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Inledning
I DiSa-projektet, Digital samhällsbyggnad, har det ingått att förbättra de digitala fastighetsgränserna. Det betyder att vi kontrollerar att alla fastigheter inom detaljplanelagt område
har en känd osäkerhet. Har de inte det så måste fastigheternas kvalité i den digitala registerkartan förbättras. Inmätningen blir en förbättring av kvalitén på Lantmäteriets digitala registerkarta, hädanefter förkortat till DRK, så att den exempelvis går att använda som underlag för att digitalisera detaljplaner och ge en mer rättssäker samhällsbyggnadsprocess.
Mätningen steg för steg
Vi går igenom alla drygt 700 detaljplaner, fördelade över hela Gotland, och kontrollerar att
gränsmarkeringarna i DRK stämmer överens med verkligheten. För att göra detta så åker vi
ut i fält och mäter gränsmarkeringar och säkerställer därmed kvalitén.

Region Gotland
Webbplats www.gotland.se/disa
E-post disa@gotland.se
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På bilden syns den digitala registerkartan, DRK. Det finns det röda, blåa och gula markeringar, en färgkodning som är framtagen på egen hand. Varje färg representerar markeringarnas olika ursprung. Linjerna är fastighetsgränser. Den ljusblåa ytan i bilden representerar
detaljplanens område. I det här fallet är det en detaljplan i Katthammarsvik.
Röda – Dessa markeringar har Region Gotland mätt in vid exempelvis mätning för nybyggnadskarta. Dessa punkter ligger i koordinatsystemet SWEREF99 18 45 och är ”säkra”
med en låg osäkerhet.
Blåa – Dessa markeringar är från DRK och ska redan vara inmätta i SWEREF99 18 45
och därför vara relativt nya. Dessa markeringar kontrolleras också eftersom vi upptäckt att
de inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Lila –Dessa markeringar är transformerade av Lantmäteriet och kontrolleras i fält. De är
inte med i bildexemplet.
Gula – Dessa markeringar är framförallt de vi kontrollerar. De gula markeringarna har sitt
ursprung från tiden då man började digitalisera den ekonomiska kartan. Alltså då man gick
från att använda papperskartor till digitala kartor på datorn, och i den övergång som skedde
kan markeringar ha hamnat på fel plats, feltolkats eller av andra orsaker inte stämma.
Förberedelser inför fältarbete

Medarbetarna som ska mäta kommer gemensamt överens om vilka områden som står på
tur att kontrollera, och i det området betar vi sedan av detaljplanerna allt eftersom arbetet
fortskrider. Vi skapar ett kartunderlag med ovan nämnda färgkodning. Underlaget tar vi
med oss ut i mätinstrumentet, handenheten, så att vi kan sätta ut gränspunkter i fält för att
kontrollera hur de stämmer överens med den digitala registerkartan.
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Så här kan ett typiskt underlag se ut. Dock kan det variera beroende på vilka personliga inställningar vi har i programmet Topocad. För att skapa ett underlag börjar vi med att öppna
en ny ritning. Öppna ortofoto i WMS under fliken ”Övrigt”. Sedan navigerar vi till området
och öppnar kartan DISA via fliken ”ArcGIS”.

Här väljer vi hur vi vill öppna kartan, oftast blir det bra med ”Aktuell vy” men det går
också att rita ett fönster i kartvyn om vi vill få det lite mer noggrant. Använder vi ”Aktuell
vy” så får vi se till så att hela det önskade området innefattas. När vi trycker på den gröna
bocken hämtas data från Region Gotlands kartdatabas till den egna datorn och öppnas lokalt. Med andra ord skapas en kopia av en liten del utav regionens kartdatabas som vi kan
göra vad vi vill med.
Tyvärr så ligger gränsmarkeringarna i kartan som symboler nu och behöver konverteras
från symboler till punkter för att kunna sättas ut med instrumenten när vi är ute och mäter.
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Om vi inte gör detta så kommer alla punkter se likadana ut i handenheten och man kommer inte kunna urskilja de olika punkttyperna.
Börja med att navigera till lagerhanteraren i Topocad:

Här kan vi se hur många symboler vi har och vilka lager dessa hör till. Vi börjar med Lager
1: DRK. Högerklicka och välj alla objekt.
Sök efter ”Till punkter” i kommandorutan.

Välj Lager 1: DRK i lagerlistan och tryck på gröna bocken.

Gör likadant med resterande lager som man kan tänkas behöva sätta ut ute i fält. Exempel
kan vara SWEREF1845, GI och Transformerade.
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Nu kan vi markera allt med CTRL + A och exportera som DXF.
Navigera till fliken Ritning -> Exportera -> Exportera

Döp filen till något passande och exportera som Auto CAD DrawingInterchange fil (.dxf).
Spara underlaget i arbetsmappen för detaljplanen och för sedan över underlaget till handenheten.
När jobbet är skapat i handenheten är det viktigt att man inte importerar DXF-filen via
kommandot ”Importera” utan man navigerar sig till jobbegenskaper och istället ”Adderar”
DXF:en som en CAD-fil. När man gjort det kan man dessutom göra fastighetslinjer och
detaljplanslinjer synliga men ej valbara så att man inte av misstag väljer en linje istället för
en punkt när man ska sätta ut.
Fältarbete

Ute i fält används främst kultivatorhacka, GNSS-utrustning (GPS) och metallsökare för att
leta reda på och mäta in gränsmarkeringar. Vid vissa fall kan totalstation behövas, även
spade och andra verktyg som kniv är bra att ha i bilen.
En bra metod kan vara att sätta ut en punkt med GPS-en för att komma inom ~30 centimeter och därefter börja leta med metallsökaren. Hittar man en signal kan man börja gräva.
Ibland kan gränsrören vara överasfalterade, bortgrävda eller flyttade. Ibland har fastighetsägare satt ned avkapade snökäppar, pinnar och dylikt för att de ska vara lättare att hitta.
När vi hittat gränsmarkeringen mäter vi tre gånger med ominitialisering mellan. Varje mätning består av fem registrerade positioner, så det gäller att hålla stången stadigt eftersom
det tar en liten stund. Vi måste komma tillbaks till den här gränsmarkeringen senare så att
vi har den inmätt mer än en gång. Då kan vi se om något gått snett med inmätningen. Det
bästa är om vi kan vänta 10-15 minuter. Vissa gränsmarkeringar kan hittas under staket, alldeles för nära en byggnad eller något annat som gör att vi inte kan mäta in den genom att
ställa stången på markeringen. Då kan en inbindning komma väl till pass. Då ställer vi
stången på ett bestämt avstånd från punkten (helst så nära som möjligt) och mäter enligt
ovan beskrivna metod. Detta görs sedan på fyra olika punkter runt gränsmarkeringen och
man kan på så vis få ut dess position genom att räkna ut läget eftersom man har ett bestämt
avstånd från sina inmätta punkter till gränsmarkeringen.
Ibland kan vi behöva plocka fram totalstationen för att komma åt en viktig punkt. Om
gränsröret ligger på en svåråtkomlig plats och samtidigt är en viktig punkt för att få en
transformation att bli bra. Om vi har problem att mäta med GPS så kan det vara nästan lika
svårt att få ett bra uppställ med totalstationen. Oftast blir totalstationen ett verktyg man tar
till när man inte har något annat alternativ.
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Efter fältarbete

Efter vi har varit ute och mätt så är nästa steg att jämföra det inmätta med de existerande
punkterna i DRK.
Öppna en ny ritning i Topocad och dra in XML-filen som vi exporterat från handenheten.

I det här fallet så är de vita punkterna de inmätta och de röda är punkter som använts för
att sätta ut på. Det går att trimma bort lite från rådatan så det inte är så plottrigt. Vi ska
även slå samman punkterna vi mätt flera gånger. Använd kortkommandon: CTRL + A för
att markera allt och SHIFT + Q för att få upp textredigeraren.
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Vi sorterar efter punkt-ID eller punktkod så det blir lätt att se vad som är vad. I handenhetens programvara blir utsättningspunkterna (de punkter vi utgått från för att hitta gränsmarkeringen) numrerade och börjar från 1. Dessa punkter behövs inte och kan plockas bort.
Markera genom att klicka på en rad och sen SHIFT-klicka för att välja flera punkter samtidigt. Högerklicka och välj Radera rader. Vi kan även passa på att ta bort Referenspunkterna
som skapas när man kopplar upp RTK. Dessa heter något i stil med RTCM-REF 1111.
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Om vi har mätt en punkt med hjälp av tumstocken, en så kallad inbindning, blir nästa steg
att tolka in en ny punkt. Under fliken Ritning i Topocad så finns det en funktion som heter
Cirkel. Klicka på den och välj 3 punkter i fönstret som kommer upp. Sätt Snapp på Nodpunkt och klicka i Lås.

Nu har vi en cirkel som vi ska sätta en helt ny punkt i. Ändra Snapp till Centrumpunkt och
klicka på funktionen Punkt och sätt den i mitten på cirkeln. Kom ihåg att ändra punktkoden på den nya punkten vi precis skapade, så det stämmer överens med vilken markeringstyp det var på punkten.
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Nästa steg blir att slå ihop punkterna vi mätt flera gånger för att få ett medelvärde. Det kan
vi göra med funktionen Medelpunkter som ligger under fliken Övrigt. Ändra Toleransen till
0,06 meter i fönstret som dyker upp. Markera alla punkter och klicka på den gröna bocken.

Då får vi också se vart den nya punkten kommer hamna och hur långt ifrån de ligger
varandra. Tryck OK för alla punkterna.
Nu har vi en fil med rensade punkter som vi kan använda som ett ”till_system” vid transformation, och även ladda upp i primärkartan (detta går vi igenom lite senare i dokumentet). Spara filen som ”inmätta_punkter” eller liknande men se till att också ha en kopia av
rådatan (orensad) så om man behöver gå tillbaka och börja om slipper man importera från
handenheten igen. Och det kan vara bra att ha rådatan lättillgänglig så man kan visa vad
man faktiskt gjort ute i fält osv.

Transformation
När vi transformerar punkter så tar vi punkter i ett koordinatsystem och flyttar dem till ett
nytt koordinatsystem. I vårt fall så är det koordinatsystem från den ursprungliga förrättningen till SWEREF99 18 45. SWEREF99 är ett heltäckande system som används i hela
Sverige, men är uppdelat i olika områden. SWEREF99 på Gotland är 18 45.
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På många äldre fastigheter så har man ofta använt lokala koordinatsystem i förrättningen.
För oss betyder det att vi måste gå in i den äldsta förrättningsakten, som ofta är en avstyckning, och leta fram koordinaterna och skapa oss ett ”från system”. Detta från_system är
alltså punkterna i sitt noggrannaste format och vi har som mål att få in dessa i SWEREF99
18 45.

En förrättningsakt där ursprungspunkterna finns med i ett gammalt lokalt koordinatsystem.
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Dessa koordinater måste vi antingen skriva in för hand i Topocad eller med hjälp av en
OCR-skanner som kan konvertera bild till text. OCR-skanner kan vara snabbare men man
får vara försiktig att skannern tagit rätt på till exempel 0 och O eller 5 och S. Punkterna
skapas sedan för hand i Topocad, eller läses in genom att importera punkterna från en excelfil.
Nästa steg blir alltså att använda referenspunkter för att passa in det gamla systemet ovanpå
det nya systemet. Dessa referenspunkter är våra inmätningar från fältarbetet. Vi kan även
använda oss av Region Gotlands punkter som nyligen blivit inmätta i SWEREF99 18 45,
om det skulle finnas sådana.
Detta blir vårat ”till_system”. Koordinatsystemet vi vill ha punkterna transformerade till.

Det är viktigt att vi får en bra spridning på referenspunkterna och att de är nog många.
Varje gång vi transformerar gör vi en bedömning vilka punkter vi ska använda som referenspunkter. Använder vi färre punkter kommer vi få ett lägre ”grundmedelfel” men kan
även komma längre ifrån ”sanningen”. Kännedom om hur punkterna mättes in, vilka vi
kan lita på mest och erfarenhet i andra transformationer är bra kunskap att ha med sig. Resultatet kan bli väldigt bra på få punkter, men kan ändå vara missvisande om alla dessa
punkter har ett fel som drar åt samma håll. Det handlar alltså om att jämna ut och sprida
felen så bra som möjligt, då alla justeringar till viss del är kompromisser. Eftersom transformeringsprocessen är komplicerad beskrivs den steg för steg i Checklistan.
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Spara rapporten som skapas i Topocad för den vill vi ha när vi levererar punkterna till
Lantmäteriet.
Nu har vi transformerat punkterna från det gamla koordinatsystemet in i SWEREF99 18
45. Nästa steg är att ladda upp punkterna till Regionens kartdatabas. Detta kan vi göra i
Topocad. Men först måste vi sätta attribut på våra transformerade punkter. Detta gör vi så
här:
Välj alla objekt -> exportera som en koordinatfil (.pxy) -> Sen öppnar vi en ny fil i
Topocad, ”Mätdata” -> Sen går vi på importera och importerar vår .pxy vi nyss skapade ->
Tryck på knappen ”koordinater” för att öppna en ny .topx-fil med punkterna.

Nu får punkterna något som kallas för objektattribut och punktattribut som vi kan redigera
i Topocad med knapparna ”objektattribut” och ”punktattribut” under fliken ”modifiera”.

Mätmetoden i plan ska ändras från 109 (inmätt) till 108 (transformerad) eftersom vi jobbar
med våra transformerade punkter nu. Sen ska noggrannheten i plan ändras till 0,035 + X
X= grundmedelfelet som står i transformationsrapporten.
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Nu när attributen är satta så är vi klara för att ladda upp de transformerade punkterna till
Region Gotlands primärkarta. Här gör vi en export av punkterna för att få över datat till
Shape-format.

Öppna en karta i Topocad. Klicka på tabben ”ArcGIS” i Topocad -> Öppna -> Primärkarta. Välj sedan ett fönster kring våra punkter som vi vill ladda upp -> Tryck på Spara när
programmet laddat klart -> Välj lagret där punkterna ligger och klicka på den gröna
bocken.

Det tar en liten stund att slutföra men efter det är det uppladdat i Region Gotlands primärkarta.
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Leverans
Vi använder ArcMap för att leverera våra transformerade punkter till Lantmäteriet. När vi
startar ArcMap är det viktigt att vi väljer rätt mall, en MXD.

Sen är det bara att dra in .shp-filen in i Lager-trädet. Vi kan ändra punkternas symbol och
färg genom att klicka på symbolen. Detta kan vara extra användbart om vi har flera shpfiler i samma leverans. Exempelvis inmätta punkter och transformerade punkter. Högerklicka på shp-filen och välj ”zooma till lager”.
Nu borde det se ut ungefär så här:
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Kontrollera att allt ser OK ut och att inga extrapunkter eller liknande har smugit sig in.
Allt är nu sparat i mappen och borde se ut ungefär så här:

Nu har vi en mängd olika filer som skall skickas iväg till LM. De vill ha eventuell transformationsrapport och shape-filerna vi skapade i Topocad.

Se till så att alla filerna kommer med. En shape-fil består av fyra filer, och alla filerna ska
skickas med, annars kan Lantmäteriet inte öppna filen. Transformationsrapporterna är
också viktiga att få med.
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Avstyckningsplaner
Detta avsnitt är ett förtydligande när det gäller arbetet med avstyckningsplaner, där arbetet
skiljde sig åt i och med att det kan vara svårare hitta gränsmarkeringar. När/om det hittas
punkter i fält kan det dock stämma väl inbördes och därför krävs det oftast ett noggrant
förarbete för att vara framgångsrik i fält.
1. Det finns DRK punkter



Kontrollera vilken typ av markeringar som finns (DRK, 1845, transformerade och
inmätta GI punkter).
o Gör en punktjämförelse mellan GI:s inmätta och övriga punkter.



Åk ut och gör en kontroll av DRK, 1845, transformerade punkter och komplettera
GI punkter där det behövs

2. Det finns endast gränser (inga gränsmarkeringar i DRK)



Kontrollera alla fastigheter, markera vad det är för sorts gränspunkter och var dem
ligger på underlaget.
o Spara ner akterna i mappen underlag, skapa eventuellt nya mappar med
olika koordinatsystem och en mapp för de punkter som ska beräknas.



Åk ut och kontrollera alla punkter som du har i underlaget.
o Det kan vara stort lägesfel när du hittar en punkt, kontrollera hur långt ifrån
den ligger och vilken riktning den har så bör de andra punkterna befinna sig
lika långt ifrån det tänkta läget.



Om du inte hittar tillräckligt med punkter kan du göra en grov transformering och
åka ut igen.
o Du kan även bli tvungen att kontrollera polygonpunkter för att få ihop
transformationen.



Transformera och beräkna de punkter som är möjligt, ladda upp och leverera till
Lantmäteriet.

Mätosäkerhet
För att komma fram till vilka toleranser som kunde vara acceptabla när det gäller mätosäkerhet, har vi i DiSa-projektet utgått från Lantmäteriets handbok ”Fältarbete med basnivåer
vid förrättningsmätning”, en del av ”Handbok för enhetligt arbetssätt”, samt HMK –
GNSS och Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst. Därefter är tillvägagångssättet anpassat till projektspecifika och lokala förhållanden när det gäller val av
mätmetod och mätosäkerhet. I projektet var oftast GNSS-mätning med nätverks-RTK att
föredra eftersom en uppställning med totalstation har begränsad sikt och det mesta av mätningen har skett i uppvuxen terräng eller bland bostadshus som skymmer sikten. Dessutom
är täckningen för mobiltelefoni god i de flesta av de detaljplanerade områdena. Mobiliteten
har också varit av stor vikt, att mätningsingenjörerna ska orka röra sig över stora ytor i
ibland svår terräng, och då är det inte att föredra att bära på totalstation och stativ.
Handbok för enhetligt arbetssätt (öppnas i nytt fönster)
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Mätning med GNSS

För att komma fram till en mätosäkerhet har vi tagit hänsyn till ett antal faktorer. SWEPOS
anger att inom områden där det är runt 70 kilometer mellan basstationerna kan en mätosäkerhet på 25 – 30 millimeter anses vara förväntad. Vidare har ett centreringsfel på 0,015
meter vid 2 meter stång antagits. Dessa standardavvikelser har sedan slagits ihop till ett absolutbelopp: √(0,03^2 + 0,015^2) = 0,034 som avrundats till 0,035 meter och därmed är
det denna osäkerhet som har använts i vår lokala lagring av inmätta gränspunkter.
GNNS-mätning av gränsmarkeringar har utförts genom att mäta på en punkt tre gånger
med unika fixlösningar, och med 5 registrerade positioner vid varje mätning. De tre punkterna har sedan medelvärdesbildats med en tolerans i plan på 0,06 meter.
Mätosäkerhet på Lantmäteriets webbplats (öppnas i nytt fönster)
Terrester mätning

Vid de fall där totalstation har etablerats har fri station tillämpats med minst 5 bakåtobjekt
varav åtminstone ett av dessa ska vara i form av en redan inmätt gränsmarkering eller annan känd punkt. Den kända punkten ska även mätas in efter mätning för att säkerställa
uppställningens kvalitet.

Formulär detaljplan
Formulär för dokumentation av varje detaljplan. Fylls i med vad som är gjort och hur arbetet gått. Formuläret har vi använt tillsammans med gruppen som digitaliserat detaljplanerna.
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