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GSD-Distriktsindelning
DOKUMENTVERSION: 2.1
Figur 1. Sveriges indelning i distrikt.
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1 Allmän beskrivning
Folkbokföringen sker numera inte i en församling inom Svenska kyrkan
utan istället i en kommun. En ny indelning i folkbokföringsdatabasen med
den övergripande benämningen distrikt har införts. Distriktsindelningen
motsvarar hur församlingsindelningen såg ut den 31 december 1999. Distriktsindelningen är stabil och ändras inte över tid. Den behöver inte följa
kommun- eller fastighetsgränser. Folkbokföringen sker inte på distrikt, men
distriktstillhörigheten registreras på individnivå i folkbokföringsdatabasen.
Dagens församlingar är inte längre en lämplig indelning för folkbokföringen
då staten, sedan stat och kyrka blivit åtskilda, inte längre har något inflytande över församlingsindelningen. Dessutom har Svenska kyrkan sedan åtskiljandet från staten genomfört omfattande sammanslagningar av församlingar.

1.1 Innehåll
Distrikt är en geografisk indelning av Sverige. Distrikten gäller från 1 januari 2016 och utgörs av 2523 områden. Indelningen baseras på den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 inför Svenska
kyrkans frigörande från staten vid årsskiftet 1999/2000.
GSD-Distriktsindelning innehåller distriktsytor med distriktkod och distriktnamn som attribut.

1.2 Geografisk täckning
Rikstäckande

1.3 Koordinatsystem
Plan: SWEREF 99 TM
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2 Kvalitetsbeskrivning
För mer information om de olika kvalitetsparametrar som används i produktbeskrivningen, se HMK Ordlista (pdf) och HMK Geodatakvalitet (pdf).
För termer och definitioner av dessa, se även termdatabasen Ekvator.

2.1 Syfte och användbarhet
Den 29 maj 2013 antog riksdagen propositionen Folkbokföringen i framtiden. Lagändringarna innebar bl.a. att folkbokföringen från den 1 januari
2016 inte längre sker i en församling.
Dessa uppgifter finns i folkbokföringen:
•
•

folkbokföringsfastighet, kommun och län
bostadsadress, inklusive lägenhetsnummer och särskild postadress (om
annan än bostadsadress)

Folkbokföring sker inte på distrikt, men distriktstillhörigheten registreras på
individnivå i form av en koppling till adressen.

2.2 Datafångst
2.2.1

TILLKOMSTHISTORIK

Distriktsindelningen är en justerad version av den församlingsindelning som
gällde 1999-12-31. Justeringar har gjorts genom att enklaver som uppfyller
följande kriterier exkluderats:
•
•
•

Enklaven utgör max fem procent av församlingens totala areal.
Enklaven innehåller inte en kyrka.
Enklaven har fem eller färre folkbokförda inom ytan år 2014.

Ingen justering mot dagens kommun- och/eller fastighetsgräns har gjorts.
Förslagen till namnsättning av distrikten har tagits fram genom ett samrådsförfarande med Lantmäteriet, Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statistiska centralbyrån, Skatteverket, Svenska
kyrkan, Sveriges hembygdsförbund samt Sveriges kommuner och Landsting.

2.3 Underhåll
Distriktsindelningen är statisk och gäller tills annat beslutats.
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2.4 Datakvalitet
2.4.1

FULLSTÄNDIGHET

Mycket hög fullständighet.
2.4.2

LOGISK KONSISTENS

Distriktsindelningen består av ett heltäckande skikt med ytor som inte överlappar varandra.
2.4.3

TEMATISK NOGGRANNHET

Den tematiska noggrannheten är mycket hög.

3 Leveransens innehåll
3.1 Katalogstruktur i leverans
3.1.1

DATA

Denna katalog innehåller data för distriktsindelningen i MapInfo- eller
Shapeformat beroende på vilket leveransformat som valts.
3.1.2

DOKUMENT

Denna katalog innehåller produktbeskrivningen för GSD-Distriktsindelning.

3.2 Filuppsättning
3.2.1

SHAPE-FORMAT

För shape-format finns 4 filer.
Tabell 1. Lista över vilka 4 filer som finns för shape-formatet.

*.shp

Geometrifil.

*.dbf

Attributfil i Dbase-format.

*.shx

Indexfil.

*.prj

Projektionsfil.

Geometri-index skapas på shape-filerna. Attribut-index skapas på Dbase-filerna.
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3.2.2

MAPINFO-FORMAT

För MapInfo-format (tab) finns 4 filer.
Tabell 2. Lista över vilka 4 filer som finns för MapInfo-formatet.

*.tab

Huvudfil/tabell-definitioner.

*.dat

Attributfil.

*.map

Geometrifil.

*.id

Indexfil till grafiska objekt.

Varken geometri- eller attributindex skapas på tab-filerna.

3.3 Skiktindelning
Produkten består av ett skikt som innehåller distriktsindelningen.

6(8)

LANTMÄTERIET

4 Skiktbeskrivning och kodlista
4.1 Distriktsindelning
4.1.1

KODSÄTTNING AV DISTRIKT

Distriktskoderna är sexsiffriga och helt fristående från den tidigare församlingskoden. Detta för att undvika eventuella förväxlingar och missförstånd.
För att få en uppfattning om var i geografin respektive distrikt är lokaliserat
består koden i de tre första positionerna av en landsdelskod samt en landskapskod. De tre sista positionerna består av ett löpnummer som är unikt
inom varje landskap.
Löpnumreringen inom respektive landskap följer i största möjliga mån en
sydvästlig - nordostlig riktning, med avseende att skapa en tydlig logik i kodernas utbredning.
I de fall där distriktsgränserna skär över landskapsgränser sätts den landskapskod till vilken största delen av distriktets yta tillhör.
Koderna är alltså uppbyggda enligt följande:
Landsdel: 1-3 (Götaland, Svealand, Norrland)
Landskap: 01-25 (Landskapen kodsätts med numrering från sydväst mot
nordost)
Distrikt: 001-453 (Distrikten kodsätts med löpnummer inom landskapen
från sydväst mot nordost). Det högsta värdet beror på hur många distrikt
som finns inom landskapet.
Exempel:
1(landsdel) 05 (landskap) 125 (löpnummer, unikt inom landskapet)
Tabell 3. Attributuppsättning för distriktsindelning.

Nr

Attribut

Typ
Shape

Längd
Shape

Typ
MapInfo

Längd
MapInfo

Beskrivning

1

OBJEKT_ID

Text

36

Text

36

Objektidentitet

2

OBJEKT_VER

Heltal

9

Heltal

9

Objektversion

3

DISTRKOD

Heltal

6

Heltal

6

Distriktskod.

4

DISTRNAMN

Text

100

Text

100

Distriktnamn. Ej unik

5

GALLERFRAN

Datum

Datum

Gäller från (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Innehåll i DISTRKOD och DISTRNAMN går att se i separat kodlista på
Lantmäteriets hemsida.
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5 Förändringsförteckning
Tabell 4. Tabell över dokumentets förändringsförteckning.

Version

Datum

Orsak samt ändring mot tidigare version

2.1

2018-11-27

Uppdaterat länkar

2.0

2018-02-01

Dokumentet har kompletterats med kvalitetsinformation.

1.1

2016-02-01

Kapitel 4.2 Felrättning:
Distrikten kodsätts med löpnummer inom landskapen från sydväst mot nordost

1.0

2015-12-09

Första version
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