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Vid PBL-åtgärder som nybyggnadskartor, husutsättningar 
och lägeskontroller måste vi förhålla oss till fastighets-
gränserna eftersom läget för en ny byggnad oftast utgår 
från gränserna. 

På senare tid har vi mätt fastighetsgränser i homogena 
landsövergripande koordinatsystem som SWEREF 99 i 
någon zon, där gränserna får koordinater som stämmer 
med verkligheten. Därför kan det vara svårt att förstå att de 
flesta fastighetsgränsers läge i fastighetskartan, har en så 
stor lägesosäkerhet att de inte går att använda utan åtgärd. 

Jag tar er med på en resa från osäkra gränser 
till utredda gränser, med nedslag i historien.



Metria har 260 medarbetare på 20 orter i Sverige

Sedan 1/4 ingår Metria i den norska Sikri-koncernen

Våra 20 mätningskontor har 120 mätningstekniker, 
mätningsingenjörer, planarkitekter och GIS-ingenjörer

På tal om historia, så ska jag nu dra en Norge-historia



Vi kikar på historien

• Gustav Vasa ville ha koll på kronans egendomar

• Slutet av 1600-talet fullständigt fastighetsregister

• Lantmäteriet bildades 1628 av Anders Bure på 
uppdrag av Gustav II Adolf

• Kartläggning sockenvis i geometriska jordeböcker

• Storskifte på 1700-talet

• Enskifte i början av 1800-talet (Skåne och slättland)

• Från 1827 infördes Laga skifte, innebar en fullständig 
förändring på landsbygden då byar ”sprängdes”
Skiftesformen fanns kvar till 1972 då den ersattes av 
fastighetsbildningslagens fastighetsreglering

• På början av 1900-talet ersattes gamla förteckningar 
med jord- och stadsregister

• På 1930-talet började man testa med 
flygfotografering för kartläggning

• Från 1828 fram till 1928 hade man också 
avsöndringar och andra sämjedelningar 
(privat avdelade jordområden)



Om det vore så enkelt som att alla gränser vore mätta från 
riksnät eller kommunala stomnät och 
att dessa vore homogena



Med våra ca 80 kommunavtal, 
gör vi väldigt många kommunala uppdrag 
som inte bara är mätning och karthantering

Genom tidens gång har olika mätningar gjorts av gränser
Dessa har sedan passats in på den analoga registerkartan som användes under 1900-talet

Det är först under 1990-talet som man började digitalisera gränserna



Grafiska koordinatsystem under 90-talet

Man kan inte vara säker fast det står att det är samma koordinatsystem
Gjorda 1978 och 1979 av för mej kända och noggranna mätningsingenjörer



Grafiska koordinatsystem under 90-talet

akt_0483-96_14 Grysta 1996.djvu


Inpassningar och transformationer flera gånger samt 
att man ibland har hoppat över något koordinatsystem

Från lokala system till regionsystem (RT R07)
Från RT 38 till RT 90
Från regionsystem till RT 90
Från RT 90 till SWEREF 99
Från regionsystem till SWEREF 99

Detta har gjort att man tappat en del i kvalitet vid varje 
transformation

Man ska också veta om att en del av de kommunala 
koordinatsystemen inte alltid var rätt i förhållande till 
riksnätet även om de hade det i namnet



Enlikt HMK-Digital Grundkarta 3.3 och 3.4 behöver objekt 
av vikt (t ex gränser, byggnader etc) ha en standosäkerhet
på högst 0,05 m. Det kräver kontroller och inmätningar av 
gränser för att kunna utreda och transformera till 
nuvarande koordinatsystem med den kvaliteten.



Utredda gränser som håller hög 
kvalitet är en förutsättning för 
husutsättning samt inmätning 
och redovisning av lägeskontroll



Det var väl en intressant historia om det 
som kan begränsa oss i verkligheten



Vår vision
Vi visualiserar verkligheten för att skapa ett hållbart samhälle

Vår affärsidé
Att hjälpa våra kunder till smartare, säkrare och grönare beslut

TACK!


