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EXEMPEL: STJÄRNSUND HEDEMORA KOMMUN



63 TOMTER I STJÄRNSUND HEDEMORA KOMMUN
Större delen av tomterna har 

en mycket bra kvalité på 

gränspunkterna (mörkgröna) 

2,5 cm och några tomter 5 cm 

(ljusgröna) medan 3 tomter har 

en mycket sämre kvalité 

(röda)1 m.

Hedemora kommun skulle 

bevilja bygglov på fastigheten 

20:2 och gjorde som tur var en 

fältkontroll av gränspunkterna.



KONTROLLMÄTNING

Hedemoras mätta punkter (röda) låg drygt 

en meter ifrån Lantmäteriets punkter med 

2,5 cm noggrannhet.

Hur kan detta komma sig?

Så kommunen mätte då in 21 st

gränspunkter spridda över hela området 

och fick samma resultat.

Kommunen skickade in punkterna till 

Lantmäteriet inom DRK-Avtalet för 

utredning och kvalitetsförbättring.



FÖRRÄTTNINGSKARTAN FRÅN 1967



AVSTYCKNINGSAKTEN INNEHÅLLANDE TVÅ KOORDINATFÖRTECKNINGAR

I akten till förrättningen fanns två koordinatsystem ett lokalt som mätningen gjordes i 

samt en transformation till ett system som benämndes Riksnätet. Frågan inställer sig då, 

vad menas med Riksnätet?



UTREDNING SAMT RÄTTNING
• Riksnätet 1967 var 38 systemet medan att det vid inläggning i registerkarta 2001 var RT 10 2,5 gon v i Stjärnsund.

Avstyckningstomterna vart därför inlagda med fel transformationssamband.

• Med hjälp av 12 st av de 27 levererade punkterna från kommunen kunde ett nytt transformationssamband (HELMERT)
etableras direkt mellan det lokala systemet och Sweref 99 16 45, med ett grundmedelfel på 3,4 cm.

• De mätta punkterna inom området sattes kvaliteten till 5 cm och de transformerade fick 10 cm.

• Ganska många fasadmått från förrättningskartan kollades och alla höll sig under 10 cm i avvikelse. 

• Gränserna är nu uppdaterade i kvalité, läge samt med markeringstyp från förrättningskartan.



RESULTAT HEDEMORA STJÄRNSUND 20:2
Fastigheten har nu fått gränser 

som håller en kvalité som är på 5 

cm (ljusgröna) samt kringliggande 

med en kvalité på 10 cm (gula).



RESULTAT HELA OMRÅDET
De 7 tomterna som 

ligger längsmed vägen 

uppe till höger och 

redan var ommätta i 

Sweref 99 16 45 av 

Lantmäteriet användes 

som kontroll av de 

transformerade 

punkterna.

Resultat: En avvikelse på

under 5 cm.


