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Bristfälliga grundkartor och brist på fastighetsutredningar 

Sammanfattning 
Enligt PBL 5 kap 8 § ska det finnas en eller flera lämpliga grundkartor vid arbete med att ta 
fram en detaljplan om det inte bedöms vara onödigt för arbetet i fråga. 

Idén för denna studie togs fram när det, under ett möte i början av året, lades märke till att 
grundkartorna som upprättas är allt för dåliga och att de inte är lämpliga som underlag för 
detaljplaner, vägplaner och järnvägsplaner. Vidare visade det sig även att det är sällan 
fastighetsutredningar genomförs. Mötet ledde till ett flertal exempel på arbete där det gått 
snett och följden av dessa arbeten var förseningar på ett till två år. 

Studien syftar till att utforska olika anledningar till om och varför det uppstått olika 
problem med grundkartor och fastighetsutredningar. Den syftar även till att ta reda på vilka 
konsekvenser som kan uppstå.  

Studien baseras främst på kvalitativa intervjuer med erfarna projektledare hos privata 
bostadsexploateringsföretag men även med kommunala tjänstemän som jobbar med 
detaljplaner för en djupare studie. Studien baseras på intervjupersonernas personliga åsikter 
och erfarenheter vilket innebär att varje yrkesman utanför studien inte nödvändigtvis 
kommer ha svar likt de som berörs i denna studie. 

Resultatet som framställts under denna studie redovisar att problemet inte är betydande för 
intervjupersonerna och att de inte stött på några större konsekvenser orsakat av bristfälliga 
grundkartor eller fastighetsutredningar. Samtliga projektledare har dock uppmärksammat 
brister, framförallt höjder, som är en detalj som har högre osäkerhet. De har även noterat 
att kvaliteten skiljer sig mellan stadsmiljö och landsbygd. Problemet är uppmärksammat av 
samtliga intervjupersoner vilket gör att de har möjlighet att åtgärda ett problem i ett tidigt 
skede och på så sätt undvika större konsekvenser. 
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Abstract 
According to PBL 5 chap 8 § it is required to have at least one basemap during the creation 
of a local plan. However, it is possible to overlook this if it is deemed to be unnecessary.  

The idea for this study was formed after a meeting at the beginning of this year when a 
group of people learned that the available basemaps were severely flawed and that they did 
not live up to the standard thus making them unsuited as a foundation for local plans, 
roadplans and railroadplans. Furthermore, it turned out that property investigations were 
all too rare. The meeting revealed a couple of cases where things had gone wrong and the 
consequences that had occurred due to this proved to be delays that lasted for 
approximately one to two years. 

The study aims to explore different reasons as to if and why there is a problem with the 
basemaps and property investigations. It also aims to find out what kind of consequences 
that could possibly arise due to this problem. 

This study is primarily based on interviews with experienced project managers who work at 
a private housing development companies but also municipal officials who have experience 
in planning new residences for a more broad study. Furthermore, this study will be based 
on their personal opinions and experiences regarding the chosen problem which means 
that not every single professional beyond this study will have the same answers. 

The end result shows that the chosen problem is not considered to be a great problem for 
the interviewees and that they so far have not come across any consequences caused by 
flawed basemaps or property investigations. All project managers have however 
experienced shortcomings, particularly heights, which is a detail that has higher uncertainty 
in quality. They have also noted that the quality differs between urban areas and 
countryside areas. The problem is well known amongst the interviewees which means that 
they are able to fix a problem at an early stage and that reduces the risk for major 
consequences. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Bristfälliga grundkartor och fastighetsutredningar 

Förord 
Detta examensarbete har utförts inom Lantmäteriingenjörsprogrammet vid Högskolan 
Väst i Trollhättan under en tio veckors period, april till juni 2016.  

Förslaget för arbetet har kommit från Lantmäteriet och att genomföra detta arbete har givit 
mycket nya kunskaper. Inte bara i ämnet som studien behandlar, utan även om arbetssätt, 
metoder och att ta mycket ansvar och lägga upp en egen struktur med mera. Arbetet knyter 
ihop tre år av studier och har gett oss nya kunskaper som är av stor vikt senare i arbetslivet.  

Delar av arbetet överlappar med texter från tidigare arbeten i kurserna 
Samhällsbyggnadsteknik 4 och Vetenskaplig metod och teori. 

Författarna har jobbat gemensamt fördelningen av arbetet har varit lika mellan båda.  

Vi vill tacka flera personer som har hjälpt oss på olika sätt för genomförande av arbetet. 
Dessa personer har med sin hjälp och vägledning givit oss goda kunskaper, konstruktiv 
kritik och allmän stöttning i rapportskrivning med mera. Dessa personer är framförallt 
Mikael Johansson som varit ett stort stöd i form av kontaktuppgifter och 
bakgrundsinformation men även vars förslag varit grunden för detta examensarbete. Vi vill 
även tacka vår handledare Bo Månsson som gett viktig stöttning i rapportskrivning.  

Ett sista tack vill vi även ge till alla intervjupersoner som ställt upp på intervjuer och som 
har tagit sig tid att lyssna på våra frågor och ge oss den kunskap som varit nödvändig för 
att kunna genomföra arbetet men även alla andra som vi har haft kontakt med på något sätt 
under arbetet. 

 
Trollhättan den 24 maj 2016 

Stefan Johannesson och Katarina Olsson 
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1 Inledning 
Hur skulle det kännas om din granne börjar bygga en stuga på din tomt för att en plan 
redovisat fastighetsgränsen felaktigt? Eller att ett område som ska planläggas för att 
utveckla samhället står still och kostar pengar på grund av att underlag för planen har 
brister som måste utredas? 

Fysisk planering behandlar hur mark- och vattenområden ska användas. Det upprättas 
planer som ofta ändrar nuvarande användning av ett område till något nytt som 
troligtvis kommer bestå för all framtid. Planeringens syfte är ofta att utveckla ett 
hållbart samhälle och därför är hållbara aspekter som sociala, ekologiska och 
ekonomiska viktiga att väga in.1 För att uppnå detta kan det tyckas vara en självklarhet 
att grunderna till planer, som kartor och olika rättigheter med mera är utredda och av 
god kvalitet för att det inte ska uppstå problematik i senare skede. Det är ett problem 
som kan påverka nästan varje person.  

Dagens grundkarta har framställts med hjälp av äldre kartor som gjorts i flera steg 
vilket har inneburit att fel har följt med i varje led samtidigt som nya även kan uppstå 
när en karta upprättades. Dessutom har dessa äldre kartor i pappersformat 
digitaliserats vilket har inneburit ytterligare osäkerheter och deformeringar av gränsers 
verkliga sträckning på grund av att de varit olika skalor med mera. Konsekvenserna 
blir att när detaljplanering görs med sådant material krävs bra vetskap om kvalitén och 
att i ett tidigt skede utreda och åtgärda kvaliteten inom aktuella områden.  

1.1 Bakgrund 
En grundkarta innehåller information om förhållande mellan fastigheter som 
fastighetsgränser, rättigheter, byggnader, höjdkurvor med mera. Grundkartan används 
som grund för samtliga detaljplaner som tas fram.2  

I samband med att en grundkarta tas fram krävs även att en fastighetsutredning utförs 
inom området. Det innebär att för alla fastigheter som berörs ska dess 
förrättningsakter genomgås för att få fram placering och andel i samfällighet, 
fastighetsgränser och lokalisering av olika slags rättigheter.3  

Osäkerheten i kartorna har uppstått genom att dagens kartor är en sammanställning 
av flera tidigare kartor som framtogs genom att antingen rita för hand eller med hjälp 
av flygfoto. Sedan digitaliserades dessa till den moderna kartan vilket betyder ätt 
osäkerheter i tidigare kartor följde med samt att digitaliseringen i sig gjorde att gränser 
med mera kunde deformeras på grund av att tidigare kartor varit i olika skalor. Det 

1 Boverket, Så planeras Sverige, 2016, hämtad 2016-04-07 från 
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/. 
2 Boverket, Grundkarta, 2015, hämtad 2016-04-07 från http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/handlingar/grundkarta-lm/. 
3 Hovås Mätkonsult AB, Grundkarta, u.å., hämtad 2016-05-23 från http://hmkab.se/?page_id=59. 
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har bidragit till att placering av informationen i grundkartan inte alltid stämmer 
överens med verkligheten.  

Dåliga grundkartor eller missar i fastighetsutredningar kan leda till att 
fastighetsgränser blir felutsatta eller att en fastighets rätt att nyttja någon annans mark 
inte uppmärksammas. Detta kan, i sin tur när det uppmärksammas leda till problem 
som förlänger och fördyrar planeringsskedet. Det kan också skapa tvister mellan 
fastighetsägare för att det är oklarheter eller felaktigheter som behöver redas ut när en 
plan är klar.  

Kommuner och bostadsexploatörer arbetar i olika skeden då kommunen oftast 
påbörjar ett projekt genom att göra detaljplaner och ta fram kartmaterial medan 
bostadsexploatörer avslutar dem genom själva byggnationen. Därför är det intressant 
att ta reda på något som en part uppfattar som ett problem även uppfattas av den 
andra parten.  

Nedan syns ett exempel på hur den digitala gränsen kan ligga mot den verkliga. Den 
verkliga gränsen är markerad med muren till vänster medan den digitala gränsen är 
markerad med ett vitt streck. 
 

 
4  
 
 

 
 
 

4 Johannesson, Stefan. Felmarkead gräns [Fotografi]. Ale, 2016-05-18. 
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1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att utreda om erfarna projektledare hos 
bostadsexploatörer fått problem med dåliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar, samt vilka konsekvenser det kan medföra. Målet är att visa hur 
situationen med detta ser ut idag för myndigheter, kommuner och företag som jobbar 
med detta. 

1.3 Frågeställningar 
• Upplever projektledare och kommuner att det är ett problem med bristfälliga 

grundkartor? 
• Vilka konsekvenser har uppstått på grund av detta? 
• Om problem uppstår, är det något som försöker åtgärdas och hur i så fall? 
• Är det brist på fastighetsutredningar och vad blir i så fall dess följdfel?  
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1.4 Avgränsningar 
Studien begränsas geografiskt till Västra Götaland. Arbetet kommer vara en 
utforskande studie där de utvalda frågeställningarna kommer besvaras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Västra Götaland5     Städer i Västra Götaland6 
     

5 Wikimedia. Västra Götalands läns läge [Illustration].  2007, hämtad 2016-04-20 från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/SverigesL%C3%A4n2007V%C3%A
4stra_G%C3%B6taland.svg/287px-
SverigesL%C3%A4n2007V%C3%A4stra_G%C3%B6taland.svg.png.  
6 Wikimedia. Westgot oldprovinces [Illustration]. 2009, hämtad 2016-04-20 från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Westgot_oldprovinces.png. 
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2 Teori 
I denna studie används det ett antal begrepp som en läsare utan förkunskaper inom 
ämnet kan ha svårigheter att förstå. Detta avsnitt behandlar den teoretiska bakgrunden 
för studien och förklarar dessa begrepp för ökad förståelse. Kapitlet beskriver även 
historiken bakom framtagning av kartorna och hur de brister som finns idag har 
framkommit. 

2.1 Historia om kartans framställande 
Kartor över Sverige började tas fram år 1628 av Anders Bure där syftet var att mäta in 
gårdar, städer, hamnar och gruvor med mera. 

1827-1859 skedde insamling och sammanställning av data på sockennivå. Dessa kartor 
täckte större delar av Sverige än tidigare och med mer noggrann inmätning av 
fastighetsindelning och byggnader med mera. Kartan hade en skala på 1:20 000.  

Efter insamling av data för sockennivån producerades fram till 1934, den 
häradsekonomiska kartan som är framställt med hjälp av tidigare kartor så som 
sockenkartorna. Kartan framställdes som tidigare också i skala 1:20 000. Målet var att 
nå säkrare kännedom om Sveriges markanvändning, bebyggelse, gränser och 
vegetationer. Dock kom kartan bara att omfatta delar av Svealand och Götaland.  

Från 1935 till 1978 tog ekonomiska kartan som gjordes med en skala på 1:10 000 
fram. Den skapades med hjälp av att flygfototekniken inleddes och att Sveriges 
allmänna kartverk (RAK) blev en civil myndighet. I och med flygtekniken framställdes 
en plan för att kartlägga hela Sverige. Flygbilderna sammanslogs som ett komplement 
till de tidigare ritade kartorna. I dessa kartor börjades även höjdkurvor redovisas.  

Vid 1990 talet började kartor som tidigare framtagits att digitaliseras vilket skedde via 
den forcerade databasuppbyggnaden. Gränserna ifrån analoga kartor blev i huvudsak 
bordsdigitaliserade. Vilket innebar att tidigare kartor som varit i olika skalor och som 
formats och tagits fram med hjälp av olika metoder ledde till att gränser kunde bli 
deformerade samtidigt som att äldre brister och osäkerheter följde med i materialet. 
En anledning var att genom att digitalisera ett kartmaterial med liten skala för hand 
skapades lägesfel. Även geometriska former har deformerats genom forceringen vilket 
gjorde att gränser i kartan tappade överensstämmelse med de verkliga gränserna.  

Fastighetskartan är den kartan som är framställd senast vilket är 2000-talet och framåt 
och den uppkom med ekonomiska- och digitaliserade kartor som grund. Den bygger 
på ett ortofoto i grunden där fastighetsinformation och topografisk information 
presenteras ovanpå.7   

 

7 Oscarsson, Håkan, Allt du vill veta om Fastighetskartan, u.å., [Powerpoint-presentation]. Hämtad 2016-
04-15 från Lantmäteriet: http://www.gisost.se/filarkiv/Ny_Fastighetskartan_0_2.pdf. 
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1600-tals karta8                                    Sockenkarta9 

             Häradsekonomisk karta10           Ekonomisk karta11 

2.2 Fastighetsgränser 
”Digitala kartor uppfattas ibland som exakta och det finns också en uppfattning att 
fastighetsbilden har ett juridiskt bevisvärde. Detta är en missuppfattning.” beskriver 
Lantmäteriet.12 Fastighetskartan kan uppfattas att vara exakt med dess 
koordinater och skarpa linjer. Men det stämmer inte och felet ligger i att som det 
nämnts tidigare bildas en osäkerhet efter framställandet av dagens kartor. Det betyder 
att det är viktigt att ha kännedom och att gränserna ska tas med en nypa salt. Speciellt 
vid avverkningar, avstyckning och byggnation nära fastighetsgräns är det extra noga 
att utreda att gränser är noggranna så att digitala gränser inte är fel mot verkliga. 
Variationen av noggrannheten av en gräns kan variera från att vara på centimeternivå 
till att tiotals meter fel.  

8 Wikimedia. Stockholmskarta 1500-1600-talet [Illustration]. innan 1547, hämtad 2016-04-21 från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Stockholmskarta_1500-1600-talet.jpg. 
9 Wikimedia. Herrhamra gård 1745 [Illustration]. 1745, hämtad 2016-04-21 från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Herrhamra_g%C3%A5rd_1745.jpg. 
10 Wikimedia. Uppsala Häradsekonomiska kartan 1859 [Illustration]. 1859, hämtad 2016-04-21 från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Uppsala_H%C3%A4radsekonomiska_karta
n_1859.jpg 
11 Wikimedia. Hasselbacka Ekonomiskakartan 1964 [Illustration]. 2015, hämtad 2016-04-21 från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Hasselbacka_EkonomiskaKartan_1964.JPG 
12 Lantmäteriet, Var går gränsen?, u.å., hämtad 2016-04-17 från 
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/broschyrer-och-
produktblad/granser_2014_low.pdf. 

 6 

                                                 



Bristfälliga grundkartor och fastighetsutredningar 

För just fastighetskartan är fastighetsindelningen garanterad av Lantmäteriet och 
juridiskt gällande men ej gränsernas läge. Det beskrivs också att “fastighetskartan är 
lämplig att använda som översikt över alla fastigheter”.  

2.3 Lagligen och ej lagligen bestämd gräns     
Fastigheters gränser kan ha olika stor pålitlighet och rättsverkan. En gräns som är 
lagligen bestämd har framkommit genom en lantmäteriförrättning och en sådan gräns 
är alltid utgångspunkt i första hand för att utreda en gräns sträckning. En 
lantmäteriförrättning handläggs av en förrättningslantmätare som verkar som en 
statlig tjänsteman då personen enligt fastighetsbildningslagens 4 kap. 1 § personifierar 
myndigheten, Lantmäteriet. I en sådan förrättning behandlas åtgärder som skapar eller 
ändrar utbredning av en fastighet. Det kan även gälla olika rättigheter och 
anläggningar på fastigheter så som servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar 
med mera.13 En gräns som ej är lagligen bestämd är ofta avsöndringar av fastigheter 
vilket var en äldre metod för att bilda fastigheter. En sådan gräns gäller inte rättsligt 
för att påvisa en gräns sträckning. Ej lagligen bestämd gräns kan även vara gränser 
kring arrendelotter, sämjelotter eller kolonilotter vilka inte heller har upprättats genom 
en förrättning.14 

2.4 Gränsmarkeringar 
Gränsmarkeringar är fysiska markeringar så som märken i berg, stenar eller nedslagna 
märken i marken. Dessa märken skapas av en lantmätare utifrån lagliga bestämda 
gränser som uppkommit genom en lantmäteriförrättning och är därför det som enligt 
lag ska gälla för att visa var en gräns verkligen går. Märkena beskriver var skiljelinjen 
mellan två fastigheter går och de definierar också omfattningen av en fastighet och 
dess lokalisering. Gränsen är viktig att känna till vid till exempel köp eller försäljning 
av fastighet, bygglov eller placering av staket med mera. Vid osäkerhet av en 
fastighetsgräns läge, till exempel att fysiska gränsen skulle skilja mot gräns i karta så är 
det den fysiska gränsen som det utgås från då osäkerhet i kartor är känt problem. 
Skulle det saknas en fysisk gränsmarkering eller om den inte är lagligen bestämd och 
det är osäkerheter i om gränsen är rätt placerad behövs en fastighetsbestämning göras 
på nytt. För att klarlägga var gränsen går görs flera utredningar så som att utreda 
kartmaterial, söka efter befintliga märken, se tidigare förrättningskartor över 
fastigheten eller se hävd på marken med mera. Därefter dokumenteras den nya 

13 Lantmäteriet, Hitta gränser, u.å., hämtad 2016-04-10 från 
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/Oklarheter-kring-fastighet/Hitta-
granser/#faq:Vad-ar-en-lagligen-bestamd-grans-. 
14 Lantmäteriet, Ändra fastighet, u.å., hämtad 2016-04-17 från 
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/. 
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gränsen i förrättningskartan genom en lantmäteriförrättning där gränsen markeras 
med ett fysiskt märke i marken.15 
 

 

             Gränsmarkering i sten16 

2.5 Primärkarta 
En primärkarta är en karta som redovisar information gällande fastighetsgränser, 
byggnader, höjdkurvor, träd, vägkanter med mera. Den omfattar hela Sverige.17  

Primärkartor framställdes från en början med hjälp av handritningar vilket sedan 
kopierades in till digitala kartor. Genom modern teknik med flygbilder uppdateras 
kartan i samband med att områden inom Sverige utvecklas.18  

Dessa används främst för detaljplaner och annan noggrann planerings- och 
projekteringsverksamhet. Kartan uppdateras vanligtvis med en tidsintervall på två år 
och byggnader med andra detaljer ajourhålles med hjälp av inmätning.19  

15 Lantmäteriet, Var går gränsen?, u.å., hämtad 2016-04-17 från 
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/broschyrer-och-
produktblad/granser_2014_low.pdf. 
16 Wikimedia. Vita gränsstenen Sockenvägen 2014c [Fotografi]. 2014, hämtad 2016-04-16 från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Vita_gr%C3%A4nsstenen_Sockenv
%C3%A4gen_2014c.jpg/800px-Vita_gr%C3%A4nsstenen_Sockenv%C3%A4gen_2014c.jpg. 
17 Stenungsunds kommun, Primärkarta och Grundkarta, 2016, hämtad 2016-04-03 från 
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/kartorochmatning/primarkartagr
undkarta.4.4104937014393a9861d4a04.html. 
18 Larsson, Susanne, Primärkarta, 2014, hämtad 2016-03-20 från 
http://www.trollhattan.se/startsida/kommun-och-politik/kartor-och-geografisk-information-
gis/Kartor/primarkarta/. 
19 Göteborgs Stad, Primärkarta, u.å., hämtad 2016-03-20 från 
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kartor-matning-fastighetsfragor/kartor-och-
geodata/primarkarta/. 
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      Primärkarta20 

2.6 Fastighetskarta 
En fastighetskarta är en karta som omfattar hela Sverige med dess 
fastighetsindelningar enligt Lantmäteriets fastighetsregister. Detta innebär att kartan 
bland annat redovisar fastighetsgränserna, rättigheterna inom fastigheten och 
byggnader. Fastighetskartan uppdateras kontinuerligt i samband med förändringar 
inom en fastighet. 

Även fastighetskartan används vid planering- och projekteringsverksamhet och 
kombineras ofta med annat kartmaterial för att fullständigt redovisa aktuella gränser, 
vägar, byggnader och annat.21 

2.7 Fastighetsutredning 
I samband med att en grundkarta upprättas ska även en fastighetsutredning utföras 
inom området över berörda fastigheter. Det innebär att alla förrättningsakter för dessa 
fastigheter ska genomgås för att få fram placering och andel i samfällighet, 
fastighetsgränser och lokalisering av olika slags rättigheter. Det är en viktig bit att ta 
hänsyn till då det säkerställer en högre kvalitet av den slutliga kartan, grundkartan.22  

Förrättningsakter uppkommer genom att en lantmätare tagit ett beslut i ett ärende 
vilket sedan alltid arkiveras. Dessa ärenden gäller för när en fastighet ändras på något 

20 Wikimedia. Baskartan 1 [Illustration]. 2008, hämtad 2016-04-15 från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Baskartan_1.jpg. 
21 Göteborgs Stad, Fastighetskarta, u.å., hämtad 2016-03-20 från 
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kartor-matning-fastighetsfragor/kartor-och-
geodata/fastighetskarta/. 
22 Hovås Mätkonsult AB, Grundkarta, u.å., hämtad 2016-05-23 från http://hmkab.se/?page_id=59. 

 9 

                                                 

http://hmkab.se/?page_id=59


Bristfälliga grundkartor och fastighetsutredningar 

sätt. Det kan gälla ny- eller ombildning av fastighet och olika rättighetsupplåtelser. 
Akterna innehåller kartor med specifika beskrivningar för varje fall samt ett protokoll 
som visar hur förrättningarna verkställdes. Dessa akter gäller oavsett ålder och kan 
finnas i både digitalt format och pappersformat.23 

  
     Gammal förrättningsakt24                      Karta, gammal förrättningsakt25 

2.8 Grundkarta 
Enligt PBL 5 kap 8 § ska det finnas en lämplig grundkarta vid arbete med att ta fram 
en detaljplan om det inte av särskilda skäl bedöms vara onödigt för arbetet i fråga.  

En grundkarta är ett juridiskt gällande dokument och skapas för att förse de som tar 
fram en detaljplan med information om till exempel fastighetsförhållanden i form av 
gränser och byggnader och övrig information som anses vara lämpligt för området.26 
Grundkartan är i grunden en kombination av primärkartan och fastighetskartan vilket 
innebär att det är en detaljerad karta som bland annat redovisar fastighetsgränser, 
höjdkurvor, vägar, byggnader, servitut och träd som finns inom ett aktuellt område.27  

23 Lantmäteriet, Förrättningsakter, u.å., hämtad 2016-04-22 från https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-
och-geografisk-information/Historiska-kartor/Forrattningsakter/. 
24 Wikimedia. Oswiadczenie Emilii Plater dotyczace jej uczestnictwa w powstaniu listopadowym 
[Illustration]. 1831, hämtad 2016-04-13 från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Oswiadczenie_Emilii_Plater_dotyczace_jej_
uczestnictwa_w_powstaniu_listopadowym.jpg. 
25 Wikimedia. Croquis de la bataille de Waver le 19 février 1831 [Illustration]. 1831, hämtad 2016-04-13 
från 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Croquis_de_la_bataille_de_Wawer_le_19_f
%C3%A9vrier_1831.jpg. 
26 Boverket, Grundkarta, 2015, hämtad 2016-03-22 från http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/handlingar/grundkarta-lm/. 
27 Vänersborgs kommun, Kartor – Baskartan (primärkartan), u.å., hämtad 2016-03-22 från 
http://www.vanersborg.se/byggabomiljo/fastigheterochlantmateri/kartorochgeografiskinformationssy
stemgis/kartor?vv_hit=true. 
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En grundkarta behöver inte ha en bestämd form vad gäller skalor, versioner, 
kvalitetskrav eller annat som redovisas i kartan. För varje enskilt fall finns olika behov 
och därför behöver kartorna anpassas olika vad gäller skalor, versioner och 
kvalitetskrav i de särskilda fallen för att bli lämpliga för ändamålet.   

2.9 Fastighetsförteckning 
PBL 5 kap 8 § beskriver att när en detaljplan skapas ska grundkartan som tas fram 
även innehålla en fastighetsförteckning. Förteckningen ska redovisa vilka fastigheter 
som berörs av ett detaljplaneförslag för att ägarna till de fastigheterna blir sakägare. 
Vad som ska ingå i fastighetsförteckningen beskrivs i PBL 5 kap 9 §:  

”1. vilka fastigheter som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld för flera 
fastigheter och vilka allmänna vattenområden som är berörda, 

2. vilka som är ägare till de fastigheter, den mark och de vattenområden som avses i 1, 

3. vilka som är innehavare av någon annan särskild rätt till egendom som avses i 1 än 
bostadsrätt eller hyresrätt, och 

4. vilka gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) som är berörda 
och vilka som är ägare till de fastigheter som deltar i anläggningarna. Om en samfällighet, 
särskild rätt eller gemensamhetsanläggning som avses i första stycket förvaltas av en 
samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, ska 
föreningen anges i förteckningen i stället för ägare eller innehavare.”  

Dessa uppgifter ska vara aktuella och därför finns en tidsintervall på att de inte får 
vara äldre än två månader när utställning sker. Om tiden har överskridits krävs det att 
en förteckning uppdateras. Grundkartan ska uppdateras i samordning med 
fastighetsförteckningen. 

2.10  Detaljplan 
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som upprättas av kommuner i syfte 
om att, enligt PBL 4 kap 2 §, reglera den framtida användningen av mark- och 
vattenområden inom ett planerat område. Nedan följer PBL 4 kap 5§ som vidare 
förklarar kommunens steg vid framtagande av en detaljplan.  
 

”5 § I en detaljplan ska kommunen 
1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden, 
2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är 
huvudman för, och 
3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.” 

 

 11 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731149.htm
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2.11  Detaljplaneprocess 
Det finns två olika sätt för kommunen att ta fram en detaljplan och dessa kallas för 
standardförfarandet och utökat förfarande. Vid framtagandet av en detaljplan 
bedömer planframtagarna detaljplanens omfattning samt hur stort allmänhetens 
intresse är innan de väljer en lämplig detaljplaneprocess.  

Standardförfarande tillämpas vid fall då ett förslag till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen men även länsstyrelses granskningsyttrande. Förslaget får heller inte 
vara av betydande intresse för allmänheten eller förväntas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Utökat förfarande används vid fall då standardförfarandet inte kan 
tillämpas. Bland annat tillämpas utökat förfarande vid händelsen då planförslaget inte 
anses vara förenligt med kommunens översiktsplan men även vid fall då planen 
befaras medföra en betydande miljöpåverkan.28  

För en ökad förståelse beskrivs processen för de två olika typerna nedan. Då utökat 
förfarande endast är en utökning av standardförfarandet kommer endast de utökade 
stegen förklaras under utökat förfarande eftersom de andra stegen förklaras under 
standardförfarande. 

2.11.1 Standardförfarande 

 
Samråd 
Ett samråd anordnas med syftet att kommunen ska kunna samla in information, 
önskemål och synpunkter från bland annat Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, 
sakägare och andra berörda parter som kan anses vara relevant för planförslaget.29  

Underrättelse 
Kommunen ska vid det här stadiet göra förslaget till detaljplanen tillgänglig för 
allmänheten via kommunens anslagstavla.30  

Granskning 
En granskning av planförslaget sker i syfte att kommunen ska kunna ta del av 
synpunkter från myndigheter, sakägare och andra berörda parter.31  

28 Boverket, Utökat förfarande, 2014, hämtad 2016-04-01 från http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/utokat-forfarande/. 
29 Boverket, Samråd om detaljplan vid ett standardförfarande, 2015, hämtad 2016-04-01 från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/samrad/. 
30 Boverket, Underrättelse vid ett standardförfarande, 2015, hämtad 2016-04-02 från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/underrattelse/. 
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Granskningsutlåtande 
Enligt PBL 5 kap 23 § ska det i ett granskningsutlåtande finnas en sammanställning av 
de skriftliga synpunkterna som kommunen tagit del av under granskningen. I denna 
ska det även finnas ett förslag som kommunen framställt med synpunkterna i åtanke.32  

Antagande 
Om planförslaget godkänns och marken inom planområdet anses vara lämplig för den 
planerade användningen kan detaljplanen antas. Det är kommunfullmäktige som har 
ansvaret att fatta det beslutet men denne kan även, i vissa fall, överlåta ansvaret till 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.33  

Laga kraft 
Om detaljplanen inte har överklagats tre veckor från den dag planen antagits har den 
vunnit laga kraft.34 

2.11.2 Utökat förfarande 

 
Kungörelse 
Enligt PBL 5 kap 11b § ska kungörelsen vara tillgänglig för allmänheten. Den ska 
sättas upp på kommunens anslagstavla och kunna granskas av allmänheten i en 
ortstidning.  

Kungörelsen ska svara på ett antal frågor, till exempel vilket område detaljplanen 
avser.35  

Samrådsredogörelse 
Under samrådet har kommunen säkerligen hört ett antal synpunkter från berörda 
parter. Dessa ska redovisas i en så kallad samrådsredogörelse tillsammans med 
kommunens kommentarer och syn på de insamlade synpunkterna.36 

31 Boverket, Granskning vid ett standardförfarande, 2015, hämtad 2016-04-02 från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/granskning/. 
32 Boverket, Granskningsutlåtande vid ett standardförfarande, 2014, hämtad 2016-04-02 från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/granskningsutlatande/. 
33 Boverket, Beslut om att anta en detaljplan, 2014, hämtad 2016-04-03 från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/antagande/. 
34 Boverket, När en detaljplan vinner laga kraft, 2014, hämtad 2015-04-04 från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/laga-kraft/. 
35 Boverket, Kungörelse inför samråd vid ett utökat förfarande, 2014, hämtad 2016-04-05 från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/utokat-
forfarande/kungorelse/. 
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2.12  Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling innebär kortfattat att livskvaliteten i framtiden inte ska bli sämre än 
hur det ser ut i dagsläget från ett samhällsperspektiv, kulturellt perspektiv, 
miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Människan ska leva med jordens 
välbefinnande i åtanke och inte nyttja jordens tillgångar i högre takt än de kan 
förnyas.37 

Enligt PBL 2 kap 3 § ska planläggning ske med hållbar utveckling i åtanke. Nedan 
följer det ett exempel på paragrafen som ska säkerställa en hållbar utveckling.  

”… 1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder, 

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper, 

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt, 

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet…”  

Hållbar utveckling är inte bara till för att försäkra en bra levnadsstandard för 
människor utan också för bland annat miljön som växtlivet och djurriket.  

”I fysisk planering är den rumsliga strukturen utgångspunkten för vad som kan 
hanteras i förhållande till de tre hållbarhetsdimensionerna. Beroende på hur mark- 
och vattenområden används och hur olika funktioner relateras till varandra rumsligt 
skapas olika utgångspunkter för de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. 
Den fysiska planeringen blir därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar 
utveckling.”38 

2.12.1 Social hållbarhet 
Social hållbarhet går främst ut på att alla ska ha lika rättigheter i samhället. Ingen ska 
ha sämre förutsättningar än någon annan på grund av särskilda egenskaper en person 
har. Ingen ska behöva uppleva diskriminering på grund av dess personliga ekonomi 
med mera.  

Vid planering av nytt boende ska segregation finnas i åtanke. Det innebär att det bör 
finnas möjlighet för olika folkgrupper att bo inom samma område. Detta kan åtgärdas 
genom att bygga både hyresrätter och bostadsrätter inom området med olika 
prisklasser. 

36 Boverket, Samrådsredogörelse vid ett utökat förfarande, 2014, hämtad 2016-04-04 från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/utokat-
forfarande/samradsredogorelse/. 
37 Hållbarhetsguiden, Design för hållbar utveckling – Vad är hållbar utveckling, u.å., hämtad 2016-04-07 från 
http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Design-for-hallbar-utveckling/Vad-ar-hallbar-utveckling1/. 
38 Boverket, Hållbar utveckling i fysisk planering, 2015, hämtad 2016-03-24 från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-
oversiktsplaneringen/fysisk-planering/. 
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2.12.2 Ekologisk hållbarhet 
Den ekologiska hållbarheten berör jordens ekosystem och för att bevara den 
biologiska mångfalden i Sverige har Sveriges regering antagit 16 miljömål. Begränsad 
klimatpåverkan, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet och ett rikt växt- och djurliv 
är fyra exempel på regeringens miljömål.39  

Ett sätt för människor att värna om ekosystemet är att använda produkter och tjänster 
som inte skadar ekosystemet. Detta kan åstadkommas genom en ökad användning av 
förnybar energi som använder jordens oändliga befintliga naturliga resurser till skillnad 
på resurser i form av fossila bränslen som inte bara håller på att ta slut men som även 
fördärvar jorden med dess föroreningar. 

2.12.3 Ekonomisk hållbarhet 
Syftet med ekonomisk hållbarhet är att människor ska ta tillvara på de resurser som 
finns tillgängliga för att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt och för att samtidigt 
inte slösa på naturens resurser.40 Lokala produkter och tjänster är något som är 
gynnsamt för ekonomin i ett samhälle.  

Ekonomisk hållbarhet innebär en ekonomisk tillväxt vilket kan ses ur olika perspektiv. 
Antingen sker tillväxten balanserad och med hänsyn till både ekologisk- och social 
hållbarhet. Eller så sker det ur ett perspektiv med att endast vinna ekonomisk tillväxt 
och då sker det inte i harmonisering ekologiskt- eller social hållbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Miljömål, Miljömålen, 2013, hämtad 2016-03-20 från http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/. 
40 Mjölby kommun, Ekonomisk hållbarhet, 2015, hämtad 2016-05-17 från 
http://www.mjolby.se/19583.html. 
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3 Metod 

3.1 Inledning 
Följande avsnitt handlar om de valda metoderna för att genomföra detta 
examensarbete. Syftet med detta avsnitt är att beskriva studiens arbetsgång på så sätt 
att även läsaren ska kunna genomföra studien. I avsnittet redovisas även teori bakom 
de olika metoderna för en ökad förståelse och för att få en inblick i tankeprocessen. 
Detta gör det även möjligt för läsaren att själv bedöma om rätt metod tillämpats för 
studien. 

3.2 Teori bakom metod 
Innan en studie kan påbörjas finns det ett antal beslut som bör fattas gällande metod. 
De beslut som bör fattas är bland annat om det är mest lämpligt att använda en 
kvalitativ- eller en kvantitativ metod eller om det kanske krävs att båda dessa metoder 
används. Innan ett beslut kan fattas är det viktigt att förstå några olika existerande 
begrepp. 

3.2.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden är en populär metod att använda när en forskare vill nå en 
djupare förståelse av det som ska undersökas. Han kan då, genom en kvalitativ 
intervju, ta reda på till exempel hur en individ uppfattar ett problem som ska 
undersökas, vad deras åsikter är samt vad de har för erfarenheter.  

I boken ”Vetenskapligt tänkande” definierar författaren Jan Hartman kvalitativa 
undersökningar enligt följande.  
”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden 
hos en individ eller en grupp individer.”41 

3.2.2 Kvantitativ metod 
Kvantitativa metoder används främst när det efterfrågas bland annat statistiska, 
kvantifierbara och generaliserbara resultat. Det är normalt att forskaren väljer den 
kvantitativa metoden när han eller hon inte försöker få fram djupgående information 
utan istället eftersträvar denne oftast en bred bild och perspektiv. 

När en kvantitativ metod tillämpas är det även möjligt att genomföra en kvantitativ 
intervju vilket innebär att ett antal specifika frågor ställs till en stor slumpmässigt vald 
grupp.  

3.2.3 Induktiv metod 
En induktiv metod brukar användas vid fall då en kvalitativ metod är aktuell för 
arbetet. När en induktiv metod tillämpas brukar forskaren påbörja undersökningen 

41 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande - Från kunskapsteori till metodteori, 2:10. uppl., Studentlitteratur AB, 
Lund, 2004, s. 273 
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utan en teori och istället brukar en sådan bildas under undersökningens gång med 
hjälp av den insamlade informationen.42   

”Man genomför en empirisk studie utifrån det problem man identifierat, och därefter 
använder sig av teorin för att utveckla bättre förståelse för resultaten. Man är öppen för att 
de empiriska resultaten kanske leder en till en annan teoriram än den man började med; 
det är det empiriska materialet som visar vilken teori som är intressant.”43  

3.2.4 Deduktiv metod 
En deduktiv metod brukar användas när en kvantitativ metod tillämpas och den 
baseras på att forskaren går från teori till empiri. Detta innebär att forskaren har en 
teori innan genomförandet som han eller hon bevisar genom den insamlade 
informationen.  

”Man formulerar hypoteser utifrån teorierna och utformar sedan en studie för att se om 
hypoteserna verifieras eller falsifieras”44 

3.2.5 Frågeställning till intervju 
Ett antal frågeställningar måste framställas innan intervjuerna kan påbörjas och för att 
undvika missförståelse är det viktigt att dessa formuleras på ett korrekt och 
lättförståeligt sätt. Frågornas utformning beror på studiens syfte. Pär Blomkvist och 
Anette Hallin tar i sin bok upp hur utformningen av frågeställningen kan variera 
beroende på vilken typ av studie det är.  

En utforskande studies frågeställning kan se ut på följande sätt: 

• Vad händer med X? Vilka är de underliggande temana, mönstren, kategorierna 
bakom X? Hur uppfattar människor X? 

Frågeställningarna till en beskrivande studie kan se ut som följande: 

• Vilka är de underliggande beteendena, händelserna, attityderna, strukturerna, 
processerna i X? 

Härnäst redovisas det hur frågeställningarna till en förklarande studie kan se ut:  

• Vilka händelser, synsätt, attityder, policies skapar X? 

Den sista kallas för förutsägande och vanliga frågeställningar till det syftet är följande:  

• Hur påverkar X Y? På vilka sätt? 45 
 

Innan en framtagning av frågor kan ske är det väsentligt att samla in relevant 
information om ämnet för att bygga upp en bra bas för frågorna. Det är alltid lämpligt 

42 Patel och Davidson, s. 23 
43 Pär Blomkvist och Anette Hallin, Metod för teknologer – Examensarbete enligt 4-fasmodellen, 1:2. uppl., 
Studentlitteratur AB, Lund, 2015, s. 45 
44 Blomkvist och Hallin, s. 45 
45 Blomkvist och Hallin, s. 25 
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att testa de framtagna frågorna på någon som är insatt i ämnet så att de kan avgöra 
om de till exempel är tillräckligt tydliga eller inte. 

3.2.6 Standardisering och strukturering 
Det finns två aspekter som måste beaktas när en frågeställning framställs i syfte för att 
samla in information. Dessa två aspekter kallar de standardisering och strukturering. 
Vidare förklaring av dessa två begrepp förklaras nedan.46  

Standardisering innebär att intervjuaren, i förhand, tänker på hur mycket han eller hon 
ska bestämma gällande frågornas utformning och ordningsföljd. 

En hög grad av standardisering innebär att frågorna är utformade likadant för varje 
intervjuperson samt att ordningsföljden är densamma för alla. Det är alltså 
intervjuaren som bestämmer medan intervjupersonen inte bestämmer något. En hög 
grad av standardisering är lämplig för undersökningar med enkäter då det går ut på att 
ställa samma frågor till alla i samma ordning.  En låg grad av standardisering innebär 
istället att intervjuaren inte bestämmer hur frågorna ska vara utformade samt som 
ordningsföljden inte bestäms i förhand. Detta innebär kort att intervjupersonen har 
möjligheten att påverka intervjun och bestämma vilken riktning den tar. En låg grad 
av standardisering är lämpligt för undersökningar med individuella intervjuer.47  

En strukturerad intervju innebär att frågorna är strukturerade på så sätt att de har fasta 
svarsalternativ med ett begränsat svarsutrymme. Det är alltså frågor som kräver korta 
svar, till exempel vilket år intervjupersonen är född. En sådan struktur är normal när 
en kvantitativ metod tillämpas och när undersökningen genomförs genom en 
enkätintervju. Det finns också ostrukturerade intervjuer vilket innebär att frågorna ger 
rum för längre och mer djupgående svar. Den metod som används när en sådan 
intervju tillämpas är den kvalitativa metoden.48  

3.2.7 Kombination med andra datainsamlingsmetoder 
För att nå de svar som eftersträvas med en studie eller att fördjupa en studie kan 
deltagande observation kombineras med andra metoder. Det kan vara till exempel 
intervjuer eller enkäter med mera. Ofta kan olika studeringsmetoder användas i olika 
skeden av en studie. Till exempel dokumentanalys, det vill säga att läsa litteratur och 
skaffa sig kunskaper i det fält om ska studeras är ofta en metod som används innan 
själva observationen börjar. Intervjuer eller enkäter kan göras parallellt med 
observation för att det finns något som vill undersökas noggrannare eller att något är 
svårt att avläsa vid observation och en intervju kan komplettera och ge svaret på ens 
fråga. Denna kombination av metoder kallas triangulering. Metoderna är oftast av 
olika vikt i studien, alltså någon är underordnad eller överordnad men de kan även 
vara jämställda och väga lika tungt.49 

46 Patel och Davidson, s. 75 
47 Hartman, s. 232 
48 Hartman, s. 233 
49 Katrine Fangen, Deltagande observation, 1:3. uppl., Liber AB, Malmö, 2005, s. 187 
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3.2.8 Verbal kommunikation 
Forskare och andra med mycket kunskap om deltagande observation menar att det 
viktigaste materialet som ska samlas in är samspelsdata. Det vill säga data på vad 
människor gör och hur integrationen sker emellan dem. Men den verbala 
kommunikationen, alltså att istället fokusera på vad som sägs mellan personer och hur 
de pratar är också av stor vikt och kan hjälpa till att öka förståelsen för det som 
studeras.  

Vid ett fältarbete styrs inte informanterna på samma sätt som vid andra metoder, så 
som intervju eller enkäter. De pratar fritt mellan varandra och anpassar inte sina svar 
på något sätt, vilket annars kan ske när en fråga ställs till en informant på grund av, 
rädsla, dölja något med mera. Det gör att språkbruket deltagarna sinsemellan är 
intressant att observera. Det kan vara viktigt att anteckna speciella ord och uttryck 
som används för att dessa sociala koder kan vara till nytta vid analys.50 

3.2.9 Icke verbal kommunikation 
Icke verbal kommunikation är som sagt viktig för att studera hur personerna i studien 
integrerar med varandra eller hur de rör sig inom sin sociala krets. Det är den delen 
som utgör störst datainsamling. Genom att studera personers kroppsspråk, 
ansiktsuttryck med mera kan det vara möjligt att se om personen menar det den säger 
eller om det verkar som den inte talar sanning eller verkar dölja något.51 

3.2.10 Analys av insamlat material 
När insamling av material anses vara klar kommer momentet att analysera det för att 
kunna fastställa ett resultat. Här kommer de anteckningar som gjorts i fältet och andra 
insamlingsmetoder vara av stor vikt då det är utifrån just det materialet som resultatet 
ställs upp. Därför är det viktigt att det har gjorts på ett bra sätt för att ge sig själv bra 
förutsättningar. Analysen innebär att allt material uttolkas och bearbetas. Det ställs 
upp samband och dras slutsatser.52  

I analysen är validitet ett nyckelord då det beskriver hur trovärdig den insamlade datan 
är och om det svarar på det som studien avsåg att svara på. Det handlar alltså om att 
se om det finns några fel eller brister i sitt material och bedöma hur kvalitetssäkert det 
är.53 
 
 

50 Fangen, s. 83-85 
51 Fangen, s. 88-89 
52 Fangen, s. 224 
53 Fangen, s. 256 
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3.3 Metoddiskussion 

3.3.1 Kvalitativ- eller kvantitativ metod 
Utifrån den insamlade kunskapen om kvalitativ- och kvantitativ metod har författarna 
kommit fram till att en kvalitativ metod bör tillämpas.  

En kvantitativ intervju i form av till exempel enkäter anses inte vara lämplig i denna 
studie då det krävs att författarna ska kunna ge en introduktion och djupgående 
förklaring av vad studien handlar om. Detta för att intervjupersonen ska kunna få en 
bättre förståelse och för att denne ska kunna bidra med användbara svar som är 
relevanta för studien. 
Detta är speciellt viktigt då detta underlättar tiden efter intervjun då författarna ska 
sammanfatta det som sagts och för att de ska kunna hålla sig till relevant data.  

För- och nackdelar med den kvantitativa och den kvalitativa metoden beror på den 
valda studien. Något som kan anses vara en nackdel i ett fall kan anses vara en fördel i 
ett annat. Det är därför viktigt för författarna att förstå vad de vill få ut av studien och 
vad som krävs för att få fram ett trovärdigt resultat.  

Baserat på forskarens observationer under en kvalitativ intervju kan han eller hon 
bedöma om svaren är trovärdiga. Detta genom att till exempel observera det icke 
verbala språket. Med det icke verbala språket är det möjligt att se om intervjupersonen 
ger ut tecken på om han eller hon inte är ärlig med sina svar eller inte. På det sättet 
kan forskaren bedöma om denne ger ett trovärdigt resultat eller inte. När den 
kvalitativa metoden tillämpas är att det oftast upp till forskaren att välja personer att 
undersöka. Detta ökar chansen för ett trovärdigt resultat då denne väljer ut enskilda 
individer vars kunskap fyller kraven för vad han eller hon tycker är en trovärdig 
studie.  

En intervjuare har förmågan att påverka intervjupersonens svar bara genom det 
faktum att denne är närvarande under intervjun. När syftet med undersökningen är att 
ta reda på till exempel olika individers åsikter anses detta vara en nackdel då 
intervjupersonen kan justera sina svar beroende på olika miner som intervjuaren kan 
visa, även om det är omedvetet. För att motverka en sådan upplevelse är det viktigt att 
intervjuaren försöker vara så neutral som möjligt när det gäller kroppsspråket men 
även när det gäller det verbala språket.  

En fördel med en kvantitativ undersökning, specifikt en intervju, är att intervjuaren 
inte kan påverka svaren genom deras närvaro då intervjuaren sällan möter 
intervjupersonen personligen. En kvantitativ undersökning ger även ett bredare 
perspektiv på ett fenomen då dessa undersökningar oftast omfattar fler människor än 
vid en kvalitativ undersökning. Detta kan även ses som en nackdel då det innebär brist 
på djupgående information.  

Vid en kvantitativ undersökning är det svårare att få fram trovärdiga resultat till 
skillnad från vid kvalitativa intervjuer. Detta för att forskaren inte kan få personlig 
kontakt med intervjupersonen och på det sättet uppmuntra den som svarar. Chansen 
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att intervjupersonen svarar med sina personliga erfarenheter minskar då. Samtidigt är 
det svårare att bedöma om intervjupersonen talar sanning eller inte vilket ökar 
sannolikheten att resultatet inte kan anses vara trovärdigt.  

3.3.2 Induktiv- eller deduktiv metod 
Mellan den induktiva- och den deduktiva metoden anses det induktiva arbetssättet 
vara mer relevant för denna studie då den, förutom fakta, även baseras på 
intervjupersonernas personliga åsikter och erfarenheter. Ett deduktivt arbetssätt 
kommer inte tillämpas då det inte anses vara lämpligt att bilda en teori i förhand då 
detta skulle påverka denna studies slutresultat negativt. 
Så mycket information som möjligt kommer samlas in vilket inte passar en deduktiv 
metod då endast information relevant till den framställda teorin samlas in.  

En fördel med den induktiva metoden är att forskaren vill samla på sig så mycket 
information som möjligt. Detta innebär att han eller hon inte siktar in sig på en teori 
utan istället öppnar denne dörren för nya upptäckter som han eller hon hade missat 
annars. Då denne inte siktar in sig på att verifiera eller falsifiera en teori kan dessa 
typer av undersökningar anses vara opartiska.  

Den induktiva metoden baseras på datainsamlingen och vid fall detta skett genom 
individuella intervjuer kommer det säkerligen finnas många olika åsikter. Om det till 
exempel har genomförts tio intervjuer där sex av dessa påstår något medan de andra 
fyra påstår är det vanligast att slutsatsen håller sig till majoriteten. På ett vis kastas de 
andra fyra intervjupersonernas åsikt åt sidan även om de inte nödvändigtvis har fel.  

Det kan ses vara en fördel med att teorin tas fram efter datainsamlingen men det kan 
även ses som en nackdel. Det finns ett populärt exempel på den induktiva metoden 
som lyder som följande:  

”Solen har gått upp varje morgon hittills, alltså kommer den gå upp nästa morgon också”  

Detta stämmer inte nödvändigtvis då det fortfarande finns en möjlighet att solen inte 
kommer gå upp nästa morgon. Detta gäller även intervjuer. Bara för att ett antal 
personer påstår att något hänt på grund av en sak betyder det inte att andra också 
påstår detta.  

För många kan den induktiva metoden anses vara rörig då det är vanligt att forskaren 
ändrar frågorna och syftet under arbetets gång beroende på den information denne 
samlat in.54  

Vid en deduktiv metod måste forskaren vara välläst inom ämnet för att kunna ta fram 
en teori i förhand. Om det finns begränsat med tid kan detta ses som ett problem då 
det skulle innebära en längre undersökningsperiod än vid till exempel en induktiv 
metod. Ett annat problem som uppstår vid en tillämpning av en deduktiv metod är att 
forskaren sätter sig själv i en situation där denne endast testar sin teori vilket innebär 
att han eller hon endast samlar in information relevant till teorin. Det kan då, i vissa 

54 Blomkvist och Hallin, s. 26 
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fall, leda till att denne missar möjligheten att ta del av eventuell intressant information 
som skulle kunna leda till ett bättre resultat.55  

3.3.3 Standardisering och strukturering 
Intervjun kommer vara semistrukturerad vilket innebär att vissa frågor kommer vara 
öppna medan andra inte kommer formuleras på samma sätt. Anledningen till detta är 
att det ska finnas möjlighet för intervjun att gå på olika spår beroende på svaren. Det 
är alltså intervjupersonen som styr vilken riktning intervjun ska ta med de svar som 
den ger. 
 

Antalet intervjuer kan förändras under arbetets gång beroende på om det kan anses 
att den insamlade informationen är tillräcklig. Det är möjligt att det kan behövas fler 
intervjuer eller att det räcker med de som redan genomförts.  

Under vissa intervjuer är det nödvändigt med en hög grad av standardisering medan 
det i andra fall inte anses vara lämpligt.  

Fördelen med en intervju med hög grad av standardisering är möjligheten att 
garantera att svaren inte påverkas på grund av frågornas utformning eller 
ordningsföljd. Olika ordalydelser tolkas olika mellan människa till människa. Detta 
kan inte forskaren eller författaren garantera vid en intervju där intervjupersonerna får 
olika frågor. En nackdel är dock att det kan innebära svårigheter för intervjuaren att 
komma djupare in i arbetet.  

Att det är intervjupersonen som styr intervjun med en låg grad av standardisering kan 
anses vara en nackdel då det är osäkert hur dessa svar kommer bli och därför är det 
osäkert om slutresultatet kommer vara relevant för studien eller inte. Det är en 
möjlighet att intervjupersonen går in på sidospår och att han eller hon inte kan 
samspela med den som intervjuar. Detta kan bidra till att denne inte begriper när 
intervjuaren inte får information som gynnar studien.  

Nedan följer det ett exempel från Jan Hartmans bok ”Vetenskapligt tänkande” där 
han förklarar hur människan påverkas av frågornas utformning och ordningsföljder.  

”Olika ordalydelser kan tolkas olika, vilket innebär att intervjupersonerna egentligen får 
olika frågor, även om det bara är en nyansskillnad. Ordningsföljden är viktig eftersom hur 
man besvarar en fråga kan styras av hur man redan har besvarat andra frågor.”56  

Fördelen med en ostrukturerad intervju är att det tillåter intervjuaren att gå in på 
djupet samt som det ökar chansen för denne att hitta roten till ett problem som den 
undersöker. En strukturerad intervju tillåter inte detta vilket innebär att det är en 
nackdel för den typen av intervju.  

Med en ostrukturerad intervju tar det tid att tolka och analysera svaren som forskaren 
samlat in då de oftast är djupgående och långa. Svaren från en strukturerad intervju tar 

55 Patel och Davidson, s. 23 
56 Hartman, s. 232 
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inte lika lång tid att bearbeta då de oftast är korta samtidigt och inte lika ingående. 
Detta är alltså en fördel med den strukturerade intervjun. 

3.3.4 Kombination med andra metoder 
Tanken är att kvalitativa intervjuer är den metod som huvudsakligen ska användas i 
examensarbetet. Det är ofta möjligt att kombinera olika metoder för att nå ett djupare 
och bredare resultat. Både intervjuer och deltagande observation är kvalitativa studier 
och har därför liknande moment inom själva metoden. Vid intervjuer där informanten 
träffas vid ett möte finns det en stor nytta att ha förståelse för observation. Till 
exempel om verbal- och icke verbal kommunikation då det ger insikt i att se om 
intervjupersonen verkar tala sanning eller verkar dölja något med mera.  

Memoreringstekniker är också något som kommer till nytta vid intervjuer likt 
deltagande observation. Enklaste metoden för att memorera den insamlade 
informationen är att få en intervju inspelad men det är inte alltid möjligt av olika skäl 
och då kan anteckningar som nämnts i rapporten bli aktuellt att skriva.  

3.4 Urval 
För att säkerställa en trovärdig studie har endast erfarna projektledare och 
kommuntjänstemän intervjuats. Dessa har varit med i branschen länge och kan då 
anses ha högre erfarenhet vilket ger högre trovärdighet på den insamlade 
informationen. I och med att de har högre erfarenhet har de troligtvis också större 
och djupare kunskap inom ämnet. Studien kan även bli djupare genom att de med sin 
erfarenhet har mer egna åsikter och infallsvinklar i ämnet. Det är också större chans 
att få svar på frågeställningarna och inget annat vid en intervju med erfarna personer 
då det oftast innebär mindre risk för missförstånd eller att bristfällig information 
samlas in. 

Totalt genomfördes 10 intervjuer. Fem med kommuner och resten med privata 
bostadsexploateringsföretag. Dock intervjuades totalt sex erfarna projektledare då två 
av dessa intervjuades vid samma tillfälle. 

3.5 Tillvägagångssätt 

3.5.1 Förberedelse inför studiearbetet 
De första veckorna av studien spenderades främst med att ta kontakt med personer 
inom yrket och invänta svar om eventuella relevanta intervjupersoner. Inläsning av 
ämnet skedde också vid det här stadiet för en god förberedelse inför intervju och 
skrivande. Detta för att skaffa förkunskaper om grundkartor, fastighetsutredningar 
och annat som ansågs vara relevant för studiens syfte.  

I väntan på svar spenderades den övriga tiden med att skriva teoriavsnittet och allt 
annat som kunde tas fram utan intervju.  
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3.5.2 Intervjuer med kommuner och projektledare 
Vid vecka tre påbörjades intervjuerna med olika intervjupersoner. De första fem 
intervjuerna skedde med kommunerna, specifikt, Trollhättans Stad, Göteborgs Stad, 
Lilla Edets kommun och Borås Stad. De genomfördes i syfte om att få 
bakgrundinformation om processen att ta fram grundkartor och fastighetsutredningar. 
De genomfördes även i syfte om att återkoppla till detta och på ett sätt jämföra deras 
svar med svaren från projektledarna senare i analysen.  Totalt genomfördes fem 
intervjuer med kommuner. Frågorna som ställdes till kommunerna finns i bilaga A. 

För att få relevant information om hur problemen upplevs i det senare skedet av 
exploateringen kontaktades även projektledare. Dessa kontaktades via telefonsamtal 
för att säkerställa intervjutillfällen då de flesta inte hade svarat på tidigare mail. Totalt 
genomfördes fem intervjuer med projektledare, specifikt, Veidekke Bostad, Eidar AB, 
PEAB, BIAB och SKANSKA AB. På efterfrågan genomfördes två av dessa intervjuer 
genom telefonintervju. Frågorna kan återfinnas i bilaga B. 

Alla dessa intervjuer skedde genom platsbesök hos respektive intervjupersoners 
arbetsplats med undantag av de två som genomfördes via telefon. 

3.5.3 Behandling och sammanställning av intervjuerna 
Efter varje intervjutillfälle med inspelning skedde det en transkribering av intervjun 
vilket innebär att det som sägs under intervjun skrivs ner ordagrant. Några intervjuer 
spelades inte in och då baserades resultatet på flitiga anteckningar under intervjun.  

Efter transkribering av intervjuerna kunde en sammanställning av varje intervju ske. 
Svaren mest relevanta till huvudfrågorna framhävdes och omarbetades för ett 
sammanhängande resultat relevant till studien. Till sist, under den avslutande fasen av 
arbetet, analyserades den data som kunde samlas in tack vare intervjuerna. 
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4 Sammanställning av intervjuer 

4.1 Veidekke Bostad, Göteborg 
Intervjuperson: Anonym projektledare 

Veidekke Bostad är det fjärde största bygg- och anläggningsföretaget i Skandinavien 
med omsättning på 24,5 miljarder kronor och med 7 000 anställda. Veidekke Bostad 
har varit verksamma i Sverige sedan år 2 000 och hittills har de byggt ungefär 2 500 
bostäder i Västra Sverige, Mälardalen och Skåne. 57 

 Den projektledare som har intervjuats har erfarenhet från stort område, cirka 
Kungsbacka till Uddevalla. Kommunerna för där det projekteras tar fram 
grundkartorna. 

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
Gränser håller nästan alltid väldigt hög noggrannhet men höjder är det som kan 
variera mest och ha högre osäkerhet. I och med det krävs det ofta ett tidigt besök på 
ett område som det projekteras över för att skapa sig en egen uppfattning. 
Uppmärksammas eventuella fel inom det så görs avvägningar och nya mätningar tidigt 
för att få det rätt. Det finns variationer mellan olika kommuner, tätare städer stämmer 
bättre än mer lantligt belägna platser. Gränser håller hög noggrannhet där med men 
kan finnas större variation i kvalitet och höjder är ofta osäkrare på grund av att det är 
mer skogspartier som gjort att flygfotona som mätt in höjder är av sämre kvalitet. 

Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Fastighetsutredningar håller också hög kvalitet och det är väldigt sällan brister där. 
Fåtal gånger har det stött på att det saknas markering för en gräns och att det då krävs 
en utredning som kan leda till reglering eller fastighetsbestämning. Det kan även 
finnas gamla samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar som har osäker 
sträckning vilket behöver utredas. 

Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar 
En konsekvens som osäkerhet i höjder kan bidra med är att marken i verkligheten är 
högre än på kartan vilket gör att det krävs mer schaktning som kan ta längre tid och 
kostar mer pengar. Även de fåtal gånger det behöver göras reglering eller 
fastighetsbestämning av gränser eller utreda sträckning av samfälligheter och 
gemensamhetsanläggningar kan vara lite tidskrävande. 

4.2 Eidar AB, Trollhättan 
Intervjuperson: Stefan Jansson 

57 Veidekke Bostad, Om Veidekke Bostad, u.å., hämtad 2016-05-11 från http://veidekkebostad.se/om/. 
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Eidar AB är ett kommunalt bolag verksamma inom Trollhättans kommun där de äger 
6 000 lägenheter och drygt 200 fastigheter. De hämtar material som grundkartor 
genom det kommunala Lantmäteriet i Trollhättan.  

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
Från vad intervjupersonen kan bedöma är det bra kvalitet på de grundkartor som 
framställs och används. Intervjupersonen förklarar att de på Eidar AB ofta inte jobbar 
med grundkartorna utan att det är den första arkitekten som använder de som 
underlag till sina ritningar.  

Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Även när det gäller fastighetsutredningar tycks inte intervjupersonen ha upplevt några 
brister. 

Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar 
Enligt intervjupersonen har det i dagsläget inte uppstått några större problem för 
Eidar AB gällande denna fråga. Ett problem uppstod dock med höjder när kvarteret 
Fridhem i Trollhättan byggdes och konsekvensen som uppstod på grund av detta var 
att husen som byggdes placerades för högt upp. 

4.3 PEAB AB, Göteborg 
Intervjuperson: Anders Johansson och Malin Johansson 

Peab AB grundades 1959 och är ett av de ledande bygg- och anläggningsföretagen i 
Nordens med en omsättning på dryga 44 miljarder kronor och med 13 000 anställda. 
De har kontor över Sverige, Finland och Norge. Tack vare att två personer 
medverkade under intervjun, ena från Peabs kontor i Trollhättan och andra från 
Göteborgs kontor täcker deras erfarenhet över flera städer. Städerna dessa 
projektledare är verksamma i och har erfarenhet från är Vänersborg, Uddevalla, 
Trollhättan, Stenungsund, Kungälv, Ale, Göteborg, Borås och Alingsås. 
Grundkartorna för ett arbete hämtas från kommunen där de ska projektera.58 

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
Grund kartor stämmer i regel väldigt bra, den detalj som ofta har högre osäkerhet är 
höjder. Det är något de är medvetna om och går ut och kollar upp i ett tidigt skede, 
det är extra noga när det gäller ett mindre område och som har utmaningar i just 
höjderna. I plan över ett stort område finns ofta mer utrymme att anpassa sig allt efter 
som det påbörjas men det är fortfarande viktig att gå ut och skapa sig en bild och göra 
avvägningar tidigt. Vad gäller gränsen är de ofta väldigt bra och sällan det skapar några 
problem. Enstaka fall har uppstått där en reglering eller ny fastighetsbestämning har 
fått göras.  

Kartor håller högre kvalitet i städer än när det blir mer landsbygd därför att städer har 
uppdaterats och ajourhållits oftare genom att det byggs mer där. Så på landsbygd har 

58 PEAB AB, Om PEAB, u.å., hämtad 2016-05-11 från http://www.peab.se/om-peab/. 
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det varit fall där gränsen varit fel med någon meter men det är något som de är 
medvetna om och får göra en snabb utredning av, finns det en gränssten eller 
stenhage med mera så går de efter sådana och inte kartan. Så det är endast små 
justering som har behövts någon gång då och då det är inte större problem som 
uppstår. 

Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Även dessa utredningar kan anses vara bra, de är framförallt viktiga vid förvärv som är 
på landsbygden. Där finns mer gamla gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och 
andra servitut som legat kvar sen länge, i större städer har sådant uppdaterats bättre. I 
städer är ledningar framförallt det som är viktigt att utreda och det görs bra. Det 
uppstår i princip aldrig något som beror på någon brist av dessa utredningar. 

Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar 
Det kan vara att det behöver göras en reglering eller fastighetsbestämning på grund av 
osäkra gränser vilket skulle kunna ta lite tid men ofta finns det mycket i ett projekt att 
göra samtidigt. Byggs det på fel höjder kan det ställa till problem, framförallt genom 
att tillgänglighet är ett viktigt ämne för oss. Det får endast vara till exempel en viss 
lutning fram till entréer och om det överstiger behövas särskilda ramper vilket är 
kostsamt. Det är också viktigt för olika anslutningar så som infarter till 
parkeringsgarage eller avvägning mellan olika vägytor. För hög skillnad så kan det 
behöva läggas en högre trottoarkant vilket är lite kostsamt samt att det är dåligt för 
tillgängligheten. 

4.4 BIAB AB, Trollhättan 
Intervjuperson: Jan-Ove Niclasson 

BIAB AB är det namn som används mest flitigt av allmänheten, annars Trollhättans 
Bygg & Industritjänst AB. De har funnits sedan år 1971 och i nuläget finns det 
ungefär 10 anställda inom företaget. Den intervjuade personen har erfarenhet inom 
Trollhättans kommun där de har sitt kontor men de har även erfarenhet från 
Vänersborgs- och Strömstads kommun.59d 

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
Intervjupersonens åsikt är att det är bra kvalitet på grundkartorna i Trollhättan. Denne 
tycker dock, efter sina erfarenheter av att jobba med bostadsexploatering i Vänersborg 
att det är sämre kvalitet på grundkartorna i Vänersborgs kommun än vad det är i 
Trollhättan. 

Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Det har inte uppstått några större problem gällande fastighetsutredningar utan även 
när det gäller detta tycker intervjupersonen att det fungerar bra och att det inte finns 
några större klagomål på arbetet som genomförs. 

59 BIAB AB, Företaget, u.å., hämtad 2016-05-17 från http://www.biabbygg.se/foretaget.html. 
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Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar 
Ett problem som hade uppstått var att ett hus hade hamnat på grannens mark och 
konsekvensen av detta var att det innebar mer arbete då de var tvungna att genomföra 
en reglering. Under en period har de jobbat med att bygga tre lägenhetshus vid 
Quality Hotel i Vänersborg och där stötte de på problem med olika höjdsystem vilket 
leder till att arbetet tar längre tid att genomföra. 

4.5 SKANSKA AB, Trollhättan 
Intervjuperson: Fredrik Andersson 

Skanska AB är ett av de ledande bygg- och anläggningsföretaget i både Sverige och i 
världen. Inom Sverige har de en omsättning på 34 miljarder kronor och 10 330 
anställda. Skanska AB grundades år 1887 och hittills har de byggt ungefär 2191 
bostäder. Den projektledare som har intervjuats har erfarenhet från främst Dalsland 
och Bohuslän men även till viss del Trollhättan. Grundkartorna för varje projekt får 
av kommunen där de arbetas. 

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
Stöter sällan på problem som har med grundkarta att göra, gränser, höjder och andra 
detaljer stämmer i princip alltid bra. Förutsätter nästan att materialet är rätt om inte 
annat sägs när de får ut kartorna men undersöker ändå alltid området efter bygglov 
har getts och innan det ska börja byggas. Skulle det dyka upp att en gräns är lite 
felaktig så mäts det in och korrigeras. Kommuner mäter in efterhand i alla projekt och 
det gör att kartor alltid ajourhålls vilket skapar bra kvalitet. 

Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Det är i princip aldrig några brister i fastighetsutredningar, det mesta är ofta markerat 
på kartan samt att vattenfall och kommuner med mera ofta markerar ut tydligt var 
ledningar och samfälligheter med mera sträcker sig.  

Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar 
Hus eller gränser på äldre kartor som inte har uppdaterats på lång tid kan i få fall ligga 
fel med ett par centimeter och ibland hamnar byggnader utanför fastighetsgräns. Ska 
det byggas vid gränsen i sådana fall behövs en utredning på om huset är felaktigt byggt 
eller om gräns är fel och sedan får en fastighetsreglering göras. 

Har skett enstaka gånger att ledningar som används råkar grävas av vilket får åtgärdas 
men det skapar inga större problem. 
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4.6 Trollhättans Stad, Trollhättan 
Intervjuperson: Leif Carlsson 

Trollhättans Stad är ungefär 2 375 hektar stort och har drygt 55 000 invånare. 
Trollhättans Stad har ett eget kommunalt lantmäteri vilket betyder att de har en 
avdelning inom sitt stadsbyggnadskontor som hanterar frågor kring kartmaterial. 

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
Processen att ta fram kartmaterial och sedan använda det i detaljplaner kräver mycket 
samarbete och flera steg. Det är allmänt kända brister i grundkartorna för gränser, 
höjder och andra detaljer men det är först när ett område ska planläggas som det 
utreds och det görs alltid i ett tidigt skede.  

När ett område ska planläggas beställs en grundkarta från kart- och mätenheten inom 
Lantmäteriet som är belägna i samma hus, stadsbyggnadskontoret. I det steget får de 
tidigt upplysning om hur väl kvaliteten är på materialet, om nått behöver utredas. 
Finns det brister i till exempel gränsers noggrannhet så får planavdelningen beställa en 
utredning av kart- och mätenheten som då utreder detta och gör regleringar eller 
fastighetsbestämningar om det behövs.  

Gränser och andra detaljer har oftast bättre noggrannhet i centrala delar jämfört med 
landsbygden då det är mer bearbetat och uppdaterat material. Utanför tätorter kan 
gränser ha en differens på 10 meter vilket det finns en medvetenhet om men det är 
endast aktuellt att ändra när det ska göras en åtgärd, till exempel detaljplan eller 
avstyckning annars finns det inte folk att endast uppdatera och korrigera sådant.  
Mindre differenser av gränser så som några få centimeter förekommer ganska ofta 
men ofta finns det utrymme att korrigera sådant om det underlättar den fysiska 
planeringen.  
Grundkartorna håller även god kvalitet genom att det görs regelbundna flygningar för 
att hålla materialet uppdaterat plus att när det gör jobb sker mycket nya inmätningar 
viket gör att kartan ständigt ajourhålles.  
Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Fastighetsutredningar görs i tidigt skede och görs enligt PBL i samband med 
framtagande av grundkartan. Den görs över de fastigheterna som kommer beröras av 
den planerade detaljplanen och håller allt som oftast hög kvalitet utan brister. 

Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar 
Om problemen missas i ett tidigt stadie skjuts det upp till senare skeden så som i 
byggskedet när byggnader ska börja uppföras. Då kan det leda till det uppstår saker 
som måste utredas vilket kan försena ett projekt, till exempel så märks det att en gräns 
är fel och det måste göras en fastighetsbestämning. 
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4.7 Trollhättans Stad, Trollhättan 
Intervjuperson: Magnus Stjärnborg och Gunilla Edgren 

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
Intervjupersonerna hade inte större invändningar på vad deras kollega hade sagt i en 
tidigare intervju. Även de ansåg att grundkartan håller en bra standard och att detta 
beror på de regelbundna flygningarna. 

Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Intervjupersonerna har inte upplev några större brister på fastighetsutredningar utan 
de tycker att det fungerar bra.  

Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar  
Stjärnborg och Edgren har inte varit med om några problem som uppstått då 
Lantmäteriet och staden har en bra jobbrelation men de kan tänka sig att förseningar 
skulle vara huvudproblemet annars. 

4.8 Göteborgs Stad, Göteborg 
Intervjuperson: Marie Svensson 

Göteborgs Stad är ungefär 46 200 hektar stort och har drygt 550 000 tusen invånare. 
Göteborgs Stad har ett eget kommunalt lantmäteri vilket betyder att de har en 
avdelning inom sitt stadsbyggnadskontor som hanterar de frågorna.  

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
Det är allt som oftast bra kvalitet. Grundkartan görs på kontoret och det sker 
flygningar varje år samt uppdateras den utifrån dessa flygningar vart tredje år. Mät- 
och kartsidan gör mycket inmätningar som ökar noggrannheten, ajourhåller kartan 
och har även skyldighet att mäta in nytt som upptäcks, till exempel utbyggnad av ett 
hus. Rör i marken gäller om det inte uppbenbart är flyttat eller inte stämmer. Sådana 
markeringar mäts in då uppdateras kartan i databasen. Upp till 5 cm felmarginal i 
grundkartan är godkänt. 

Ett problem kan ofta ligga på digitaliserade gränser där det kan vara upp till några 
meters fel från verklig gräns. Ska ett område planläggas förordar 
lantmäteriavdelningen att det ska göras gränsregleringar och bestämningar. 
Lantmäteriavdelningen är representerad i planarbeten och är alltid med i tidiga skeden. 
Är det stora osäkerheter i gränser och andra detaljer i en karta får planavdelningen 
beställa en utredning av lantmäteriavdelningen som då gör fastighetsregleringar eller 
fastighetsbestämningar för att grundkartan ska bli noggrann.  

Gränserna behöver utredas olika mycket beroende på arbete, om till exempel en 
byggnad eller väg ska anläggas långt från fastighetsgräns så finns det mer utrymme för 
felmarginal på fastighetsgräns och behöver inte utredas i samma utsträckning. Vid 
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planläggning i fastighetsgräns eller avstyckning i fastighetsgräns krävs det högre 
noggrannhet och utredning.  

Gränser har blivit bättre idag då det inte var lika uppmärksammat problem och 
Lantmäteriet var inte representerade på samma sätt i planarbeten. Det ledde till att de 
som arbetade med planer ofta förutsatte att det var rätt vilket det inte alltid är.  

Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Fastighetsutredningar ska göras i planarbete enlig PBL vilket då kallas 
fastighetsförteckning. Då utreds alla fastigheter som är aktuella i plan efter olika 
rättigheter med mera, så som servitut, ledningsrätter och samfälligheter. Det görs i 
princip alltid bra och uppstår inga fel på grund av att någonting har missats.  

Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar 
Stora konsekvenser om en plangräns läggs på en digitaliserad gräns som upptäcks vara 
flera meter fel. Fastigheter som ska bildas kan förlora byggrätt eller till och med bli 
olämpliga fastigheter som inte kan bebyggas. 

4.9 Lilla Edets kommun, Lilla Edet 
Intervjuperson: Cecilia Friberg 

Lilla Edets kommun är en kommun vars areal är 315,64 km2..60 Inom kommunen 
finns det ungefär 13 111 invånare.61 Lilla Edets kommun har inte ett kommunalt 
Lantmäteri vilket innebär att de använder material från det statliga Lantmäteriet.  

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
Friberg anser att detaljerna i grundkartorna inte håller en bra standard, vidare förklarar 
hon att de därför måste åka ut till platsen med mätningsingenjörer och ajourhålla 
kartan varje gång en ny grundkarta ska framställas.  

Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Friberg upplever att fastighetsutredningarna inte håller måttet i Lilla Edet. Hon 
uttrycker kritik angående arbetet som genomförs under fastighetsutredningar då hon 
anser att de inte gör ett detaljerat jobb med till exempel gränser utan att de tolkar in 
gränserna istället för att mäta in dem. Vidare förklarar hon att hon är medveten om att 
de gör sitt jobb och att det beror på att det inte finns tillräckligt med resurser för 
noggranna inmätningar. 

60 Statistiska centralbyrån, Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012 – 2016, 
2016, hämtad 2016-05-16 från 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0802/Areal2012/?parttable=
&rxid=1f2e0dce-8a34-4c92-a94b-62941740331f. 
61 Statistikdatabasen, Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. År 2002 – 2015, 2015, hämtad 
2016-05-16 från 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Folkmangd
Nov/?rxid=1f2e0dce-8a34-4c92-a94b-62941740331f. 
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Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar 
De största problemen Friberg stött på i Lilla Edet är vid landsbygden utan 
tätbebyggelse i närheten. Gränserna stämmer ofta inte överens och mycket tid måste 
läggas på att få ihop gränserna så att de stämmer. Cecilia Friberg liknar det med att 
lägga pussel då de utifrån en gräns måste klura ut hur en annan gräns ska se ut. 

4.10  Borås Stad, Borås 
Intervjuperson: Kristina Axelsson 

Borås kommun är ungefär 96500 hektar stort och har cirka 110 000 tusen invånare. 
Borås stad har ett eget kommunalt lantmäteri vilket betyder att de har en avdelning 
inom sitt stadsbyggnadskontor som hanterar de frågorna.   

Är det bra kvalitet på grundkartor? 
I stort sett håller grundkartorna bra kvalitet i kommunen. Det finns brister i de digitala 
kartorna beroende på hur nyligen en gräns eller annat är inmätt. Har det gjorts nyligen 
är det markerat med en viss färg som påvisar bra noggrannhet men är det en gräns 
från till exempel 1800- talet har den en annan färg som visar att den är osäker. 
Framförallt i tätorten är det bra kvalitet för där händer det mycket vilket för att kart- 
och mätavdelningen mät in mycket och ajourhållit kartan. På landsbygden kan det 
vara lägre noggrannhet men det syns i kartorna i sådana fall. Höjder är en detalj som 
också håller hyffsat bra kvalitet men inte tillräckligt för att projektera utifrån dem utan 
då behövs noggrannare inmätningar. En till eventuell felkälla är att höjdsystemet nyss 
är bytt vilket betyder att det är viktigt att arbeta i rätt för annars det uppstå fel.  

Det är alltid en person på kartavdelningen som granskar kartan innan vi skickar ut 
den. Tittar så att vi inte missat nått viktigt. Lantmäteriavdelningen är representanter i 
planarbetet och det är ett möte tidigt i projekt där det utreds hur aktuella och 
noggranna kartorna är i det aktuella området och om något behöver förbättras. I 
sådana fall får de gå ut och mäta in saker eller göra regleringar och 
fastighetsbestämningar.  

Genomförs det bristfälliga fastighetsutredningar? 
Vårt lantmäteri här är väldigt duktiga på att säga till när det är någonting vi behöver 
utreda vilket gör att utredningarna är noggranna och i stort sett alltid felfria. 
Lantmäteriet har gjort ganska så mycket jobb med gamla servitut, ledningsrätter och 
mera och har hyfsat bra koll på det som finns men det finns ju alltid äldre sådana 
saker som de får gå och beställa och hämta hem. Sen så är väldigt mycket av sådant 
gammalt uppdaterad och mycket har digitaliserats så det finns visat på kartorna.  

Problem som uppstått på grund av bristfälliga grundkartor och brist på 
fastighetsutredningar 
I ett enstaka fall gjordes en fastighetsbestämning parallellt med att planen skapades 
vilket sedan glömdes av. Det upptäcktes när planen var klar och det var en skillnad på 

 32 



Bristfälliga grundkartor och fastighetsutredningar 

några decimeter på planen och verklig gräns vilket inte utgjorde nått direkt problem. 
Men är det flera meters fel blir det problem när fastigheter kan tappa mycket yta och 
byggrätt. 

4.11  Intervjuanalys 
Efter sammanställning av intervjuer från både projektledare inom byggbolag och 
kommuner går det att utläsa flera tydliga samband där majoriteten har liknande 
åsikter. Huvudsyftet i detta arbete är som sagt att få åsikter och erfarenheter på 
grundkartornas och fastighetsutredningarnas kvalitet utav projektledare inom 
byggbolag. För att få ett större djup på studien har även kommuner intervjuats för att 
det är därifrån byggbolagen får kartorna. Det ger också möjlighet att se om det som 
projektledarna säger verkar stämma och hur deras syn ställs mot det som kommunen 
uppfattar om kartorna och ifall det finns en bra kommunikation dem emellan för hur 
kvaliteten ser ut.  

Vad gäller gränsers kvalitet i grundkartor så instämmer alla projektledare att de håller 
väldigt bra noggrannhet och det uppstår sällan fel som beror på just dem. En detalj 
som de däremot har uppmärksammat som osäker är höjder. Samtliga projektledare 
och kommuner nämner att höjder inte har någon bra noggrannhet och att de inte ska 
användas som grund för projekteringen. 

För personerna som intervjuats inom kommunen så har de visat sig att samtliga 
kommuner arbetar på liknande sätt. Det vill säga att när ett område ska börja 
projekteras ställs en fråga om kartmaterialets kvalitet i det aktuella området i tidigt 
skede för att få uppfattning om grundkartorna är noggranna eller om något eventuellt 
behöver åtgärdas. Till exempel att en fastighetsreglering eller fastighetsbestämning 
behöver utföras eller att någon annan viktig detalj i området behöver mätas in så som, 
viktiga träd eller fornlämning med mera. När denna information når tillbaka till 
kommunernas projektansvariga så får de ta beslut om vilka utredningar de vill att 
Lantmäteriet ska göra för att skapa en grundkarta som håller normal kvalitet. 
Lantmäteriet är representanter i planärenden vilket gör att de alltid är med i tidigt 
skede av planframtagande och kan ge bra upplysningar för att minska brister i 
detaljplaner vilket annars kan skapa problem i ett senare skede när byggbolag ska 
genomföra en plan.  

Samtliga kommuner påpekar att materialet i grundkartorna håller särskilt bra kvalitet i 
tätorter på grund av att det har byggts mycket där vilket innebär att kartorna ajourhålls 
genom att allt nyinmätt förs in i den digitala kartan. Kommunerna påpekar också att 
mer lantligt belägna områden håller sämre noggrannhet på grund av att flertalet 
gränser inte är uppdaterade sen en lång tid tillbaka, vilket kan handla om hundratals 
år. Det utförs även flygningar i alla kommuner med regelbundna mellanrum för att 
hålla en uppdaterad karta. Att landsbygden har lägre noggrannhet för gränser bevisas 
också genom att Göteborgs kommun sade att de kan garanteras en felmarginal för en 
gräns på max 5 cm medan Lilla Edet endast kunde säkerställa 20-25 cm i felmarginal. 
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Istället måste Lilla Edet fokusera mer på att utreda gamla rättigheter så som servitut 
och samfälligheter vilket inte finns lika mycket i städer för där har sådant redan 
behandlats och uppdaterats. Det är inte lika viktigt där det är glesbebyggt då det är 
mer okej att en gräns kan variera lite medan det i städer byggs andra hus eller vägar 
precis intill gränser vilket gör att det krävs högre noggrannhet.  

Flertalet kommuner påpekar att höjder kan ha en osäkerhet vilket gör att de är mer till 
för illustration hur området ser ut och de ska inte projekteras utefter. Det är oftast 
hög noggrannhet i städer där flygningar görs regelbundet och det inte är skog och 
annat som skymmer, vilket det ofta är utanför städer vilket leder till en sämre 
noggrannhet. Flera kommuner nämner också att de nyss eller fortfarande håller på att 
gå över till ett annat höjdsystem vilket också påverkar höjderna. Framförallt är det 
viktigt att veta vilket det arbetas i. 

Samtliga kommuner känner även till att en fastighetsutredning ska göras i enlighet 
med PBL i samband med att grundkartan tas fram. Det benämns i PBL som 
fastighetsförteckning där det ska framgå vilka sakägare det finns, samfälligheter, 
gemensamhetsanläggningar och andra rättigheter så som ledningar eller servitut som 
belastar de berörda fastigheterna. Kommunerna medger att detta görs noggrant och 
det uppkommer sällan brister i dem. Mycket av de gamla rättigheterna över fastigheter 
har även uppdaterats och förts in i den digitala kartan.  

Sammanställningarna från intervjuer av projektledare inom byggbolag visar att de är 
verksamma i och har erfarenhet från många städer inom Västra Götaland. Samtliga 
projektledare beskriver att grundkartorna som används i projekt hämtas från 
kommuner där ett aktuellt projekt ska utföras.  

Projektledarna gör ett tidigt besök på den plats som ska bebyggas för att skapa sig en 
egen bild av höjder och sådana detaljer och eventuellt göra mätningar och 
avvägningar. Det finns en medvetenhet om problemet hos projektledare, det är 
uppmärksammat vilket gör att sådana frågor kan åtgärdas tidigt och inte skjutas fram i 
projektet där det kan skapa större problem. Majoriteten av projektledarna påpekar 
också att noggrannheten ofta är något sämre utanför tätorter och att det enligt 
kommunerna beror på att det har gjorts mindre förrättnings och planarbete där och 
att gränser därför inte är uppdaterade sedan länge tillbaka. Detsamma gäller för höjder 
utanför tätorter, att det är större variation på kvaliteten och att det ofta beror på att 
det är mer skog och skymd sikt när det mäts in via flygningar.  

Fastighetsutredningar är något projektledarna anser göras bra då det sällan uppstår 
några problem som är relaterat till det. I tätorter är framförallt ledningar det som 
behöver utredas och det är väl utmarkerat i kartan med vilka som finns och vilken 
sträckning de har. Utanför tätorter är det ofta gamla gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter och servitut med mera som behöver utredas. Det uppstår inte några 
brister i det heller enligt projektledarna.  

Samtliga projektledare medger dock att det om än sällan ändå uppkommer fel då och 
då och exempel de givit är:  
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• Det framkommer att det är en osäkerhet i en gräns på grund av till exempel att 
gränsmarkering förvunnit eller att det upptäcks en markering som inte 
stämmer med digitala kartan med mera. Då får det åtgärdas via reglering eller 
fastighetsbestämning vilket är en ökad kostnad och kan även kräva tid. 

• Det är osäker sträckning på äldre samfälligheter, gemensamhetsanläggningar 
och olika rättigheter på fastigheter vilket behöver utredas och kanske regleras.  

• Verklig gräns hade en differens i kartan mot verkligheten vilket gjorde att 
fastigheter tappade en del markyta och ibland även byggrätt.  

• Eidar jobbade i ett fall fel höjdsystem vilket gjorde att kvartersmark hamnade 
tio centimeter högre mot vägen än de förväntat sig. Det ledde till att en högre 
trottoarsten fick användas viket kan bli en förhöjd kostnad.  

• Någon ledning har ej markerats och då råkat grävas av. 

PEAB gav ett exempel som inte uppstått men skulle kunna ske och som är extra 
aktuellt i dagens byggnationer och anläggningar. Det är att lutningar och vinklar till 
infarter, garage, entréer och sådant har vissa bestämda mått och gradantal för att inte 
motstrida tillgängligheten. Osäkerhet i höjder kan då att det blir för höga övergångar 
mellan olika markytor, eller för högt in till en entré eller höga trottoarkanter som 
Eidar gjort i ett projekt. Sådana saker kan göra att det är utanför ramarna och det 
behöver åtgärdas via ramper eller andra speciella hjälpanordningar vilket kostar 
pengar. Det är också något som när det uppstår strider mot en social hållbarhet där 
alla människor ska ha lika värde och ska kunna göra sig fritt oberoende om det har 
vissa hinder.  

Samtidigt beskriver samtliga projektledare att de få gånger det blir fel via något av de 
exempel som nämnts eller liknande så utgör det inget större problem. De beskriver att 
det ofta går att utföra sådana utredningar parallellt med att ett projekt fortlöper på 
grund av att det ofta är stora byggnationer och att det i princip alltid finns något att 
göra. Ett projekt står inte still om felet inte är större än de givna exemplen. I och med 
att det ofta är ganska stora bostadsprojekt som görs finns det nästan alltid möjlighet 
att anpassa sig allt eftersom ett projekt genomförs. Små förändringar kan alltid ske så 
länge det inte motstrider detaljplaner vilket som sagt gör att det finns möjlighet att 
vara flexibla när projektet fortlöper.  
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5 Diskussion  
Det ansågs inte vara väsentligt att genomföra fler intervjuer då de som redan hade 
intervjuats hade sagt likadana saker. Intervjupersonerna som jobbade hos privata 
bostadsexploatörer var även verksamma inom andra kommuner och kunde därför 
även ge svar utifrån deras erfarenheter från dessa.  

Examensarbetet redovisar att det sällan uppstår problem med grundkartor och 
fastighetsutredningar. Under arbetet kom det fram att det är bättre kvalitet på 
grundkartor i centrum av städerna och att det genomförs betydligt mer 
fastighetsutredningar där än vad som genomförs vid landsbygden. Då många städer 
använder sig av ortofoto kan det uppstå problem vid landsbygden, speciellt skogstäta 
områden vid framtagning av grundkartor. Det blir då svårt att till exempel se de olika 
höjderna inom områden. På grund av detta är det mycket möjligt att det uppstår mer 
problem i län längre upp i landet. 

Att kartorna var bättre förr var en populär åsikt bland intervjupersonerna. Det är en 
stor brist på kompetens inom yrket och efterfrågan är hög. Många företag, kommuner 
och myndigheter är i ständigt behov av ny personal med erfarenhet. Detta är ett 
tydligt tecken på att det är brist på kunniga kompetenser. I intervjun med Cecilia 
Friberg instämmer hon med detta och vidare förklarar hon att förr i tiden var de mer 
noga med att till exempel mäta in gränser och att man hade folk vars arbetsuppgift 
bestod av just det. Eftersom det, i nuläget, råder en brist på kompetens finns det inte 
tillräckligt med arbetare till alla olika arbetsuppgifter som finns och därför måste de 
prioritera det som ger en högre ekonomisk vinst. 

De kommunala tjänstemännen upplevde större brister i grundkartorna än 
projektledarna. Det beror troligtvis på att kommunerna är de som tar fram kartorna 
till byggföretagen och innan de ger ut materialet undersöks kvaliteten i kartan och 
brister åtgärdas. Denna uppfattning har även de olika kommunerna haft och det 
verkar stämma eftersom projektledarna sällan upplever problem. De verkar även vara 
väl upplysta om att de inte kan lita på kartor fullt ut, istället går de även ut i fällt och 
skapar sig en egen uppfattning. 

Det förväntade slutresultatet var att samtliga skulle varit med om problem. Det fanns 
inte mycket bakgrundinformation om problemet vilket gjorde att vi gick in i intervjuer 
utan förutfattade meningar om hur resultatet skulle se ut vilket gjorde att det också 
var svårt att tänka sig på för hand hur stort problemet verkligen var och vilken syn de 
som intervjuades skulle ha på problemet.  

För att garantera ett trovärdigare resultat har validitet varit i fokus från metod till att 
studien är genomförd. Utöver att vara noggrann med sitt urval och skaffa sig bra 
förkunskaper i ämnet som tidigare nämnts så är det viktigt hur data samlas in. Alltså 
att använda rätt frågor och formulera dem rätt. ”Som man ropar får man svar” är ett 
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uttryck Esaiasson m.fl. använder.62 Det beskrivs att små saker som ett ordval i en 
fråga kan ge påtagligt olika svar. Därför har det lagts mycket fokus på att utforma bra 
frågor för de kvalitativa intervjuer som genomförts i studien.  
En till sak som är viktig att ha i åtanke när en studie ska utföras är huruvida resultatet 
kan generaliseras. Det innebär att resultatet kan användas på en annan plats och större 
område än där studien skedde. Alltså det resultat som framkommit som i vårt fall med 
personer inom Västra Götaland ska kunna generaliseras till en större population. 
Vilket innebär att resultatet ska gälla för fler län och kommuner i Sverige utöver de 
som undersökts. Eftersom studien är avgränsad till Västra Götaland är urvalet viktigt 
för att skapa möjlighet att kunna generalisera studien på större population. ”Centralitet” 
är en viktig princip att följa i vårt urval.63 Därför har vi fokuserat på att nå centrala 
personer med bra erfarenhet som kan förväntas ha högst kunskaper i ämnet som i 
vårt fall är erfarna projektledare och erfarna tjänstemän inom kommuner. Val av 
företag och kommuner kan också öka möjligheten för att kunna generalisera 
resultatet. Därför har vi främst fokuserat på att kontakta projektledare och tjänstemän 
som arbetar på stora bolag eller kommuner som är verksamma över ett större område 
för att skapa större möjlighet till generalisering. Samtidigt kan det vara viktigt att höra 
åsikter från blandade storlekar av företag med för de kan ha olika åsikter. Därför har 
även mindre kommuner med mer lantlig position också intervjuats för att nå ett 
djupare och bredare resultat.64  

Även reliabilitet har varit i åtanke från det att studien påbörjades. Det behandlar hur 
trovärdigt ens resultat är, vid upprepade mätningar ska resultatet fortfarande bli 
samma. Där är liknande validitet viktigt att vi fått kontakt med rätt personer och 
ställer rätt frågor så att om någon skulle göra liknande studie skulle de ledas till 
liknande personer och nå samma resultat.65 

5.1.1 Hållbar utveckling 
I nuläget råder det en stor bostadskris i Sverige då det är en stor efterfrågan på 
bostäder som inte kan mötas då utbudet är för lågt och inte räcker till. En stor 
efterfrågan höjer bostadspriserna vilket hindrar en social hållbar utveckling då det 
förhindrar att människor med lägre inkomst ska kunna hyra eller köpa en bostad.  

En bra grundkarta resulterar i en lämplig plan för ett område vilket minskar chanserna 
för problem under byggnationen. Utan några större problem som uppstår under 
byggnation är det en större chans att det inte förlängs och därmed minskar utsläppen 
från exempelvis maskinerna.  

62 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan – Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl., Norstedts Juridk AB, Stockholm, 2012, s. 242 
63 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, s. 258 
64 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, s. 57-58 
65 Hartman, s. 146 

 37 

                                                 



Bristfälliga grundkartor och fastighetsutredningar 

En dålig grundkarta med felaktig information kan leda till färre byggnader i fall då 
planarbetarna tror att fastighetsgränsen är närmare än vad den egentligen är. Detta 
innebär minskad byggrätt och färre bostäder.  

Som många projektledare påpekat är det viktigt att undersöka höjder i en karta 
eftersom de ofta har brister. Om det inte görs kan det bidra till större höjdskillnader 
mellan markytor, höga trottoarkanter och höga lutningar till entréer vilket drabbar 
tillgängligheten och den sociala hållbarheten 
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6 Slutsats 
Efter intervjuerna var genomförda stod det tydligt klart att de som intervjuats varken 
upplever att problem uppstår ofta eller att de medför avsevärda konsekvenser. 
Personerna som intervjuats har i princip likadana uppfattningar och lika erfarenheter 
när det gäller frågorna om grundkartor och fastighetsutredningar. Ett problem som 
samtliga intervjupersoner varit med om och som de anser är vanligast att stöta på och 
som medför problem var osäkerhet i höjder. Detta hade orsakat problem i olika grad 
för personerna beroende på hur tidigt det upptäcktes och åtgärdades genom nya 
mätningar och korrigeringar.    

De som intervjuats i kommuner påpekade att det finns brister i höjddata samt andra 
detaljer i grundkartor men tack vare att det är ett väl upplyst problem och att de har 
ett bra samarbete mellan Lantmäteriet, planarbetare, exploatörer med mera så blirfelen 
åtgärdade tidigt och det framkommer en slutprodukt med hög kvalitet.  

Kommunerna påpekade att fel i grundkartorna endast åtgärdas inom det område 
detaljplanen gäller och om ett projekt kommer vara akuellt inom. Det är fortfarande 
dålig kvalitet där det inte har gjorts planer eller finns bebyggelse. Kommunerna 
beskriver att det inte finns pengar att åtgärda sådant bara för att få en bra karta utan 
det gör i samband och inom det området för där ett projekt ska påbörjas.   

De intervjuade projektledarna instämmer att kartorna de använder vid byggnation 
håller väldigt bra kvalitet vad gäller de flesta detaljer. Framförallt är gränser något som 
har hög noggrannhet medan höjder är den informationen i kartan med mer varierande 
kvalitet. De är också ett tydligt samband att kvaliteten är bättre i städer gentemot 
landsbygd på grund av att det har gjorts mycket i städerna och kartorna har då blivit 
uppdaterade och ajourhållits i högre utsträckning vilket även kommunerna stärkte.  

Projektledarna beskriver att planer som de arbetar i ofta är stora och att det därför 
finns utrymme för anpassning och flexibilitet för att åtgärda ett eventuellt problem 
som uppstår. Eller att det finns utrymme att göra en utredning och åtgärd parallellt 
med att en byggnation fortlöper vilket gör att det inte bidrar med några märkbara 
problem enligt dem. Till exempel beskriver de att om ett projekt skulle vara 
projekterat i fel höjdsystem så kan uträkningar för massor, slänter med mera bli fel 
men att det upptäcks i uppstarten i det fysiska skedet och att det därför åtgärdas direkt 
utan vidare konsekvenser för projekten.  

De blir också enligt intervjuerna bra upplysta om hur kvaliteten är i kartorna de får ut. 
Det går själva ut i ett i ett tidigt skede för att skapa sig en egen uppfattning och bild av 
området. Problem har undvikits genom att de arbetar på det sättet och inte bara litar 
till kartorna fullt ut och projekterar direkt utifrån dem. Det gör att det i slutändan 
sällan uppstår några allvarliga konsekvenser som beror på brister i grundkartor eller 
fastighetsutredningar. Att det är en aktuell och upplyst fråga från start till slutet av ett 
projekt resulterar också i att det åtgärdas i ett tidigt skede och brister förhindras.  
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Samtidigt ger i princip samtliga projektledare något exempel på när det har uppstått 
ett problem, om än sällan och det tyder på att vissa brister finns och det inte alltid går 
att undgå dem.  

Som helhet gör den insamlade datan det möjligt att dra slutsatsen att bristfälliga 
grundkartor och fastighetsutredningar inte är ett stort problem inom Västra 
Götalandsregionen. 

6.1 Framtida studier 
Under arbetet med denna studie har det uppstått ett antal nya intressanta 
frågeställningar som skulle kunna behandlas i en studie. Dessa beskrivs nedan: 

• Då större bostadsexploateringsföretag ofta får större projekt än de små 
företagen är det sannolikt att de stöter på problemen som belysas i denna 
studie olika mycket.  Hur stort är problemet hos stora företag i jämförelse 
med små. Innebär det att större projekt medför en större sannolikhet att stöta 
på problemet med bristfälliga grundkartor och brist på fastighetsutredningar 
eller inte? 

• Nuvarande fastighetsägare påverkas av nybyggnation. Har de uppmärksammat 
några problem och hur påverkas de av problemen?  

• En studie där särskilda fall med stora fel undersöks. Hur skedde det och vad 
blev konsekvenserna?  
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A. Intervjufrågor kommun 
• Önskas anonymitet?  

• Går det bra att spela in intervjun?  

• Vad är er arbetstitel - vad jobbar du med?  

• Hur länge har ni jobbat med det? Önskas anonymitet? 

Grundkarta  

• Gör ni grundkartorna själva inom kommunen?  

• Tror ni att det är bättre eller sämre att göra det själva än att beställa?  

• Har ni stött på några problem där orsaken varit bristfälliga grundkartor/har ni 
några exempel?  

• Om nej, hur arbetar ni för att det inte ska uppstå problem?  

• Om ja, varför tror ni att ett sådant problem uppstod?  

• Hur åtgärdades problemet? 

• Hur stort tror ni problemet med dåliga grundkartor är i resten av Sverige?  

Fastighetsutredningar 

• Upplever ni att det inte utförs tillräckligt med fastighetsutredningar i och med att 
grundkartan tas fram?  

• Har ni stött på några problem där orsaken varit brist på fastighetsutredningar/har 
ni några exempel?  

• Om ja, varför tror ni problemet uppstod?  

• Hur har ni löst problemet?  

• Om nej, hur förhindrar ni att ett sådant problem uppstår?  

Övrigt  

• Hur ofta brukar ni stöta på problem som inte uppstått på grund bristfälliga 
grundkartor eller brist på fastighetsutredningar utan istället på grund av t.ex. brist i 
planeringen?  

• Är det något annat ni vill tillägga? 
 

Bilaga A:1 
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B. Intervjufrågor privata bostadsexploatörer 
• Önskas anonymitet? 

• Går det bra att spela in intervjun? 

• Vad är er arbetstitel - vad jobbar du med? 

• Hur länge har ni jobbat med det?  

Grundkarta 

• Hur brukar ni ta del av grundkartor? 

• Har ni stött på några problem där orsaken varit bristfälliga grundkartor/har ni 
några exempel? 

• Om ja, varför tror ni att ett sådant problem uppstod? 

• Hur åtgärdades problemet? 

• Om nej, hur förhindrar ni att ett sådant problem uppstår?  

Fastighetsutredningar 

• Har ni stött på några problem där orsaken varit brist på fastighetsutredningar/har 
ni några exempel? 

• Om ja, varför tror ni problemet uppstod? 

• Hur löstes problemet? 

• Om nej, hur förhindrar ni att ett sådant problem uppstår?  

Övrigt 

• Hur stort tror ni problemet med dåliga grundkartor och fastighetsutredningar är i 
resten av Sverige? 

• Hur ofta brukar ni stöta på problem som inte uppstått på grund bristfälliga 
grundkartor eller brist på fastighetsutredningar utan istället på grund av t.ex. brist i 
planeringen? 

• Är det något annat ni vill tillägga? 
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C. Trollhättans Stad 1 
Leif Carlsson - Planchef Stadsbyggnadsförvaltningen  
Trollhättans Stad 
2016-04-13   

Det finns inga problem i grunden. Trollhättans Stad beställer en uppdaterad karta från kart- 
och mätenheten som ligger i samma byggnad. Det är viktigt att undersöka gränser och 
rättigheter mm. Inom detaljplaneområden. Det anses inte vara lika viktigt utanför dessa 
områden då det endast kostar pengar.  

De börjar med att beställa en grundkarta och innan de börjar planera frågar de 
planarbetarna om hur det ser ut inom området. Vilka delar, inom området, som är sämre 
och vilka som är bättre när det gäller gräns noggrannheter. De får ett svar och om det finns 
ett område med dålig noggrannhet beställer de en utredning från kart- och mätenheten för 
en bättre noggrannhet. Vid stor osäkerhet kan även nya fastighetsbestämningar behöva 
göras.  

De har bra samarbete med LM och de kan då bli upplysta om en grundkarta inte är 
noggrann vilket innebär att de kan åtgärda problemet inom god tid.  

I centrala Trollhättan är det bättre noggrannhet i jämförelse med områden nära 
landsbygden. Gränserna är inte lika bearbetade där då det inte skett några planarbeten och 
de gränser som finns är då gamla. Utanför tätorter kan det finnas gränssättningar med en 
differens på 20 meter. Detta är de medvetna om men det är inte aktuellt för dem då 
planarbeten inte sker inom dessa områden. Istället är det vid olika fastighetsåtgärder, t.ex. 
avstyckning som det kan behöva åtgärdas.  

Mindre differenser, t.ex. 2mm fel märks i digitala ritningar men inte i verkligheten. Det 
finns utrymme att korrigera en gräns med mindre fel om den underlättar den fysiska 
planeringen som sker i senare skede.   

Materialet uppdateras ofta med många (flygningar).  

Mindre kommuner har oftast inte någon kommunal lantmäterienhet vilket innebär att de 
får beställa material från den statliga lantmäterienheten. Detta bidrar till en annorlunda 
dialog mellan planarbetarna och lantmäteri till skillnad från när allt görs inom samma 
byggnad. Dessutom måste kommuner utan kommunalt lantmäteri ofta ta in privata 
konsulter i detaljplaneprocessen vilket gör att ännu fler parter blir inblandade.  

Om det är en dålig kommunikation mellan parterna skjuts endast problemet upp istället för 
att åtgärdas.  

Fastighetsutredningar görs i tidigt skede och görs i samband med grundkartan. Den görs 
över de fastigheterna som kommer beröras av den planerade detaljplanen. 
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D. Trollhättans Stad 2 
Magnus Stjärnborg - Projektsamordnare Exploateringsavdelningen  
Gunilla Edgren - Lantmäteriingenjör Stadsbyggnadsförvaltningen  
Trollhättans Stad 
2016-04-91  

Vid planering av detaljplaner träffas en tjänstemannagrupp förbereder utredningar, en är att 
ta reda på gränser och ägare och oklarheter. Exploateringsgrupp, lantmäteri är representant 
inom gruppen, De påvisar var det inte är bra grundmaterial, gränser. Försöker göra 
översiktlig utredning. Hur gamla är gränserna, från gammal karta, länge orörda, eller nya 
gränser med bättre säkerhet. Redovisar lantmätarens utlåtande på oklara gränser får 
exploatören beställa en utredning. Utredningen kan komma fram till att det inte går att 
bestämma gräns och krävs en fastighetsbestämning, görs via lantmäteriförrättning. Kan 
uppkomma genom att inget gränsmärke finns eller att en gräns inte är lagligen utmärkt, 
eller en avsöndring (gammal form av fastighetsbildning) som är ett avtal mellan två 
fastighetsägare, krävdes från början inte ens en karta över gränsen.   

Först översiktlig utredning från Lantmäteriet när det finns planer på att exploatera→ sen 
beställd utredning av bostadsexploatören → sist fastighetsbestämning  

Alingsåker – Stenhagen blev ny gräns, någon meter fel 
Engelsgård 
Hälltorp – hittade märke flera meter fel  

Till exempel gräns kan längs med en sten mur men muren inte gräns i sig utan punkterna är 
bara inmätta därvid, eller så är muren gränsmärke och då kan det beskrivas ”från den 
punkten där följer gränsen muren och alla dess vinglingar” från äldre kartor.  

Konsekvenser, skulle kunna bli förseningar, inga kända fall då de jobba tätt ihop och 
utreder noggrant tidigt i planeringsskedet.  

Se hur aktuellt och viktig kvaliteten är i varje fall, ska exploatören stycka av tomter mot en 
annan fastighetsägares gräns är det noggrant, behöver utredas och även kanske 
fastighetsbildas, ska det behållas en remsa grönområde mot en annan fastighet är gränsen 
inte lika viktig att utreda noggrant. Kommun äger fastighet som gränsar till annan 
kommunalägd fastighet, inte heller lika viktigt att utreda gränsens exakta lokalisering.  

Många kartor transformeras till olika skalor och kopieras fram och tillbaks, sedan gjort en 
digitalisering, många led med fel leder till försämrad kvalitet.  

Vid centrum där det byggs tätt med höghus, vägar med mera kräver det hög noggrannhet, 
är i regel bättre noggrannhet från början då det i regel är nya gränser i tätorter.   

Blivit mycket mer upplysningar och prat om kvalitén i kartor senaste 5-10 åren, förståelsen 
för att registerkartan, fastighetskartan är dålig kvalitet är bättre upplyst nu. 
Uppmärksammat   
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Många har egna GPS, tillgänglig karta, registerkarta lättillgängliga på nätet, folk går efter 
GPS och tror att om den är noggrann så stämmer gränsen. Men om gränsen i kartan som 
fåtts ut är några meter fel spelar det ingen roll hur nära gränsen du kommer med din GPS. 
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E. Göteborgs Stad 
Marie Svensson – Förrättningslantmätare Lantmäterimyndigheten 
Göteborgs Stad 
2016-04-25  

Både för Mölndal och Göteborg.  

Grundkartan görs på kontoret, den flygs varje år och uppdateras var tredje år. 
Geodatasidan gör mycket inmätningar för att öka noggrannhet, ajourhåller kartan, har 
skyldighet att mäta in sådant nytt som upptäcks, t.ex. utbyggnad av ett hus på fastighet. 

Problemet kan ligga på digitaliserade gränser, kan vara fel på flera meter på en gräns. Ska ett 
område planläggas, Lantmäteriet förordnar att det ska göras en gränsbestämning, stora 
konsekvenser om man lägger en plangräns i en gräns på digitaliserat material om det ej är 
utrett kvalitet på gränsen men utreds alltid. Lantmäteriet är representerade i planarbete och 
grundkartans material för arbetet påverkas tidigt i arbetet, är med i början.   

Arbetar på samma sätt som Trollhättan, även Mölndal arbetar på samma sätt.  

För t.ex. 15 år sen var det inte lika klart att gränser var osäkra, då kunde plansidan få 
grundkarta och utgå från att den stämmer även om det är gamla outredda digitala gränser 
som kan ha stor felmarginal. När fastighetsbestämningar gjorts i planen har felet sedan 
upptäcks.  

Bra samarbete mellan plansida och lantmäterisida, en rutin där Lantmäteriet och kartsidan 
är representerade och med i tidigt skede.  

Grundmaterialet i databasen är bra, de genomför flygningar varje år med inmätningar som 
komplettering.  

Röret i marken gäller om det inte uppbenbart är flyttat eller inte stämmer. Sådana 
markeringar mäts in då uppdateras kartan i databasen. Upp till 5 cm felmarginal i 
grundkartan är okej.  

Fastighetsutredningar görs efter ansökan av någon from av förrättning, Lantmäteriet 
förordnar att det krävs gränsbestämning vilket skapar en ny förrättning. Det är en 
obligatorisk uppgift Lantmäteriet har i aktuella arbeten med fastigheter och planer, i 
planarbete kallas det fastighetsförteckning.  

Förr kunde en gräns av fastighet återutsättas och markeras, nu måste hela fastigheten med 
alla gränser bestämmas. Dyr utredning att gör och kunden vill ofta inte stå för kostnader 
därför används det inte så frekvent. Men finns det ej markeringar för fastigheten kan 
fastighetsbestämning krävas, kunden beställer det i så fall.  

Ej lagligt utsatta gränser, t.ex. från utsöndringar, gäller inte och de togs bort när databasen 
byggdes upp.  

Gränserna behöver utredas olika mycket beroende på arbete, om t.ex. en byggnad eller väg 
ska anläggas långt från fastighetsgräns så finns det mer utrymme för felmarginal på 
fastighetsgräns och behöver inte utredas i samma utsträckning. Vid planläggning i 
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fastighetsgräns eller avstyckning i fastighetsgräns krävs det högre noggrannhet och 
utredning. Det är som sagt uppmärksammat och utreds tidigt.  
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F. Transkribering – Lilla Edets kommun 
Cecilia Friberg - Mark- och exploateringschef   
Lilla Edet 
2016-04-26  

Skaffar ni grundkartorna från det statliga Lantmäteriet? 
Vi har ju fastighetskartan från Lantmäteriet, naturligtvis. Sen så har vi primärkartan själv 
här men vi har ingen mätningspersonal så vi har upphandlat tjänsten att ta fram en 
grundkarta så uppdaterar, man ajourhåller primärkartan då sen har vi en kartingenjör här 
som sammanställer Lantmäteriets bit och vår primärkarta. Så blir det en primärkarta till 
slut. Ja, det är lite höjder och sådant där, höjddatan tar vi också från Lantmäteriet.  

Kvalitén? 
Vi kan börja med detaljerna. Den är jättedålig därför måste vi ut och ajourhålla kartan varje 
gång vi ska göra en grundkarta så måste vi med mätningsingenjörer ut och ajourhålla den 
helt enkelt. När det gäller höjdkurvorna tar vi dem som finns nationellt, som Lantmäteriet 
erhåller. Vi är med i geodata samverkan så vi får mycket, inte gratis det får vi ju inte för vi 
betalar ju för det varje år men vi hämtar hem datan därifrån. Så är det också fastighetsbiten 
och den ajourhåller, vi checkar inte av den. Vi är så pass krassa att, man får inte säga så, 
men vi chansar lite att den är bra. Men vi ser, när vi ska ut utanför tätbebyggt område och 
vi ser att det här ligger lite utanför och det här är en skiftegräns då brukar vi gå ut och kolla 
den. Någon gärdsgård där och att den funkar och gör den inte det då får 
mätningsingenjörerna åka ut och mäta in det som finns, då tolkar vi in den. Inne i tätorten 
där chansar vi på att den är bra. Det gör vi faktiskt.  

Den digitala har kommit från ganska långt tillbaks? 
Jag vet ju att när man la in hela digitala registerkartan då så tog man ju och diggade den 
ifrån tiotusendelarna som var i pappersformat på den tiden. Det är ju helt absurt och sen 
zoomar man ju upp den så här och tror att den stämmer. Det är helt absurt egentligen va. 
Sådana små skiften. Det fattar ju vem som helst som har lite kunskap att den inte funkar. 
Det kan ju ligga 10-15 meter fel, 30 meter fel ibland. För att den var fel inlagd från början 
och det är därför vi checkar av ganska mycket med gärdsgården och sådant. Ligger gränsen 
i gärdsgården och var ligger gränsen och så rätar vi upp den och då får vi rätta upp allt 
annat runt omkring.  

När ni ska planera ett nytt bostads område måste ni ut och mäta 
Ett helt nytt. Då måste vi ut och mäta in och så passar vi in den. För måtten är oftast 
ganska bra det är bara det att man har diggat den så den har hamnat fel, allting. Så att vi 
mäter in dem och så passar vi in dem rätt. Det som går mäta in, på skiftena finns det 
råstenar kvar, det kan man ju hitta och då mäter vi in dem naturligtvis. Vi tar inte till 
Lantmäteriets kunskaper när det gäller att fastighetsutreda och sådant här. Det gör vi bara 
när vi måste göra det. När vi känner att, är det ett helt nytt område på flera tiotalshektar. 
Då gör vi en riktig utredning, då beställer vi av Lantmäteriet då. De små gör vi, fuskar vi 
lite.  
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Om man inte kan hitta en märkelse och man inte kan utreda då får man göra en 
beställning på… 
Jag som har pysslat med det så länge förstår ju att jag måste ta kontakt med Lantmäteriet i 
det läget så att dem får ta och göra en bedömning, hur ligger gränserna här? Det blir en ny 
fastighetsbestämning. Det är väldigt mycket mitt bedömande när vi går in och behöver en 
ny grundkarta, hur ligger det? Är det acceptabelt? Det måste vi utreda.  

Var det mer fel förr? 
Kartorna förr var bättre för man hade så mycket mer personal och man hade expertisen på 
kontoren. Jag får nog säga att de gamla grundkartorna var mycket bättre för att man lade 
ner lite mer själ i dem. Det är nu som man börjar diskutera ekonomisk vinning med det och 
så där, ska vi chansa på att den inte blir överklagad? Allt vad den nu är. Jag får nog säga att 
även Lantmäteriet fuskar, både beställaren och Lantmäteriet då som gör utredningarna. 
Även dem fuskar för dem tolkar ju in gränsen istället för att mäta in den exempelvis. Dem 
gör ju sitt jobb dem också men, och det blir kanske bättre än vad det hade blivit om man 
inte hade gjort det. Det är inte lika, man var väldigt noga förr kan jag säga och man hade 
resurserna till en noga… Man hade mätlag och man hade folk som satt och gjorde bara 
detta. Så är det ju inte idag. Idag är man så minimalt med folk så att då får man ta till sådana 
här tråkiga bitar egentligen.  

Fastighetsutredningar, görs de tillräckligt bra? 
När vi beställer en fastighetsutredning av Lantmäteriet så räknar vi ju med att den är bra. Vi 
betalar ju för det arbete de ska göra. Men som sagt när det sätter ut stora skiften fuskar de 
lite. De går efter gärdsgårdar och sådant men de tar kanske inte riktigt reda på vilken sida 
av gärdsgården den ska gå. De går inte och mäter in råstenarna längre så, ja ska vi vara 
jättepetiga är det inte ett 100 procentigt jobb de hellre gör.  

Men då vet ni i alla fall om det?  
Ja, vi vet om det så att fastighetsutredningarna är ju bättre än när vi beställer den så att säga. 
Fastighetsutredningarna görs ju när vi ska avstycka exploateringstomter bland annat. Men 
det görs också till grundkartan i detaljplanen och det är ju därför vi gör dem först så att 
säga. Den ska ju vara klar tills vi kommer till exploateringsläget. Det är ju då allting ska ligga 
färdigt och klart på bordet. Ibland så när vi också har fuskat lite och bedömt att den ligger 
ganska bra så görs ju inte den här utredningen förens man börjar stycka tomterna. Den är 
ju mindre, när det är mindre planer.  

Vad händer om man märker att det inte stämmer helt? 
En grundkarta kan ju överklagas. Har man en detaljplan och någon ut i vida världen som är 
sakägare upptäcker att ”den här stämmer inte” så kan man överklaga detaljplanen och 
grundkartan som ingår i detaljplanen. Så det går att överklaga. Man chansar idag lite på 
kommunen. Men det går oftast bra, men då rätar vi upp den i senare skede när vi vet hur 
strukturen ska vara när vi avstyckar. Då tar vi det jobbet då istället. Jobbet måste ju göras 
men det är bara förens när vi gör det.  

Fastighetsbestämningar, det är ju det vi gör också när vi, innan vi styckar tomterna så måste 
vi ha fastighetsbestämt vissa skifteslinjer och sådant där i kartan. Det är ju det som jag sa 
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att förr så hade även de små kontoren väldigt mycket folk som hade kunskapen om det och 
satt och gjorde detta precis som de stora kontoren, Göteborg och kanske Vänersborg 
också. Borås har säkert en mätningsavdelning som sitter och pysslar med detta. Men Lilla 
Edet är alldeles för litet för att vi ska kunna ha folk som sitter och gör det. Det funkar inte. 
Därför får vi ta en liten gyllene medelväg.  

I stadsmiljö kanske det inte är lika noga? 
Det är ju nästan mer noggrant inne i stadsmiljön. Det är en bedömning som jag får göra 
när vi behöver lägga beställningen. ”Det här behöver ni titta på lite extra”.  

Felmarginal? 
Vi kan inte garantera fem centimeter, det gör vi inte. Vi garanterar kanske 20-25. Sen så gör 
man en bestämning när man avstyckar. Det är kvantitet istället för kvalitét och var möts 
dem egentligen? Det är ju en ekonomisk bit och det är jättedyrt att ha en människa som 
sitter och utreder de här fastighetsgränserna. Det är som att lägga pussel, man för ju börja 
med det man vet sen får man lägga pussel utifrån det och bygga på hela tiden för att få ihop 
noggrannheten.  

Vi brukar stöta på problem varje gång vi ska göra en grundkarta eller varje gång vi ska 
exploatera ett område och vill avstycka det.  

Exempel på stora problem? 
Det är ju landsbygden. Om det kommer in någon som vill avstycka 10 tomter ute på landet 
där det inte finns någon tätbebyggelse runt omkring. Då kan det ligga hur galet som helst 
och då tittar vi genom ortofotot. ”Är det skäligt att den gränsen går 10 meter innanför 
vägen eller är det skäligt att den ligger 15 meter ifrån gärdsgård”. 
Vi levererar felen till Lantmäteriet för att det är deras material.  

Det är samma steg som i en större kommun bara att de gör de själva och sen levererar de in 
till DRK. Vi gör ju det via vår konsult som mäter in gärdsgårdar. Vi har hela tiden steget in 
till Lantmäteriet då det är de som måste ändra på sin karta. Vi kan inte ändra bara i 
grundkartan utan att skicka in det till Lantmäteriet och sagt att ”det här är fel”.  

Övrigt? 
När man fastighetsutreder så är det ju inte bara fastighetsgränser, det är servitut, 
samfälligheterna. Det kan ju vara en samfälld mossa. Där man vet var den ligger på kartan 
för den kan man härleda till laga skifteskartorna och få in den i kartan men man vet inte 
vem som har andelarna i den så de andelarna är rätt så kul. Andelarna kan vara väldigt 
luriga så att ibland hittar inte ens Lantmäteriet dem. Man får gå tillbaka till grunden och det 
kan ta 40 timmar för att hitta vilka som har andelar i mossen. Oftast är det jättemånga för 
att mossen … Man måste hela tiden gå tillbaka och härleda till alla kartorna, ändra fram till 
laga skifteskartor. Det svåra är att få med alla samfälligheterna, man måste lägga tid på att 
hitta alla dessa eftersom det är jätteviktiga att få med. Hellre lägger vi tid på det än att 
justera en gräns från 25 till 5. Vi tycker att den får ligga kvar på 20 så länge och så är det 
bättre att vi hittar alla samfälligheter så att alla sakägare blir berörda. Annars kan det 
komma någon och överklaga planen på grund av att inte den samfällda vägen är med. 
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G. Transkribering – Borås Stad 
Kristina Axelsson - Planarkitekt, samordnare detaljplan Planenheten 
Borås Stad 
2016-05-03  

Varifrån tar ni fram era grundkartor? 
Vi gör våra kartor här och det är egentligen så att vi har en databas med alla kartskikt i. Sen 
så när vi ska ha ut våra grundkartor brukar vi göra ett utsnitt ur den databasen. Sen gör vi 
lite handpåläggning på den och plockar bort vissa lager, till exempel ledningar och allt 
möjligt. Egentligen kan man säga att vi plockar ut en grundkarta själva och sen så, de här 
linjerna kommer som sagt från en databas och då får man ju förändra dem lite granna. 
Vissa av dem ska ha ett visst utseende och då får man göra så att visa linjer blir streckade 
och så där.  

Hur gör ni för att säkerställa en god kvalitet? 
Vi har någon på kartavdelningen som granskar kartan innan vi skickar ut den. Tittar så att 
vi inte missat nått viktigt eller glömt att plocka bort någonting. Så oftast är det att vi 
plockar bort detaljer i databasen så att det bara är det som önskas i grundkartan kvar, så gör 
vi.  

Vi brukar börja med att ha ett kartmöte och då är det till exempel så att vi har ett område 
där vi har ganska mycket i databasen men vi vet liksom inte hur aktuellt det ät och hur 
uppdaterad det är så då börjar vi med att ha ett möte där vi kallar vår kartavdelning eller 
geodataavdelning och Lantmäteriet och mätkillarna också. Då är vi ju alla de som 
egentligen sysslar med att hålla kartorna ajour. Så pratar vi om kartan om vad vi har för 
underlag och så ibland är det så att vi inte har en bra karta alls för att det är ute på vischan 
och vi har ingenting och då får de åka ut och mäta ut och titta och se och kolla upp 
gränser, fastighetsgränser har vi ju oftast. Men det kan även vara så att det är i ett samhälle 
att vi har aktuella gränser och då får vi reda på den informationen på mötet.  

Så vi har mötet där vi diskuterar igenom vad vi har för kartmaterial i aktuellt område och 
ifall det behöver förbättras. Det är som sagt bland det första vi gör när vi har ett uppdrag.  

Hur ser ni huruvida bra en gräns är i kartan och hur åtgärdas det? 
Ja men ibland så är ju, då är det så att vår kartavdelning har olika färger på sina sträck till 
exempel fastighetsgränserna. Vet man då att den här gränsen är bra och inmätt nyligen och 
liksom är digital då har den en viss färg. Men sen kan det vara, jag gjorde en detaljplan för 
några månader sen där vi har en fastighetsgräns från 1700-talet någon gång och då är inte 
dem så bra oftast och då har den färgen röd, att den inte är så bra. Då får man åka ut och 
titta efter gränsmärken och sånt och sen görs en fastighetsbestämning som de skickar in.  

Har ni stött på ett fall där det blivit fel? 
Just i det här fallet råka det bli fel ändå för att då var det så att en konsult gjorde planen och 
vi hade ju gjort den här fastighetsbestämningen. Det var bara det att Lantmäteriet tog 
mycket längre tid på sig än vad vi trodde så när vi antog planen och var färdiga så kom de 
sen och ”nu är vi färdiga med fastighetsbestämningen”.  
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Var ni inte klara med den redan, då har vi liksom glömt att prata då och då blev det lite fel 
för då var det en gräns som inte riktigt gick där vi trodde: Men den diffade på någon meter 
och det är inte så bra. Resultatet blir att plan om lagts på inte riktigt följde fastighetsgränsen 
som vi tänkt oss och det är inte så snyggt. Man vill ju gärna lägga planområdesgränsen 
antingen i en användningsgräns på en gammal plan eller i fastighetsgräns så att det blev lite 
tokigt.  

Men är det inte värre än så, så är det inte så farligt. Det är ju just fastighetsgränserna, att 
man har koll på dem och var dem går så att det blir liksom rätt gränser, det är jätteviktigt.  

Är kvalitén lika viktigt i landsbygd mot stadsmiljö och skiljer den sig något 
sinsemellan? 
Det är lika viktigt överallt men i stan så är det lättare för att där händer det hela tiden så 
mycket så att mätkillarna är ofta ute här och kollar upp sådana saker så här är det mycket 
mer ajourhållet. Väldigt mycket mer sällan är det fel här.   

Men jag har haft ett exempel där vi hade en arkitekt som hade ritat, vi hade ett hus som låg 
så här och för att rita det ordentligt så hade de vridit upp huset så här och när de skulle 
vrida tillbaks det så visa det sig att dem lagt det en halvmeter fel, så att huset låg lite sådär. 
Det hade kunnat bli jättefel om inte jag hade sagt till att ni får liksom rita om här, så att det 
är ett vanligt fel vi får i våra kartor att vi får skisser från arkitekter som har ritat huset men 
får att göra det lätt för dem. Så har dem vridit upp det så att huset har en rät vinkel när de 
ritar och sen när vi ska passa in det igen i kartan så har de liksom tagit bort saker i 
grundkartan och flyttat på saker som de inte får flytta på så att det är ett vanligt fel som vi 
stöter på.  

Så sen när de då ska sätta in sin pusselbit i vår så har de missat något, också att de ser fel på 
höjder och sådana saker det händer ganska ofta. I våra grundkartor så stämmer höjder bra, 
men sen är det som sagt då om någon annan använder materialet och sen lämnar tillbaks 
det till oss så är det inte alltid det stämmer så vi kan se och dubbelkolla.  

Hur ser kvalitén ut på andra detaljer som finns i grundkartan? 
Sen har vi ju höjdkurvor i våra grundkartor och de är laserskannade på nått vis och de har 
inte riktigt följd med. För vi har precis bytt höjdsystem och då ligger höjdkurvorna i ett 
annat höjdsystem så att de kan vara lite, de är mer som en illustration, det är inte så mycket 
att man kan projektera efter höjderna. Men som sagt det är också en sådan sak som kan bli 
lite fel för oss nu framöver för vi precis har bytt höjdsystem. Det är viktigt att skriva vilket 
höjdsystem som planen är i och är noga med det då.  

Hur väl utförs fastighetsutredningar? 
Ja, asså nu har vi som sagt ett exempel där vi glömde göra det eller gjorde det parallellt men 
det är alltid bättre att köra igång och göra fastighetsutredningen så fort som möjligt. För att 
det kan vara så att man hittar, asså är det säkert vart en gräns går så vill man lägga sig i rätt 
gräns.   

Jag tror att Lantmäteriet har gjort ganska så mycket jobb med gamla servitut, ledningsrätter 
och mera och har hyfsat bra koll på det som finns men det finns ju alltid, asså gammalt bös 
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som de får gå och beställa och hålla på och hämta hem. Men som sagt vårt lantmäteri här 
är väldigt duktiga på att säga till när det är någonting vi behöver utreda.  

Sen så har vi väldigt mycket, alltså att de har satt sig ner och digitaliserat mycket av sådant 
gammalt så det finns visat på kartorna. Vi har inte haft så mycket problem med just det. 
Det är väll då när man vill lyfta servitut, liksom förändra dem, där är det liksom en 
lantmäterifråga. Då blir det en del av genomförandebeskrivningen men så länge man är 
medveten och vet om dem så går det ju att hantera.  

Hur ofta uppstår problem som är relaterat till fastighetsutredningen? 
Nej det är väldigt sällan det beror på det utan de har liksom gjort fel på sina egna ritningar. 
Det är väldigt sällan det beror på att det varit brister i utredningar och kartor.  

Exempel på fel som uppstått? 
Kartavdelning och material brukar i regel stämma väldigt bra. Vi har ett sådant exempel om 
ni ser här det röda huset där nedanför så hade vi ett fel i ett bygglov där gatumarken ligger 
på en viss höjd och sen så skulle de ha en nedfart till sin källare. Det var bara det att de 
hade räknat med att de skulle kunna få gräva bort lite mark och komma ner så här för att 
då ha en bra vinkel in, så att inte bilarna slår huvudet i taket.  

Men då var det bara det att de, asså de här höjderna fanns ju, alla visste att det var den här 
marken som gällde men då började de gräva i gatan och ta bort den här marken så att det 
blev förändringar i gatans höjd längre bort och det beror som sagt inte på fel i kartan utan 
det är exploatören som tänkt att jag får ta bort det här utan att fråga. Då spelar det inte så 
stor vad kartan säger för att om de börjar förändra höjden spelar det inte så stor roll. 
Kartmaterialet brukar ofta vara väldigt bra. Men det är inte alltid man hanterar det på rätt 
sätt. Då är det väldigt bra för vår del för vi har en karta här och kan se att det var den här 
höjden förut och vi kan se att de har ändrat i den och då är det väldigt bra tt kunna gå 
tillbaks till det materialet man hade.  

Hur ofta uppdateras kartmaterialet? 
Kartdatabasen uppdateras hela tiden men framförallt så gör de så att när de vet att vi ska gå 
in och göra en ny detaljplan i ett område så ser de till att uppdatera och är det så att de inte 
är nöjda med själva kartmaterialet så skickar de ut någon att mäta in. Ibland där det så att vi 
vill ha extra saker inmätta som till exempel träd, viktiga stenar eller jag vet inte vad så mäter 
de in det också. 
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H. Veidekke Bostad 
Anonym projektledare – VEIDEKKE BOSTAD AB 
Göteborgs Stad 
2016-05-03  

Verksamma över ett stort område, ungefär Uddevalla till Kungsbacka. Kommunerna där de 
jobbar tar fram grundkartor och fastighetsutredningar till företaget.  

Just gränser håller för det mesta väldigt hög noggrannhet men höjder är en detalj i 
grundmaterialet som ofta kan ha osäkerhet. I och med det krävs det ett besök på ett 
område som ska påbörjas med bebyggelse för att skapa sig en egen uppfattning. 
Uppmärksammas eventuella fel får de åtgärdas genom att göra en mätning. Ofta är 
höjderna dåliga på grund av att de tas fram genom flygning och där det är dålig sikt på 
grund av skog med mera blir det högre osäkerhet i kartorna.  

Exempel på konsekvens detta kan ge är att marken i verkligheten är högre än på kartan 
vilket gör att det krävs mer schaktning som kan ta längre tid och kostar mer pengar.  

Kvaliten kan variera mellan olika kommuner, just gränser stämmer alltid bra men höjder 
kan vara mer osäkert på landsbygd där det är mer skogstäckt.  

Även fastighetsutredningar görs bra men kan stöta på att gamla markeringar för gränser 
med mer är borta och då krävs en utredning. Även gamla vägföreningar kan ha osäker 
sträckning vilket kan behöva utredas.  
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I. Transkribering – Eidar AB 
Stefan Jansson – Eidar AB 
Trollhättans Stad 
2016-05-03  

Hur tar ni tillvara på grundkartorna? 
Vi hämtar dem från Lantmäteriet i staden, eller kartkontoret, kart- och mätningskontoret. 
Så det är egentligen där vi beställer grundkartor hela tiden eller ja, de gångerna vi behöver 
det innan vi börjar projektera för en nyproduktion eller när vi håller på med någon 
detaljplan. Vi har ett sådant nära samarbete med staden ändå. Vi är ju ändå det kommunala 
bolaget så det är ju ganska enkelt för oss.  

Jobbar ni bara inom kommuner eller på fler kommuner? 
Vi har bara hyresrätter inom Trollhättans kommun så vi jobbar ju bara i Trollhättan 
kommun med alla våra byggnader eller fastigheter och markanvisningsavtal. Vi är ju inte 
utanför, vi har ingen annan relation med någon annan kommun eller någon annan 
Lantmäterimyndighet som inte finns här. Det är ju bara staden vi har erfarenhet av 
egentligen.  

Märker ni av något problem med kvalitét på grundkartor? 
Internt, jag och mina projektledare jobbar inte så mycket med grundkartor på det viset utan 
ofta blir det bara ett underlag till vår första arkitekt som på något sätt ska börja ha 
någonting att rita på och jag har än så länge inte varit några problem med grundkartorna vi 
fått ifrån staden. Ja, vi har inte råkat ut för några bekymmer egentligen. Ibland gör vi nya 
inmätningar, vi håller på med kvarteret Gulsparven där vi gör en ny detaljplan. Höjder var 
ju lite oklart, det vet jag men då beställer vi det av staden också så att de får göra nya 
inmätningar. Det har ju dem nytta av också då de reviderar sina grundkartor och får 
ordning på det. Det är ju egentligen det ända vi använder dem till. Vi har inte så mycket 
annat med grundkartorna att göra.  

Vi har egentligen aldrig haft några problem, mig veterligen. Har vi haft problem så har jag 
inte vetat om dem i alla fall och när det gäller ”hur förhindrar ni problem?” så i dagsläget är 
det svårt att förhindra något som man inte ens ser som ett problem utan det funkar bra.  

Det man märker då är höjderna och då är det bara komplettering då? 
Ja, man gick ju över från ett höjdsystem. Där hade vi när vi byggde kvarteret Fridhem, då 
hade man gått ifrån det ena och då skilde det ju en halv meter eller 10 centimeter eller tjugo 
centimeter på höjd och där blev det ett litet problem har jag för mig. Husen hamnade lite 
högre än vad vi hade trott, vill jag minnas. Om man går där så märker man att trottoaren 
där är lite, nästan högre, så det är en ganska hög granitstenskant ut mot vägbanan. Nu har 
de i och för sig byggt cykelbana där så nu kanske de har rättat till det men vi hamnade lite 
högt med husen där i alla fall och jag har för mig att det var för att man hade haft två olika 
koordinatsystem. Det är det enda jag vet har varit ett litet bekymmer.  

Jag satt ju väldigt mycket frågetecken på alla frågor för…  

Ni kanske inte kommer i kontakt med allting? 
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Nej, vi gör ju inte det så mycket. Sen om det är servitutsfrågor, det är heller inte något som 
vi jobbar jättemycket med. Vi förlitar oss mycket på de fallen där vi har, Lantmäteriet och 
staden håller ju i ordning på det där.  

Det blir inga problem med till exempel gamla missade servitut i en 
fastighetsutredning? 
Vi har inte något sådant som vi vet. Vi äger ju som sagt var 6 000 lägenheter och drygt 200 
fastigheter minst så jag vet faktiskt inte riktigt, jag kan ju inte allting men mig veterligen har 
vi inte alls haft några bekymmer med sådant heller. 
Det funkar bra och samarbetet med staden fungerar väldigt bra, även med Lantmäteriet här 
då. Jag tycker de har god ordning i stadshuset också och planavdelningen på Lantmäteriet 
så vi känner oss väldigt trygga att det oftast stämmer eller alltid stämmer. 
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J. Transkribering – PEAB AB 
Anders Johansson och Malin Johansson – PEAB AB 
Göteborgs Stad 
2016-05-11  

Inom vilket område är ni verksamma? 
P1 - Jag jobbar i Trollhättan, lite i Vänersborg, Uddevalla men mest egentligen då 
Trollhättan, Stenungssund, Kungälv och Ale. 
P2 - Jag är mest i Göteborg men även i Borås och Alingsås. Så det blir ganska många 
kommuner egentligen.  

Varifrån tar ni del av grundkartorna? 
P1 - I regel så beställer inte vi dem själva så utan vi jobbar med en arkitekt som brukar 
hjälpa oss att ta kontakt med kommunerna då och ja, i samband med planarbetet då kan 
man säga.  
P2 - Det är lite olika, ibland så får man en tävling av kommunen och då har kommunen en 
ganska tydlig bild att liksom här vill vi ha 14 våningar och liksom rätt så bestämd bild. Eller 
så köper vi en åkerplätt av en farbror eller gumma och då kan vi tycka att här skulle vara 
fint att bygga till exempel 14 våningar och är det okej med kommunen då. Så då får vi 
hjälpa till att forma, då får vi driva det på ett annat sätt, så det är egentligen de två sätten. 
Tävlingar finns också men det är lite mer finlir, så det är antingen att kommunen vill bygga 
och bjuder in oss eller att vi köper mark och vi vill bygga och då får vi liksom vara på 
kommunen då.  

Kvaliteten i grundkartorna och eventuella brister? 
P1 - Ja, alltså det är ju de här höjdkurvorna som vi får titta lite närmre på och ibland är det 
väll, det finns både laserinmätta på en del kommuner men vet inte om alla har det och även 
vanlig flygfoto. Jag vet Stenungssund kommun, där har vi både och i vårt men sen vet jag 
inte riktigt vad det står för, för de ligger ganska parallellt. Men vi har väll sätt att det kan 
vara ett okej material att jobb utifrån när en detaljplan är väldigt stor, men i en snäv plan 
som har utmaningar i höjder så ser vi fördel i att gå dit och göra en avvägning själva och 
kolla av liksom höjdsättningen för att veta att vi har rätt grundmaterial och förutsättningar 
för ibland är det marginaler det handlar om liksom. För att klara infarter, höjder och 
anslutningar.  

P2 - Ja, och ibland kör planarkitekterna sitt eget race och bjuder inte in eller frågar inte 
bygglovsarkitekterna så att det kan, vi har på Lindholmen till exempel en antagen plan men 
det går inte att bygga så som den visar och det märker bygglovsarkitekterna så de förstår 
inte hur de ska tolka planen och det gör inte vi heller. Men hade de haft ett tätare 
sammarbete där hade det liksom varit mycket lättare. Då får bygglovsarkitekterna tolka på 
nått sätt, till exempel då gör vi så här i denna planen. Där har vi till exempel att vi har en 
lokalgata som är på +2.0m och så har vi vårt hus och så har vi en gård på +2.8m och så 
hela bottenvåningen ska vara förebered för lokaler. Då har planarkitekten löst det genom 
att ha föreskrivit att det bjälklaget ska vara rörligt, det ska gå att skjuta upp och ner 
beroende på om det är lokaler eller bostäder. Så då får vi tolka och då har vi sagt att halva 
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våningen förbereds för lokaler och halva för bostäder men det är ju planvidrigt för att det 
inte går att bygga så som planen säger så då har vi fått göra så här.  

P1 - Men vad det gäller grundkartorna då så när vi har stora områden då, ibland har vi 
jättestora områden med mycket bostäder och då kan vi inte gå in och liksom då väga av ett 
område och tittar inte så i detaljerna om det är väldigt stort. Utan då blir det i ett senare 
skede men om vi ser att det är väldigt noga så kan vi göra det i ett tidigt skede med. Vi har 
lite sådana genomförandeskeden som kan bli lite svåra.  

P2 - Inne i Göteborg är det inte så mycket fel i gränser utan det är mer ute på landet det 
kan vara ett par meter fel. Men då gäller den där gamla stenen som står på högkant men 
inne i städer tycker jag inte det, då sätter de ut gräns och sen gäller det.  

P1 - Jag har inte heller stött på några problem så mot angränsande fastigheter mer än vi 
själva har kunnat gå in och justera själva liksom och fastighetsreglera eller ändra i 
fastighetsindelningen. Så det har väll aldrig varit något bekymmer men kan man möjligtvis 
stöta på men aldrig varit problem i de projekten jag har jobbat med.  

P2 - Ja, på landsbygds, alltså på landet, där skiljer det sig. Jag kommer från landet så det, 
fast då är det inte kartan som gäller utan gränserna finns nästan alltid utmärkta och de går i 
en stenhage eller något sådant, där går ju gränsen. Så om kartan skulle visa två meter fel 
gäller ju inte den utan det gör alltid gränsen. Detta utreder antingen, om kommunerna har 
kommunala Lantmäteriet eller det statliga så görs det fastighetsbestämningar för att få det 
rätt.  

Hur bra utförs fastighetsutredningar, är det detaljer som missas ibland? 
P1 - Ja precis, så det är lite med fastighetsbildningslagen och dess införande och vad man 
fick in, tror det var -72 så fick man in alla de servituten som man bildade sen efter men 
äldre servitut ligger inte inskrivna då i fastighetsregistret utan då får man gå till gamla akter 
och hitta. Det kan vara aktuellt när vi tittar liksom mer på våra förvärv mer på landsbygd 
och mer utanför städer. Men annars inne i städerna så är det väll inte riktigt lika vanligt men 
vi försöker liksom ha koll på det, det kan vara ledningar och annat. Men allt är inte alltid 
reglerat utan man har tagit sig friheten att själva lagt ner dräneringar eller ledningar men då 
får vi ta tag i det när vi är där. Vi har haft bra koll på detta så inga klagomål och tvister som 
dyker upp om detta i efterhand. Men visst det händer ibland att vi får justera 
gemensamhetsanläggningar, utformning på dem för att man inte visste alla förutsättningar 
från början och ompröva om det finns särskilda skäl att göra det.  

Övriga problem gällande planeringsskeden och likande?  
P1 - Nä det är väll den lärdomen som vi kanske har tagit just att det är bra att tidigt göra en 
egen avvägning av ett område för att få koll på höjdkurvorna liksom innan vi sätter oss och 
börjar projektera eller när vi börjar titta i detalj på ett område, hur det ska utformas. Ju 
tidigare desto bättre har vi insett, att man inte kan lita fullt ut på det materialet som ges ut. 
För vi är ofta ute efter den där noggrannheten och sen har vi de där utmaningarna i 
statsmiljö, till exempel att kommunen bygger ut den allmänna platsen med gator och så. Att 
vi behöver ha ett ganska tajt sammarbete för att hitta rätt i just höjder, så det behöver löpa 
parallellt både utbyggnad av allmän plats och kvartersark och ifall vi är många olika 
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exploatörer så är det klart att det kan bli en svårighet men det är någonting man försöker 
jobba på liksom och få ett bra samarbete.  

P2 - Senaste så har det släppts ett par detaljplaner där de har lagt fastighetsgräns och 
byggrätt är samma linje och då ligger liksom fasaden där, så när vi har entré då så går vi ut 
på allmänplatsmark, på deras gata. Och det är jätteviktigt för det är 15cm tolerans på 
tillgängligheten och då är det jätteviktigt att de och vi är överrens om höjderna i gatan. 
Ligger entréerna för högt då kan det vara att ramper och då ska ramper ut på allmän plats 
och då är frågan var den hamnar på, är det gångbana och liknande blir det sådana 
konflikter. Gäller att ha ett tajt samarbete just i de här projekteringsskedena, när vi 
projekterar våra bostäder och kommun projekter sin allmänna platsmark.  

Det kan bli kostsamt i ett sent skede att man behöver kompensera med högre trottoarer 
eller annat i långa sträcker eller behöver göra om något.  

P1 - Vi har en plan i Kungälv och där det ska byggas i en slutning så där är det jätteviktigt 
för att få till liksom höjder, infarter och tillgänglighetsfrågorna som det är väldigt stort 
fokus på. Det är många olika saker för hur du liksom tar dig in parkeringsgarage och hur 
ramper ska ligga och olika vinklar ut i mot allmän plats med utfarter ska hamna rätt liksom.  

Exempel över aktuella planer och arbeten?  
P2 - Vi håller på med ett ute i Sisjön, här är detaljplanen och då ska vi bygga på den 
tomten. Här är då färdig detaljplan som kommunen liksom ha bjudit in oss att vara med på 
och här har dem skrivit att vi får bygga fem våningar och får ha 27 graders taklutning. Då 
finns det en principskiss inlagd på plankartan som visar hur man tänker, hur man liksom 
kan utforma det och här har man lagt då en anslutning mot gata. Så här tänkte vi först då, 
där ligger tomten och garaget i bakkant och nu lutar området väldigt mycket så. Då tänker 
vi spränga in garage i bakkant och bygga tre punkthus framför här och då fick vi in 60 
lägenheter. Sen har vi kollat om vi kan få in fler lägenheter. Man får ha suterrängvåning och 
fem våningar, gräver vi ner garage får vi in fler lägenheter, 75 stycken. Detta börjar vi knåda 
på tidigt när vi får en plan, hur skulle vi kunna optimera för fler bostäder och sådant men 
så att det hamnar inom de bestämmelserna som finns? 

I detta fall har vi fått undersöka just höjder tidigt för att bostadsområdet är placerat i en 
backe med ganska stor lutning samt att det bara är skog nu vilket kan skapa högre 
osäkerhet i höjderna när de har samlats in. Också mycket fokus på tillgänglighet, det får till 
exempel inte luta mer än 1:20 fram till entré och ramp får endast vara upp till en meter.  
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K. Transkribering – BIAB AB 
Jan-Ove Niclasson - BIAB AB 
Trollhättans Stad 
2016-05-12  

Vi jobbar inte bara i Trollhättan. Det har väl varit mest i Vänersborg det sista nu egentligen, 
vid Quality Hotel där vi byggt tre hus. Det är avslutat nu så nu har vi bara ett stort projekt 
igång och det är på Nygatan i Trollhättan. Det ska bli 20 lägenheter där. Där hade vi 
problem med olika höjdsystem. Gränser osv. stämmer jättebra i Trollhättan.  

Vi har hört att det stämmer ganska bra i storstäder. 
Det stämmer bra i Vänersborg också men det är bara några år då det inte stämde. Om man 
ska bygga till någon fastighet och de sätter ut och så då blir det en halv meter mellan,  
”ja men det är rätt!”  
”Nej, men vi ska ju bygga ihop det, jag struntar i om det är en halv meter. Det är ju fel!” 
Här var det gamla ritningar så det hade vi lite bekymmer med, där stämde inte de gamla 
höjderna med de nya nu. 30 cm eller ja, det är ju höjdskillnaden men 22-23 cm skiljer det så 
det var väl ett problem. Det är ju sådant man får beakta när man börjar.  

Ni kollar upp det tidigt? 
Asså, när vi börjar med ett projekt så får vi ju bara en förhandskopia men den får en ny 
tomt eller detaljplanekarta då går de alltid in och mäter ut först innan de skickar ut. Jag 
trodde att det stod på den här men det gör det inte. (Intervjupersonen hänvisar till ett 
papper med ritningar på bordet framför sig.) Annars står det med stora bokstäver att den är 
aktuell. Vi får vårt material från Trollhättans kommun. (Intervjupersonen hänvisar till ett 
papper igen.) Här ligger det huset 13 cm utanför tomtkarta så det är sådant som… Det 
befintliga huset ligger utanför, det ligger på grannens mark då. Så det får bli en reglering 
där. Så det är sådant där som skiljer lite grann men i stort sett stämmer det. Det är bara det 
att fastigheten lutar nu så vi får flytta huset lite längre ner.  

Hur ofta stöter ni på problem? 
Vi stöter inte problem ofta. Det är ju värre när man bygger så här mitt inne i (staden) men 
annars, det sista vi byggde på Hägern, då var det ju ett ridställe och då om det skiljer lite 
grann men det spelar inte så stor roll då. Det är ju när man bygger ihop då kan man råka ut 
för problem.   

Ni utreder det tidigt? 
Ja, det kommer ju fram under projekteringen så man hoppas att arkitekten ritat lite för 
tjocka väggar så man kan klippa på det. 

Är det skillnad i storstäder mot landsbygden? 
Nää, vi kan titta här bara i Vänersborg så är det mycket mer proffsigt här i Trollhättan.  
Det visade sig att vi hade en teleledning till husen längre bort (visar på en karta), den går 
under det här huset och bort där igenom men det finns inte markerat någonstans.  

Blir det problem med fastighetsutredningar? 
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Det här var ju en klar miss. Man får ju utdrag (intervjupersonen redovisar fjärrvärme), det 
här är fjärrvärme. Det är lite tråkigt att det inte står att det är det men det är det i alla fall. 
Nu sprängde vi under fjällvärmen här. Vad händer om vi skjuter av den ledningen? Då blir 
det ju sex kvarter som blir utan värme mitt i vintern och det är ju inte så himla roligt. Man 
får utdrag och det finns lite olika uppgifter men det fungerar bra.   

Hur upptäckte ni det? 
Ja, det försvann ju en tråd där någonstans och då tänkte vi ”vad är det här?”. Vi grävde av 
väldigt mycket gammalt men det var gamla grejer. Det är ingen som har koll på det, man 
satte bara ut nya då. Det här fungerar ju, det här är TEAB, de har koll på det mesta här i 
Trollhättan med VA, vatten men även fiber och då får man en sammanställning. Så det är 
där man börjar egentligen, sen kommer de och sätter ut och ritar på trottoaren. Det är 
också lite lurigt när man leder till ledningskollen, det är ju en organisation som … då 
beställer man en utsättning på alla men då får man inte allt. Vissa kommuner är inte med 
som Vänersborgs kommun men Trollhättans kommun är med. Då får man ett utdrag och 
det är rätt bra. 

Men det fungerar bra, det gör det. I stort sett är kartmaterialet väldigt bra.  
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L. SKANSKA AB 
Fredrik Karlsson – SKANSKA AB 
Trollhättans Stad 
2016-05-12  

Inom vilket område arbetar ni och hur får ni tag på era grund kartor? 
Verksamma till liten del i Trollhättan, arbetar främst i Bohuslän och Dalsland. De får sina 
grund kartor från kommunerna de arbetar med ett projekt hos.  

Hur bra är kvaliteten på grundkartor?  
Stöter sällan på problem som har med grundkarta att göra, gränser, höjder och andra 
detaljer stämmer i princip alltid. Förutsätter nästan att materialet är rätt om inte annat sägs 
när de får ut kartorna men undersöker ändå alltid området efter bygglov har getts och 
innan det ska börja byggas. Skulle det dyka upp att en gräns är lite felaktig så mäts det in 
och korrigeras. Kommuner mäter in efterhand i alla projekt och det gör att kartor alltid 
ajourhålls vilket skapar bra kvalitet.  

Hus eller gränser på äldre kartor som inte har uppdateras på lång tid kan i få fall ligga fel 
med ett par centimeter och ibland hamnar byggnader utanför fastighetsgräns. Om det i 
planen inte ska byggas nära den gränsen är det inget problem för då går det att vara lite 
flexibla. Ska det byggas vid gränsen i sådana fall behövs en utredning på om huset är 
felaktigt byggt eller om gräns är fel och sedan får en fastighetsreglering göras.  

Hur väl görs fastighetsutredningar, finns det brister? 
Det är i princip aldrig några brister i fastighetsutredningar, det mesta är ofta markerat på 
kartan samt att vattenfall och kommuner med mera ofta markerar ut tydligt var ledningar 
och samfälligheter med mera sträcker sig.  

Har ändå skett enstaka gånger att ledningar som används råkar grävas av vilket får åtgärdas 
men det skapar inga stora problem.  
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