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EXAMENSARBETE 

 i 

En studie om att förbättra registerkartan med mätning 
och transformation 

Sammanfattning 

Vi har gjort en studie om hur vi kan förbättra registerkartan med hjälp av mätning med 

GPS och transformation i området Tobyn i Årjängs kommun. Arbetet innehåller 

fastighetsbildning förr i tiden och även om hur fastighetsbildning går till i dag. Vidare har vi 

skrivit om olika mätningsmetoder och fakta om GPS-systemet, exempelvis NRTK, 

fasmätning, absolutmätning och kort om olika transformationsmetoder.  

Vi har också skrivit om hur vi gick tillväga när vi först mätte och sedan transformerade. Till 

detta har vi olika bilagor med jämförelse mellan inmätta och transformerade punkter och 

kartor som visar hur mycket som skilde mellan transformerade gränser och den befintliga 

registerkartan. Det finns också en bilaga med flygbild över Tobyn som visar något av hur 

mätförhållandena är.  

Vår slutsats är att det gick väldigt smidigt att mäta och transformera och tidsåtgången var 

inte så stor. Det skilde upp till 75 centimeter mellan transformerad och inmätt punkt på 

vissa ställen. De största avvikelserna fanns i utkanterna av området Tobyn.  
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BACHELOR’S THESIS 

 ii 

A study on improving the register map with 
measurement and transformation 

Summary 

We have done a study on how we can improve the register map using GPS measurement 

and the transformation of the area Tobyn in Årjängs municipality. The work includes 

property in the past and also about how property is today. Furthermore, we have written 

on different measurement methods and facts about the GPS system, for example NRTK, 

phase measurement, absolute measurement and short about different transformation 

methods. 

We have also written about how we did the first measurement in the area and then 

transformed. For this we have different attachments with the correlation between input 

and the transformed points and maps showing how much it differed between the 

transformed boundaries and the existing register map. There is also an annex with 

Localization of Tobyn showing any of the measurement conditions.  

Our conclusion is that it went very smoothly to measure and transform and it did not took 

long time. It was a difference up to 75 centimetres between the transformed and the input 

point. The largest deviations were in the edges.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi blev tillfrågade av Lantmäteriet i Värmland som har en problemställning som vi 

tycker är intressant. Problemställningen är möjligheten att förbättra registerkartan med 

hjälp av begränsad mätning och transformation. Fastighetsgränserna i registerkartan 

har en varierande kvalitet och detta är ett problem för bland annat Lantmäteriet som 

kommer i kontakt med registerkartan varje dag. Det finns på lokal nivå inga resurser 

eller tid för att förbättra registerkartan i någon större omfattning och därför är detta 

ett utmärkt examensarbete för lantmäteriet men även för oss studenter. 

Fastighetsbildning i området vi skall mäta har inte skett i någon större omfattning 

vilket underlättar vår mätning. Lantmäteriet har nytta av detta arbete för att kunna 

bedöma tidsåtgången det tar att förbättra registerkartan i ett mindre område. Vi har en 

bra kunskap om fastighetsbildning och även geomatik så vi känner att det är något vi 

behärskar bra. 

1.2 Syfte och mål 

Målet är att undersöka hur det går att förbättra registerkartan med hjälp av GNSS-

utrustning och transformation då det finns koordinater på gränspunkter och 

polygonpunkter i gamla förrättningshandlingar. Ett delmål är att uppskatta 

tidsåtgången vid mätning och beräkning. 
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2 Förutsättningar  

I området Tobyn har inte skett mycket fastighetsbildning och det är ett laga skifte från 

1944. Vi skall mäta befintliga polygonpunkter i ett äldre stomnät i Tobyn, Årjängs 

kommun. De inmätta punkterna transformeras från det lokala systemet till SWEREF 

99. Efter transformation skall vi mäta gränspunkter som kontroll för att kunna se hur 

bra transformationen blir. Syfte är att se hur mycket det går att förbättra registerkartan 

med hjälp av våra mätningar. Vi skall även uppskatta hur lång tid det tar totalt att 

genomföra mätning, transformation och kontroll. Vi skall översiktligt skriva hur 

fastighetsbildning går till främst förr i tiden men även i dag. Vi skall redogöra hur man 

mätte förr i tiden och hur vi har mätt i vårt examensarbete med NRTK men också 

andra metoder som finns. 
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3 Fastighetsbildning - äldre metoder 

3.1 Solskifte – tegskifte 

Solskifte var ett sätt att fördela jorden. Det fanns bestämmelser om solskifte i de 

gamla landskapslagarna. Solskiftet gick till så att man delade upp byn i separata tomter 

utefter byamålet. Byamålet betydde att varje bonde hade en unik andel i byn. Andelen 

räknades efter hur lång tomten var mot byvägen. På den tiden fanns inga kartor så då 

var gränsmarkeringarna av stor vikt. I varje tomthörn lade man råstenar under 

speciella riter. När tomterna var fördelade delade man även upp åker och äng efter 

byamålet. Vid fördelningen tog man ingen hänsyn till markens bördighet, så en bonde 

kunde råka ut för en försämring av sin mark, samtidigt som andra kunde få det bättre. 

[1]  

3.2 Storskifte 

På 1700-talet växte kritiken mot solskiften eftersom man ville utveckla jordbruket. 

Jakob Faggot var en av dem som menade att solskiftet var föråldrat. Han menade att 

jorden skulle läggas i storskifte istället. Syftet med storskifte var att få så få och stora 

skiften som möjligt. Man lägger samman all mark så att varje bonde får ett 

sammanhängande skifte. 1757 infördes det så kallade skiftesvitsordet, vilket innebar 

att om en markägare begärde det skulle skifte genomföras.  Viktigt var det att bonden 

fick likvärdig mark och då använde man en graderingsmetod som kallas för 

korntalsmetoden. Genom denna metod kunde man jämföra mark av olika bördighet. 

Vid slutet av 1700-talets slut hade man i stort genomfört storskifte i hela Sverige 

förutom Dalarna och Gotland. [1, 2] 

3.3 Enskifte 

Enskifte var ett skiftessystem för jord där man skapade skiften med regelbunden 

form. Det kom till i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.  Varje gård skulle 

bara ha ett skifte, på varje skifte byggdes en bostad åt bönderna med tillhörande 

trädgård. Detta gjorde att markanvändningen förbättrades och bönderna kunde 

livnära sig på sina åkrar. Bönderna var nu inte längre lika beroende av varandra. 

Landskapsbilden förändrades mycket genom enskiftet, eftersom byarna blev mindre 

och det tillkom många nya fastighetsgränser. Förändringarna märktes särskilt tydligt i 

Skåne.  Parallellt med enskifte förekom ännu storskifte. För att kunna göra ett enskifte 

var man tvungen att flytta ut byggnader från byn. Ofta var det de fattigaste bönderna 

som fick flytta sina byggnader. Det var möjligt att få bidrag från staten för 

flyttningskostnaderna i vissa delar av landet. De använde samma graderingsmetod 

som i storskifte. [1,3] 
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Karta över Svanholms sätesgård där enskifte genomfördes. [1] 

3.4 Laga skifte 

Laga skifte kom till 1827 i en ny skiftesstadga.  Enskifte och storskifte ersattes av laga 

skifte. Syftet med laga skifte var att marken skulle delas in i så få skiften som möjligt.  

Laga skifte var ett sätt att fördela mark i förhållande till hur stor del av byn man ägde. 

Om man ägde större del av byn fick man större skifte.  Man tog ingen större skada av 

att få dålig jord eller av att skiften låg en bit ifrån varandra då man i laga skiftet bland 

annat graderade jordens efter dess produktionsförmåga vilket beskrivs nedan. 

Villkor som ställs med laga skifte är att all mark i en by måste ingå i förrättning och 

ägas av minst två personer. Det kom till en ny graderingsmetod som innebär att den 

mest produktiva marken fick gradtalet ett och sämre jord får högre gradtal. Vid 

skiftesförrättningar kunde man få sämre jord men det kompenserades till viss del av 

att man fick en större areal.  Även vid laga skifte fanns vissa bestämmelser om 

flyttning av byggnader. Tvister rörande laga skifte skulle i första instans skötas av 

ägodelningsrätten (en ny domstol), och i andra och tredje instans av domstolen. 

Bönderna blev i vissa fall tvungna att flytta ut ur byarna och bosätta sig enligt de nya 

skiftena. En ny skiftesstadga kom 1866 och gällde till 1928. Laga skifte genomfördes i 
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nästan hela landet. Den 1 januari 1928 ersattes 1866 års skiftesstadga av 1926 års 

jorddelningslag. Jorddelningslagen skilde mellan tre olika sätt att genomföra 

fastighetsbildning, vilka var laga skifte, avstyckning och andra lantmäteriförrättningar. 

I termen laga skifte ingick hemmansklyvning, ägoutbyte och utbrytning av servitut. År 

1970 ersattes jorddelningslagen av fastighetsbildningslagen, vilken trädde i kraft 1 

januari 1972. Då försvann termen laga skifte. Laga skifte var den metod som användes 

i området där vi mätte. [1,4] 

3.5 Hemmansklyvning 

Hemman betyder gård, en gård med flera delägare kunde delas med hemmansklyvning 

så att varje delägare fick en ny fastighet efter deras andelstal i ursprungsfastigheten. 

Hemmanen delades vid arvskifte, försäljning eller donation. 1459 blev det förbjudet 

att göra hemmansklyvning om gårdarna inte kunde försörja sig själva. Staten ville 

hindra att gårdarna blev för små så att skatt som skulle betalas enligt mantalet inte 

kunde betalas. Från 1747 kunde hemmansklyvning ske utan restriktioner, dock måste 

varje gård kunna försörja sig själv. Varje lott fick del i samfällda områden. Det har 

varit varierande bestämmelser om hemmansklyvning. År 1881 kom till slut särskilda 

bestämmelser om hemmansklyvning och jordavsöndring. När jorddelningslagen kom 

togs begreppet hemmansklyvning bort men ingick i termen laga skifte. [1,5] 

3.6 Jordavsöndring 

Jordavsöndring innebar att en del av ett hemman bildade en egen fastighet så kallad 

lägenhet. Jordavsöndring har många likheter med avstyckning. Lägenheter fick aldrig 

del i samfällda områden. Det fanns olika förbud mot jordavsöndring redan på 1600-

talet och fram till slutet av 1800-talet som markägarna försökte kringgå på olika sätt. 

Jordavsöndring gjordes av invånarna i hemmanet och var en helt privat åtgärd. 

Äganderätten var otrygg eftersom gränserna inte var officiella. 1896 kom en lag som 

sade att Länsstyrelsen skulle legalisera avsöndringar som hade gått till på rätt sätt. 

Senare krävdes det att en lantmätare närvarade. [1,6] 

3.7 Ägostyckning 

Ägostyckning kom till år 1896 på grund av markpolitiska skäl. Man ville främja att fler 

ägnade sig åt småjordbruk. Det fanns små begränsningar om hur jorddelningen skulle 

gå till. Ägostyckning betydde att en gård delades upp i olika markområden. Även alla 

rättigheter som hemmanet hade, delades så att lotterna fick del i samfällda områden. 

Jämfört med hemmansklyvning kunde ägostyckning ske även om hemmanet ägdes av 

en person. Denne kunde sälja eller behålla lotterna. Det beslutades efterhand att 

ägostyckning inte fick ske utan Länsstyrelsens tillstånd i de fem norrlandslänen. [1] 

3.8 Avvittring 

Avvittring innebar att skog som ej tillhörde någon by, socken, landskap ansågs tillhöra 

kronan, staten. När gränsmarkering ej fanns så tilldelades markägarna skog efter 

hemmantes storlek. Denna avvittring kom till i mitten av 1700-talet främst i Jämtland, 
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Medelpad och Ångermanland. I början var avvittring en gränsbestämning men i 

sinom tid blev det mer en reglering av ägande och användning av skogsmark. I 

Norrland blev all mark beroende av skattläggning. Enskildas rätt att bruka skogen 

inskränktes. 

 År 1820 kom en ny stadga om avvittring i Jämtland som ledde till att enskilda 

hemman fick stora skogsarealer. Resultatet av detta blev att man var tvungen att 

avverka skog för att kunna bo där. Stora skogsarealer överfördes till skogsbolagen. 

Som en konsekvens blev det hårdare bestämmelser om avvittring vilket gjorde att 

bönderna fick mindre skog. Avvittring var i stort sett slutförd på 1870-talet.  Annat 

som skedde genom avvittring var att kronoskog som var till för bruk och sågverk 

reglerades, bestämda odlingsgränser markerades och kronoparker skapades. [1,7] 
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4 Nya metoder 

4.1 Avstyckning 

Avstyckning är att man delar av en fastighet för att kunna bilda en ny fastighet och är 

en av de vanligaste fastighetsbildningsåtgärderna som Lantmäteriet utför. Vid 

avstyckning bestäms ett visst område som skall styckas ifrån en befintlig fastighet. Det 

som avstyckas kallas styckningslott och det som blir kvar är stamfastighet. Man kan 

antingen avstycka mark, vatten eller tredimensionell utrymme och detta görs enligt 

fastighetsbildningslagen 10 kap. Även samfälligheter kan avstyckas och området som 

styckas av bildar en egen fastighet. Om man styckar av en samfällighet blir alla 

ingående fastigheter i samfälligheten stamfastigheter.  

Området som skall avstyckas måste vara lämpligt enligt fastighetsbildningslagen 3 kap 

för att genomföras. Ägs stamfastigheten av flera ägs också styckningslotten av dem 

gemensamt. Vid avstyckning av ett visst utrymme på en fastighet enligt köpekontrakt 

måste det kunna bilda en ny egen fastighet eller överföras till en annan fastighet för att 

äganderättsövergången ska vara giltig. Ansökan om avstyckning måste då göras inom 

6 månader, annars blir köpet ogiltigt. Kan fastigheten inte bildas enligt köpekontraktet 

blir köpet ogiltigt. Skälen till det är att området kanske inte kan bli en lämplig fastighet 

(planvillkor, för litet område, olämplig form, ingen väg och så vidare). Om 

avstyckningen har skett efter markköp, blir äganderättsövergången enligt 

köpekontraktet och inte av avstyckningen. Köparen skall söka lagfart hos 

Lantmäteriet som sedan 1 juni 2008 är inskrivningsmyndighet. De som har rätt att 

ansöka om avstyckning är stamfastighetens ägare. Om ett flertal lotter avstyckas 

samtidigt kan servitut bildas även mellan olika lotter på samma sätt som servitut kan 

bildas mellan stamfastighet och styckningslott. Servitut kan dock inte bildas med 

åtgärden avstyckning som berör annan fastighet än styckningsfastigheten.  

 

Principskiss av avstyckning [1] 

Om man behöver tillgång till väg till sin fastighet så görs en förrättning enligt 

anläggningslagen eller fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen. 

Stamfastigheten kan också ha del i en gemensamhetsanläggning bildad enligt 

anläggningslagen. Då kan Lantmäteriet besluta att stamfastigheten och 

styckningslott/er ska ingå i gemensamhetsanläggningen beroende på vilken nytta de 
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har av vägen. De delar då på andelstalet som stamfastigheten har. Belastningen på 

vägen får i detta fall inte öka.  

När man gör en avstyckning och det finns ett servitut eller nyttjanderätt på den 

fastighet man skall stycka av så fortsätter servitutet att gälla på den berörda 

fastighetsdel som servitutet är lokaliserat till. Olokaliserade servitut gäller i båda 

styckningsdelarna. Om en styckningsfastighet har servitut på annan fastighet kan 

förrättningslantmätaren bestämma om servitut skall tillhöra antingen stamfastighet, 

styckningslott eller båda. Detta förfarande kallas disponering. Den tjänande 

fastigheten ska inte få en ökad belastning om det blir fler härskande fastigheter i form 

av nya styckningslotter. Servitutet gäller till förmån för stamfastigheten om det inte är 

naturligt att servitutet är till förmån för styckningslotten, såvida det inte finns några 

bestämmelser om servitutet i förrättningen.  

I en avstyckningsförrättning skall man se till att panträttshavarna ej kommer till skada 

och detta gör Lantmäteriet. Vid avstyckning belastas både stamfastighet och 

styckningslott av inteckningar. Därför beslutar man om vilken fastighet 

inteckningarna ska belasta, annars har båda lika stort ansvar att betala fordringar. När 

styckningsdelarna har olika ägare är det stamfastigheten som är ansvarig för hela 

inteckningsbeloppet och styckningslotten bara för de delar som inte kan tas ur 

stamfastigheten.  

Lantmäteriet förordnar på begäran av stamfastighetens ägare att styckningslotten ska 

vara fri från inteckningar. En förutsättning för att detta ska kunna genomföras är att 

panträttshavarna lämnar sitt godkännande. [1] 

4.2 Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering innebär ombildning av befintliga fastigheter. Lagarna som styr är 

femte till nionde kapitlet i fastighetsbildningslagen. Plan- och lämplighetsvillkoren i 3 

kapitlet måste alltid beaktas. Fastighetsbildningslagen innehåller de grundläggande 

bestämmelserna som behövs för fastighetsreglering. Fastighetsreglering är att man 

justerar arealer mellan olika fastigheter. Servitut kan bildas, ändras och upphävas i 

fastighetsreglering. En samfällighet kan bildas och andelar i samfälligheten kan 

överföras mellan olika fastigheter. Vi kan också göra överföring av fastighetstillbehör 

som till exempel byggnader och vägar.  

 

Ett exempel på fastighetsreglering [1] 
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En tjänande fastighet innebär att den blir belastad av ett servitut. En härskande 

fastighet är den fastighet som har servitut till förmån på en annan fastighets mark. Det 

är vanligt med överenskommelser mellan berörda sakägare vid fastighetsreglering även 

om det också kan ske tvångsvis. En del villkor måste vara uppfyllda för att man ska 

kunna genomföra en fastighetsreglering, som till exempel att allmänna intressen tas i 

beaktande och att fastighetsägare samt servituts- och nyttjanderättshavare skall 

skyddas. Paragraferna om skydd för enskilda intressen är dispositiva, men vid 

fastighetsreglering som ska ske tvångsvis måste de vara uppfyllda. [1] 

4.3 Klyvning 

Klyvning tillkommer när flera personer har en gemensam ägarbild av fastigheten med 

en viss andel. En eller flera delägare i fastigheten kan begära att få sin andel utbruten, 

som blir en ny fastighet. Vid klyvning delas fastighen i delar och de nya delarna som 

uppkommer heter klyvningslotter. Den gamla fastigheten utplånas. Bestämmelser om 

klyvning finns i fastighetsbildningslagens 11 kapitel.  

Det räcker med att en sakägare yrkar på klyvning och ansöker hos lantmäteriet om 

förrättning. Som delägare i en samägd fastighet kan man mot sin vilja få sin andel 

omvandlad till en ny fastighet. En delägare kan inte få större klyvningslott än vad han 

har andel i den ursprungliga fastigheten. Det är viktigt att man utgår ifrån markens 

värde utan byggnader. Ofta är det svårt i praktiken att få en lika stor del utbruten i 

fastigheten som motsvarar markens värde. Det finns begränsningar hur stora 

avvikelserna får vara när ägarna inte är överens och det kan liknas vid 

fastighetsskyddet vid fastighetsreglering. Det finns speciella regler om hur man 

värderar en fastighet som ska klyvas, samt om hur man bestämmer ersättningen som 

motsvarar den ursprungliga fastighetens värde. Exempelvis får en ägare som har en 

byggnad på sin lott ge ersättning i pengar till de lotter som inte har någon byggnad.  

Servitut kan bildas mellan olika klyvningslotter i samband med förrättningen. Visst 

område kan också bli samfällt för klyvningslotterna. Bildande av servitut på annan 

fastighet kan bara ske genom fastighetsreglering. De rättigheter som tillhör en 

fastighet påverkas alltid av klyvningen på något sätt. Innehållet i servitutet ändras inte, 

men det kan bli nya härskande och tjänande servitutsförhållanden. Vid klyvning 

kommer den lott bli belastad som servitutet är lokaliserat till. Har en fastighet andel i 

samfällighet kommer andelen fördelas mellan klyvningslotterna. Äganderättsbilden i 

en klyvning blir en nybildad fastighet och därför behöver man inte ansöka om ny 

lagfart, detta är positivt ekonomiskt. [1] 
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Exempel på klyvning. Husby 1:5 utplånas och lotterna bildar nya fastigheter. [1] 

4.4 Sammanläggning 

Sammanläggning menas att man slår samman flera fastigheter som har samma ägare. 

Klyvningslotter och styckningslotter kan förutom vanliga fastigheter ingå i en 

sammanläggning. Bestämmelser om sammanläggning finns i fastighetsbildningslagens 

12 kapitel.  Om det finns mer än en delägare i fastigheterna så skall andelstalen se 

likadana ut i fastigheterna.  Om en fastighet är giftorättsgods och den andra 

fastigheten enskild egendom kan vi inte slå samman fastigheterna. Är makar ägare till 

två olika fastigheter kan fastigheterna sammanläggas om vissa villkor uppfylls. 

 Det är viktigt att ta hänsyn till panträttshavare och därför gäller speciella regler. De 

skyldigheter och rättigheter fastigheterna har som ingår i sammanläggningen överförs 

till den nybildade fastigheten. Finns det servitut mellan fastigheter som ingår i en 

sammanläggning släcks ut. [1] 

 

 

Stadshaga 2:7, 2:8, 2:123 och 2:12 läggs samman och bildar en ny fastighet. [1] 
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5 Instrument vid äldre mätningar 

Mellan 1700- och 1800- talen hade man mätbord med diopterlinjal, kompass och 

mätkedja eller famnstake. Diopterlinjalen kunde användas ihop med en kikartub 

kombinerat med vattenpass. Med optisk avståndsmätning använde man distanstub 

som konstruerades av Reichenbach 1810.  Under 1800-talets slut kom mätband av 

stål. Senare under 1900-talet ersatte teodolit och mätband till viss del distanstuben. 

Till sist ersattes mätbanden av EDM-instrumentet för längdmätning. EDM-

instrument kunde monteras på en teodolit och använder infrarött ljus som studsar 

mot ett prisma. [8] 

Vid trianguleringar var teodoliten länge huvudinstrumentet. Teodoliten utvecklades 

under 1700-talet i Storbritannien som sedan förbättrades med tiden av en man som 

hette Georg von Reichenbach. [8] 

Teodoliten används för att mäta vinklar i två plan, horisontalt och vertikalt. 

Teodoliten är uppbyggd kring två vridbara axlar, ett horisontellt och vertikalt system. 

Två gradskivor på 400gon finns i teodoliten för att vi ska kunna läsa av vinklarna. 

Teodoliten är väldigt noggrann vid mätning av vinklar, men används inte mycket idag. 

Det krävdes mycket mätning och beräkning. Teodoliten har idag ersatts av totalstation 

och GPS. I vår utbildning har vi fått lära oss mäta med teodolit då det ökar förståelsen 

för hur vi kan mäta med totalstationen. [9] 

 

Mätning år 1919 med mätbord och distanstub. [8] 
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6 Något om registerkarta, fastighetskarta och 
förrättningskarta  

Registerkartan är den karta som redovisar fastighetsindelningen i hela landet och finns 

digitalt som DRK (Digitala Registerkartan). Den visar även officialrättigheter, 

administrativa bestämmelser, planer och gemensamhetsanläggningar. Fastighetskartan 

redovisar också fastigheter men den visar även vägar, byggnader, topografi och 

vegetation. Fastighetskartan är något enklare än registerkartan och kan användas som 

bakgrundsinformation i GIS-sammanhang och som underlag för fysisk planering.  

Förrättningskartor visar endast vad som skett med fastigheter som varit inblandade i 

en fastighetsbildningsåtgärd, exempelvis ändrade gränser, servitut och andra 

rättigheter. På kartan finns ofta koordinater för nya gränspunkter och hur dessa är 

markerade. När Lantmäteriet gjort en åtgärd och fört in ärendet i inskrivningsregistret 

är det gällande mot tredje man. [15, 16] 

 

Exempel på fastighetskarta 



En studie om att förbättra registerkartan med mätning och transformation 
 

 13 

 
 

Exempel på förrättningskarta. 

 

Exempel på registerkarta 
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7 Transformationsmetoder 

Koordinattransformation är att man gör en överräkning av koordinater från ett 

system till ett annat koordinatsystem. Man använder koordinattransformation när man 

har punkter i ett referenssystem (GPS) och skall omvandla till exempelvis RT90. 

Det finns olika tillfällen då man behöver göra en koordinattransformation. De är byte 

av koordinatsystem med samma geodetiska referenssystem. Det blir en omräkning av 

koordinaterna från positioner i latitud, longitud och bäring till kartesiska koordinater x 

och y. Sambanden som används har en invers så man kan transformera flera gånger 

fram och tillbaka utan informationsbortfall. Denna transformation är lätt att beräkna 

för det finns ofta samband färdiga att använda i GIS-program. Ett problem som ofta 

uppstår är att det inte finns information om geografisk data. När man ska 

transformera krävs det att man vet parametrarna för kartprojektioner, vilken ellipsoid 

som används med mera.  

Transformation mellan geodetiska referenssystem görs exempelvis när man har mätt 

med GPS i ett globalt referenssystem och ska transformera koordinater till ett 

nationellt referenssystem, ex RT90. Här finns inga fördefinierade samband utan man 

måste transformera punkter som är kända i båda referenssystemen. Om man har olika 

medelmeridianer måste man först räkna om koordinaterna så att man får samma 

medelmeridian. Transformationen är egentligen en inpassning av systemen till 

varandra. Vi har kända koordinater i båda koordinatsystemen för minst tre punkter.  

7.1 Transformation av koordinater från en papperskarta till 
ett geodetiskt referenssystem  

Ett tillfälle då man använder denna metod är när man vill ha en satellit- eller flygbild 

som bakgrund till en karta i vektorformat. Man gör en transformation mellan bildens 

koordinatsystem och det geodetiska referenssystemet eftersom bildens läge är okänt. 

Ett antal punkter som är gemensamma för både bilden och kartan letas upp och 

används vid transformationen. Man gör på motsvarande sätt om man vill ha en 

historisk karta under en nyare. [10] 

7.2 Typer av transformationer 

 Vid unitär eller kongruent transformation ingår tre parametrar, två translationer och 

en vridning. Här ändras inte skalan, vilket gör att form och storlek bevaras. Unitär 

transformation används när det finns ett krav på att skalan inte ska ändras. Translation 

består av endast två parametrar, x0 och y0, som ger en förskjutning av origo. 

2-dimensionell Helmerttransformation skiljer sig från kongruent transformation 

genom att det blir en skalförändring. Annars ingår även här translation av x och y och 

en vridning. Skalförändringen är lika stor i både x- och y-led. På så sätt förändras inte 

formen på kartan. Det är olika koordinatsystem man skall transformera mellan och de 

behöver inte ha samma origo. Man gör en överbestämning mellan koordinatsystem 

där koordinataxlarna är likformiga. 
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Den affina transformationen ger olika skalförändringar i olika riktningar och 

koordinataxlarna är inte alltid vinkelräta. Affin transformation har sex parametrar, två 

translationer och en vridning, en parameter för bristande rätvinklighet och två skalor. 

Affin betyder just bristande rätvinklighet. Affin transformation används inte vid 

geodetiska mätningar, då koordinataxlarna inte behöver vara rätvinkliga. Parallella 

linjer fortsätter att vara parallella men objektens form och storlek ändras. Vid all 

transformation bör man ha dubbelt så många kända punkter än vad som egentligen 

krävs. [9,10,11] 

7.3 Valet av transformationsmetod  

Om man har många kända punkter kan det leda till mindre medelfel på 

passpunkterna. Mer komplexa transformationsmetoder behöver inte vara bättre än 

enkla metoder. Syftet vad vi vill uppnå med transformationen måste styra valet av 

transformationsmetod, då alla transformationer har olika egenskaper. Det är kanske 

viktigt att behålla kartan rätvinklig efter transformation och då kan vi inte välja vilken 

metod som helst. [10] 
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8 Detaljmätningsmetoder 

8.1 Polär inmätning 

Polär mätning med teodolit var vanlig förr i tiden och det fanns olika varianter på 

polär mätning. Den första är polär detaljmätning med band och användes främst vid 

inmätning i planet av distinkta och betydelsefulla gränspunkter/hushörn. I några fall 

förekom även mätning i höjd. Den andra är polär detaljmätning med stång. Då kunde 

man mäta in mindre tydliga detaljer såsom, vägar, strandlinjer och åkrar. Inmätningen 

kunde ske i bara planet eller både plan och höjd av markpunkter. Den tredje är 

detaljmätning med elektromagnetisk avståndsmätare (EDM) och inmätning kan ske i 

både plan- och höjdläge. All mätning planerades i förväg vilket innebar att man 

bestämde vilka punkter man skulle utgå ifrån, vilka punkter man hade sikt till. Det 

kunde vara besvärligt med löv med mera. Man planerade så att man kunde mäta så 

mycket som möjligt från samma plats. Inför mättillfället ritade man en karta över 

området så att man kunde markera var man mätt någonstans, vad man mätt och vad 

punkterna hade för nummer. Man undvek att mäta längre än 50-60 meter mellan 

station och detalj för att inte få för stora fel med böjning av mätbandet. [12] 

8.2 Ortogonal inmätning 

Ortogonal inmätning innebär att man har en baslinje att utgå ifrån. Detaljen som ska 

mätas in mäts vinkelrätt mot baslinjen. Med käppar på baslinjens ändpunkter och vid 

detaljen kan man med hjälp av ett vinkelprisma få reda på var baslinjen och en linje 

från detaljen är vinkelräta (fotpunkt). Väl där mäter man avståndet från baslinjens 

första punkt och avståndet till detaljen.  

När man använder inmätning av en raklinje bestäms ändpunkterna. Om man skall 

mäta in en krökt begränsningslinje till exempel en bäckkant eller strandlinje måste 

man ta reda på dess brytpunkter. I efterhand när man ritar upp båglinjerna utgår man 

från inmätningspunkterna. Ägogränser, gränspunkter och fastigheter måste 

bestämmas med hög noggrannhet så man får kontroll på mätningen. Vid inmätning av 

enskilda punkter, till exempel gränsrör och stakethörn. Vid kontroll använde man 

gränspunkterna genom att mäta avståndet till andra direkt inmätta punkter eller också 

genom att mäta avståndet till en vald punkt på mätningslinjen. Vid förrättningar då 

man mätte med ortogonalt utgick man ifrån befintliga gränspunkter, råstenar i bästa 

fall om man till exempel skulle göra en avstyckning. Man stegade ifrån gränspunkten 

med kedja eller mätband och mätte detaljer rätvinkligt från linjen. Sedan försökte man 

passa in sin karta efter ekonomiska kartan och man försökte hitta norr. Det blev en 

noggrannhet på fem till tjugo meter. [12] 

 

Mätkedja enligt en lärobok. [8] 
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9 GPS-mätning 

9.1 GNSS 

GNSS står för Global Navigation Satellite System och är ett samlingsnamn för de 

olika positionsbestämningssystem som finns. De mest använda systemen är 

amerikanska GPS och ryska GLONASS som från början var till för enbart militära 

syften men nu är användbart för civila med vissa restriktioner. GALILEO är ett 

europeiskt satellitsystem för civila användare men det är ännu inte fullt utvecklat. 

Numera finns det GNSS-utrustning som kan ta emot signaler från både GPS och 

GLONASS samtidigt. GNSS-mätning kräver att man har sikt mot satelliterna men det 

krävs ingen sikt mellan punkterna man ska mäta in. För stommätning i tre 

dimensioner används idag nästan bara GNSS.  

9.2 GPS-systemet 

GPS- systemet kan delas upp i tre segment- rymdsegmentet, kontrollsegmentet, och 

användarsegmentet. Rymdsegmentet består av satelliterna i sina banor. Banorna är 

konstruerade så att det alltid finns minst fyra satelliter över horisonten var man än 

befinner sig på jorden. Det finns cirka trettio GPS-satelliter. Omloppstiden för en 

satellit är knappt tolv timmar (11h och 58min). Eftersom jorden snurrar ett varv runt 

sin axel på 24 timmar kommer samma satellitkonfiguration uppträda fyra minuter 

tidigare varje dag från en viss punkt.  

Kontrollsegmentet består av basstationer med kända koordinater i WGS84 runt 

ekvatorn som övervakar satelliterna. Då basstationerna har kända koordinater kan 

man räkna ut var satelliterna befinner sig vid en viss tidpunkt. Korrektioner och 

felmeddelanden kan då skickas till satelliterna som sänder satellitmeddelandet. 

Satellitmeddelandet innehåller bland annat banparametrar, fel i satellitklockorna, och 

atmosfärspåverkan.   

Användarsegmentet består av alla slags mottagare som finns för positionsbestämning, 

både civila och militära ändamål. Mottagarna har antingen en intern eller extern 

antenn och beräknar med hjälp av dessa sin position.  

Satellitsignalen består av två olika frekvenser - L1 och L2. Våglängderna för L1 och 

L2 är 19 respektive 24 cm. På L1 finns C/A - koden som är tillgänglig för civila 

användare. På både L1 och L2 finns även P-koden som är för militärt bruk och 

noggrannare.  

Kodmätning sker genom att atomklockan i satelliten svänger och skickar ut en kod 

som är unik för varje satellit. Koden fångas upp av mottagaren och avståndet bestäms 

genom att vi vet hur lång tid det tog för koden att nå fram samt ljusets hastighet.  

Fasmätning innebär att man mäter direkt på bärvågen. Om man vill mäta med 

fasmätning krävs mer avancerade mottagare. Mätning sker inte direkt mot satelliterna 

utan man jämför en signal från mottagaren med en signal från satelliten. Man mäter 

hur mycket signalerna skiljer sig åt på en våglängd när. När man får så kallad 

fixlösning har man löst antalet periodobekanta och vi vet då hur många hela 
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våglängder det finns mellan satellit och mottagare. Sedan sker fasmätningen när vi 

räknar ut hur stor del av en våglängd som gått in i mottagaren. Tappar vi fixlösningen 

måste vi lösa periodobekanta på nytt. Fasmätningen är känslig för sikthinder och 

signalavbrott. 

 

Principen för bärvågsmätning [17] 

Det går att dela in de olika mätmetoderna på olika sätt, antingen genom att resultatet 

fås i realtid eller fås i efterhand. Mätmetoderna delas också in efter om de är relativas 

eller inte, och om mätning sker genom kodmätning eller fasmätning. Är det stora 

sikthinder mot satelliterna är det fortfarande bäst att mäta med en totalstation. [13] 

9.3 Absolutmätning 

Absolutmätning sker genom kodmätning. Det är bara C/A-koden 

(Course/Acquisition) som används då P-koden bara är tillgänglig för militärt bruk. 

Roverns position bestäms genom att mätning sker mot enbart satelliterna, det finns 

alltså ingen referens. Då vi vet satelliternas position får vi också mottagarens position i 

ett referenssystem. Om man vill ha mottagarens position i ett annat koordinatsystem 

än måste vi göra en koordinattransformation. WGS84 överensstämmer med 

SWEREF99 med ungefär en halv meters noggrannhet. För att kunna få en position i 

x, y och z måste vi ha minst 4 satelliter vi kan mäta mot. Fyra satelliter krävs för att vi 

ska kunna eliminera klockfel i satelliterna. Noggrannheten på absolutmätningen är 

fem till tio meter på grund av att det finns många felkällor, exempelvis 

atmosfärspåverkan, banfel och olika klockfel. För att minska felkällorna är det bäst att 

bara bestämma punkters relation till varandra, relativ mätning. Vid all relativ mätning 

bestäms koordinatdifferenserna i WGS84. 

 Fördelen med absolutmätning är att det går snabbt att mäta och utrustningen är billig, 

inte känslig för signalbortfall. Absolutmätning används i enkla GPS-mottagare till 

exempel bilar och mobiltelefoner. Det går att förbättra absolutmätningen genom att 

använda DGPS. [13] 
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Principen för absolutmätning [17] 

9.4 Differentiell GPS, DGPS   

DGPS är absolutmätning i realtid, då vi får koordinater och korrektioner direkt i GPS: 

en. Mätning sker genom att en basstation och rovern har kontakt med samma 

satelliter. Basstationen har kända koordinater och de differenser som blir mellan 

stationens kända och mätta koordinater, skickas via radiolänk till rovern som 

korrektioner till mätningarna.  Vi mäter inte så länge och noggrannheten är ca en till 

två meter.  

Fördelarna med DGPS är att den är enkel att använda, billig, kan användas över stora 

områden och då vi använder C/A-kod är metoden inte så känslig för signalavbrott. 

Nackdelen är att det kan vara svårt att få täckning med DGPS: en. DGPS används 

framförallt till havs och i bilnavigatorer. [13] 

9.5 Statisk mätning 

Statisk mätning sker genom relativ fasmätning och det är signalens bärvåg som 

används. Här är det viktigt att få en fixlösning, det vill säga beräkna antalet 

periodobekanta. Mottagarna står stilla när vi mäter och vi behöver minst fyra 

mottagare för att kunna mäta i sessioner.  Vi samlar observationer under minst 

fyrtiofem minuter och gör en efterberäkning i något beräkningsprogram. 

Noggrannheten är en halv till två centimeter. Statisk mätning används vid mätning av 

parpunkter eller trippelpunkter för väg- och järnvägsprojekt och stommätning. 

Nackdelen med statisk mätning är att den kräver en stor arbetsinsats, mycket 

utrustning, och stor kunskap om geodesi. [13] 

9.6 RTK (Real Time Kinematic) 

RTK innebär relativ fasmätning i realtid. Vi ska först lösa periodobekanta för att 

kunna mäta noggrant. En lokal referensstation på känd punkt (egen mottagare) mäter 

mot samma satelliter som rovern. Noggrannheten är ca en och en halv till tre 

centimeter. En begränsning är att korrektioner från referensstationen måste skickas 

med radiolänk till rovern. Rover och referensstation kan alltså inte vara för långt ifrån 

varandra. Ännu en nackdel är att utrustningen är dyr, och metoden är känslig för 

signalbortfall. [13] 
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9.7 NRTK (Nätverks-RTK) 

NRTK innebär också relativ fasmätning i realtid, och vi måste även här få fixlösning 

för att få bra noggrannhet. Referensstationerna är fasta och ligger på längre avstånd än 

referensstationen vid RTK men det är bra att ha flera referensstationer som ger 

korrektioner. Ett nät av referensstationer är SWEPOS som sköts av Lantmäteriet. 

Stationerna finns över hela landet och är monterade på byggnader, fundament och i 

berggrunden. Kommunikationen mellan referenser och rover sker med GSM-telefoni. 

När man etablerar kontakt mellan rover och referensstationer beräknas en modell av 

atmosfären vilket ger en förbättrad noggrannhet. När rovern startas får vi en 

absolutposition inom några sekunder. När vi ringer upp för att få korrektioner och 

data från referensstationerna skickas absolutpositionen till Gävle till en stor 

datorcentral. Den beräknar en atmosfärsmodell, skickar modellen till rovern och en 

virtuell referensstation skapas intill oss. Det gör att vi kan bortse från 

atmosfärspåverkan.  Noggrannheten är en och en halv till tre centimeter med denna 

metod. NRTK används för detaljmätning som inte kräver sikt mellan stationerna och 

nypunkterna. Användaren behöver endast en GPS-mottagare. När man mäter med 

NRTK är det viktigt att ha bra GDOP-värden för att det visar hur bra mätningarna 

blir. Ju lägre GDOP-värde desto bättre satellitkonfiguration. GDOP betyder 

Geometrisk DOP och inkluderar Longitud, Latitud, Höjd och tidsavvikelse. DOP 

betyder Dilution Of Precision. Nackdelen är att utrustningen är dyr, och fasmätningen 

är känslig för signalavbrott. Det kan också vara problem med täckning för 

mobiltelefonen. [13] 

  

Bild över SWEPOS referensstationer. [14] 
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10 Tillvägagångssätt vid mätning och transformation 

Vi började planera vår mätning i Årjäng genom att vi fick gamla förrättningskartor av 

Lantmäteriet över Tobyn (se bilaga E). På kartan finns gränser och polygontåg 

utritade, samt hur polygonpunkter och gränspunkter är markerade. I akten finns alla 

koordinater över gränspunkter och polygonpunkter som vi har stansat in i ett 

Excelark. Vi planerade mätningen genom att välja lättåtkomliga polygonpunkter som 

var utspridda över hela området. Väl ute i fält kunde vi se om de planerade punkterna 

var lättillgängliga och lämpliga att mäta med GPS.  Området runt Tobyn är generellt 

ganska kuperat med ganska mycket stor skog. 

Vi valde några lämpliga punkter att mäta in, så att vi sedan kunde göra en grov 

transformation i AutoKa-PC med unitär transformation. Vi använde oss till slut av 4 

punkter i transformationen.  Nu kunde vi använda de transformerade koordinaterna 

till att sätta ut resten av polygonpunkterna så vi lättare kunde hitta dem. Under 

arbetets gång märkte vi med grovtransformationen att vi kom ganska nära punkterna 

när vi satte ut dem, cirka 0,5-1,5 meter.  Vi mätte de flesta av punkterna med GPS, 

både direkt och genom så kallad dold punkt. Punkterna som mättes direkt med 

NRTK mätte vi två gånger i följd och bildade medeltal utan ominitialisering för att få 

bättre noggrannhet. Sedan vi bildat medeltal på polygonpunkternas koordinater kunde 

vi nu transformera alla punkter.  Under tiden mätte vi in de gränspunkter vi gick förbi 

för att kunna använda dem till kontrollen senare. Vi jämförde koordinater för 

gränspunkter som vi fått från GPS-mätningen och koordinaterna som vi fick fram 

från transformationen. Vi räknade även ut det radiella felet (se bilaga A).    

Det program som användes var AutoKa-PC som är Lantmäteriets huvudsakliga 

programvara. Vi har inte så mycket erfarenhet av AutoKa-PC och fick god hjälp av 

vår handledare som även var med under en del av mätningarna i fält.  

När vi kommit in efter mätningarna gjordes en ny bas i AutoKa-PC, lagrade ner 

inmätta punkter och beräkning av transformationssamband. Efter godkänt 

transformationssamband beräknades transformationen för både mätpunkter och 

gränspunkter. Sedan vi gjort den slutliga transformationen skapade vi ett Excel-ark 

med transformade punkter och dess motsvarande inmätning med GPS där vi räknat 

ut differensen mellan transformerade och inmätta koordinater. Där såg vi på ett 

tydligt sätt hur mycket som skiljer mellan punkterna. Till sist drog vi gränslinjer i 

AutoKa-PC där vi också ser hur bra transformationen blev.  
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11 Slutsatser 

11.1 Analys av resultat 

Lantmäteriet ville veta tidsåtgången med mätning och transformation. Vi bedömde 

den till ungefär 30 timmar. Vi har lagt ca 8 timmars arbete med transformation och 

förberedelser inomhus. Det gör att vi har lagt en timme per punkt ute i fält. Tiden ute 

i fält är beroende av vilka förhållanden som råder, till exempel dålig sikt, ingen 

fixlösning, långt till punkterna som skall mätas, om vi använt GPS eller totalstation 

och hur terrängen ser ut.  

Unitär transformation användes för att vi inte ville förändra skalan. I den grova 

transformationen hade vi bara fyra punkter i norr som vi kunnat mäta in och använda 

i transformationen. Trots det blev det en bra transformation där vi kom ganska nära 

punkterna vid utsättningen. Det kan alltså räcka med ett fåtal punkter att börja med 

om man vill börja ett liknande projekt. Vi kom inom 0,5-1,5 meter och då går det 

ganska lätt att hitta mätpunkter som hål i berg och liknande. När vi mätt ett antal 

mätpunkter och gränspunkter över hela området gjorde vi den slutliga 

transformationen. Vi mätte totalt sexton mätpunkter som vi använde i 

transformationen (Bilaga D). Differenserna mellan transformerade och inmätta 

koordinater kan ses i bifogat Excelark (se bilaga A). Differenserna varierar mellan ett 

par centimeter till cirka sjuttiofem centimeter. Eftersom polygonnätet i området 

innehåller slutningsfel på 0.75 meter i ena tåget, (tillåtet 3.78m) har felet accepterats i 

fastighetsbildningen. 

Av denna anledning fick även punkter i det sämre tåget ingå i transformationen. Trots 

framräknade differenser klarar vi basnivån inom aktuellt område.  Det radiella felet 

ligger mellan en och åtta decimeter. Basnivån för gränspunkter i skogsmark är 1 meter 

eller 0,5 meter om det är höga markvärden. 

Vi observerade att differenserna är störst i söder, men även ganska stora i norr. De är 

minst i mitten av området där vi hade lyckats mäta ganska många mätpunkter. I söder 

lyckades vi inte mäta så mycket då det var besvärliga förhållanden för GPS-mätning 

på grund av hög granskog och ganska kuperad terräng. Längre norrut var det mer 

öppet men även fler fastigheter och inte riktigt lika kuperat.(Bilaga C) Det hade varit 

bra om vi kunnat mäta fler punkter längst ner i söder för att eventuellt få bättre 

resultat på transformationen men även mer kontroll.  

Det vi har upptäckt är att skiftesgränserna skiljer sig allra mest när man jämför 

gränserna från registerkartan och den gräns vi dragit efter de transformerade 

punkterna. Det är kanske inte så förvånande med tanke på att man försökt passa ihop 

olika skiften med varandra så det inte blir glapp mellan olika skiften. Slutligen mätte vi 

några avstyckningar för att se hur bra de stämde och med tanke på felet i 

transformationen och råstenarnas storlek får man nog godta ett fel på cirka 30 

centimeter. Då de inte var kopplade till det laga skiftet fick vi mäta några gränspunkter 

lokalt på avstyckningarna att använda i en transformation.  
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11.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Tidsåtgången som vi lagt ner på mätning och transformation av projektet Tobyn 

bedömer vi vara ca 30 timmar. Vi har lagt ca 8 timmars arbete med transformation 

och förberedelser inomhus. Det gör att vi har lagt en timme per punkt ute i fält. Tiden 

ute i fält är beroende av vilka förhållanden som råder, till exempel dålig sikt, ingen 

fixlösning, långt till punkterna som skall mätas, om vi använt GPS eller totalstation 

och hur terrängen ser ut. Om man har transformerat ett område innan en förrättning 

ska göras underlättar det betydligt för förrättningslantmätaren och 

mätningsingenjören då handläggningen kan gå fortare och smidigare. När 

Lantmäteriet gör en förrättning i dagsläget försöker man ofta transformera 

fastighetens koordinater men det skulle vara bättre att ta ett helt skifte samtidigt.  Det 

kan minska missförstånd mellan sakägare och Lantmäteriet då sakägare oftast kollar 

på fastighetskartan och tror att det är den som gäller. Många stora förrättningar de 

senaste 70 åren är väl dokumenterade, och finns sparade i lantmäterikontorens arkiv. 

Dess mätningar skulle med relativt små insatser kunna mätas in och inpassas i våra 

koordinatsystem. 

Med ett liknande arbetssätt skulle registerkartan kunna tillgodose kraven från modern 

utrustning. Vi tycker att det är värt att genomföra andra liknande projekt just för att 

det inte tar så lång tid och resultatet blir bra. Registerkartans kvalité skulle öka och det 

behövs eftersom det är så många som använder registerkartan både inom privat och 

inom offentlig sektor. Det är även bra när man gör fastighetsbildning att man försöker 

mäta och transformera kontinuerligt vid förrättning. Som sakägare kanske du inte vill 

betala för detta. Den kostnaden borde betalas av Lantmäteriet självt med anslag från 

staten och andra företag och organisationer som har stort intresse av att 

Registerkartan håller hög noggrannhet.  

Vi har tyckt att det har varit ett väldigt roligt och givande examensarbete där vi har 

stor kunskap i ämnet. Vi har fått mycket hjälp av våra handledare från Arvika och 

Årjäng. Eftersom vi inte har mycket kunskap i Autoka -PC så har vi lärt oss enormt av 

det under veckan i Årjäng.  Vi har även lärt oss praktisk mätning med GPS samt 

totalstation och fått en djupare kunskap än den som tidigare getts oss i vår utbildning. 
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A. Jämförelse mellan transformerade och inmätta 
punkter 

 

PUNKTNUMMER 

1765*MÄTPUNKT

TRANSFORMERAT INMÄTT

x y x y dX dY Radiellt

6001 6571230,056 167088,197 6571229,728 167088,000 0,328 0,197 0,383

6023 6571715,897 167171,147 6571715,853 167171,004 0,044 0,143 0,150

6025 6571936,076 167182,848 6571936,104 167182,738 -0,028 0,110 0,114

6027 6572109,501 167229,554 6572109,647 167229,460 -0,146 0,094 0,174

6028 6572190,155 167187,245 6572190,796 167187,389 -0,641 -0,144 0,657

6052 6572420,270 167740,260 6572420,282 167740,107 -0,012 0,153 0,153

6076 6572466,010 167717,707 6572465,987 167717,580 0,023 0,127 0,129

6078 6572499,510 167513,167 6572499,606 167513,018 -0,096 0,149 0,177

6038 6570684,836 167793,146 6570684,359 167793,438 0,477 -0,292 0,559

6037 6570764,651 167838,535 6570764,162 167838,890 0,489 -0,355 0,604

60301 6572837,563 167292,293 6572837,335 167292,306 0,228 -0,013 0,228

6030 6573122,236 167319,002 6573122,608 167319,106 -0,372 -0,104 0,386

6036 6573464,257 167366,645 6573464,575 167366,777 -0,318 -0,132 0,344

6035 6573229,169 167254,451 6573229,557 167254,542 -0,388 -0,091 0,399

6017 6573639,928 167211,819 6573640,299 167211,883 -0,371 -0,064 0,376

6016 6573459,155 167127,950 6573459,402 167127,887 -0,247 0,063 0,255

1765*GRÄNSPUNKT

TRANSFORMERAT INMÄTT

x y dx dy Radiellt

7011 6572453,964 167740,397 6572453,736 167740,325 0,228 0,072 0,239

7052 6572172,769 167327,773 6572172,668 167327,494 0,101 0,279 0,297

7051 6572109,776 167324,853 6572110,163 167324,417 -0,387 0,436 0,583

7030 6571261,907 166830,070 6571261,639 166829,502 0,268 0,568 0,628

7028 6571209,011 167261,524 6571209,761 167261,318 -0,750 0,206 0,778

7029 6571213,978 167220,724 6571213,415 167220,802 0,563 -0,078 0,568

  

Mätpunkterna är de punkter där man gått fram med polygontåg och består mestadels av hål 

i berg och sten, men även några rör i mark. Det är mätpunkterna som använts för att få 

fram transformationssambandet. Gränspunkterna består av råstenar varför vi inte kan kolla 

lika mycket på differenserna där. Råstenarna lutar mer eller mindre och det kan skilja 

mycket bara man mäter på olika sidor om stenen. Ovan har vi gett varje punkt (mätpunkt 

och gränspunkt) ett visst nummer och beräknat differensen för x- respektive y-koordinat 

mellan inmätt och transformerad punkt. Vi ser det inmätta värdet som sant i detta fall. 

Differenserna varierar mellan ett par centimeter till cirka sjuttiofem centimeter.
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B. Kartor över Tobyn med nya och gamla gränser 

Kartorna visar hur mycket som skiljer mellan registerkartan och transformerade punkter 

med dragna gränser. De nya gränserna är dragna mellan transformerade gränspunkter med 

nummer på 6000 och uppåt för avstyckningarna i söder, respektive 7000 och uppåt för 

Tobyn (hela skiftet). 

Gröna trianglar är mätpunkter och transformerade.  

Svarta fyrkanter hör till respektive punktnummer. De gamla gränserna har inga nummer på 

gränspunkter (brytpunkter).  

Röda fyrkanter är inmätta gränspunkter. En lite tjockare linje som är avbruten med punkter 

är själva traktgränsen.  En streckad linje är fastighetsgränserna. Den nya gränsen är ritad på 

detta sätt för att skilja gränserna åt lite lättare.  

Små röda tunna fyrkanter som syns invid några mätpunkter och gränspunkter är när vi har 

mätt punkten genom dold punkt i fält.  

Originalkartorna var i skala 1: 4000. Följande kartor i rapporten är förminskade och ej 

skalenliga. 
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C.  Översikt över Tobyn från flygbild 
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D. Resultat av transformationen 
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Här har vi gjort en unitär transformation vilket innebär att det inte blir någon 

skalförändring. Mätpunkterna har valts systematiskt från norr till söder. Det är en av många 

transformationer som vi gjort. Överst syns transformationsformeln och sedan från- och 

tillsystemets passpunkter. Därefter syns resultatet av inpassningen.  Vi kan då välja om vi är 

nöjda eller inte. Om vi inte är nöjda kan vi pröva att ta bort någon punkt och därefter göra 

inpassningen igen. Grundmedelfelet är 0,257 meter på just den här transformationen. 

Basnivån för gränspunkter i skogsmark är 1 meter eller 0,5 meter vid höga markvärden.  

Rikt är bäringen. De transformerade punkterna har på vissa ställen fått höjder men vi vet 

inte vad det beror på. Vi har inte transformerat några höjder, då det bara finns x- och y-

koordinater på de gamla förrättningskartorna. 
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E. Laga skiftes- karta från 1944 över Tobyn 

 

 


