid uppdatering. I övrigt 

ansvarar kommunen för ändamålsklassificeringen. 

Utanför kommunernas ansvarsområden har byggnadernas geometri huvud-

sakligen insamlats genom fotogrammetrisk detaljmätning av Lantmäteriet 

och externa aktörer i uppbyggnadsskedet. Uppdateringen har sedan skötts av 

Lantmäteriet. Innanför kommunens ansvarsområden har byggnadsgeometri-

erna insamlats av kommunen och levererats till Lantmäteriet som sedan be-

arbetat och lagrat dessa. Data från kommunerna kan ha olika ursprung. Van-

ligt är geodetisk och fotogrammetrisk detaljmätning men även andra mätme-

toder förekommer. 

Byggnader kan ha namn, som kommer från kommunen. Dessa namn har 

kvalitetssäkrats av Lantmäteriet enligt ett framtaget regelverk 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/ABT-avtal/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktsupport/Bildforsorjningsprogram/
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Byggnadsanläggningslinjer 

Insamling och uppdatering sker genom att Lantmäteriet utför fotogrammet-

risk mätning i flygbilder samt genom samverkansavtal med kommunerna. 

Tidigare utfördes fältkontroller vid osäkerhet men det är inget som görs i 

dag.  

Byggnadsanläggningspunkt och Byggnadspunkt 

Insamling och uppdatering sker genom att Lantmäteriet utför fotogrammet-

risk mätning i flygbilder. Tidigare utfördes fältkontroller vid osäkerhet men 

det är inget som görs i dag.  

5.3.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

BYGGNADER 

Byggnaderna utanför kommunernas ansvarsområden för byggnadsgeo-

metrier uppdateras enligt bildförsörjningsprogrammet. Se information om 

produktionsplan för Ortofoto.  

Innanför kommunernas ansvarsområden sker leverans av data till Lantmäte-

riet minst två gånger per år enligt ABT-avtalet. En del kommuner levererar 

oftare. De kommuner som har gått över till en tjänstebaserad uppdatering av 

byggnader har möjlighet att uppdatera kontinuerligt via det egna verksam-

hetssystemet.   

Lantmäteriet utför periodisk regelbunden insamling och uppdatering medan 

kommunernas insamling och uppdatering ofta styrs efter behov, t.ex. vid 

handläggning för detaljplanering, fastighetsbildning och bygglovshantering. 

Därför kan aktualiteten för de olika ansvarsområdena inom en kommun va-

riera. Alla områden behöver inte bli uppdaterade, mellan varje dataleverans, 

till Lantmäteriet. 

Byggnadernas registerinformation (ej geometri) uppdateras löpande av kom-

munerna via Lantmäteriets INsamlingsApplikation (LINA) eller via tjänste-

baserad uppdatering i kommunens egna verksamhetssystem. 

BYGGNADSANLÄGGNINGSLINJER 

Aktualiteten i olika områden beror dels på bildförsörjningsprogrammet som 

anger vid vilket tillfälle flygbilden fotograferades. 

BYGGNADSANLÄGGNINGSPUNKT OCH BYGGNADSPUNKT  

Aktualiteten i olika områden beror dels på bildförsörjningsprogrammet som 

anger vid vilket tillfälle flygbilden fotograferades. 

5.3.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Byggnader 

Innanför kommunernas ansvarsområden genomför Lantmäteriet fullständig-

hetskontroller i några kommuner per år. För några mindre delområden jäm-

förs byggnaderna i kartan mot nya flygbilder tagna från låg flyghöjd. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/ortofoto-nedladdning/#anchor-2
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/Ajourhallningsstod/Tjanstebaserad-uppdatering/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/behorighet-lina/#qry=lina
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Resultatet från kontrollerna varierar mellan kommunerna och de olika del-

områdena men visar i genomsnitt på en hög fullständighet. Resultatet visar 

på ca 4 % avvikelser i form av brist eller övertalighet på riksnivå.  

Fullständigheten för byggnaderna utanför kommunernas ansvarsområden 

bedöms som hög i de områden som nyligen gåtts igenom i den periodiska 

uppdateringen. Eftersom karteringen sker i flygbilder kan det hända att 

mindre byggnader skyms av växtlighet eller att det sker missbedömningar i 

tolkningen men dessa fel är relativt små. Möjligheterna för en god fullstän-

dighet beror också på från vilken flyghöjd bilden är tagen och på vilken 

upplösning flygbilden har, se bildförsörjningsprogrammet. Lantmäteriet gör 

inga fältkontroller. Se även avsnitt 5.3.1 Datafångst och 5.3.2 Underhållsfre-

kvens. 

Byggnadsanläggningslinjer 

Hög fullständighet.  

Byggnadsanläggningspunkt och Byggnadspunkt 

Byggnadsanläggningspunkt och Byggnadspunkt har hög fullständighet.  

LOGISK KONSISTENS 

Byggnader 

Lantmäteriets kontroller av att byggnadsgeometrier och övrig byggnadsin-

formation är giltig, enligt gällande geodataspecifikation, visar på en mycket 

hög kvalitet. 

Verksamhetsregler styr vilka kontroller som görs. Informationen kontrolle-

ras i samband med insamlingen via gränssnitt och tjänster. Detta innebär att 

de avvikelser som finns har sitt ursprung från tidigare lagringsmiljöer och 

system. 

Byggnadsanläggningslinjer 

För renstängsel och lintrafik finns inga topologiska regler uppsatta. 

Byggnadsanläggningspunkt och Byggnadspunkt 

Objekten är fristående punktobjekt och har inga krav på logisk konsistens. 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Byggnader 

Avvikelser kan finnas främst när det gäller klassificeringen av övrig bygg-

nad, ekonomibyggnad och komplementbyggnad. 

Avvikelser kan också ha sitt ursprung från tidigare lagringsmiljöer och sy-

stem samt de bedömningar som görs av kommunerna och av Lantmäteriet 

vid flygbildstolkningen. Lantmäteriet gör inga fältkontroller. 

Byggnadsanläggningslinjer 

Klassning som sker vid mätning i flygbild innebär en viss osäkerhet, men 

den tematiska noggrannheten betraktas ändå som hög för dessa anlägg-

ningar. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktsupport/Bildforsorjningsprogram/
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Renstängsel inom Fjällkartans täckningsområde samlas in via fältkontroll 

och kontaktpersoner, vilket ger en mycket hög tematisk noggrannhet. 

Objekt som samlas in via kommunsamverkan har en hög tematisk nog-

grannhet. 

Byggnadsanläggningspunkt och Byggnadspunkt  

Klassning görs vid mätning i flygbild, vilket innebär en viss osäkerhet. 

Klassningen bedöms ändå som hög. 

LÄGESOSÄKERHET 

Byggnader 

Byggnadernas lägesosäkerheten i plan anges i attributet lagesosakerhetplan. 

Byggnader med lägre medelfel (25 mm till ca 500 mm) har oftast sitt ur-

sprung från kommunala inmätningar, där mer noggranna metoder som t.ex. 

geodetisk mätning förekommer. De angivna medelfelen från Lantmäteriet är 

beräknade värden baserade på mätmetod, flyghöjd och skala. 

Attributet insamlingslage (Insamlingsläge) anger var på byggnaden mät-

ningen gjorts. Observera att värde 4 (Illustrativt läge) för insamlingslage 

anger att byggnaden endast är schematiskt redovisad både i utbredning och 

läge. Någon inmätning av byggnaden har inte gjorts. 

Byggnadsanläggningslinjer 

Beroende på flyghöjd och bildkvalitet så kan mätnoggrannheten variera nå-

got, men i allmänhet har läget i plan en hög lägesosäkerhet  

De objekt som levererats genom kommunsamverkan har oftast en hög läges-

osäkerhet eftersom de ofta mätts in geodetiskt eller med DGPS. 

Byggnadsanläggningspunkt och Byggnadspunkt 

Beroende på flyghöjd och bildkvalitet så kan lägesosäkerheten variera nå-

got, men i allmänhet har läget i plan en hög eller mycket hög noggrannhet 

för bebyggelsesymbolerna.  

Tabell 24 Krav på lägesosäkerhet för Byggnadsverk 

Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Byggnad (yta) 0,02-50,0 

Renstängsel 5 

Lintrafik 5 

Skorsten 5 

Mast 5 



LANTMÄTERIET 

58(179) 

Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Fyrbyggnad 5 

Kyrka 5 

Vindskydd 10 

Väderkvarn 5 

Kåta 10 

Torn 5 

Raststuga 10 

Klockstapel 5 

Vindkraftverk 5 

Skyddsvärn 10 

5.3.4 BYGGNAD (YTA) 

Tabell 25 Innehåll i byggnad (yta) (Skiktnamn: byggnad) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Bostad 2061 byggnad som 

till övervä-

gande del an-

vänds för fri-

tidsboende el-

ler permanent-

boende 

fritidsboende eller per-

manentboende 

Redovisas för 

samtliga byggna-

der större än 15 

kvm. Byggnader 

mindre än 15 kvm 

får redovisas 

Industri 2062 byggnad som 

till övervä-

gande del inne-

håller tillverk-

ning av pro-

dukter och för-

ädling av råva-

ror 

 Redovisas för 

samtliga byggna-

der större än 15 

kvm. Byggnader 

mindre än 15 kvm 

får redovisas.  
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Samhälls-

funktion 

2063 byggnad som 

till övervä-

gande del inne-

håller verk-

samhet som 

nyttjas av med-

borgare i sam-

hällslivet 

 Redovisas för 

samtliga byggna-

der större än 15 

kvm. Byggnader 

mindre än 15 kvm 

får redovisas 

Verksamhet 2064 byggnad som 

till övervä-

gande del an-

vänds för rö-

relse 

Mer än 50% av bygg-

naden ska användas för 

annat än bostad, t.ex. 

hotell, kontor, handel, 

restaurang eller parke-

ringshus. 

Redovisas för 

samtliga byggna-

der större än 15 

kvm. Byggnader 

mindre än 15 kvm 

får redovisas 

Ekonomi-

byggnad 

2065 byggnad som 

till övervä-

gande del är 

till för Jord-

bruk, Skogs-

bruk eller där-

med jämförbar 

näring 

 Redovisas för 

samtliga byggna-

der större än 15 

kvm. Byggnader 

mindre än 15 kvm 

får redovisas 

Komple-

mentbygg-

nad 

2066 byggnad som 

tillhör ett små-

hus 

Innehåller t.ex. uthus, 

garage, carport, cistern, 

lager, sjöbod eller frig-

gebod. Även byggna-

der utan väggar ingår. 

Redovisas för 

samtliga byggna-

der större än 15 

kvm. Byggnader 

mindre än 15 kvm 

får redovisas 

Övrig bygg-

nad 

2067 Byggnad vars 

ändamål inte är 

Bostad, Indu-

stri, Samhälls-

funktion, Verk-

samhet, Eko-

nomibyggnad 

eller Komple-

mentbyggnad 

Innehåller t.ex. kolo-

nistuga, vindskydd, 

kåta, torn, väderkvarn, 

klockstapel, fyr, fri-

stående skärmtak av 

varaktig konstruktion. 

Redovisas för 

samtliga byggna-

der större än 15 

kvm. Byggnader 

mindre än 15 kvm 

får redovisas 

Tabell 26 Attributuppsättning för Byggnad (yta) 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken organisat-

ion/enhet/avdelning 

som ansvarar för Verk-

samhetsåtgärd 

Se tabell i avsnitt 

5. 

Där kommuner är 

ansvariga står 

kommunnamnet i 

attributet. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av byggnad Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

insamlings-

lage 

Text 255 anger vad byggnadsyta 

i plan avser 

Se värdemängd 

Insamlingsläge. 

byggnads-

namn1 

Text 255 namn på byggnad  

byggnads-

namn2 

Text 255 namn på byggnad  

byggnads-

namn3 

Text 255 namn på byggnad  

husnummer Heltal 4 unikt nummer inom 

Registerenhet 

Byggnadsbeteck-

ning utgörs av re-

gisterenhetens be-

teckning och hus-

nummer. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

 

Husnummer får 

återanvändas. 

huvudbygg-

nad 

Text 255 pekar ut en byggnad, i 

ett större komplex av 

byggnader, på en fas-

tighet som huvudbygg-

nad 

Sätts på byggna-

der där behov av 

att särskilt mar-

kera att en huvud-

byggnad, främst i 

presentations-

syfte, finns. 

Värdemängd: 

Ja/Nej 

andamal1 Text 100 Huvudändamål Anger vilket hu-

vudändamålet är 

för hela byggna-

den. 

Se värdemängd 

Ändamål. 

andamal2 Text 100 Övrigt ändamål Byggnaden kan 

ha flera ändamål. 

andamal3 Text 100 Övrigt ändamål Byggnaden kan 

ha flera ändamål. 

andamal4 Text 100 Övrigt ändamål Byggnaden kan 

ha flera ändamål. 

andamal5 Text 100 Övrigt ändamål Byggnaden kan 

ha flera ändamål. 

Tabell 27 Värdemängd Insamlingsläge 

Värde Beskrivning 

Fasad lägesbeskrivning som representerar yttersi-

dan på byggnaden innanför takutsprång 

Takkant lägesbeskrivning som representerar takets 

begränsningslinje 

Illustrativt läge lägesbeskrivning som anger att byggnaden 

antingen: 

- saknar inmätt läge (schablongeometri), 

eller 

är belägen under väg eller annan anlägg-

ning 
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Värde Beskrivning 

Ospecificerad  

Tabell 28 Värdemängd Ändamål 

Objekttyp Ändamål Beskrivning 

Bostad Småhus friliggande småhus med en bostad som inte 

är sammanbyggt med ett annat 

småhus 

Bostad Småhus kedjehus två eller flera, med varandra via 

garage, förråd eller dylikt sam-

manbyggda enbostadshus 

Bostad Småhus radhus småhus som ligger i en rad om 

minst tre hus vars bostadsdelar 

är direkt sammanbyggda med 

varandra och där varje bostad 

finns på egen fastighet 

Bostad Småhus med flera lägenheter småhus med flera bostäder som 

finns på samma fastighet 

Bostad Flerfamiljshus byggnad som är inrättad med 

minst tre bostäder och kan inne-

hålla kontor, butik, hotell, re-

staurang och liknande. Minst 

50% ska utgöras av Bostad 

Bostad Ospecificerad bostad med okänt Bostadsända-

mål, får ej användas vid nyregi-

strering 

Industri Annan tillverkningsindustri byggnad för industriell verk-

samhet med tillverkning. 

Industri Industrihotell byggnad inrymmande flera 

olika industrier 

Industri Metall- eller maskinindustri industri för tillverkning och för-

ädling av metall och maskiner 

Industri Textilindustri industri som tillverkar garn, tyg 

och dylikt samt bereder dessa 

Industri Trävaruindustri industri för förädling av skogs-

råvaror 
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Objekttyp Ändamål Beskrivning 

Industri Övrig industribyggnad byggnad för övrig industriell 

verksamhet som inte är tillverk-

ning 

Industri Ospecificerad industri med okänt ändamål 

Samhällsfunktion Badhus hus med offentlig badinrättning 

Samhällsfunktion Brandstation byggnad för räddningstjänsten 

Samhällsfunktion Busstation större busshållplats eller rese-

centrum med flera linjer med 

byggnad 

Samhällsfunktion Djursjukhus byggnad för stationär vård av 

sjuka djur 

Samhällsfunktion Högskola eftergymnasial skola klassifice-

rad i högskoleförordning 

Samhällsfunktion Ishall inbyggd konstfrusen isanlägg-

ning 

Samhällsfunktion Järnvägsstation station eller hållplats som expe-

dierar person- eller godstrafik 

Samhällsfunktion Kommunhus huvudbyggnad för kommunled-

ning 

Samhällsfunktion Kriminalvårdsanstalt institution för verkställande av 

fängelsestraff 

Samhällsfunktion Kulturbyggnad byggnad för kulturellt ändamål 

Samhällsfunktion Multiarena flexibel större arena för utö-

vande av sport, kultur och ge-

nomförande av många slags ar-

rangemang 

Samhällsfunktion Polisstation byggnad inrymmande central 

för polisverksamhet 

Samhällsfunktion Ridhus byggnad med manege för rid-

ning 

Samhällsfunktion Samfund byggnad för fast organiserad re-

ligiös gemenskap 
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Objekttyp Ändamål Beskrivning 

Samhällsfunktion Sjukhus inrättning för sluten vård och 

specialiserad öppenvård 

Samhällsfunktion Skola byggnad för undervisning 

Samhällsfunktion Sporthall inomhusanläggning för sport 

och idrott 

Samhällsfunktion Universitet eftergymnasial utbildning klas-

sificerad i högskoleförordning 

Samhällsfunktion Vårdcentral enhet för öppen hälso- och 

sjukvård 

Samhällsfunktion Ospecificerad samhällsfunktion med okänt än-

damål 

Verksamhet - Verksamhet med okänt ända-

mål. 

Ekonomibyggnad - Ekonomibyggnad med okänt 

ändamål. 

Komplement-

byggnad 

- Komplementbyggnad med 

okänt ändamål. 

Övrig byggnad - Övrig byggnad med okänt än-

damål. 

5.3.5 BYGGNADSANLÄGGNINGSLINJE 

Tabell 29 Innehåll i Byggnadsanläggningslinje (Skiktnamn: byggnadsanlaggningslinje) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Renstängsel 1980 stängsel avsett 

att leda renar 

mellan olika 

renbetesområ-

den och till 

uppsamlings-

ställen 

 Redovisas full-

ständigt förutom 

fångstarmar kor-

tare än 200 m vid 

rengärde. 

Lintrafik 1978 vajerburen 

transportanord-

ning med vag-

nar, korgar, 

byglar, pinnar 

eller sele som 

Linbana och skidlift Redovisas om den 

är i drift och 

minst ca 200 m 

lång. Används 

även för berg-

bana, kabinbana, 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

löper ovanför 

markytan 

gondolbana, stol-

lift, släplift eller 

zipline 

Tabell 30 Attributuppsättning för Byggnadsanläggningslinje 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av byggnads-

anläggningslinje 

Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 
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5.3.6 BYGGNADSANLÄGGNINGSPUNKT 

Tabell 31 Innehåll i Byggnadsanläggningspunkt (Skiktnamn: byggnadsanlaggningspunkt) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Skorsten 2022 vertikal rörfor-

mad konstrukt-

ion för att leda 

bort rökgaser 

 Friliggande eller 

som del av bygg-

nad. 

Redovisas för 

samtliga i land-

skapsbilden mar-

kanta skorstenar 

som är minst ca 

25 m höga. 

Friliggande skor-

sten med en yta 

på minst ca 15 

kvm redovisas 

även som Bygg-

nad. 

Mast 2019 hög och verti-

kal konstrukt-

ion uppförd på 

liten markyta 

som ofta är sta-

gad med vajrar 

Ej avsedd att innesluta 

eller uppbära ett bety-

dande utrymme (jfr 

torn). 

Redovisas för 

tele-, radio-, TV-

master som är 

minst ca 25 m 

höga. 

Tabell 32 Attributuppsättning Byggnadsanläggningspunkt 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versionsnummer 

som finns i det 

mottagande syste-

met. Om vers-

ionsnumren inte 

överensstämmer 

med det ovan be-

skrivna kommer 

ärendet inte att 

lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av byggnads-

anläggningspunkt 

Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

hojd Flyttal 3,0 höjd över mark  

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

5.3.7 BYGGNADSPUNKT 

Tabell 33 Innehåll i Byggnadspunkt (Skiktnamn: byggnadspunkt) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Fyrbyggnad 

 

1051 anordning för 

sjöfarten som 

genom ljus el-

ler andra signa-

ler medger po-

sitionskontroll 

eller ger var-

ning 

 Historiska fyrar 

och kustfyrar re-

dovisas. 

Fyr med en yta på 

minst ca 15 kvm 

redovisas även 

som Byggnad. 

Kyrka 1042 byggnad som 

stadigvarande 

används eller 

har använts för 

kyrkligt bruk 

inom Svenska 

kyrkan 

Har karaktären av en 

traditionell svensk 

kyrka. 

Kapell (ej gravka-

pell) och ödekyr-

kor ingår. 

Kyrkolokal in-

rymd i annat hus 

redovisas som 

Byggnad. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Vindskydd 1046 enklare bygg-

nad för frilufts-

livet som syftar 

till att ge vand-

rare tak över 

huvudet och 

skydd mot väd-

ret 

Byggnaden har tre väg-

gar och tak, t.ex. gap-

skjul eller slogbod. 

Redovisas längs 

vandringsled. 

Inom täcknings-

området för Lant-

mäteriets fjällin-

formation (se bi-

laga 1) redovisas 

vindskydd även 

när de inte ligger i 

närheten av en 

led. 

Vindskydd med 

en yta på minst ca 

15 kvm redovisas 

även som Bygg-

nad. 

Väderkvarn 1047 byggnad som 

uppförts för att 

mala säd med 

hjälp av vind-

kraft 

 Redovisas för 

samtliga väder-

kvarnar med ka-

raktäristisk bygg-

nadsform. Vingar 

kan saknas. 

Väderkvarn med 

en yta på minst ca 

15 kvm redovisas 

även som Bygg-

nad. 

Kåta 1044 enklare konisk 

eller kupolfor-

mig byggnad i 

fjällregionen 

avsedd för vis-

telse 

 Redovisas inom 

täckningsområdet 

för Lantmäteriets 

fjällinformation 

(se bilaga1).  

Kåta med en yta 

på minst ca 15 

kvm redovisas 

även som Bygg-

nad. 

Torn 1045 hög och verti-

kal konstrukt-

ion uppförd på 

relativt liten 

markyta eller 

på annan bygg-

nad 

Avsedd att innesluta 

eller uppbära ett bety-

dande utrymme (jfr 

mast). 

Redovisas för 

samtliga i land-

skapsbilden mar-

kanta torn. 

Torn med en yta 

på minst ca 15 

kvm redovisas 

även som Bygg-

nad. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Raststuga 1050 stuga som kan 

användas för 

skydd eller vid 

rast och alltid 

är olåst 

Raststuga efter det stat-

liga ledsystemet, även 

kallad Rastskydd, har 

ofta hjälptelefon. 

Information häm-

tas från länssty-

relsen, kommu-

ner, STF, turistnä-

ringen, kontakt-

person eller vid 

fältkontroll och 

med stöd av bild-

tolkning. 

Klockstapel 2016 tornliknande, 

friliggande 

byggnadsverk 

uppfört för 

kyrkklockor, 

ofta i anslut-

ning till kyrka 

 Redovisas full-

ständigt. 

Klockstapel med 

en yta på minst ca 

15 kvm redovisas 

även som Bygg-

nad. 

Vindkraft-

verk 

2025 torn eller mast 

med anordning 

som omvandlar 

vindenergi till 

el 

 Redovisas för 

samtliga vind-

kraftverk som är 

minst ca 25 m 

höga, där höjden 

inkluderar rotor-

bladens maximala 

höjd över marken. 

Vindkraftverk 

med en yta på 

minst ca 15 kvm 

redovisas även 

som Byggnad. 

Skyddsvärn 1052 utrymme under 

mark för skydd 

vid raketupp-

skjutning eller 

annan skjut-

ning 

 Redovisas inom 

Esranges raket-

skjutfält. 

Tabell 34 Attributuppsättning för Byggnadspunkt 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

teckenkombinat-

ion av 36 tecken 

som genereras en-

ligt standardise-

rade procedurer 

och följer ett ob-

jekt, t.ex. en fas-

tighet, under hela 

dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

förändringsä-

rende. Det modi-

fierade objektet 

får aldrig ha ett 

versionsnummer 

som är mindre än 

eller lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av byggnads-

punkt 

Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

hojd Flyttal 3,0 höjd över mark Anges i enheten 

meter. 

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

5.4 Anläggningsområde 

Tabell 35 Ingående skikt i tema Anläggningsområde 

Anläggningsområde Skiktnamn 

Anläggningsområde (yta) anlaggningsomrade 
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Anläggningsområde Skiktnamn 

Anläggningsområdespunkt anlaggningsomradespunkt 

Start- och landningsbana(yta) start_landningsbana 

Flygplatsområde (yta) flygplatsomrade 

Flygplatspunkt flygplatspunkt 

5.4.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

Anläggningsområden 

Insamling och uppdatering sker genom att Lantmäteriet utför fotogrammet-

risk mätning i flygbilder, genom samverkansavtal med kommunerna samt 

genom redaktionell insamling.  

Med redaktionell insamling menas, att objekt och upplysningstext samlas in 

av en ”redaktion” hemma på kontoret, som kontrollerar information med 

hjälp av internet och kontakter med andra myndigheter, föreningar och in-

tresseorganisationer för att hämta uppgifter från en källa som har bra koll på 

objekten över hela Sverige. 

Tidigare utfördes även fältkontroller vid osäkerhet i klassning eller läge men 

det är inget som görs i dagsläget. Anläggningsområdet redovisas som ett yt-

objekt där ytterbegränsningen läggs längs kanten av området, exempelvis i 

staketet. 

Anläggningsområdespunkt 

Badplats samlas in genom flygbildstolkning och kommunsamverkan. Små-

båtshamn samlas in med hjälp av flygbildstolkning. Gästhamn samlas in ge-

nom redaktionell insamling, flygbildstolkning och kommunsamverkan. Sjö-

räddningsstation samlas in genom redaktionell insamling. 

Flygplatser 

Insamling och uppdatering sker genom att Lantmäteriet utför fotogrammet-

risk mätning i flygbilder, samt genom redaktionell insamling  

5.4.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

ANLÄGGNINGSOMRÅDEN 

Uppdateringsintervallen följer bildförsörjningsprogrammet. 

ANLÄGGNINGSOMRÅDESPUNKT 

Uppdateringsintervallet för de objekt som samlas in via flygbildstolkning 

följer bildförsörjningsprogrammet. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktsupport/Bildforsorjningsprogram/
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FLYGPLATSER 

Kontinuerlig ajourhållning. 

5.4.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Anläggningsområden 

Hög fullständighet. 

Anläggningsområdespunkt 

Fullständigheten är låg till medel. I dagsläget finns inga ställplatser insam-

lade och ingen ajourhållning sker av (industri-) hamnar. 

Flygplatser 

Hög fullständighet. 

LOGISK KONSISTENS 

Anläggningsområden 

Geometrin ska hänga ihop. Inga glapp, överhäng, självkorsande linjer eller 

överlappningar får förekomma. 

Anläggningsområdespunkt 

Objekten är fristående punktobjekt och har inga krav på logisk konsistens. 

Flygplatser 

Geometrin för flygplatsområden och start- och landningsbana ska hänga 

ihop. Inga glapp, överhäng, självkorsande linjer eller överlappningar får fö-

rekomma. 

Helikopterplats är fristående punktobjekt och har inga krav på logisk konsi-

stens. 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Anläggningsområden 

Mätning och tematisk tolkning i flygbild ger en viss osäkerhet pga. att möj-

ligheten att urskilja detaljer i bilden varierar. Tidigare insamlade anlägg-

ningsområden bedöms ha hög tematisk noggrannhet eftersom de vid behov 

kontrollerats i fält. Även de anläggningsområden som levererats från kom-

munerna enligt ABT-avtal anses ha hög tematisk noggrannhet. 

Anläggningsområdespunkt 

Hög tematisk noggrannhet. 

Flygplatser 

Hög tematisk noggrannhet. 

LÄGESOSÄKERHET 

Anläggningsområden 

Anläggningsområdet redovisas som ett ytobjekt genom att en begränsnings-

linje skapas i kanten av området, exempelvis i staketet. Beroende på 
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flyghöjd och bildkvalitet så kan mätnoggrannheten variera något, men i all-

mänhet har läget i plan en medelnoggrannhet på 5 m.  

De anläggningar som levererats genom kommunsamverkan har oftast bättre 

lägesosäkerhet då de mätts in geodetiskt eller med Nätverks RTK. 

Anläggningsområdespunkt 

Punkten representerar ett område som kan vara svårt att avgöra exakt be-

gränsning för, t.ex. en badplats. 

Flygplatser 

Flygplatsområdet redovisas som ett ytobjekt genom att en begränsningslinje 

skapas i kanten av området, exempelvis i staketet. Beroende på flyghöjd och 

bildkvalitet så kan mätnoggrannheten variera något, men i allmänhet har lä-

get i plan en medelnoggrannhet på 5 m.  

Tabell 36 Krav på lägesosäkerhet på anläggningsområde 

Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Anläggningsområde, yta  5 

Anläggningsområdespunkt  10 

Start- och landningsbana 2 

Flygplatsområde 5 

Helikopterplats 5–20 

5.4.4 ANLÄGGNINGSOMRÅDE (YTA) 

Tabell 37 Innehåll i Anläggningsområde (yta) (Skiktnamn: anlaggningsomrade) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Industriom-

råde 

2831 anläggnings-

område på vil-

ken huvudsak-

ligen industri-

aktiviteter bed-

rivs 

 Energiproduktion, 

gruvområde, test-

bana, täkt och 

rengärde redovi-

sas oavsett stor-

lek. 

Industriområde, 

ospecificerad an-

vänds vid större 

anläggningar för 

att hålla ihop om-

rådet och där det 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

inte ligger i an-

slutning till tätort. 

Ospecificerade 

områden större än 

100 000 kvm (10 

ha) redovisas. 

Områden 30 000–

100 000 kvm (3-

10 ha) redovisas 

om de till största 

delen är obe-

byggda. 

Industriområde, 

ospecificerad re-

dovisas inte då 

området samman-

faller med indu-

stri- och handels-

område i skiktet 

Mark. 

Samhälls-

funktion 

2832 anläggnings-

område som 

används till 

samhällsnyttig 

verksamhet 

  

Rekreation 2833 anläggnings-

område som 

huvudsakligen 

används för 

verksamhet 

med sport, fri-

tid eller kultur 

 Motorsportan-

läggning 

Inom Motor-

sportanläggning 

kan anläggnings-

område med id-

rottsplansändamå-

let Motorsport-

bana redovisas. 

Idrottsanläggning 

Anläggningsom-

råde avsedd en-

bart för friidrott 

redovisas som 

Friidrottsanlägg-

ning. 

Inom idrottsan-

läggning kan an-

läggningsområde 

med idrottsplan-

sändamålet Boll-

plan, Fotbolls-

plan, Löparbana, 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Tennisbana redo-

visas. 

Civilt skjut-

fält 

2834 avlyst område 

där civil farlig 

verksamhet, 

såsom skjut-

ning med skarp 

ammunition, 

sprängning el-

ler raketupp-

skjutning, re-

gelbundet bed-

rivs 

  

Idrottsplan 2835 avgränsad 

iordningställd 

plan eller bana 

på vilken 

sport- eller id-

rottsaktiviteter 

utövas 

Har ofta standardise-

rade mått. 

Även plan eller 

bana belägen 

inom en större an-

läggning ingår. 

Tabell 38 Attributuppsättning för Anläggningsområde (yta) 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versionsnummer 

som finns i det 

mottagande syste-

met. Om vers-

ionsnumren inte 

överensstämmer 

med det ovan be-

skrivna kommer 

ärendet inte att 

lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av anlägg-

ningsområde 

Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

andamal Text 255 anger verksamhet Se värdemängd 

Industriändamål, 

Samhällsfunkt-

ionsområdesända-

mål, Rekreations-

ändamål, Idrotts-

plansändamål. 

skjutfaltstyp Text 255 anger typ av skjutfält Värdemängd för 

giltiga skjutfälts-

typer. Anges end-

ast för objektty-

pen Civilt skjut-

fält. 

skjutfaltstext Text 100 informativ text för 

skjutfält 

Anges endast för 

objekttypen Civilt 

skjutfält. 

Tabell 39 Värdemängd Industriområdesändamål 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Energiprodukt-

ion 

omvandling av 

energikälla till el 

eller värme 

Biogasverk, oljekraft-

verk, kraftvärmeverk, 

naturgas, solcell-

spark, vågkraftverk, 

värmeverk, kärnkraft-

verk 

 

Gruvområde område där det bed-

rivs gruvverksam-

het 

Inkluderar även slam-

magasin och mark 

Redovisas om gruv-

verksamheten är i 

drift. 
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Värde Definition Beskrivning Kommentar 

med anordningar för 

gruvdriften. 

Rengärde gärde avsett att an-

vändas vid skilj-

ning och slakt eller 

kalvmärkning av 

renar 

 Redovisas om ren-

gärdet används. Ned-

lagda rengärden re-

dovisas om det finns 

en stenmur runtom. 

Rengärde redovisas 

inom täckningsom-

rådet för Lantmäteri-

ets fjällinformation 

(se bilaga 1). 

Testbana testanläggning för 

motorfordon 

  

Täkt anläggningsområde 

för uttag av sten, 

grus eller torv 

Exempel:  

Bergtäkt, grustäkt, 

torvtäkt. 

 

Ospecificerad ospecificerad indu-

striverksamhet 

  

Tabell 40 Värdemängd Samhällsfunktionsområdesändamål 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Avfallsanlägg-

ning 

anläggningsområde 

för mottagning av 

avfall 

 Bildemontering, de-

poni och återvin-

ningscentral redovi-

sas. Återvinnings-

station redovisas inte 

Begravningsplats markområde som 

används för förva-

ring av avlidnas 

stoft eller aska 

Exempel: 

Kyrkogård, begrav-

ningsplats, min-

neslund. 

 

Civilt övnings-

fält 

område där det bed-

rivs övning och ut-

bildning inom rädd-

nings-, säkerhets- 

och beredskapsom-

rådet 

Används för t.ex. 

räddningstjänst, polis 

och ambulanssjuk-

vård. 

Räddningsverkets 

övningsfält redovi-

sas. 

Kriminalvårds-

anstalt 

inhägnat område 

för verkställande av 

fängelsestraff 
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Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Sjukhusområde område med sjuk-

hus eller annan 

vårdinrättning 

 Ingen data har ännu 

samlats in. 

Skolområde skolbyggnader med 

tillhörande mark 

Exempel: 

Skolgård, campus 

Ingen data har ännu 

samlats in. 

Trafikövnings-

plats 

särskilt iordning-

ställd vägbana för 

träning i manövre-

ring och halkkör-

ning bl.a. som led i 

körkortsutbildning 

Även kallad halk-

bana. 

 

Ospecificerad ospecificerad sam-

hällsverksamhet 

  

Tabell 41 Värdemängd Rekreationsändamål 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Aktivitetspark anlagd utemiljö 

med olika former 

av aktiviteter för 

träning, lek och 

sport 

Exempel: 

Skatepark, frisbee-

golf, lekplats, ute-

gym. 

 

Badanläggning inhägnat bassäng-

bad eller naturbad 

med iordningställd 

service 

Service i form av t.ex. 

badbrygga, livboj och 

toalett 

 

Besökspark oftast inhägnad och 

avgiftsbelagd park 

som besöks för nöje 

och upplevelser 

Exempel: 

Astrid Lindgrens 

värld, Gröna Lund, 

Kolmårdens djurpark 

 

Campingplats iordningställt om-

råde för övernatt-

ning i stuga, husbil, 

husvagn eller tält, 

med tillhörande 

service 

 Alla campingplatser 

som finns redovisade 

i följande förteck-

ningar ska tas med: 

- Sveriges Camping-

värdars Riksförbund 

- Fristående cam-

pingplatser i Sverige 

- Caravan Club 

Utöver dessa redovi-

sas campingplatser 

insamlade via 

http://www.scr.se/
http://www.scr.se/
http://www.husvagnochcamping.se/
http://www.husvagnochcamping.se/
http://www.caravanclub.se/
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Värde Definition Beskrivning Kommentar 

samverkan med 

kommunerna. 

Friidrottsanlägg-

ning 

iordningställt om-

råde där den huvud-

sakliga verksam-

heten är friidrott 

 Inom friidrottsan-

läggning redovisas 

anläggningsområde 

med idrottsplansän-

damålet Löparbana 

Golfbana iordningställt om-

råde för golf 

 Niohålsbana och 

större. 

Hundsportan-

läggning 

område där hunds-

port utövas 

Exempel: 

Hundkapplöpnings-

bana 

 

Hästsportanlägg-

ning 

område där hästs-

port utövas 

 Större anläggning 

med stallar, ridhus 

och banor för olika 

sorters hästsport t.ex. 

trav, galopp, dressyr, 

hoppning, fälttävlan, 

körning. 

Inom hästsportan-

läggning kan anlägg-

ningsområde med id-

rottsplansändamålet 

Galoppbana eller 

Travbana redovisas. 

Idrottsanlägg-

ning 

större idrotts- och 

sportanläggning 

(idrottsplats) 

  

Koloniområde område som upplå-

tits för odlingsverk-

samhet i form av 

kolonilotter 

En kolonilott får be-

byggas med en kolo-

nistuga och ett en-

klare växthus. 

 

Kulturanlägg-

ning 

område för att visa 

olika kulturytt-

ringar 

Exempel: 

Friluftsmuseum, hem-

bygdsgård, kulturby 

 

Motorsportan-

läggning 

iordningsställt om-

råde för motorsport 

Exempel: 

Motocrossbana 

 

Parkområde större trädgårdsan-

läggning där gräs, 

blomster, busk- och 

trädplanteringar ge-

nomkorsas av ett 

Kanaler och dammar 

tillsammans med 

skulpturer, fontäner, 

paviljonger samt 
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Värde Definition Beskrivning Kommentar 

system av prome-

nadvägar 

andra mindre bygg-

nadsverk ingår ofta. 

Skjutbaneområde iordningställt om-

råde för träning el-

ler tävling i skytte 

Exempel: 

Jaktskytte-, pistol-, 

större bågskytte- och 

lerduvebanor av per-

manent karaktär. 

Inom Skjutbaneom-

råde redovisas an-

läggningsområdes-

punkt med idrotts-

plansändamålet 

Skjutbana eller 

Skjutbana, mindre. 

Vintersportan-

läggning 

iordningställt om-

råde för vintersport 

Exempel: 

Hoppbacke, alpin ski-

danläggning, skidsta-

dion, bob- och rodel-

bana 

 

Ospecificerad ospecificerat rekre-

ationsändamål 

  

Tabell 42 Värdemängd Skjutfältstyp 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Skjutfält skjutfält på land   

Skjutområde skjutfält i vatten   

Tabell 43 Värdemängd Idrottsplansändamål 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Bollplan plan för bollspel Exempel:  

Amerikansk fotboll, 

baseboll, softboll, 

cricket, lacrosse, 

landhockey, rugby, 

basket, beachvolley-

boll, beachfotboll, be-

achhandboll, multi-

plan, padel. 

 

Fotbollsplan plan iordningställd 

för fotboll 

 Alla planer där det 

bedrivs organiserad 

fotbollsverksamhet. 

Det ska tydligt gå att 

se begränsningslin-

jerna. Mindre boll-

planer vid skolor in-

går inte. 
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Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Galoppbana bana iordningställd 

för galopptävlingar 

Exempel: 

Göteborg, Jägersro, 

Bro Park 

Huvudbanorna enligt 

Svensk galopp 

Isbana plan med is iord-

ningställd för sport 

Exempel: 

Ishockeyrink, bandy-

plan 

 

Löparbana friidrottsbana för 

löpning 

I regel ovalformad 

bana. 

 

Motorsportbana bana iordningställd 

för motorsport 

 Banslingorna inom 

motorsportanlägg-

ningen redovisas 

endast för de större 

anläggningarna: An-

derstorp Raceway, 

Falkenbergs motor-

bana, Gotland Ring, 

Karlskoga motorsta-

dion, Kinnekulle 

Ring, Linköpings 

motorstadion, Man-

torp Park, Mitts-

verigebanan, Ring 

Knutstorp, Sturup 

Raceway och Tierp 

Arena. 

Tennisbana bana iordnings-

ställd för tennis 

 Privat tennisbana på 

enskild tomt redovi-

sas inte 

Travbana bana iordningställd 

för travtävlingar 

 Urval enligt 

www.travsport.se 

Ospecificerad ospecificerat id-

rottsplansändamål 

  

5.4.5 ANLÄGGNINGSOMRÅDESPUNKT 

Tabell 44 Innehåll i Anläggningsområdespunkt (Skiktnamn: anlaggningsomradespunkt) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Industriom-

råde, punkt 

2841 anläggnings-

område, repre-

senterad med 

punkt, där hu-

vudsakligen 

  

http://www.svenskgalopp.se/
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

industriaktivi-

teter bedrivs 

Samhälls-

funktion, 

punkt 

2842 anläggnings-

område, repre-

senterad med 

punkt, som an-

vänds till sam-

hällsnyttig 

verksamhet 

  

Rekreation, 

punkt 

2843 anläggnings-

område, repre-

senterad med 

punkt, som hu-

vudsakligen 

används för 

verksamhet 

med sport, fri-

tid eller kultur 

  

Idrottsplan, 

punkt 

2844 avgränsad 

iordningställd 

plan eller bana, 

representerad 

med punkt, på 

vilken sport- 

eller idrottsak-

tiviteter utövas 

Har ofta standardise-

rade mått. 

Exempel 

För Bollplan: ameri-

kansk fotboll, baseboll, 

softboll, cricket, 

lacrosse, landhockey, 

rugby, basket, beach-

volleyboll, beachfot-

boll, beachhandboll, 

multiplan, padel. 

Även plan eller 

bana belägen 

inom en större an-

läggning ingår. 

Tabell 45 Attributuppsättning för Anläggningsområdespunkt 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av anlägg-

ningspunkt 

Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden. 

andamal Text 255 anger verksamhet Se värdemängd 

Industriändamål, 

Samhällsfunkt-

ionsområdesända-

mål, Rekreations-

ändamål, Idrotts-

plansändamål. 

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

Tabell 46 Värdemängd Industriändamål 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Hamn område, där fartyg 

kan ankra och för-

töja, avsedd för 

skydd, lastning, 

lossning och upp-

läggning 

Exempel: 

Fiskehamn, industri-

hamn 

Gästhamn ingår inte 

utan redovisas som 

Gästhamn. 
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Tabell 47Värdemängd Samhällsfunktionsområdesändamål 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Sjöräddningsstat-

ion 

räddningsstation 

med en stationerad 

sjöräddningsenhet 

Stationerna drivs av 

Svenska Sjörädd-

ningssällskapet. 

 

Tabell 48 Värdemängd Rekreationsändamål 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Badplats bassängbad eller 

naturbad med iord-

ningställd service 

Service i form av t.ex. 

badbrygga, livboj och 

toalett. 

 

Gästhamn hamn (marina) 

iordningställd med 

båtplatser, upplåtna 

mot avgift, för till-

fälligt besökande 

fritidsbåtar 

Redaktionell in-

samling från: 

- Gästhamnsguiden 

- Svenska Gästham-

nar 

Utöver dessa redovi-

sas gästhamnar in-

samlade via samver-

kan med kommu-

nerna. 

 

Småbåtshamn hamn (marina) 

iordningställd för 

angöring av fritids-

båtar 

  

Ställplats husbilsplats för till-

fällig uppställning 

och övernattning 

  

Tabell 49 Värdemängd Idrottsplansändamål 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

Skjutbana iordningställd bana 

för träning eller 

tävling i skytte 

Exempel: 

Skjutbana för gevär, 

fältskytte eller auto-

matbana samt längre 

jaktskyttebana. 

Permanent bana som 

är minst 300 m lång. 

Skjutbana, 

mindre 

iordningställd 

mindre bana för trä-

ning eller tävling i 

skytte 

Exempel: 

Jaktskytte-, pistol-, 

större bågskytte- och 

lerduvebana. 

Permanent bana. 
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5.4.6 START- OCH LANDNINGSBANA 

Tabell 50 Innehåll i Start- och landningsbana (Skiktnamn: start_landningsbana) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Start- och 

landnings-

bana 

2853 preparerad yta 

för start och 

landning av 

flygplan 

Start- och landnings-

bana (rullbana) inom 

flygplats. 

Start- och land-

ningsbanor inom 

redovisade flyg-

platsområden. 

Redovisas även 

för f.d. flygfält. 

Taxibanor redovi-

sas ej. 

Tabell 51 Attributuppsättning för Start- och landningsbana 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objekttyp Text 255 anger att typen är 

Start- och landnings-

bana 

Ett textvärde som 

alltid ska vara 

Start- och land-

ningsbana. 

flygplatssta-

tus 

Text 255 preparerad yta för start 

och landning av flyg-

plan 

Start- och land-

ningsbana (rull-

bana) inom flyg-

plats. 

Se värdemängd 

för Flygplatssta-

tus. 

Tabell 52 Värdemängd för Flygplatsstatus 

Värde Definition Beskrivning Kommentar 

I drift flygplatsen är i drift   

Nedlagd flygplatsen är ned-

lagd 

  

5.4.7 FLYGPLATSOMRÅDE 

Tabell 53 Innehåll i Flygplatsområde (Skiktnamn: flygplatsomrade) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Flygplatsom-

råde 

2854 anläggnings-

område för av-

gång och an-

komst med 

luftfart 

Anläggningsområdet 

omfattar start- och 

landningsbanor samt 

byggnader, parkerings-

platser och andra an-

ordningar med anknyt-

ning till flygplatsen. 

Luftfart som bed-

rivs enligt för-

teckningen AIP, 

utgiven av Luft-

fartsverket, redo-

visas. Även Flyg-

vapnets flottilj- 

och övningsflyg-

platser ingår i 

AIP. Även flyg-

verksamhet utan 

officiell status 

(t.ex. flygklubbar) 

kan förekomma, 

dock ej modell-

flyg eller sjöflyg. 
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Tabell 54 Attributuppsättning för Flygplatsområde 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger att typen är flyg-

platsområde 

Objekttypen är 

Flygplatsområde 

iata Text 3 treställig identifikat-

ionskod för flygplats 

IATA-koder finns 

bara för flygplat-

ser med reguljära 

flygningar, t.ex. 

ARN - Arlanda 

flygplats 

icao Text 4 fyrställig kod avseende 

flygplatsers geogra-

fiska läge, som uteslu-

tande används av pilo-

ter och flygledning 

ICAO-koder finns 

både för flygplat-

ser med reguljära 

flygningar och för 

små flygplatser 

med bara 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

privatflyg, t.ex. 

ESSB (Europe 

Sweden Stock-

holm Bromma) 

5.4.8 FLYGPLATSPUNKT 

Tabell 55 Innehåll i Flygplatspunkt (Skiktnamn: flygplatspunkt) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Helikopter-

plats 

2852 anlagd plats 

varifrån heli-

koptertrafik ut-

går 

  

Tabell 56 Attributuppsättning för Flygplatspunkt 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongil-

tigfran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 Anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

kommer ärendet 

inte att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger att typen är flyg-

platsområde 

Objekttypen är 

Flygplatsområde 

iata Text 3 treställig identifikat-

ionskod för flygplats 

IATA-koder finns 

bara för flygplat-

ser med reguljära 

flygningar, t.ex. 

ARN - Arlanda 

flygplats 

icao Text 4 fyrställig kod avseende 

flygplatsers geogra-

fiska läge, som uteslu-

tande används av pilo-

ter och flygledning 

ICAO-koder finns 

både för flygplat-

ser med reguljära 

flygningar och för 

små flygplatser 

med bara privat-

flyg, t.ex. ESSB 

(Europe Sweden 

Stockholm 

Bromma) 

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

5.5 Kommunikation 

Observera att objektidentiteten för väglinjer och vägpunkter inte är unik! 

Tabell 57 Ingående skikt i tema Kommunikation 

Kommunikation Skiktnamn 

Väglinje vaglinje 

Vägpunkt vagpunkt 

Färjeled (linje) farjeled 

Övrig väg (linje) ovrig_vag 
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Kommunikation Skiktnamn 

Transportled fjäll (linje) transportled_fjall 

Ledintressepunkt fjäll ledintressepunkt_fjall 

Rälstrafik (linje) ralstrafik 

Rälstrafikstation (punkt) ralstrafikstation 

5.5.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

För ursprunglig tillkomsthistorik se kap 2.2.1. 

Väglinje 

NVDB (nationell vägdatabas) betraktas som en av samhällets grunddataba-

ser och omfattar ett referensvägnät och en stor mängd data kopplade till 

vägnätet. Det innebär att den innehåller alla Sveriges bilvägar och gator 

samt en delmängd av cykel- och gångvägarna. 

NVDB är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och reg-

ioner, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. Trafikverket är 

huvudman för NVDB. 

Tabell 58 Inleverantörer till NVDB. 

Organisation Ansvarsområde 

Trafikverket levererar data om det statliga vägnätet och det en-

skilda vägnät som får statliga bidrag till underhåll 

Sveriges kommu-

ner och regioner 

samtliga 290 kommuner i Sverige levererar data om 

det kommunala vägnätet samt om enskilt vägnät 

inom utpekade områden 

Skogsnäringen levererar data om det enskilda vägnätet som är in-

tressanta för skogsnäringen 

Lantmäteriet levererar data om det övriga enskilda vägnätet 

Transportstyrelsen levererar trafikregler (till exempel hastigheter, för-

bjuden färdriktning eller omkörningsförbud) från 

alla beslutsmyndigheter 

Från NVDB skapar Trafikverket ett antal dataprodukter.  

Vägarna i Topografi 10 Nedladdning, vektor hämtas från Trafikverkets da-

taprodukt Vägslag, som beskriver hela det svenska bilvägnätet i en form där 

http://www.nvdb.se/
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varje vägavsnitt har klassificerats utifrån en kombination av primär funktion 

och utformning. 

Ett antal av Trafikverkets dataprodukter används helt eller delvis för att 

skapa Vägslag. Genereringen av dataprodukten Vägslag görs i två steg, först 

görs en homogenisering då flera dataprodukter ”slås ihop” och i det andra 

steget uppdateras attributvärdena utifrån ett regelverk.  

Vägarna har därmed en annan klassning än vägarna som fanns i produkten 

GSD-Fastighetskartan, vektor. Dessa klassningar kan inte översättas sinse-

mellan. 

Observera att det anges i tabell 61 om attribut hämtas från Trafikverkets 

produkt Vägslag. Övriga attribut kommer från Lantmäteriets datalager. 

Vägpunkt 

Trafikplats och cirkulationsplats har hämtats från Trafikverkets dataprodukt 

Korsning. En bearbetning har gjorts av Lantmäteriet för att ta fram en mitt-

koordinat som representerar läget för trafikplatsen respektive cirkulations-

platsen. 

Låst grind eller bom har hämtats från Trafikverkets dataprodukt Väghinder. 

Rotation har beräknats av Lantmäteriet i förhållande till den väg den ligger 

vid. 

Rastplats har hämtats från Trafikverkets dataprodukt Rastplats. 

Vändmöjlighet har hämtats från Trafikverkets dataprodukt Vändmöjlighet. 

Observera att det anges i tabell 65 om attribut hämtas från Trafikverkets 

produkt Korsning, Rastplats, Vändmöjlighet eller Väghinder. Övriga attribut 

kommer från Lantmäteriets datalager. 

Övrig väg 

Objekt som ingår i skiktet övriga vägar uppdateras via flygbildstolkning, 

men även i samverkan med kommunerna som har möjlighet att leverera 

gångstigar, elljusspår och vandringsleder genom ABT-avtalet. Traktorvägar 

uppdateras endast via flygbildstolkningen. 

Transportled fjäll och Ledintressepunkt fjäll 

Informationen har samlats in genom bildtolkning, fältarbete och kontaktper-

soner. 

Rälstrafik 

Nationella Järnvägsdatabasen, NJDB är framtagen av Trafikverket i samar-

bete med Transportstyrelsen med målet att beskriva det samlade svenska 

järnvägsnätet. 

Järnväg hämtas från NJDB. Jämfört med den tidigare produkten GSD-Fas-

tighetskartan, vektor redovisas fler spår, t.ex. alla spår vid bangårdar och 

båda spåren där det är dubbelspårig järnväg. 

Museijärnväg, spårväg och tunnelbana är insamlade av Lantmäteriet. 
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5.5.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

VÄGAR 

Vägslag uppdateras kontinuerligt av Trafikverket. Lantmäteriet hämtar för-

ändringsdata från Trafikverket dagligen. 

ÖVRIG VÄG 

Kommunerna kan i och med ABT-avtalet leverera vandringsleder och el-

ljusspår till Lantmäteriet, om de har geometrier för dessa. Förändringar ska 

ses över en gång per år, men är inte obligatoriska att leverera enligt avtalet.  

TRANSPORTLED FJÄLL OCH LEDINTRESSEPUNKT FJÄLL 

Informationen uppdateras framförallt genom fältkontroller och informat-

ionsinsamling från kontaktnätet i fjällområdet. Kontaktnätet består av läns-

styrelser, kommuner, samebyar, turistföretag, skoterklubbar och fjällrädd-

ning m.fl. 

Uppdatering av informationen sker områdesvis var fjärde år. Viss uppdate-

ring via kontaktnätet förekommer däremellan.  

JÄRNVÄG 

Järnvägarna uppdateras en gång per år. 

5.5.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Vägar 

Fullständigheten för vägar är generellt hög eftersom flera olika samverkans-

parter lämnar sin information till NVDB. 

Brist finns för attributet uppsamlande i skiktet Väglinje, se beskrivning för 

uppsamlande. 

Övrig väg  

Fullständigheten för Övrig väg är låg till medel. 

I skiktet Övrig väg tas objekt bort och justeras, men det läggs inte in så 

mycket nytt. Traktorvägar uppdateras med mindre säkerhet i flygbildstolk-

ningen. Gångstigar kan vara svåra att se i flygbilderna. 

Cykel- och parkvägar är generaliserade vilket innebär att alla vägar inte 

finns med i kartan, för ytterligare redovisning se NVDB. 

Transportled fjäll och Ledintressepunkt fjäll 

Fullständigheten är i allmänhet god. Objekt som är svåra att fullständigt 

kontrollera vid fältarbete och som Lantmäteriet får begränsad information 

om via samverkan har lägre fullständighet.  
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Järnväg 

Fullständigheten för järnvägar är generellt hög. I den tidigare produkten 

GSD-Fastighetskartan, vektor gjordes en generalisering av spåren, framför-

allt vid bangårdar, men nu har samtliga spår medtagits. 

LOGISK KONSISTENS 

Vägar 

Information om logisk konsistens har Trafikverket. 

Övrig väg 

För skiktet med övriga vägar finns kontroller att de är skurna i anslutnings-

punkterna, men det finns inga krav och kontroller på att de är nätverksan-

passade. 

Transportled fjäll 

Leder bildar ej ett sammanhängande nätverk och saknar anslutning till väg-

nätet.  

Ledintressepunkt fjäll 

Symboler lagras med objektkod och riktning. 

Järnväg 

Information om logisk konsistens har Trafikverket. 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Vägar 

De allmänna vägarna som kommer från NVDB har generellt god tematisk 

noggrannhet. De lägre klasserna (t.ex. kvartersväg, parkeringsväg) är svå-

rare att särskilja.  

Övrig väg 

Vandringsleder och elljusspår kommer främst in via kommunsamverkan. 

Lantmäteriet gör ingen kontroll av klassningen. 

Transportled fjäll och Ledintressepunkt fjäll 

Den tematiska noggrannheten är i allmänhet god. 

Järnväg 

Den tematiska noggrannheten för järnvägar är god. 

LÄGESOSÄKERHET 

Vägar 

I NVDB är vägnätet indelat i fyra kvalitetskravklasser, vilket innebär att en 

motorväg har högre kvalitetskrav än en skogsbilväg. Eftersom samverkan 

sker med olika samarbetspartner till NVDB beror lägesosäkerheten även på 

deras olika insamlingsmetoder. Det är högre krav på lägesnoggrannhet för 

statligt och kommunalt vägnät än för enskilt vägnät. 
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Övrig väg 

För flygbildstolkningen är kravet på lägesosäkerhet 2 m, men oftast är nog-

grannheten ca 1 m. 

Transportled fjäll och ledintressepunkt fjäll 

Lägesosäkerheten är lite lägre för dessa objekt (50 m) än för övriga objekt. 

Järnväg 

Information om lägesosäkerhet för järnvägar har Trafikverket. 

Museijärnväg, spårväg och tunnelbana levereras via samverkansavtal med 

kommunerna, vilket innebär att lägesosäkerheten kan variera mellan olika 

kommuner. 

Tabell 59 Krav på lägesosäkerhet för Kommunikation 

Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Vägar - 

Vägpunkt - 

Färjeled (lägesosäkerheten avser start- och slutpunkterna) 2 

Cykelväg/parkväg 2 

Gångstig 10 

Elljusspår 5 

Traktorväg 5 

Vandringsled 10 

Vandrings- och vinterled 20 

Transportled fjäll 50 

Ledintressepunkt fjäll 50 

Järnväg - 

Museijärnväg 2 

Spårväg 2 

Tunnelbana 2 

Järnvägsstation 10 
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Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Tunnelbanestation 10 

Spårvagnshållplats 10 

5.5.4 VÄGLINJE 

Tabell 60 Innehåll i Väglinje (Skiktnamn: vaglinje) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Motorväg 1801 väg som mots-

varar trafikreg-

ler för motor-

väg 

 Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

 

Motortrafik-

led 

1802 väg som mots-

varar trafikreg-

ler för motor-

trafikled 

 Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

 

Mötesfri väg 1803 väg där mö-

tande trafik 

skiljs åt med 

vägräcke 

Motorväg och motor-

trafikled ingår inte här. 

Däremot ingår andra 4-

fältsvägar och vanliga 

vägar där trafikrikt-

ningarna skiljs åt med 

vägräcke. 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

 

Landsväg 1804 landsväg med 

ett körfält i 

vardera rikt-

ningen åtskilda 

med en mitt-

linje 

 Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

 

Landsväg li-

ten 

1805 statlig väg med 

vägnummer 

>499 

 Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

 

Småväg 1806 enskild väg, 

bra som bilväg 

 

Här ingår enskilda 

vägar med statsbidrag 

och som därmed får 

trafikeras samt en-

skilda vägar utanför 

tätort som av kommu-

nen klassats som bra 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

bilväg, och som i en 

del fall får kommunalt 

bidrag. 

Vägen har ofta enkel 

standard och kan nor-

malt trafikeras med 

personbil. 

Småväg en-

kel standard 

1807 enskild väg, 

sämre som bil-

väg 

Enskild väg, med enkel 

standard, ofta utan vin-

terunderhåll. 

Skogsbilvägar ingår.  

Normalt/ofta tillåts inte 

trafik med motorfor-

don utan tillstånd. Väg 

med vägbom är oftast 

av den här typen. 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

 

Övergri-

pande länk 

1808 länk som ingår 

i huvudnät för 

biltrafik 

Exempel är leder, ge-

nomfartsvägar, ringle-

der och infarter till stä-

der och samhällen. 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

Huvudgata 1809 väg inom tätort 

som ingår i hu-

vudnät för bil-

trafik 

Huvudgata inom tätort. 

Oftast kommunal väg-

hållning 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

Lokalgata 

stor 

1810 väg som ingår i 

lokalnät för 

biltrafik 

Är dimensionerade för 

oskyddade trafikanter i 

blandtrafik. 

Uppsamlande lokalga-

tor ingår normalt. 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

Lokalgata li-

ten 

1811 mindre väg 

som ingår i lo-

kalnät för bil-

trafik 

Gågator ingår. 

Även gator inom gång-

fartsområde ingår och 

dessa är då reglerade 

för att fordon ska köra 

i gångfart 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

Kvartersväg 1812 gränd eller 

kvartersväg, 

d.v.s. väg utan-

för gatumark 

Mindre väg inom be-

byggda områden som 

endast används för bil-

trafik vid transporter 

till och från fastighet-

erna 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Parkerings-

områdesväg 

1813 väg utanför ga-

tumark men 

inom eller ge-

nom område 

med parke-

ringsplatser 

 Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

Infarts-

väg/Utfarts-

väg 

1814 vägavsnitt på 

kvartersmark 

som leder in 

till parkerings-

område eller 

kvartersväg 

 Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

Leveransväg 1815 väg fram till 

industrilokaler 

eller varuintag 

Adressplats kan före-

komma. 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

Oklassifice-

rad 

1816 väg som inte 

har klassifice-

rats 

Kan vara provisorisk 

väg som ännu inte har 

klassificerats. 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

Tabell 61 Attributuppsättning för Väglinje 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

inte ändras däref-

ter. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Hämtat från Väg-

slag, attributet 

property_oid. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

informationens giltig-

het och beslutsdatum) 

Hämtat från Väg-

slag, attributet va-

lid_from. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen. 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av väglinje Hämtat från Väg-

slag, attributet 

typ. 

avfarts-

vag_pafarts-

vag 

Text 255 visar om vägavsnittet 

ingår i en avfarts- eller 

påfartsväg 

Hämtat från Väg-

slag, attributet av-

fartsvag_pafarts-

vag. 

genom-

gaende_vag-

nummervag 

Text 255 genomgående vägnum-

mers vägslagstyp 

Används för att 

kunna visa en 

sammanhängande 

vägslagstyp ge-

nom tätort. 

Se Värdemängd 

Genomgående 

vägslagstyp 

Hämtat från Väg-

slag, attributet ge-

nomgaende_vag-

nummervag. 

uppsamlande Text 255 visar om vägavsnittet 

har en uppsamlande 

funktion för trafiken 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Okänt. 

Attributet upp-

samlande skriver 

ut 3 istället för 

Nej. Detta är rap-

porterat till Tra-

fikverket som en 

brist. 

Hämtat från Väg-

slag, attributet 

uppsamlande. 

cirkulations-

plats 

Text 255 visar om det på vägav-

snittet finns en 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

trafikföreskrift om cir-

kulationsplats 

Hämtat från Väg-

slag, attributet 

cirkulationsplats. 

bro_och_tun-

nel 

Text 255 visar om vägavsnittet 

utgör någon form av 

bro eller tunnel 

Se värdemängd 

Nivå. 

Hämtat från Väg-

slag, attributet 

bro_och_tunnel. 

gagata Text 255 visar om det på vägav-

snittet finns en trafik-

föreskrift om gågata 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation. 

Hämtat från Väg-

slag, attributet ga-

gata. 

gangfartsom-

rade 

Text 255 visar om vägavsnittet 

ingår i en trafikföre-

skrift om gångfartsom-

råde 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation. 

Hämtat från Väg-

slag, attributet 

gangfartsomrade. 

bussgata Text 255 vägavsnitt med trafik-

föreskrift om att körba-

nan är reserverad för 

fordon i linjetrafik 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation. 

Hämtas från Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

industrivag Text 255 vägavsnitt med roll 

som industriväg 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation. 

Hämtas från Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

gatunamn Text 255 namn på gata Hämtas från Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

vardvagnum-

mer 

Text 255 fullständigt vägnum-

mer för värdväg 

Sammanslagning 

av huvudnummer, 

undernummer och 

Europaväg. 

Används för ut-

skrift i kartpro-

dukt. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

Redovisningen 

bygger på uppgif-

ter i Trafikverkets 

produkt Vägslag. 

Exempel: E4, 

E20.8, 859, 891.1 

gast-

vag1nummer 

Text 255 fullständigt vägnum-

mer för gästväg1 

Sammanslagning 

av huvudnummer, 

undernummer och 

Europaväg. 

Används för ut-

skrift i kartpro-

dukt. 

Redovisningen 

bygger på uppgif-

ter i Trafikverkets 

produkt Vägslag. 

gast-

vag2nummer 

Text 255 fullständigt vägnum-

mer för gästväg2 

Sammanslagning 

av huvudnummer, 

undernummer och 

Europaväg. 

Används för ut-

skrift i kartpro-

dukt. 

Redovisningen 

bygger på uppgif-

ter i Trafikverkets 

produkt Vägslag. 

referenslank-

sid 

Text 255 identitet för referens-

länk som representerar 

en vägsträcka som 

öppnats för trafik vid 

ett och samma tillfälle 

Hämtas från Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

startavstand Flyttal 6,2 avstånd i procent från 

referenslänkens start-

punkt till startpunkt för     

Väglinje 

Anger tillsam-

mans med refe-

renslänksid och 

slutavstånd läge 

för Väglinje på 

vägnätet. 

Hämtas från Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

slutavstand Flyttal 6,2 avstånd i procent från 

referenslänkens start-

punkt till slutpunkt för 

Väglinje 

Anger tillsam-

mans med refe-

renslänksid och 

startavstånd läge 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

för Väglinje på 

vägnätet. 

Hämtas från Tra-

fikverkets pro-

dukt Vägslag. 

Tabell 62 Värdemängd Genomgående vägslagstyp 

Värde Definition 

Motorväg väg som motsvarar trafikregler för motor-

väg 

Motortrafikled väg som motsvarar trafikregler för motor-

trafikled 

Mötesfri väg väg där mötande trafik skiljs åt med väg-

räcke 

Landsväg landsväg med ett körfält i vardera rikt-

ningen åtskilda med en mittlinje 

Landsväg liten statlig väg med vägnr >499 

Tabell 63 Värdemängd Nivå 

Värde Definition 

överfart väg eller rälstrafik som går över annat ob-

jekt 

underfart väg eller rälstrafik som går under annat ob-

jekt 

tunnel underjordisk väg eller rälstrafik 

överfart och underfart väg eller rälstrafik som går över eller un-

der annat objekt 

Ingen information  
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5.5.5 VÄGPUNKT 

Tabell 64 Innehåll i Vägpunkt (Skiktnamn: vagpunkt) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Låst grind 

eller bom 

2203 permanent fy-

siskt hinder i 

form av låst 

grind eller bom 

med syfte att 

hindra obehö-

rig fordonspas-

sage 

 

Endast värdet låst 

grind eller bom finns i 

produkten. Rotations-

punkten för vägbom-

mar följer geografisk 

rotation och inte arit-

metsik. 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Väghinder. 

 

Vändmöjlig-

het 

2205 vägområde i 

slutet av eller 

längs väg som 

är anlagd för 

att ge längre 

fordon möjlig-

het att vända 

 

Kan bestå av vändplan 

(plan yta), vändficka 

(kort väg) eller vänd-

slinga där det är möj-

ligt att vända med last-

bil med släp. 

Används inom skogs-

bilvägnätet. 

Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Vändmöjlig-

het. 

 

Rastplats 2207 sidoanläggning 

längs väg för 

trafikanters be-

hov av vila, to-

alettbesök, re-

kreation eller 

dylikt 

 

 Urval enligt Tra-

fikverkets pro-

dukt Rastplats. 

 

Trafikplats 2209 planskild väg-

korsning där av 

-och påfart kan 

ske 

Mittpunkt för trafik-

platsen redovisas.  

 

Bygger på Trafik-

verkets produkt 

Korsning. 

 

Cirkulations-

plats 

2210 cirkelformad 

vägkorsning i 

ett plan där av- 

och påfart kan 

ske 

 

Mittpunkt för cirkulat-

ionsplatsen redovisas. 

 

Bygger på Trafik-

verkets produkt 

Korsning. 
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Tabell 65 Attributuppsättning för Vägpunkt 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Hämtat från Kors-

ning, Rastplats, 

Vändmöjlighet el-

ler Väghinder at-

tributet pro-

perty_oid. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

Hämtat från Kors-

ning, Rastplats, 

Vändmöjlighet el-

ler Väghinder at-

tributet va-

lid_from. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av vägpunkt Hämtat från Kors-

ning, Rastplats, 

Vändmöjlighet el-

ler Väghinder at-

tributet typ. 

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

vandmojlig-

hetstyp 

Text 255 typ av vändmöjlighet Obligatoriskt 

värde för Vänd-

möjlighet. 

Se värdemängd 

Vändmöjlighets-

typ. 

Hämtat från 

Vändmöjlighet at-

tributet 

typ_av_vändmöj-

lighet. 

trafikplats-

nummer 

Heltal 4 Trafikverkets nummer 

på trafikplats 

Hämtat från Kors-

ning attributet tra-

fikplatsnummer. 

trv_namn Text 255 Trafikverkets namn på 

trafikplats, cirkulat-

ionsplats eller rastplats 

Avser namnet för 

trafikplatsen, cir-

kulationsplatsen 

eller korsningen. 

För trafikplats 

skall namnet all-

tid föregås av för-

kortningen Tpl 

och för cirkulat-

ionsplats av för-

kortningen Cpl. 

Iden mån namnet 

innehåller Norr, 

Väst, Syd eller 

Öst skall dessa 

förkortas N, V, S 

eller Ö. Rastplats 

beskrivs med för-

kortningen Rpl i 

namnet.  

Exempel: Tpl 

Kalmar N, Cpl 

Eskilstuna S 

Hämtat från Kors-

ning eller Rast-

plats attributet 

namn. 
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Tabell 66 Värdemängd Vändmöjlighetstyp 

Värde Definition 

vändficka  

vändslinga  

vändplan  

okänt Information saknas 

5.5.6 FÄRJELED 

Tabell 67 Innehåll i Färjeled (Skiktnamn: farjeled) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Färjeled 1891 led för färjetra-

fik 

Färjeled med vägfärja i 

reguljär trafik 

Inom landet redo-

visas: 

- Färjeled som 

trafikeras av 

Trafikverket 

Färjerederiet. 

- Övriga färje-

leder som 

förbinder det 

statliga väg-

nätet. 

- Övriga färje-

leder med 

året-runt-tra-

fik och med 

fastställd tid-

tabell. 

Även internation-

ella färjeleder re-

dovisas. 

Tabell 68 Attributuppsättning Färjeled 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typen färjeled Objekttypen är 

alltid Färjeled för 

detta objekt 

destination Text 50 destination för färje-

linje 

Exempel: Nynäs-

hamn-Visby, 

Kvarsebo-Skenäs,  

Exempel mot ut-

landet: Riga(LV), 

Turku(FI) 

vagnum-

mer_inter-

nationell 

Text 20 vägnummer för färje-

linjer till utlandet 

 

vagnum-

mer_nation-

ell 

Text 20 vägnummer för färje-

linjer inom landet 
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5.5.7 ÖVRIG VÄG 

Tabell 69 Innehåll i Övrig väg (Skiktnamn: ovrig_vag) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Parkväg 1842 gångväg inom 

anlagd park 

 Gemensam gång- 

och cykelväg 

inom anlagd park 

redovisas som 

Cykelväg 

Cykelväg 1623 väg där cykel 

och moped-

klass II är de 

enda fordon 

som är tillåtna 

 Redovisas full-

ständigt om den 

förbinder olika 

bebyggelseområ-

den eller leder till 

specifika mål. 

Redovisas inte 

om den utgör del 

av annan väg. 

Gångstig 1624 tydlig väl upp-

trampad stig 

 Redovisas då den: 

- Leder till bebyg-

gelse (mini-

milängd 100 me-

ter) 

- Leder till annat 

specifikt mål (mi-

nimilängd 250 

meter). Exempel-

vis sjö, utsikts-

punkt, sankmark, 

fornminne eller 

inäga. 

- Sammanbinder 

vägar 

- Går längs strand 

 

Inom mycket stig-

täta områden kan 

viss redigering 

behövas för att få 

fram karaktären 

på området. 

 

Inom täcknings-

området för Lant-

mäteriets fjällin-

formation (se bi-

laga 1) redovisas 

även tydliga 

vägar skapade av 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

fyrhjulingar som 

Gångstig. 

Elljusspår 1625 elbelyst mot-

ionsspår med 

iordningställd 

och underhål-

len stig eller 

bana 

 Redovisas full-

ständigt. 

Traktorväg 1628 väg som nor-

malt saknar 

vägkropp men 

har iordning-

ställd vägbana 

av varaktig be-

skaffenhet äm-

nad för trakto-

rer 

Vägen är i regel fram-

komlig för jord-

brukstraktor med släp 

och terrängfordon (for-

don med hög markfri-

gång, större hjul och 4-

hjulsdrift). 

Redovisas om 

den: 

- Har en längd 

som överstiger 

500 meter 

- Leder till bebyg-

gelse eller odlad 

mark (mini-

milängd 100 me-

ter) 

- Leder till annat 

specifikt mål (mi-

nimilängd 250 

meter) 

- Sammanbinder 

vägar 

- Följer strand 

- Är anlagd som 

travträningsbana 

 

Redovisas inte: 

- Drivningsväg 

(tillfällig väg som 

används för att ta 

fram timmer) 

- Vinterväg (gam-

mal väg som går 

över sankmarks-

områden) 

Vandrings-

led 

1846 markerad led 

längs stig eller 

väg avsedd för 

vandring 

Exempel på leder är 

Sörmlandsleden, 

Kungsleden och olika 

pilgrimsleder 

Redovisas oavsett 

längd och dessu-

tom bör den vara 

namnsatt. 

Den ska vara tyd-

ligt markerad. 

Vanligtvis med 

målade ringar 

med orange färg 

på träd eller stol-

par. På kalfjället 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

målade stenrösen 

eller låga stolpar. 

Vandrings- 

och vinterled 

1847 markerad led 

längs stig eller 

väg avsedd för 

vandring, ski-

dåkning eller 

skotertrafik 

Markeras med rödmå-

lade kryss på stolpar.  

Restriktioner för sko-

tertrafik kan finnas. 

Väl markerad och 

underhållen led 

medtages. 

Redovisas inom 

täckningsområdet 

för Lantmäteriets 

fjällinformation 

(se bilaga 1). 

Tabell 70 Attributuppsättning Övrig väg 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objekttyp Text 255 anger typ av övrig väg Värdemängd för 

giltiga värden 

vagutforande Text 255 anger vägens förhål-

lande till annan väg el-

ler terräng 

Se värdemängd 

Vägutförande. 

skoterkor-

ning_tillaten 

Text 255 anger om skoterkör-

ning är tillåten 

Obligatoriskt för 

objektet Vand-

rings- och vinter-

led. 

Se värdemängd 

Skoterkörning 

tillåten 

Tabell 71 Värdemängd Vägutförande 

Värde Definition Kommentar 

Bro byggnadskonstruktion avsedd att 

föra trafik över ett hinder 

 

Normal väg på mark  

Sommarbro bro som lyfts bort under vinterhalv-

året för att undvika att bron går sön-

der under snösmältningen 

Endast giltig på objekt-

typen Vandringsled 

Tunnel underjordisk väg  

Underfart väg eller stig som går under annat 

objekt 

 

Ingen information   

Tabell 72 Värdemängd Skoterkörning 

Värde Definition 

Ja skoterkörning är tillåten på leden 

Nej skoterkörning är inte tillåten på leden 

Påbjuden skoterkörning är påbjuden på leden inom 

restriktionsområde 

Ingen information  
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5.5.8 TRANSPORTLED FJÄLL 

Tabell 73 Innehåll i Transportled fjäll (Skiktnamn: transportled_fjall) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Rennärings-

led 

1823 led för rennä-

ringen 

Används för renflytt-

ningsled och renskötar-

led 

 

Fångstarm 

till led 

1824 markering 

tvärs över en 

leds färdrikt-

ning för att un-

derlätta orien-

tering i dåligt 

väder 

 Redovisas inom 

täckningsområdet 

för Lantmäteriets 

fjällinformation 

(se bilaga 1). 

Roddled 1825 led med till-

gängliga båtar 

Används för att man 

skall kunna ta sig över 

större vattendrag eller 

sjö vid vandring. 

Medtages efter 

Kungsleden i 

Norrbottens län. 

Båtdrag 1827 permanent an-

läggning för att 

flytta båtar 

mellan sjöar 

Exempel:  

Båtdrag vid Hävlingen. 

Minimilängd ca 

200 m.  

Trafikerad 

båtled 

1828 led för båttra-

fik som sam-

manbinder le-

der 

 Redovisas full-

ständigt inom 

täckningsområdet 

för Lantmäteriets 

fjällinformation 

(se bilaga 1). 

Tabell 74 Attributuppsättning för Transportled fjäll 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 



LANTMÄTERIET 

123(179) 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av transport-

led i fjällen 

Värdemängd för 

giltiga värden 

rennarings-

ledstyp 

Text 255 anger typ av rennä-

ringsled 

Värde anges bara 

för objekttypen 

Rennäringsled 

och är obligato-

risk. 

Se värdemängd 

Typ av rennä-

ringsled. 

Tabell 75 Värdemängd Typ av rennäringsled 

Värde Definition 

Renflyttningsled led som används vid flyttning av renhjord 

mellan olika betesland 

Renskötarled led som används av renskötare 
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5.5.9 LEDINTRESSEPUNKT FJÄLL 

Tabell 76 Innehåll i Ledintressepunkt fjäll (Skiktnamn: ledintressepunkt_fjall) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Vad 1832 lämplig pas-

sage för fot-

vandrare över 

större vatten-

drag där bro 

saknas 

Vad redovisas utmed 

de mest använda le-

derna i fjällen. Några 

få Vad utanför lederna 

redovisas, men dessa 

är välkända och har an-

vänts av samer och 

vandrare under lång 

tid. 

Vilka Vad som 

redovisas bestäms 

alltid i samråd 

med naturbeva-

kare, färdledare 

och samer. 

Redovisat vad in-

nebär inte att pas-

sage över vatten-

draget är möjligt 

vid alla tidpunk-

ter. Vattenfö-

ringen kan ändras 

mycket snabbt i 

högfjällsområden 

vid riklig neder-

börd. Stora variat-

ioner i snösmält-

ningen förekom-

mer också under 

ett dygn. 

Redovisas inom 

täckningsområdet 

för Lantmäteriets 

fjällinformation 

(se bilaga 1). 

Hjälptelefon 1833 fast telefon, för 

nödanrop och 

korta med-

delanden, som 

är ständigt till-

gänglig 

Hjälptelefonen kan inte 

användas för att ringa 

privatsamtal utan den 

är direktkopplad till 

polisens/fjällräddning-

ens larmcentral. Redo-

visas fullständigt inom 

täckningsområdet för 

Lantmäteriets fjällin-

formation (se bilaga1). 

 

Parkering 1834 anlagt område i 

fjällregionen 

avsett för bil-

parkering 

Parkeringen är en 

lämplig utgångspunkt 

för att fortsätta till 

fots/med skidor/med 

skoter på led eller i 

vissa fall med båt. Ofta 

finns också tavlor med 

turistinformation. 

Större underhål-

len bilparkering 

redovisas. 

Stormklocka 1835 anordning som 

med en klocka 

Klockan ringer när det 

blåser tillräckligt hårt 

Stormklockan vid 

Endalens 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

underlättar na-

vigering till 

platsen 

och hjälper vandraren 

att hitta fram till rast-

skyddet vid dålig sikt. 

rastskydd är den 

enda i Sverige. 

Den uppfördes 

1930 av en grupp 

norrmän som tack 

för att de blev 

räddade i snö-

storm påsken 

1927. 

Blinkfyr 1837 anordning som 

med hjälp av 

regelbundet 

återkommande 

blinksignaler 

underlättar na-

vigering till 

platsen 

Blinkfyren vid Blå-

hammarens fjällstation 

är den enda landfyren i 

Sverige. 

 

Tabell 77 Attributuppsättning för Ledintressepunkt fjäll 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

informationens giltig-

het och beslutsdatum) 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

överensstämmer 

med det ovan be-

skrivna kommer 

ärendet inte att 

lagras. 

objekttypnr Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av ledintres-

sepunkt i fjällen 

Värdemängd för 

giltiga värden 

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

5.5.10 RÄLSTRAFIK 

Tabell 78 Innehåll i Rälstrafik (Skiktnamn: ralstrafik) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Järnväg 1861 rälstrafik som 

ingår i det nat-

ionella järn-

vägsnätet samt 

industrispår 

 Lokalbanan 

Nockebybanan 

redovisas som 

Järnväg. 

Museijärn-

väg 

1862 rälstrafik med 

museiverksam-

het 

En museijärnväg kan 

antingen vara byggd 

för detta ändamål, eller 

tidigare ha använts i 

reguljär tågtrafik men 

lagts ned och gjorts om 

till museijärnväg. 

 

Spårväg 1863 rälstrafik med 

spårvagnar för 

kollektivt re-

sande i stads-

trafik 

Spårvagnstrafiken kan 

gå i gator och vägar 

tillsammans med andra 

fordon eller på egen 

banvall, vilket mest fö-

rekommer i förorter 

som är planerade sam-

tidigt som spårvägen. 

Exempelvis lokala 

Spårväg redovisas 

där den en längre 

sträcka ligger helt 

fri från gata eller 

väg. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

spårvagnsnätet i Norr-

köping och Tvärbanan.  

Tunnelbana 1864 till stor del un-

derjordiskt 

rälstrafiksy-

stem nivåsepa-

rerat från an-

nan trafik 

Förekommer endast i 

Stockholm. 

 

Tabell 79 Attributuppsättning för Rälstrafik 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objekttyp Text 255 anger typ av rälstrafik  

status Text 255 status på spåret Se värdemängd 

Rälstrafikstatus 

flerspar Text 255 anger körriktning Se värdemängd 

Flerspårstyp 

sparvidd Text 255 avstånd mellan rälerna Se värdemängd 

Spårvidd 

bro_och_tun-

nel 

Text 255 anger sträckning ge-

nom tunnel eller nivå 

för väg eller järnväg i 

förhållande till annan 

väg eller järnväg 

Se värdemängd 

Nivå 

under_bygg-

nad 

Text 255 anger om rälstrafiken 

går under en byggnad 

eller ej 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation 

straknamn Text 50 namn på rälstrafikstråk  

elektrifiering Text 255 anger om rälstrafiken 

är elektrifierad eller 

inte 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation 

huvud_sido-

spar 

Text 255 anger om spåret är hu-

vudspår eller inte 

Se värdemängd 

Huvud_Sidospår 

Tabell 80 Värdemängd Spårvidd 

Värde Definition 

Normalspår järnvägsspår med spårvidden 1435 mm 

Bredspår järnvägsspår med större spårvidd än 1435 

mm 

Smalspår järnvägsspår med mindre spårvidd än 1435 

mm 

Ingen information  

Tabell 81 Värdemängd Flerspårstyp 

Värde Definition 

Enkelspår sträcka med endast ett huvudspår på linjen 
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Värde Definition 

Nedspår det vänstra spåret i den riktning på linjen i 

vilken tåg med udda nummer går vid dub-

belspår 

Uppspår det vänstra spåret i den riktning på linjen i 

vilken tåg med jämna nummer går vid 

dubbelspår 

Ingen information  

Tabell 82 Värdemängd Huvud_sidospår 

Värde Definition 

Avvikande huvudspår annat huvudspår på en driftplats än nor-

malhuvudspåret 

Normalhuvudspår huvudspår på en driftplats som leder ge-

nom växlar vid normalläge 

Sidospår annat spår än huvudspår 

Tågspår ej TrV spår som inte ägs av Trafikverket 

Ingen information  

Tabell 83 Värdemängd Rälstrafikstatus 

Värde Definition 

Avstängd temporärt avstängd under minst ett år 

Ej underhållen  

Nedlagd  

Planerad  

Rivet  

Öppen öppen för trafik 

Ingen information  
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Tabell 84 Värdemängd Nivå 

Värde Definition 

Överfart väg eller rälstrafik som går över annat ob-

jekt 

Underfart väg eller rälstrafik som går under annat ob-

jekt 

Tunnel underjordisk väg eller rälstrafik 

Överfart och underfart väg eller rälstrafik som går över eller un-

der annat objekt 

Ingen information  

5.5.11 RÄLSTRAFIKSTATION 

Tabell 85 Innehåll i Rälstrafikstation (Skiktnamn: ralstrafikstation) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Järnvägsstat-

ion 

1871 plats längs 

järnväg avsedd 

för tåget att 

göra uppehåll 

på 

Redovisas för järnväg 

som expedierar person- 

eller godstrafik. 

Behöver inte ha tillhö-

rande stationsbyggnad. 

Redovisas enligt 

uppgifter från 

Trafikverket eller 

tillgängliga tidta-

beller. 

Tunnelbane-

station 

1872 plats längs tun-

nelbanelinje 

avsedd för tun-

nelbanetåget 

att göra uppe-

håll på 

 Redovisas enligt 

tillgängliga tidta-

beller. 

Spår-

vagnshåll-

plats 

1873 plats längs 

spårvägslinje 

avsedd för 

spårvagn att 

göra uppehåll 

på 

 Redovisas enligt 

tillgängliga tidta-

beller. 

Tabell 86 Attributuppsättning för Rälstrafikstation 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av rälstrafik-

station 

 

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

status Text 255 status på stationen Se värdemängd 

Rälstrafikstatus 

under_mark Text 255 anger om stationen lig-

ger under mark 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation 

resandeut-

byte 

Text 255 anger om det är möjligt 

med av- och påstigning 

för resande på stat-

ionen eller ej 

Värdemängd: 

Ja/Nej/Ingen in-

formation 
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Tabell 87 Värdemängd Rälstrafikstatus 

Värde Definition 

Avstängd temporärt avstängd under minst ett år 

Ej underhållen  

Nedlagd  

Planerad  

Rivet  

Öppen öppen för trafik 

Ingen information  

5.6 Ledningar 

Tabell 88 Ingående skikt i tema Ledningar 

Ledningar Skiktnamn 

Ledningslinje ledningslinje 

Transformatorområde transformatoromrade 

5.6.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

Uppdatering av kraftledningar sker i samverkan med elbolagen i Sverige. 

Lantmäteriet har tecknat avtal med flertalet bolag. Några bolag levererar 

kraftledningar på frivillig basis. Lantmäteriet uppdaterar kraftledningar med 

kraftbolagens material som underlag. De ledningar som inte uppdateras via 

kraftbolagen ligger kvar sen ursprunglig insamling och har inte uppdaterats 

sen dess. 

Transformatorområden och rörledningar uppdateras av Lantmäteriet med 

hjälp av flygbildstolkning. 

5.6.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

Vartannat år levererar kraftbolagen kraftledningarna till Lantmäteriet som 

använder dessa som underlag. Informationen läggs in i kartorna med hjälp 

av ortofoto. 

Avvikelser, för transformatorområden och rörledningar, rättas till periodiskt 

med hjälp av flygbildstolkning hos Lantmäteriet. 
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5.6.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Fullständigheten för stamledningar är hög och det är en bra kontroll på att 

dessa finns med.  

För region och fördelningsledningar är fullständigheten inte lika hög som 

stamledningarna. Drygt hälften av Sveriges yta levereras till Lantmäteriet 

enligt avtal med större kraftbolag och en tredjedel levereras enligt muntliga 

överenskommelser med små bolag. Avtal för resterande bolag håller på att 

tas fram. Ett fåtal är nergrävda ledningar som inte redovisas i Topografi 10 

Nedladdning, vektor. 

När det gäller kraftledningsgator i skogen är det svårare att avgöra om led-

ningar finns kvar eller inte. Där är det särskilt viktigt att få aktuell leverans 

på ledningar från kraftbolagen. 

LOGISK KONSISTENS 

På grund av generaliseringar m.m. går det inte att ställa några krav på logisk 

konsistens och kontroller av denna för kraftledningar. Stamledningar bildar 

ett eget nätverk. 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Den tematiska noggrannheten är hög eftersom det är kraftbolagen själva 

som klassificerar och levererar kraftledningarna. 

LÄGESOSÄKERHET 

Lägesosäkerheten för ledningar varierar, vilket beror på om dessa ligger i 

skogen eller på öppna ytor. Med hjälp av högupplösta flygbilder är det lätt 

att kontrollera, på öppna ytor, om ledningar finns kvar eller inte. Kvalité och 

ursprung i leveranser varierar från bolag till bolag. Lägesosäkerheten för te-

lefonledningar är lägre än för övriga ledningar. 

Tabell 89 Krav på lägesosäkerhet för ledningar 

Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Kraftledning, stam 20 

Kraftledning, region 20 

Kraftledning, fördelning 20 

Rörledning 5 

Telefonledning 50 

Transformatorområde 5 
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5.6.4 LEDNINGSLINJE 

Tabell 90 Innehåll i Ledningslinje (Skiktnamn: ledningslinje) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Kraftledning 

stam 

1702 ledningslinje 

för elkraftdis-

tribution i regel 

med en spän-

ning högre än 

200 kV 

 Redovisas full-

ständigt för luft-

ledningar. 

Kraftledning 

region 

1703 ledningslinje 

för elkraftdis-

tribution i regel 

med en spän-

ning mellan 25 

och 200 kV 

 Vissa äldre reg-

ionledningar kan 

vara 20 och 24 

kV. 

Redovisas full-

ständigt för luft-

ledningar. 

Kraftledning 

fördelning 

1704 ledningslinje 

för elkraftdis-

tribution i regel 

med en spän-

ning mellan 6 

och 24 kV 

 Redovisas full-

ständigt för luft-

ledningar. 

Rörledning 1706 långsmal oftast 

cylindrisk rör-

konstruktion 

som används 

för transport av 

vätska eller gas 

 Redovisas full-

ständigt. Genera-

lisering kan före-

komma inom in-

dustri- och hamn-

områden. 

Telefonled-

ning 

1707 ledningslinje 

avsedd för tele-

fontrafik 

 Redovisas till av-

lägset liggande 

gårdar och endast 

inom täcknings-

området för Lant-

mäteriets fjällin-

formation (se bi-

laga 1). Telefon-

ledning som går 

längs väg redovi-

sas ej. 

Tabell 91 Attributuppsättning för Ledningslinje 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

följande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av lednings-

linje 

Värdemängd för 

giltiga värden. 

5.6.5 TRANSFORMATOROMRÅDE 

Tabell 92 Innehåll i Transformatorområde (Skiktnamn: transformatoromrade) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Transforma-

torområde 

1741 område på 

marken inom 

vilket anlägg-

ningar för om-

koppling eller 

transformering 

av elektrisk 

kraft är be-

lägna 

Området är normalt in-

hägnat med stängsel. 

Redovisas full-

ständigt. 
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Tabell 93 Attributuppsättning för Transformatorområde 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger att typen är 

transformatorområde 

Objekttypen är 

Transformator-

område 

5.7 Naturvård 

Tabell 94 Ingående skikt i tema Naturvård 

Naturvård Skiktnamn 

Skyddad natur skyddadnatur 

Naturvårdspunkt naturvardspunkt 
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Naturvård Skiktnamn 

Restriktionsområde restriktionsomrade 

5.7.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

Informationen om naturvårdsområden fås via samverkan med Naturvårds-

verket. Naturvårdsverket får i sin tur informationen från respektive länssty-

relse. Områdena har digitaliserats av länsstyrelserna mot befintliga fastig-

hetsgränser och flygbilder. Nya naturvårdsområden mäts in i fält med GPS, 

men även en del av de äldre områdena har mätts in med GPS eller annan 

mätteknik med hög noggrannhet. 

5.7.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

Informationen uppdateras varje månad med förändringar. Ändringsdatum 

(versiongiltligfran) är det datum som visar när informationen lades i Lant-

mäteriets databas. Beslutsdatum finns hos Naturvårdsverket, skyddad natur. 

5.7.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Områdena har mycket hög fullständighet och redovisas enligt beslut från 

Länsstyrelsen. 

LOGISK KONSISTENS 

Naturreservat överlappar inte nationalparker och naturvårdsområden. 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Redovisas fullständigt enligt beslut från Länsstyrelsen. 

LÄGESOSÄKERHET 

Äldre områden har samma lägesosäkerhet som fastighetsgränser. Där man 

gjort nyare inmätningar med GPS är lägesosäkerheten minst 5 m i plan. 

Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Nationalpark 5 

Naturreservat 5 

Naturvårdsområde 5 

Naturminnesområde 5 

Djurskyddsområde 5 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Kulturreservat 5 

Naturminne 5 

Övrigt naturvårdsobjekt 5 

Eldningsförbud 50 

Tält- och eldningsförbud 50 

Förbjudet område för terrängfordon 15-20 

Förbjudet område för terrängfordon, tidsbegränsat 50 

5.7.4 SKYDDAD NATUR 

Tabell 95 Innehåll i Skyddad natur (Skiktnamn: skyddadnatur) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Nationalpark 5603 skyddad natur 

enligt miljöbal-

ken (SFS 

1998:808) 7 

kap. 2 § eller 

motsvarande 

äldre lagstift-

ning 

 Nationalpark re-

dovisas alltid med 

namn, t.ex. Abi-

sko nationalpark.  

Redovisas full-

ständigt. 

Naturreser-

vat 

5604 skyddad natur 

enligt miljöbal-

ken (SFS 

1998:808) 7 

kap. 4-6 §§ el-

ler motsva-

rande äldre 

lagstiftning 

 Naturreservat re-

dovisas alltid med 

namn, t.ex. Agnäs 

naturreservat.  

Redovisas full-

ständigt. 

Naturvårds-

område 

5608 skyddad natur 

enligt natur-

vårdslagen 

Beslut att avsätta na-

turvårdsområden togs 

av länsstyrelse eller 

kommun. Möjligheten 

att bilda naturvårdsom-

råden upphörde när 

Miljöbalken kom 1998. 

Ingen data har 

ännu samlats in. 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Naturmin-

nesområde 

5605 skyddad natur 

enligt miljöbal-

ken (SFS 

1998:808) 7 

kap. 10 § eller 

motsvarande 

äldre lagstift-

ning 

Område med ett eller 

flera biologiska och/el-

ler geologiska na-

turminnen. 

 

Djurskydds-

område 

5606 skyddad natur 

enligt miljöbal-

ken (SFS 

1998:808) 7 

kap. 12 § eller 

motsvarande 

äldre bestäm-

melser 

Djurskyddsområde in-

delas i fågelskyddsom-

råde, sälskyddsområde 

eller djurskyddsom-

råde. 

 

Kulturreser-

vat 

5607 skyddad natur 

enligt miljöbal-

ken (SFS 

1998:808) 7 

kap. 9 § 

 Beslutas av Läns-

styrelsen.  

Redovisas full-

ständigt. 

Tabell 96 Attributuppsättning för Skyddad natur 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

versionsnummer 

som finns i det 

mottagande syste-

met. Om vers-

ionsnumren inte 

överensstämmer 

med det ovan be-

skrivna kommer 

ärendet inte att 

lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av Skyddad 

natur 

Värdemängd för 

giltiga värden. 

nvid Text 10 nummer som anger län 

och typ av område 

Består av "Län 

Typ Löpnum-

mer". Löpnumret 

består av tre 

tecken och kan 

vara blanktecken.  

Typ 

01=nationalpark 

02=naturreservat 

04=förbjudet 

 

06=övrigt reser-

vat 

09=djurskydds-

område 

11=naturvårds-

område 

13=kulturreservat 

Är inte kopplat 

till Naturvårds-

verkets nuvarande 

identitet. 

nvr-beskriv-

ning 

Text 100 Naturvårdsverkets 

namn eller beskrivning 

på området 

 

extern_regis-

terenhet 

Text 50 unik identitet hos an-

nan organisation där 

informationen lagras 

Hänvisar till Na-

turvårdsverkets 

register. 

djurskydds-

typ 

Text 255 typ av djurskyddsom-

råde 

Anges endast för 

objekttypen Djur-

skyddsområde, är 

obligatoriskt. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

Se värdemängd 

Djurskyddstyp. 

Tabell 97 Värdemängd Djurskyddstyp 

Värd Definition 

Säl- och fågelskyddsområde djurskyddsområde för säl och fågel 

Djurskyddsområde djurskyddsområde för andra djur än säl 

och fågel 

Fågelskyddsområde djurskyddsområde för fågel 

Sälskyddsområde djurskyddsområde för säl 

Ingen information  

5.7.5 NATURVÅRDSPUNKT 

Tabell 98 Innehåll i Naturvårdspunkt (Skiktnamn: naturvardspunkt) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Naturminne 5804 naturobjekt 

skyddat enligt 

miljöbalken 

(SFS 

1998:808) 7 

kap. 10 § eller 

motsvarande 

äldre bestäm-

melser 

 Beslutas av Läns-

styrelsen.  

Redovisas full-

ständigt. 

Övrigt natur-

objekt 

5803 särpräglat na-

turobjekt, ej 

skyddat enligt 

lag, men av all-

mänt intresse 

Grotta, källa eller rauk-

område redovisas. 

 

Tabell 99 Attributuppsättning för Naturvårdspunkt 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av Natur-

vårdspunkt 

Värdemängd för 

giltiga värden. 

nvid Text 10 nummer som anger län 

och typ av område 

Består av "Län 

Typ Löpnum-

mer". Löpnumret 

består av tre 

tecken och kan 

vara blanktecken.  

Typ 

01=nationalpark 

02=naturreservat 

04=naturminne 

06=övrigt reser-

vat 

09=djurskydds-

område 

11=naturvårds-

område 

13=kulturreservat 

Är inte kopplat 

till 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

Naturvårdsverkets 

nuvarande identi-

tet. 

nvr-beskriv-

ning 

Text 100 Naturvårdsverkets 

namn eller beskrivning 

på området 

 

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 

ovrigt_natur-

objektstyp 

Text 255 särpräglat naturobjekt Värdet gäller end-

ast för objektty-

pen Övrigt natur-

objekt. 

Se värdemängd 

Typ av övrigt na-

turobjekt. 

Tabell 100 Värdemängd Typ av övrigt naturobjekt 

Objekttyp Definition Beskrivning 

Grotta naturligt hålrum stort nog för en 

människa att ta sig in i 

Grottor är oftast horisontella, 

eventuellt med vertikala inslag. 

Vanligast är grottor i berg. 

Källa en ur marken framrinnande vat-

tensamling, som till följd av 

ständigt tillopp och utlopp inte 

är stillastående 

Välkända och vanligen namn-

satta källor redovisas. 

Raukområde område med flera tätt stående 

raukar 

 

Ingen information   
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5.7.6 RESTRIKTIONSOMRÅDE 

Tabell 101 Innehåll i Restriktionsområde (Skiktnamn: restriktionsomrade) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Eldningsför-

bud 

5610 område med 

förbud för eld-

ning 

Information inhämtas 

från länsstyrelsen. 

Redovisas inom 

täckningsområdet 

för Lantmäteriets 

fjällinformation 

(se bilaga 1) 

Tält- och 

eldningsför-

bud 

5609 område med 

förbud för tält-

ning och eld-

ning 

Information inhämtas 

från länsstyrelsen. 

Redovisas inom 

täckningsområdet 

för Lantmäteriets 

fjällinformation 

(se bilaga 1). 

Förbjudet 

område för 

terrängfor-

don 

5602 område där ter-

rängfordonstra-

fik är förbju-

den enligt ter-

rängkörnings-

förordningen 

(SFS 

1978:594) 

Terrängfordonstrafik är 

förbjuden enligt beslut 

av länsstyrelse eller 

kommun. 

Redovisas inom 

täckningsområdet 

för Lantmäteriets 

fjällinformation 

(se bilaga 1).. 

Förbjudet 

område för 

terrängfor-

don, tidsbe-

gränsat 

5611 område med 

tidsbegränsat 

förbud för ter-

rängfordonstra-

fik enligt ter-

rängkörnings-

förordningen 

(SFS 

1978:594) 

Terrängfordonstrafik är 

förbjuden, under en 

viss tid av året av hän-

syn till renskötseln, en-

ligt beslut av länssty-

relse eller kommun. 

Redovisas inom 

täckningsområdet 

för Lantmäteriets 

fjällinformation 

(se bilaga 1). 

Tabell 102 Attributuppsättning för Restriktionsområde 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av Restrikt-

ionsområde 

Värdemängd för 

giltiga värden. 

informa-

tiv_text 

Text 200 beskrivning av undan-

tag från, eller informat-

ion om, restriktionsom-

råde 

Exempel: Skoter-

körning på Bre-

dåssjöns is tillåten 

tidsbegrans-

ning 

Text 100 datum när förbudet 

gäller 

Anges endast för 

objekttypen För-

bjudet område för 

terrängfordon, 

tidsbegränsat, för 

vilken det är obli-

gatoriskt. 

Exempel: 20 april 

- 10 januari 

5.8 Militärt område 

Tabell 103Ingående skikt i tema Militärt område 

Militärt område Skiktnamn 

Militärt område militart_omrade 
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5.8.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

Äldre beslut om begränsningslinjer för militära områden har digitaliserats 

från papperskartor. Viss uppdatering har utförts med underlag från bland an-

nat Fortifikationsverket. Från 2011 till 2017 genomfördes en noggrann be-

stämning av begränsningslinjerna för de militära områden som fortfarande 

nyttjas av Försvarsmakten. 

5.8.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

Kontinuerlig uppdatering vid förändring. Förändringar levereras från För-

svarsmakten. 

Lantmäteriets ändringsdatum (versiongiltigfran) är det datum som visar när 

informationen senast uppdaterades. Besluts/skapande datum finns hos För-

svarsmakten. 

5.8.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Områdena har mycket hög fullständighet. 

LOGISK KONSISTENS 

Militära områden är fristående objekt som inte kopplas till några andra ob-

jekt. 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Redovisas fullständigt. 

LÄGESOSÄKERHET 

Äldre begränsningslinjer har ungefär samma lägesosäkerhet som de fastig-

hetsgränser man har försökt att följa. Där man gjort nyare inmätningar med 

GPS är lägesosäkerheten normalt bättre än 5 m och är inmätningen utförd 

med så kallad nätverks RTK är lägesosäkerheten normalt bättre än 1 deci-

meter. 

Begränsningslinjerna i kartan visar ett ungefärligt läge på var i terrängen 

gränsen för ett skjutfält eller ett övningsfält går. Det är alltid försvarsmak-

tens uppsatta skyltar i terrängen som avgör var den egentliga gränsen går. 

Begränsningslinjen följer i normala fall fastighetsindelningens gränser. 

Ibland kan en viss avvikelse mellan gränserna förekomma. Vanligtvis beror 

det på att insamlingen av begränsningslinjerna för det militära området inte 

har skett samtidigt som insamlingen av fastighetsgränserna. Insamlingen av 

gränserna kan också ha skett med metoder som har olika lägesosäkerhet. 
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Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Militärt skjutfält 20 

Militärt övningsfält 5 

Kasernområde 5 

5.8.4 MILITÄRT OMRÅDE 

Tabell 104 Innehåll i Militärt område (Skiktnamn: militart_omrade) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Militärt öv-

ningsfält 

5501 militärt område 

som används 

främst för 

gruppering, 

lösskjutning 

och andra typer 

av övningar 

som inte om-

fattar skarp-

skjutningar 

Sprängning av enstaka 

laddning eller skjut-

ning med låg riskhöjd 

får genomföras, se lo-

kal instruktion. 

Redovisas full-

ständigt.  

Notera nogsamt 

aktuella avspärr-

ningar. Allmän-

heten har tillträ-

desförbud när 

verksamhet pågår. 

Militärt 

skjutfält 

5503 militärt område 

där farlig verk-

samhet såsom 

skjutning med 

skarp ammu-

nition och 

sprängning re-

gelbundet bed-

rivs 

Militärt skjutfält kan 

ägas eller nyttjas av 

staten och disponeras 

huvudsakligen av För-

svarsmakten, Försva-

rets materielverk eller 

Försvarets radioanstalt. 

Avlysning av riskom-

råde till vilket normalt 

ett restriktionsområde 

för luftfart (R-område) 

upprättats. Skjutom-

råde över angränsande 

vatten är inte del av 

skjutfältet men avgrän-

sas på motsvarande sätt 

som skjutfältet. 

Redovisas full-

ständigt.  

Notera nogsamt 

aktuella avspärr-

ningar. Allmän-

heten har tillträ-

desförbud när 

verksamhet pågår. 

Kasernom-

råde 

5504 militärt om-

råde, i regel in-

hägnat med ka-

serngård, ka-

serner, kansli-

hus, utspis-

ningslokal, 
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Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

förrådslokaler 

med mera 

Tabell 105 Attributuppsättning för Militärt område 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av militärt 

område 

Värdemängd för 

giltiga värden. 

mo_id Text 6 identifierare för mili-

tärt område 

Ett id för militär-

området som 

kommer från För-

svarsmakten och 

som används för 

att koppla ihop 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

vår information 

med deras. 

 

Uppbyggt på for-

men MOXXXX 

där MO är ett pre-

fix och XXXX ett 

löpnummer. 

skjutfaltstyp Text 255 typ av skjutfält Är obligatoriskt 

för objekttypen 

militärt skjutfält. 

Se värdemängd 

Skjutfältstyp. 

riskomrade Text 100 av militären övervakat 

område där det kan fö-

rekomma skjutningar 

Anges endast för 

Militärt skjutfält 

och är inte obliga-

toriskt. 

Exempel: Risk-

område 4 

Tabell 106 Värdemängd Skjutfältstyp 

Värde Definition 

Skjutfält skjutfält på land 

Skjutområde skjutfält i vatten 

5.9 Norra polcirkeln 

Tabell 107 Ingående skikt i tema Norra Polcirkeln 

Norra polcirkeln Skiktnamn 

Norra polcirklen polcirkeln 

5.9.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

Polcirkeln är en linje redovisande norra medelpolcirkeln, som utgör sydlig 

gräns för områden där solen någon gång befinner sig över horisonten mer än 

ett dygn i följd. Polcirkeln rör sig med ungefär 0.47" (bågsekunder) per år, 

vilket motsvarar ungefär 15 meter på marken. Den är matematiskt genere-

rad. 
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5.9.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

Polcirkeln uppdateras ungefär vart femte år och beräknas matematiskt. 

5.9.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Polcirkeln har hög fullständighet. 

LOGISK KONSISTENS 

Polcirkeln är ett fristående objekt. 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Den tematiska noggrannheten är hög. 

LÄGESOSÄKERHET 

Polcirkeln beräknas matematiskt. 

Objekttyp Krav på lägeso-

säkerhet i plan 

(m) 

Norra polcirkeln Ca 15 m/år 

5.9.4 NORRA POLCIRKELN 

Tabell 108 Innehåll i Norra polcirkeln (Skiktnamn: polcirkeln) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Norra polcir-

keln 

1881 sydlig gräns 

norr om ekva-

torn för om-

råde där solen 

någon gång be-

finner sig över 

horisonten mer 

än ett dygn i 

följd 

Polcirkeln redovisas 

med dess medelpolcir-

kel för ett visst år. 

Polcirkeln rör sig med 

ungefär 0.47" (båg-

sekunder) per år, vilket 

motsvarar ungefär 15 

meter på marken. 

Redovisas full-

ständigt. 

Tabell 109 Attributuppsättning för Norra polcirkeln 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

teckenkombinat-

ion av 36 tecken 

som genereras en-

ligt standardise-

rade procedurer 

och följer ett ob-

jekt, t.ex. en fas-

tighet, under hela 

dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

förändringsä-

rende. Det modi-

fierade objektet 

får aldrig ha ett 

versionsnummer 

som är mindre än 

eller lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger endast objektty-

pen Norra polcirkeln 

Värdemängd för 

giltiga värden. 

5.10 Höjd 

Tabell 110 Ingående skikt i tema Höjd 

Höjd Skiktnamn 

Höjdlinje hojdlinje 

Höjdpunkt hojdpunkt 

Höjdkurvstext hojdkurvstext 

5.10.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

Höjdkurvorna är genererade från den Nationella höjddatabasen. 

5.10.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

Höjdkurvorna uppdateras kontinuerligt. 
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5.10.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Ekvidistans 5 meter i hela landet. 

LOGISK KONSISTENS 

Det finns inte någon logisk struktur. Höjdkurvorna är enbart för visuellt 

bruk. Höjdkurvorna har attribut som anger höjdvärde. 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Tematisk noggrannhet är inte relevant för höjdkurvor. 

LÄGESOSÄKERHET 

Kurvorna visar ett visuellt höjdläge, lägesosäkerheten är inte relevant. 

5.10.4 HÖJDLINJE 

Tabell 111 Innehåll i Höjdlinje (Skiktnamn: hojdlinje) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Höjdkurva5 2401 höjdlinje som 

representerar 

en viss höjd i 

terrängen 

Intilliggande höjdkur-

vor åskådliggör till-

sammans höjdskillna-

der i terrängen. 

Ekvidistansen är 

5 m. 

Gropkurva5 2402 höjdlinje som 

representerar 

en viss höjd i 

en grop 

Intilliggande gropkur-

vor åskådliggör till-

sammans höjdskillna-

der i terrängen. 

Ekvidistansen är 

5 m. 

Tabell 112 Attributuppsättning för Höjdlinje 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av höjdlinje Värdemängd för 

giltiga värden. 

hojdvarde Text 4 höjd över havet i meter  

stodkurva Text 255 höjdlinje som repre-

senterar viss utvald 

höjd i terrängen 

Stödkurva redovi-

sas med kraftigare 

manér för var 

femte höjdkurva. 

Värdemängd: 

Ja/Nej 

i_glaciar Text 255 anger om höjdlinjen 

går i glaciär 

Värdemängd: 

Ja/Nej 

5.10.5 HÖJDPUNKT 

Tabell 113 Innehåll i Höjdpunkt (Skiktnamn: hojdpunkt) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Triangel-

punkt 

2412 geodetisk höjd-

punkt som in-

går i rikets tri-

angelnät 

Höjdpunkt som är geo-

detiskt noggrant läges-

bestämd i plan och 

som ingår i rikets tri-

angelnät. Redovisas i 

hela meter. 

Primärpunkter 

(klass 1 och 2) 

från den tredje 

rikstriangule-

ringen redovisas 

enligt visst urval. 

Höjdfix-

punkt 

2413 geodetisk höjd-

punkt som in-

går i rikets 

höjdnät 

Avvägd punkt ingå-

ende i riksavvägning 

eller precisionsavväg-

ning. Redovisas i hela 

meter. 

Urval görs så att 

avståndet mellan 

punkterna blir 1-2 

km. 

Markhöjd 2411 omarkerad 

höjdpunkt 

Höjdpunkt som inte 

behöver vara särskilt 

markerad, t.ex. i väg-

korsning, på bergstopp 

eller dyl. Redovisas i 

hela meter. 

Vissa äldre mark-

höjder i södra 

fjällregionen har 

sämre kvalitet då 

de är barometer-

mätta. 
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Tabell 114 Attributuppsättning för Höjdpunkt 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid 

nytt objekt i det 

system där objek-

tet skapas och 

ändras därefter 

inte. 

UUID består av 

en teckenkombi-

nation av 36 

tecken som gener-

eras enligt stan-

dardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under 

hela dess liv. 

Det kontrolleras 

att ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

versiongiltig-

fran 

Datum-

Tid 

23 anger att en viss vers-

ion börjar gälla och an-

vänds enbart för att 

hålla reda på versioner 

(avser ej information-

ens giltighet och be-

slutsdatum) 

Anges på forma-

tet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

lagesosaker-

hetplan 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i plan 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

lagesosaker-

hethojd 

Flyttal 6,3 genomsnittlig avvi-

kelse från det "sanna" 

värdet i höjd 

Värdet beskrivs i 

enheten meter. 

ursprung-

lig_organi-

sation 

Text 255 anger vilken process 

eller samverkansform 

som ansvarar för för-

ändringen 

Se tabell i avsnitt 

5. 

objektvers-

ion 

Heltal 10 anger vilken version 

objektet har. 

Vid nyregistre-

ring av ett objekt 

ska alltid en 

första version bil-

das i det system 

där objektet 

skapas. 

Första versionen 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

är version 1, ef-

terföljande vers-

ioner räknas upp 

med närmsta föl-

jande heltal av 

sändande part när 

utbytesobjektet är 

klart för att 

skickas i ett för-

ändringsärende. 

Det modifierade 

objektet får aldrig 

ha ett versions-

nummer som är 

mindre än eller 

lika med den 

versionen om 

finns i motta-

gande system. 

Vid borttag ska 

versionsnumret i 

förändringsären-

det vara lika med 

det versionsnum-

mer som finns i 

det mottagande 

systemet. Om 

versionsnumren 

inte överensstäm-

mer med det ovan 

beskrivna kom-

mer ärendet inte 

att lagras. 

objekttypnr  Heltal 4 ett unikt heltalsnum-

mer för objekttypen 

 

objekttyp Text 255 anger typ av höjdpunkt Värdemängd be-

skriver giltiga 

värden för höjd-

punkter. 

hojdvarde Heltal 4 höjd över havet i meter  

rotation Flyttal 6,2 anger riktning för sym-

bol 

Riktning utgår 

från horisontal-

läge med rotation 

moturs. Riktning 

anges i grader 

(360 grader på ett 

varv). 
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5.10.6 HÖJDKURVSTEXT 

Tabell 115 Innehåll i Höjdkurvstext (Skiktnamn: hojdkurvstext) 

Objekttyp Ob-

jekt-

typnr 

Definition Beskrivning Kommentar 

Höjd-

kurvstext 

2403 höjdsiffra för 

höjdkurva 

Höjdkurvsiffra sätts för 

ett urval av kurvor. 

Kartografiskt ur-

val 

Tabell 116 Attributuppsättning för Höjdkurvstext 

Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

objektidenti-

tet 

Text 36 globalt unik identitet 

för utbytesobjekt 

UUID sätts vid nytt 

objekt i det system 

där objektet skapas 

och ändras därefter 

inte. 

UUID består av en 

teckenkombination 

av 36 tecken som 

genereras enligt 

standardiserade pro-

cedurer och följer 

ett objekt, t.ex. en 

fastighet, under hela 

dess liv. 

Det kontrolleras att 

ett UUID unikt 

inom objekttypen, 

dvs kontrolleras 

inom domänen. 

skapad Da-

tumTid 

23 anger verksamhets-

objektet förändring 

vid migrering 

Anges på formatet: 

1998-01-

16T11:03:00.000 

textkategori Text 255 gruppering för att 

styra utskrift av text 

Textkategori an-

vänds för att styra 

font inkl. fontstil 

(normal/kur-

siv/fet/mager) samt 

färg 

(svart/blå/grön/...) 

textstorleks-

klass 

Text 255 anger vilken fontstor-

lek som ska användas 

beroende på skala 

I kombination med 

textkategori, skala 

och eventuellt 

texttyp styrs hur ut-

skrift av text görs. 
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Attribut Typ Längd Definition Beskrivning 

textlage Heltal 3 insättningspunkt för 

text 
Textens insättnings-

punkt (1-9). Höjd-

kurvstext har alltid 

textlage = 5. 
Figur 6 Bild som visar 

textens isättnings-

punkt. 

 

texttyp Text 255 anger typ av text Höjdkurvstext är 

alltid av har alltid 

texttyp = U (upplys-

ningstext) 

karttext Text 4 kartografisk text  

textriktning Flyttal 6,2 rotation för text Textriktning. 
Anges i enheten 
grader (0.00 – 
360.00, ökar 
moturs). 
0.00=Oriktad text 

5.11 Text 

Tabell 117 Ingående skikt i tema Text 

Text Skiktnamn 

Textskikt med ortnamn och upplys-

ningstext  

textobjekt 

5.11.1 DATAFÅNGST 

TILLKOMSTHISTORIK 

Ortnamn 

Insamling av ortnamn påbörjades vid framställning av Ekonomiska kartan 

under 1930-talet. Ortnamn fastställda av Lantmäteriet har även samlats in i 

samband med fältarbete genom uppteckningar, där lokalbefolkningen varit 

uppgiftslämnare. Namnet har därefter granskats av ortnamnsexpertis och 

jämförts med de uppteckningar som finns i ortnamnsarkiven i Uppsala, Gö-

teborg och Lund. 

I och med att fältarbetet avslutades 2004 har samverkan mellan olika myn-

digheter och kommuner blivit en stor del av dagens insamling av ortnamn 

till Lantmäteriets grunddata. 
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Ortnamn fastställda av regeringen, länsstyrelsen eller kommunen levereras 

som attribut till objekt via samverkansavtal. Dessa ortnamn granskas av 

lantmäteriets ortnamnssektion innan de publiceras. 

Upplysningstext 

Redovisas utifrån en förteckning över upplysningstext som har förändrats 

över tid. Syftet med upplysningstext är att ge användaren av data eller karta 

ytterligare information om företeelser som är av allmänt intresse. 

5.11.2 UNDERHÅLLSFREKVENS 

ORTNAMN OCH UPPLYSNINGSTEXT 

Ortnamn och upplysningstext uppdateras kontinuerligt. Ortnamn via namn-

beslut och upplysningstext genom pågående uppdatering av topografiska 

objekt. 

Text som kommer in via samverkan uppdateras vid leveranstillfälle för re-

spektive objekt. 

5.11.3 DATAKVALITET 

FULLSTÄNDIGHET 

Ortnamn och upplysningstext 

Ortnamn har hög fullständighet och är rikstäckande. I minoritetsområden re-

dovisas även ortnamn på finska, meänkieli och samiska. 

Upplysningstext har hög fullständighet och är rikstäckande. 

LOGISK KONSISTENS 

Ortnamn och upplysningstext 

Ortnamn och upplysningstext som sätts ut som kartografiska texter har 

ingen koppling till de objekt som texten syftar till. 

Upplysningstext 

Upplysningstexter är fristående texter som inte kan kopplas till något objekt. 

Det finns olika kategorier av upplysningstext, exempelvis NATUTX och 

MILUTX. Kategorierna används utifrån vilket tema som upplysningstexten 

beskriver, se kapitel 5.11.13 Textskikt med ortnamn och upplysningstext. 

TEMATISK NOGGRANNHET 

Ortnamn 

Ortnamn redovisas fullständigt och kontroll mot Lantmäteriets ortnamnsre-

gister utförs kontinuerligt. 

Upplysningstext 

Upplysningstext redovisas enligt gällande förteckning. 
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LÄGESOSÄKERHET 

Ortnamn och upplysningstext 

Ortnamn och upplysningstext sätts ut som kartografiska texter, lägesosäker-

heten är inte relevant. 

5.11.4 TEXTSKIKT MED ORTNAMN OCH UPPLYSNINGSTEXT 

Innehåller kartografiskt placerad text. Som teckensnitt rekommenderas 

Arial. 

Tabell 118 Innehåll i Textskikt med ortnamn och upplysningstext (Skiktnamn: textobjekt) 

Detaljtyp Namn Beskrivning Kommentar 

ANLTX Anläggnings-

namn 

Namn på anläggning 

eller anläggningsom-

råde. Anläggning kan 

vara en byggnad, en 

samling byggnader, el-

ler på annat sätt anlagt 

område avsett för pro-

duktion, tjänsteutöv-

ning eller rekreation. 

Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 

Exv. Namn på 

flygplats, fyr, 

kraftverk, vand-

ringsled, riksröse, 

torg, idrottsan-

läggning. Namn 

på flygplatser re-

dovisas enligt för-

teckning hämtad 

från AIP (Luft-

fartsstyrelsens 

lista över flyg-

platser). Flygplat-

ser som redovisas 

med namn har fa-

ciliteter och kör 

enligt tidtabell. 

Namn på fyrar 

skrivs alltid ut i 

bokstavsform när 

det förekommer 

en siffra i namnet. 

ANLUTX Upplysnings-

text,  

anläggning 

Upplysningstext för 

anläggning och bebyg-

gelse. 

Redovisas enligt 

fastställd förteck-

ning över upplys-

ningstext. 

BEBTX Bebyggelse-

namn 

Namn på bebyggelse. 

Bebyggelse är en 

byggnad eller en sam-

ling av byggnader av-

sedda i första hand för 

bostadsändamål eller 

kontor. Ex. namn på 

byar, gårdar, torp samt 

övrig enskild bebyg-

gelse. 

Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 
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Detaljtyp Namn Beskrivning Kommentar 

OBS! Namn på tätorter 

kan också ingå i denna 

detaljtyp.  

BEBTÄTTX Ortnamn på 

tätort 

Namn på tätbebyggt 

område. 

Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 

Namnsättningen 

ska vara det häv-

dvunna ortnam-

net, exv. Gävle, 

Andersberg, Hus-

kvarna, Norrhult, 

Klavreström eller 

Svansjö som-

marby. För att få 

en uppfattning av 

en tätorts utbred-

ning kan SCB:s 

tätortsavgräns-

ning användas 

som underlag. En 

statistisk tätort 

avgränsas enligt 

SCB:s definition 

som en samman-

hängande bebyg-

gelse med minst 

200 invånare och 

högst 200 m mel-

lan husen. Ex. 

Sundbyberg ingår 

i den statistiska 

tätorten Stock-

holm. Men nam-

net Sundbyberg 

redovisas med de-

taljtyp BEB-

TÄTTX eftersom 

den har fler än 

200 invånare. 

Namn enligt 

SCB:s statistiska 

tätorter redovisas 

endast i Över-

siktskartan skala 

1:250 000 som at-

tribut till tätorten.  

KYRKATX Kyrka, namn Namn på större kyrko-

byggnad, församling-

skyrka, f.d. församling-

skyrka och 

Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 
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Detaljtyp Namn Beskrivning Kommentar 

sockenkyrka tillhö-

rande Svenska kyrkan. 

Till kyrka hör även ka-

pell (ej gravkapell) och 

ödekyrka. 

Suffixet kyrka 

skrivs alltid efter 

namnet. Exempel 

är Ovanåkers 

kyrka. Kyrkans 

namn består av 

församlingsnam-

net i genitiv till-

sammans med hu-

vudordet kyrka, 

exv. Vendels 

kyrka. Granskade 

och fastställda 

namn av Lantmä-

teriets ortnamns-

sektion. 

GLACIÄRTX Namn på gla-

ciär 

Namn på glaciär. Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 

SANKTX Namn på sank-

mark 

Namn på sankmark. Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 

VATTDELTX Namn på del 

av vatten (sjöar 

och större vat-

tendrag) 

Namn på del av vatten. 

Exv. Del av hav, sjö, 

sund och vik.  

Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 

VATTDRTX Vattendrag, 

namn 

Namn på vattendrag, 

fors eller vattenfall. 

Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 

VATTTX Namn på sjö Namn på hav och sjö. Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 

MILUTX Upplysnings-

text, militära 

områden 

Upplysningstext för 

militärt område. 

Redovisas enligt 

fastställd förteck-

ning över upplys-

ningstext. 

NATTX Namn på om-

råde skyddat 

med NVL 

Namn på natur- och 

kulturreservat samt na-

turskyddsområden som 

lagskyddas. 

Av Regeringen 

och Länsstyrelsen 

fastställda namn 

på nationalpark, 

naturreservat, do-

mänreservat, 
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Detaljtyp Namn Beskrivning Kommentar 

kulturreservat och 

sälskyddsområde. 

I de fall då nam-

net inte överens-

stämmer med 

Lantmäteriets 

fastställda ort-

namn kontaktas 

ortnamnssekt-

ionen som gör en 

bedömning om 

namnet ska redo-

visas med namn 

eller endast med 

upplysningstext.  

NATUTX Upplysnings-

text, naturvård 

Upplysningstext för 

natur- och kulturreser-

vat samt naturskydds-

områden som lagskyd-

das. 

Redovisas enligt 

fastställd förteck-

ning över upplys-

ningstext. 

TERRTX Terrängnamn Namn på natur- och 

terrängföreteelser. 

Granskade och 

fastställda namn 

av Lantmäteriets 

ortnamnssektion. 

TERRUTX Upplysnings-

text, natur- o. 

terrängföreteel-

ser 

Upplysningstext för 

natur- och terrängföre-

teelse. 

Redovisas enligt 

fastställd förteck-

ning över upplys-

ningstext. 

Tabell 119 Attributuppsättning för Textskikt med ortnamn och upplysningstext 

Attribut Typ Längd Beskrivning 

text Text 64 Textsträng 

detaljtyp Text 10 Detaljtypskod 

tdelidx Heltal 2 Avstavningsdel 0= ej avstavad 

annars 1-9 för varje delsträng. 

regtext Text 100 Registertext från Ortnamnsre-

gistret. Upplysningstexter har 

ingen registertext. 

trikt Flyttal 6,2 Textriktning. Anges i enheten 

grader (0.00 – 360.00, ökar 

moturs). 0.00=Oriktad text 
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Attribut Typ Längd Beskrivning 

tjust Heltal 3 Textens insättningspunkt (1-9). 

Figur 7 Bild som visar textens in-

sättningspunkt 

 

thojd Heltal 7 Texthöjd i form av kod. Föl-

jande teckenstorlekar används 

när texten anpassas för presen-

tation i skala 1:10000: 

Se tabell nedan för Punktstor-

lek. 

adat DatumTid 23 Datum/klockslag för senaste 

ändring. OBS behöver ej vara 

senaste uppdatering. Anges på 

formatet: 1998-01-

16T11:03:00.000 

Tabell 120Punktstorlek 

THOJD Storlek 

6 6 pkt (1,59 mm) 

8 8 pkt (2,12 mm) 

10 10 pkt (2,65 mm) 

12 12 pkt (3,18 mm) 

14 14 pkt (3,71 mm) 

16 16 pkt (4,24 mm) 

20 20 pkt (5,30 mm) 

30 30 pkt (7,95 mm) 
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6 Förändringsförteckning 

Tabell 121. Förändringsförteckning 

Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version 

1.9 2023-02-01 Förtydligat texten för leverans av data i kap 2.3.1 

Underhållsfrekvens. 

Uppdaterat definition för Stängning i tabell 6. 

Justerat lägesosäkerheten för byggnadsytor i ta-

bell 24. 

Justerat beskrivningstext för insamlingsläge i ta-

bell 26. 

Uppdaterat definition för Helikopterplats i tabell 

55. 

Transformatorstationer ändrat till transformator-

områden i kap 5.6.2 

Justerat lägesosäkerhet för kraftledningar i tabell 

89 samt ändrat från transformatorstation till 

transformatorområde. 

1.8 2022-09-01 Kapitel 5.2.3 Kontroll av bryggor har strukits 

Kapitel 5.5.1 Beskrivning av NVDB har omfor-

mulerats. 

Kapitel 5.10.4 Objekttyp Hojdkurva har ändrats 

till Höjdkurva5. Objekttyp Gropkurva har änd-

rats till Gropkurva5. 

Kapitel 5.10.6 Attributen har ändrats för höjd-

kurvstexten: versiongiltigfran, ursprungligorga-

nisation, objektversion, text, objekttypnr, ob-

jekttyp och thojd har tagits bort. Skapad, textka-

tegori, textstorleksklass och karttext har lagts 

till. Tjust har ändrats till textlage och trikt har 

ändrats till textriktning. 

Tabell för texthöjd har tagits bort. 

1.7 2022-03-11 Kapitel 5.1.1 och 5.1.2 har uppdaterats angå-

ende glaciär. 

Kapitel 5.5.5 har uppdaterats angående rotation 

på vägbom. 

Tabell 40 kommentar har lagts till för Sjukhus-

område och Skolområde. 
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Tabell 95 kommentar har lagts in för Natur-

vårdsområde. 

1.6 2021-10-01 Kapitel 3.1 har uppdaterats. 

1.5 2021-09-13 Bilaga med fjällinformationens täckningsom-

råde har lagts till. 

Tabell 28 har uppdaterats. Ospecificerat ända-

mål har tagits bort för Ekonomibyggnad, Verk-

samhet, Komplementbyggnad och Övrig bygg-

nad. 

Ett par hänvisningar till fastighetskartan har ta-

gits bort i kap 5.3 

1.4 2021-05-18 Skikt: vaglinje Värdemängden Nivå har rättats 

Skikt: textobjekt Detaljtyperna KULTURTX 

och KULTURUTX har tagits bort. 

1.3 2021-05-07 Värdemängder har rättats i 

- Skikt skyddadnatur, värdemängd Djur-

skyddstyp  

- Skikt mark, attributet reglerat vatten 

- Skikt byggnad, värdemängd Insamlingsläge 

- Skikt byggnad, attribut Huvudbyggnad 

- Skikt start_landningsbana, attribut flygplats-

status 

- Skikt vaglinje, attribut uppsamlande 

I skiktet mark har definitionen för attributet 

Hojd ändrats. 

Mindre texträttningar har gjorts. 

1.2 2021-03-31 Kapitel om datafångst, underhållsfrekvens och 

datakvalitet är tillagda. 

Skikt: Väglinje Attributet objektversion bortta-

gen. 

Skikt: Vägpunkt: Attributet objektversion bortta-

gen. 

Skikt: Byggnad (yta) Värdemängd Ändamål 

uppdaterad. 

1.1 2020-12-04 Kapitel 1:1 Skala ändrad till 1:5 000 – 1:20 000 
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Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version 

Kapitel 5.51 och 5.5.2 Lagt till förtydligande om 

att objektidentiteten inte är unik för väglinjer och 

vägpunkter. 

Skikt: Mark Beskrivning ändrad för attributen: 

vattenytaid, hojd_over_havet och reglerat_vat-

ten. 

Skikt: Markkantlinje Definition och beskrivning 

ändrad för attributet: diffus. 

Skikt: Hydroanläggningslinje Beskrivning änd-

rad för attributet: matlage 

Skikt: Byggnad. Värdemängd Ändamål tillagd 

Skikt: Anläggningsområde Beskrivning ändrad 

för attributet: skjutfaltstext 

Skikt: Anläggningsområde: Reningsverk bortta-

gen ut värdemängden Samhällsfunktionsändamål 

Skikt: Väglinje Objekttypen Oklassificerad till-

lagd. 

Skikt: Vägpunkt Beskrivningen ändrad för attri-

butet vandmojlighetstyp. 

Skikt: Färjeled Kommentar ändrad för objektty-

pen färjeled. 

Skikt: Transportled fjäll Beskrivningen ändrad 

för attributet: rennaringsledstyp  

Skikt: Skyddad natur Beskrivningen ändrad för 

attributet: djurskyddstyp 

Skikt: Naturvårdspunkt Beskrivningen ändrad 

för attributet: ovrigt_naturobjektstyp 

Skikt: Militärt område Beskrivningen ändrad för 

attributen: skjutfaltstyp och riskomrade 

Skikt: Byggnadspunkt Kommentar tillagd för ob-

jekttypen: Fyrbyggnad 

Skikt: Markkantlinje Felstavning av skogsmarks-

gräns rättad. 

Motsols ändrad till moturs. 

1.0 2020-05-25 Fastställd version. 
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Bilaga 1 Lantmäteriets täckningsområde för fjällinform-

ation 

Inom Lantmäteriets täckningsområde för fjällområde finns ett delvis annat 

urval av objekt. Dels objekt som endast redovisas inom detta område t.ex. 

kåta och dels objekt som redovisas i hela Sverige, men har ett annat urval 

inom detta område t.ex. vattendrag. 

För mer detaljerad information se urval för respektive objekt i kapitel 5. 

Figur 8 Lantmäteriets täckningsområde för fjällinformation 
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